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SAMBUTAN KEPADA DINAS PERTANIAN,PERKEBUNAN, KEHUTANAN, 

KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK UTARA 
 
Pada tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 254,9 

juta jiwa, masing-masing penduduk makan tiga piring nasi setiap hari, berarti 

dibutuhkan  279,12 milyar piring per tahun. Jumlah tersebut setara dengan 21,41 juta 

ton beras atau 34, 54 juta ton gabah kering giling pertahun. Kebutuhan pangan beras 

terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, namun di sisi lain 

luas lahan pertanian terus menerus berkurang akibat alih fungsi lahan. Alih fungsi 

lahan, pertambahan jumlah penduduk, dan meningkatnya pendapatan masyarakat 

merupakan tantangan berat dalam mencapai ketahanan, kemandirian dan kedaulatan 

pangan nasional.  

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi 

tantangan tersebut diantaranya dengan menghambat alih fungsi lahan pertanian 

melalui pengaturan atau regulasi tentang perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan. Dalam regulasi tersebut setiap daerah berkewajiban untuk melindungi 

lahan pertanian pangan dengan mencegah alih fungsi lahan, serta menyediakan 

pengganti atas setiap luasan alih fungsi lahan pertanian melalui pembukaan lahan 

pertanian pangan di lokasi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. 

Kabupaten Lombok Utara berkewajiban melindungi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.  Sebagai bagian 

dari upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan 

pertanian pangan berkelanjutan perlu dilakukan pengkajian yang komprehensif yang 

didasarkan pada pertimbangan rasional empiris dan evaluasi atas peraturan 

perundang-udangan yang relevan. Oleh karena itu, selaku Kepala Dinas Pertanian 

Perkebunan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara 

memberikan apresiasi dan penghargaan atas hasil pengkajian dalam rangka 

penyusunan “Naskah Akademis Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan”, dan segera 

menindaklanjutinya agar dimanfaatkan sebagai bahan legislasi di Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara. 

     Kepala DPPKKP Kabupaten Lombok Utara, 

  

 

IR. HERMANTO 
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NASKAH AKADEMIS PERATURAN DAERAH LAHAN 
PERTANIAN BERKELANJUTAN 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pembangunan infrastruktur dan properti yang dilaksanakan oleh pemerintah, 

swasta dan masyarakat telah mengakibatnya berkurangnya lahan pertanian 

pangan, karena terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. 

Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian mengancam ketahanan, 

kemandirian dan kedaulatan pangan, sehingga perlu diatur dalam suatu 

regulasi yang dapat memproteksi, mengendalikan, dan menjaga keseimbangan 

antara kebutuhan lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. 

Tujuan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah (Perda) Lahan 

Pertanian Berkelanjutan adalah: (1)  mengkaji dari aspek filosofis, yuridis, dan 

sosiologis tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai 

dasar dan bahan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (2) menjadi bahan pertimbangan bagi 

eksekutif dan legislatif dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan di Kabupaten Lombok Utara. 

Dalam menyusun Naskah Akademis Peraturan Daerah Lahan Pertanian 

Berkelanjutan menggunakan metode : (1) Kajian normatif, yaitu mengkaji 

norma-norma dalam peraturan perundang-undangan baik produk hukum yang 

ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk mengetahui 

dasar kewenangan dan dasar substansi materi dalam pengaturan di dalam 

rancangan peratuan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; (2) Kajian Empiris, yaitu mengkaji tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lombok Utara, permasalahan 

yang dihadapi, upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan, 

termasuk permasalahan yuridis yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Dalam 

melaksanakan kajian empiris, sumber data diperoleh melalui kegiatan: (a) FGD 

(Focus Group Discussion), yaitu diskusi terfokus yang melibatkan stakeholders  
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pertanian; (b) Wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan stakehorders 

terkait, khususnya pimpinan/staf Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada 

kaitannya dengan lahan pertanian, Kepala Desa di Kabupaten Lombok Utara 

yang desanya memiliki lahan pertanian yang potensi, tokoh masyarakat, dan 

tokoh  pemuda. 

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar kewenangan 

dan subtansi materi dalam pengaturan di dalam rancangan peratuan daerah 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan antara lain: (1) 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (2) Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (5) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang 

Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (6) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang 

Pusat Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (7) 

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan 

Pertanian; (8) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Kriteria Teknis dan Persyaratan 

Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 

(9) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan terdiri atas 18 BAB dan 58 Pasal 

(selengkapnya di Lampiran 1). 

Dalam Naskah Akademis Peraturan Daerah Lahan Pertanian Berkelanjutan ini 

disimpulkan sebagai berikut: (1) Salah satu tujuan negara adalah untuk 

memajukan kesejahteraan umum, hal ini mengandung arti bahwa menjadi 
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tugas negara dan daerah adalah untuk mengusahakan kehidupan yang 

sejahtera bagi masyarakat melalui program pembangunan yang dilaksanakan; 

(2) Sektor pertanian merupakan ujung tombak utama dalam mengusahakan 

kesejahteraan masyarakat yaitu dengan tersedianya lahan pertanian yang 

cukup sebagai sumber produksi pangan di tengah maraknya pemanfaatan 

lahan untuk pembangunan infrastruktur pemerintah dan pemerintah daerah 

dan pembangunan properti oleh para pengusaha, dan kebutuhan perumahan 

untuk pemukiman masyarakat; (3) Perlindungan lahan pertanian tanaman 

pangan berkelanjutan merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan 

oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah agar tetap terjaga swasembaga 

pangan, melalui penetapan regulasi untuk memproteksi lahan pertanian 

pangan yang subur sehingga tidak beralih fungsi. 

Disarankan kepada pihak eksekutif dan legislatif sebagai berikut: (1) dalam 

menunjang ketahanan pangan daerah dan kebutuhan masyarakat akan 

pangan, maka peraturan daerah ini merupakan suatu keniscayaan untuk 

segera diproses dan dibahas sehingga peralihan fungsi lahan dapat 

dikendalikan; (2) kiranya rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini menjadi prioritas dalam Program 

Legislasi Daerah, sehingga dapat segera berlaku apabila sudah ditetapkan 

dalam peraturan daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pengan merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai kebutuhan dasar, 

ketersediaan pangan harus mencukupi kebutuhan seluruh rakyat dan 

wisatawan yang berkunjung di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Kelebihan 

atas kebutuhan pangan rakyat dan wisatawan menjadi sumber cadangan 

pangan dalam rangka menunjuang kemandirian pangan nasional. 

Kemandirian pangan mutlak membutuhkan ketersediaan lahan pertanian 

berkelanjutan, sebab lahan pertanian merupakan aset dalam pembangunan 

pertanian.  

 
Fakta menunjukkan bahwa potensi lahan pertanian mengalami penurunan 

(degradasi) fisik maupun kualitas sebagai akibat terjadinya alih fungsi lahan 

dari pertanian ke non pertanian, fragmentasi lahan, penyusutan dan 

pencemaran air irigasi yang mengancam tercapainya kemandirian pangan 

berkelanjutan. Ironinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian 

berlangsung pada lahan pertanian produktif yang semestinya dilindungi. 

Pemerintah daerah memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat dan 

aparatur sipil dalam upaya peningkatan kepedulian terhadap perlindungan 

lahan pertanian produktif berkelanjutan.  

Perlindungan lahan pertanian produktif berkelanjutan menyangkut 

kepentingan berbagai pihak yang saling bersinegi maupun kontradiktif.  

Kepentingan kontradiktif timbul karena pertambahan jumlah penduduk,  

peningkatan taraf hidup rakyat, perbaikan pelayanan publik yang 

membutuhkan lahan untuk pemukiman, perkantoran, pertokoan, dan 

infastruktur fisik lainnya. Menselaraskan kepentingan yang kontradiktif dengan 

perlindungan lahan pertanian produktif berkelanjutan memerlukan pengaturan 

dalam peraturan daerah sekaligus menindaklanjuti amanat Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
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Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai 

penegasan atas pentingnya perlindungan terhadap ketersediaan lahan 

pertanian pangan jangka panjang, serta pengaturan yang berkaitan dengan 

pelestarian lahan pertanian dan  pencegahan alih fungsi lahan pertanian 

melalui pertimbangan yang seksama dan bijaksana.  

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 di atas, telah ditetapkan pula Peraturan 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mempertegas 

tentang pentingnya mempertahankan luas baku lahan sawah di tiap-tiap 

kabupaten/kota se provinsi Nusa Tenggara Barat.  

 
Kabupaten Lombok Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat berkewajiban mengimplementasikan peraturan perundang-

undangan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain yang saling berkait satu 

dengan lainnya, sehingga diperlukan suatu Naskah Akademis Peraturan 

Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah, dan oleh swasta, khususnya pembangunan yang membutuhkan 

pemanfaatan ruang, maka akan mempengaruhi semakin berkurang dan 

menyampitnya areal lahan pertanian, karena beralih fungsi menjadi kawasan 

pemukiman, industri dan dan perdagangan. 

Kondisi  fisik geografi wilayah Kabupaten Lombok Utara yang sebagian besar 

merupakan pertanian lahan kering dengan tofografi bergelombang memiliki 

permasalahan yang komplek bila dihajatkan pada upaya pencapaian  

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.  Permasalahan lahan 

pertanian pangan antara lain: 

1. Alih fungsi lahan terjadi pada lahan pertanian pangan produktif, karena 

kondisi geografi dengan tofografi yang datar memiliki daya tarik yang lebih 
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tinggi bila dibandingkan dengan lahan kering. Ekspansi alih fungsi lahan 

semakin pesat dari tahun ke tahun akibat pertambahan jumlah penduduk, 

pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan perdagangan dan  industri. 

2. Kesadaran masyarakat dan aparat sipil negara terhadap perlindungan 

lahan pertanian pangan produktif masih memerlukan peningkatan, 

sehingga alih fungsi lahan pertanian pangan produktif dapat dikendalikan 

dengan bijaksana. 

3. Posisi tawar (bargaining posision) petani yang rendah cenderung 

mengalah ketika terjadi tarik menarik kepentingan dengan pengembang 

antara mempertahankan usaha bidang pertanian dengan melepaskan 

lahan pertaniannya dengan konvensasi atas nilai penjualan lahan 

pertanian yang kian meningkat.  

4. Net benefit usaha bidang pertanian yang relatif lebih rendah bila 

dibandingkan dengan usaha bidang industri, perdagangan dan jasa 

menjadi kesulitan dalam mempertimbangkan legalitas alih fungsi lahan dari 

pertanian ke non pertanian, sehingga melindungi lahan pertanian pangan 

produktif relatif sulit, kecuai melalui kebijakan politis dalam upaya 

mengamankan pencapaian kemandirian, ketahanan dan kedaulatan 

pangan. 

5. Pemenuhan kebutuhan pangan tidak saja menyangkut pemenuhan 

kebutuhan fisik semata, melainkan menyangkut harkat dan martabat 

bangsa dan kewajiban negara dalam memenuhi hak kemanusiaan warga 

negara. Permasalahan ini menjadi tugas mulia pemerintah yang mesti 

ditunaikan dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun dengan 

melindungi atau melestarikan dan mengembangkan sumberdaya lahan 

pertanian pangan agar tersedia secara berkelanjutan.  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Naskah Akademis. 

 

Tujuan penulisan naskah akademis ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis tentang 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok 

Utara sebagai dasar dan bahan dalam pembentukan Peraturan Daerah 
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tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di 

Kabupaten Lombok Utara.  

2. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi eksekutif dan legislatif dalam 

penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten 

Lombok Utara. 

 

D. Metode Kajian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademis 

ini sebagai berikut: 

1. Kajian normatif, yaitu mengkaji norma-norma dalam peraturan 

perundang-undangan baik produk hukum yang ditetapkan oleh 

Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk mengetahui dasar 

kewenangan dan dasar substansi materi dalam pengaturan di dalam 

Rancangan Peratuan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 

2. Kajian Empiris, yaitu mengkaji tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lombok Utara, permasalahan 

yang dihadapi, upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

permasalahan, termasuk permasalahan yuridis yang dihadapi oleh 

Pemerintah Daerah. 

Dalam melaksanakan kajian empiris, sumber data diperoleh melalui 

kegiatan: 

a. FGD (Focus Group Discussion), yaitu diskusi terfokus yang 

melibatkan stakeholders  pertanian. 

b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan stakehorders 

terkait, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada 

kaitannya dengan lahan pertanian, Kepala Desa di Kabupaten 

Lombok Utara yang desanya memiliki lahan pertanian yang 

potensial, tokoh masyarakat, dan tokoh  pemuda. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS 

A. Kajian Teoritis 

1.  Konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian 

yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna 

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan 

pangan nasional; sementara makna dari Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan 

menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, 

mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya 

secara berkelanjutan.  

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan 

berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

dilakukan pada:                 

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Wilayah berupa hamparan yang telah ditetapkan sebagai Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya di mana budidaya 

pertanian pangan diselenggarakan dengan fungsi untuk mendukung 

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional disebut 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

terkendala oleh sikap kurang proaktif dari para pemangku kepentingan 

(stake holders) terhadap alih fungsi lahan dari pertanian ke bukan 

pertanian, setidaknya terdapat 3 (tiga) kendala mendasar, yaitu 

(Rahardjo,  2012):  

1) koordinasi kebijakan, disebabkan belum adanya aturan baku yang 

dapat menaungi seluruh upaya pengendalian dan perlindungan 

terhadap lahan pertanian produktif yang ada;  
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2) konsistensi perencanaan, yaitu masih belum konsistensinya antara 

peraturan rencana tata ruang wilayah dengan rencana 

pembangunan jangka panjang dan/atau jangka menengah daerah, 

serta aturan-aturan lain yang terkait;  

3) koordinasi pelaksanaan kebijakan, yaitu tafsiran yang bervariasi 

antar para pemangku kepentingan terhadap implementasi peraturan 

perundang-udangan, sehingga penggantian pejabat berimplikasi 

terhadap variabilitas pengambilan keputusan dan eksekusi. 

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Yang dimaksud lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan 

sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan. 

Lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan lahan pertanian 

pangan produktif yang dapat diusahakan dengan indek pertanaman 

minimal 100% sampai dengan 300%, atau dapat ditanami padi 

dan/atau palawija minimal satu kali musim tanam sampai dengan tiga 

kali musim tanam selama satu tahun. Lahan pertanian pangan berupa 

lahan sawah harus dilindungi sebagai bagian dari upaya mencapai 

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Oleh karenanya lahan 

pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi dari alih fungsi lahan 

yang dapat berakibat pada berkurangnya luas baku lahan sawah.  

Perlindungan tersebut tidak saja pada lahannya melainkan juga 

perlindungan terhadap petaninya melalui berbagai bentuk program dan 

kegiatan pembinaan agar pendapatan dan kesejahteraan petani terus 

meningkat, diantaranya melalui penyediaan fasilitas sarana produksi 

(input) pertanian, teknologi budidaya, teknologi panen dan pascapanen, 

manajemen usahatani,  perlindungan harga produk pertanian, serta 

penyediaan subsidi input dan subsidi ouput.   

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa lahan 

terlantar, lahan yang ditumbuhi ilalang/semak belukar, bekas hutan, 

rawa, gambut, ladang, tegal, dan/atau kebun rusak/tidak produktif.  

Memperhatikan kondisi vigetasi di wilayah Kabupaten Lombok Utara, 

maka sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah 
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lahan terlatar (lahan tidur), lahan yang ditumbuhi ilalang/semak, dan 

kebun rusak / tidak produktif, serta lahan bekas galian tambang. 

Sementara lahan kebun produktif seperti lahan yang telah ditanami 

cengkeh, kopi, kakao, dan kelapa sulit dijadikan lahan cadangan 

pertanian pangan berkelanjutan, sebab penghasilan petani dari hasil 

tanaman perkebunan lebih kompetitif dibandingkan tanaman pangan.  

 

2. Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

a. Pengendalian Alih Fungsi Lahan 

Heriyanto (2011) menyebutkan tujuan diterbitkannya Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan diantaranya adalah untuk melindungi kawasan dan lahan 

pertanian pangan secara berkelanjutan serta menjamin tersedianya 

lahan dalam jangka panjang dengan maksud mewujudkan cita-cita 

luhur yaitu kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; serta 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.  

Upaya strategis dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif adalah 

memberikan kepastian hukum atas kawasan lahan pertanian pangan 

produktif melalui penerbitan regulasi Peraturan Daerah. Peraturan 

Daerah  yang mengatur tentang zona dan luasan kawasan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan di wilayah perdesaan,  menyediakan 

cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan, mencetak lahan 

pertanian pangan pengganti atas pengalihan fungsi lahan pertanian ke 

bukan pertanian, menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan 

pertanian produktif dengan menyediakan fasilitas pendukungnya  

(Rahardjo, ?), serta pemberian sanksi yang jelas dan tegas kepada 

para pelaku yang melanggar Peraturan Daerah. 

Penyusunan Peraturan Daerah perlu melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan diantaranya masyarakat petani yang tergabung dalam 

kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, asosiasi petani, tokoh 
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masyarakat adat, tokoh agama, dan para pejabat yang bertanggung 

jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, 

serta mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD).  

b. Regulasi tentang Pengaturan Kawasan Pertanian  

Kawasan pertanian adalah kawasan di wilayah perdesaan merupakan 

kawasan budidaya pertanian yang terdiri atas pertanian tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, 

sementara luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan berada dalam 

kawasan pertanian dan menjadi bagian dalam kawasan atau wilayah 

budidaya. Pengaturan kasawan budidaya dituangkan dalam peraturan 

daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan 

secara eksplisit menyebutkan tentang lokasi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. 

 
c. Pencetakan Lahan Pertanian Pangan Pengganti 

Lahan pertanian pangan berkelanjutan pada prinsipnya ditetapkan 

sebagai bagian dari wilayah budidaya yang secara spesifik digunakan 

sebagai lokasi budidaya tanaman pangan (padi dan palawija). Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah lahan sawah irigasi 

teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana  dan tadah hujan yang 

dilindungi dari alih fungsi lahan. Pada prinsipnya LP2B tidak dapat 

dialihfungsikan, kecuali sangat-sangat dibutuhkan untuk kepentingan 

umum dengan penetapan persyaratan alih fungsi lahan yang ketat. 

Setiap luasan lahan pertanian pangan yang dialihfungsikan haruslah 

disediakan penggantian sebelum dilakukan alih fungsi lahan dari 

pertanian ke non pertanian di lokasi lahan cadangan pertanian pangan 

berkelanjutan  dengan luasan kelipatan tertentu. Lahan pertanian 

pangan pengganti minimal seluas 3 (tiga) kali luas lahan pertanian 

sawah melalui pencetakan sawah baru di lokasi lahan cadangan 

pertanian pangan berkelanjutan yang telah disiapkan prasarana dan 

sarana irigasinya. 
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d. Penjaminan Akses Petani Terhadap Lahan Pertanian Produktif 

Akses petani terhadap lahan pertanian produktif berkaitan erat dengan 

status kepemilikan lahan. Petani pemilik lahan memiliki akses yang 

paling baik  terhadap lahan pertanian pangan bila dibandingkan dengan 

status petani penggarap (penyakap, penyewa,  gade, atau buruh tani).  

Oleh karena itu, kepemilikan petani atas lahan pertanian produktif 

merupakan sesuatu yang urgen untuk diatur dalam Peraturan Daerah 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, artinya 

petani pemilik penggarap yang berhajat melepas kepemilikannya atas 

lahan pertaniannya, maka pemerintah daerah dapat memberikan solusi 

yang bijaksana, agar lahan sawah tersebut tidak beralih kepemilikannya 

kepada pengembang atau investor yang dapat menghalangi akses 

petani terhadap lahan pertanian produktif. Di antara solusinya adalah 

membeli lahan milik petani dan menyerahkan pengelolaannya kepada 

petani dengan status sewa ataupun sakap, selanjunya sewa atau bagi 

hasil yang diperoleh dari lahan tersebut menjadi sumber Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

Akses petani terhadap lahan pertanian produktif selain dari aspek 

sosial, juga dari aspek fisik, yaitu penyediaan prasarana jalan usahatani 

yang terkoneksi dengan jalan umum. Ketersediaan prasarana dan 

sarana transport merupakan faktor penentu terhadap akses lokasi 

usahatani dengan pasar. 

Yang tidak kalah pentingnya adalah akses lahan usahatani terhadap 

sumber air yang terkoneksi melalui jaringan irigasi. Oleh karena itu 

lahan pertanian pangan produktif semestinya terkoneksi dengan 

jaringan irigasi teknis, setengah teknis, atau irigasi sederhana.   

 

3. Keadaan Alam 

a. Konsevasi Tanah dan Lahan 

Jenis tanah di Kabupaten Lombok Utara didominasi oleh tanah berpasir 

(sandy loam) dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah (lahan 

marginal), karena sifat tanah yang poros, rendah bahan organik 
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(<1,0%) dan juga miskin hara makro (Sukartono, 2011).  Sifat kimia 

tanah yang relatif masam (pH 5,0 – 6,2) menyebabkan rendahnya 

kandungan unsur hara tersedia (Tajidan, at al, 2016). Berdasarkan hasil 

pengamatan lapangan bahwa pH tanah di lahan sawah desa Santong 

berkisar antara 5,0 – 5,5; sementara pH tanah di   lahan sawah di desa 

Anyar berkisar 6,3 – 6,5.  

Sehubungan dengan kondisi tanah dengan kandungan bahan organik 

yang rendah dan miskin unsur hara makro, maka sangat diperlukan 

upaya perbaikan sifat fisik tanah melalui penambahan (pembenaman) 

bahan organik, pemberian pupuk organik, serta konservasi tanah dan 

lahan, serta menghindari pembakaran vigetasi, namun biomassa yang 

diperoleh diubah menjadi kompos, selanjutnya digunakan sebagai 

bahan pupuk organik. Pada tanah dengan derajat keasaman yang 

rendah memerlukan pemberian kapur agar pH tanah meningkat 

mendekati pH netral 6,5 – 7,0.  

Sebagian besar lahan daratan yang ada di Kabupaten Lombok Utara 

merupakan lahan kering yang bukan sawah terutama berupa lahan 

ladang, kebun dan hutan. Lahan yang digunakan sebagai lahan sawah 

berkisar 8.304 ha, terluas terdapat di Kecamatan Bayan yakni 3.316 

ha (39,93%). Lainnya adalah lahan yang digunakan sebagai tempat 

pemukiman dan sarana prasarana dengan luas berkisar 30.774 ha 

(Tabel 2.4).  Tersedianya lahan kering berupa lahan terlantar, bekas 

hutan, ladang dan kebun tidak produktif sebagai potensi lahan 

cadangan pangan. Lahan cadangan pangan dapat digunakan sebagai 

lahan pangan pengganti akibat alih fungsi lahan sawah menjadi lahan 

non pertanian.  

Lahan sawah yang ada adalah sawah irigasi teknis, sawah irigasi 

setengah teknis, sawah irigasi sederhana (irigasi desa), dan sawah 

tadah hujan. Sawah irigasi teknis terdapat di Kecamatan Bayan, 

Kayangan,  Gangga dan Tanjung. Di antara lahan sawah irigasi yang 

ada di Kabupaten Lombok Utara, lahan sawah irigasi yang terletak di 
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Kecamatan Tanjung merupakan lahan sawah kelas-1 yang dapat 

ditanami padi tiga kali dalam setahun, namun rentan terjadi alih fungsi 

lahan, karena wilayah Kecamatan Tanjung merupakan wilayah 

perkotaan yang sedang tumbuh sebagai kota perdagangan dan jasa. 

Ke depan sawah yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung, khususnya 

yang terletak di sepanjang kiri kanan jalan utama akan beralih fungsi 

sebagai perkantoran, pertokoaan dan permukiman; sedangkan sawah 

yang ada di Kecamatan Pemenang relatif sempit dan berpeluang terjadi 

alih fungsi lahan sebagai wilayah pengembangan pariwisata, 

perdagangan dan jasa.  

Sawah yang beralih fungsi dari lahan pertanian produktif menjadi lahan 

non pertanian harus diupayakan penggantinya di luar kecamatan 

Tanjung dan di luar kecamatan Pemanang melalui upaya pencetakan 

sawah baru seluas 3 (tiga) kali lebih luas dari lahan sawah yang 

dialihfungsikan. Lokasi penggantinya adalah di Kecamatan Gangga, 

Kayangan dan Bayan. 

Lahan sawah yang ada di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan 

Pemenang sebagiannya tetap sebagai lahan sawah, namun diarahkan 

sebagai lokasi agrowisata, yaitu mengedepankan atraksi usahatani 

tradisional. 

 
b. Mitigasi, Adaptasi dan Penanggulangan Akibat Perubahan Iklim  

Kabupaten Lombok Utara termasuk wilayah yang beriklim tropis dengan 

temperatur udara berkisar antara 22,10 ºC - 32,80 ºC dan suhu 

maksimum terjadi pada bulan Juli dengan suhu  32,8 ºC serta suhu 

minimum 22,10 ºC yang terjadi pada bulan Mei (Gambar 2.1 ).  

Sebagai daerah tropis, wilayah Kabupaten Lombok Utara sesuai bagi 

pertumbuhan tanaman pangan padi dan palawija (jagung, kacang 

tanah, ubi kayu, ubi jalar) sepanjang tahun pada musim tanam 

penghujan (mulai bulan November s.d Februari) dan musim tanam 
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kemarau-1 (mulai bulan Maret s.d  Juni) dan musim tanaman kemarau-

2 (mulai bulan Juli s.d Oktober). 

 

 

Sumber: BMKG Mataram, 2012 
Gambar 2.1. Rata-rata Suhu Udara di Kabupaten Lombok Utara. 

Kelembaban udara berkisar antara 75% - 85%. Kelembaban 

udara  maksimum terjadi pada bulan Desember sebesar 85%, 

sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan September 

sebesar 75%.  Tanaman padi dapat diusahakan dalam tiga musim 

sepanjang tahun di lahan sawah irigasi teknis, dua musim tanam pada 

irigasi setengah teknis (MH dan MK-1), sedangkan padi gogo ditanam 

di ladang pada  musim tanam penghujan (MH). 

Intensitas penyinaran matahari rata-rata 72%. Penyinaran maksimun 

terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 91%, sedangkan penyinaran 

minimun terjadi pada bulan Desember sebesar 24%. Intensitas 

penyinaran yang tinggi yang ditunjang oleh prasarana irigasi dan 

ketersediaan air yang cukup serta penerapan teknologi budidaya 

(penggunaan benih unggul hibrida, pupuk lengkap berimbang, sistem 
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tanam jajar legowo, dan mekanisasi pertanian) memungkinkan 

produktivitas tanaman pangan khususnya padi sawah di atas 6 ton/ha 

gabah kering panen. 

Kecepatan angin rata-rata 17 knot, kecepatan maksimun terjadi pada 

bulan November yaitu 23 knot sedangkan kecepatan minimum terjadi 

pada bulan Juni dan Juli sebesar 12 knot. Tekanan  udara rata-rata 

1.011,68 mbs yang ditandai dengan dua musim yaitu musim kemarau 

dan musim hujan. Tekanan udara berkisar antara 1.008,5 mbs – 

1.012,1 mbs. Tipe iklimnya D di wilayah barat dan tipe E di wilayah 

timur dengan bulan basah antar 5 - 6 bulan.  

Tabel 2.1. Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Lombok 
Utara 

 

  
No 

  
Bulan 

Kecamatan /Curah Hujan(CH)/Hari Hujan (HH)/mm/hari 

Pemenang Tanjung Gangga Kayangan Bayan 

CH HH CH HH CH HH CH HH CH HH 

1 Januari 443 20 492 25 561 20 - - 562 20 
2 Pebruari - - 393 23 371 14 - - 342 14 
3 Maret 140 17 273 18 341 11 147 7 260 9 
4 April 163 14 132 12 131 8 105 6 235 12 
5 Mei 124 10 130 7 107 7 112 4 5 2 
6 Juni 12 2   34 4 - - 41 1 0 1 
7 Juli - - 2 2 - - - - 4 1 
8 Agustus - - - - - - - - 5 2 
9 September - - - - - -- - - - - 
10 Oktober 171 13 17 10 12 1 7 1 6 2 
11 Nopember 314 23 228 21 239 8 94 4 61 4 
12 Desember 160 18 163 16 201 8 141 5 161 9 

Sumber: BMKG Mataram, 2012. 
 

Pola curah hujan sebagai mana tampak pada tabel di atas berlangsung 

dari bulan Oktober sampai dengan bulan April, namun ada perubahan 

pola curah hujan yang cenderung makin singkat dengan jumlah curah 

hujan yang hampir sama setiap tahun. Kecenderungan intensitas curah 

hujang yang tinggi dalam periode yang singkat disebut perubahan iklim 

(“climate change”).  

Gejala “la nina” adalah meningkatnya curah hujan dan jumlah hari 

hujan bila dibandingkan dengan kondisi iklim normal. Gejala “la nina” 

muncul sebagai akibat suhu permukaan laut yang rendah di Samudera 

Fasifik dan suhu permukaan laut yang hangat di Samudera Hindia. 
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Gejala “la nina” terjadi berulang secara periodik  setiap 6 – 7 tahun 

sekali. Gejala “la nina” terjadi pada tahun 2010 dan kembali terjadi pada 

tahun 2016. Pada gejala “la nina” memungkinkan produksi padi 

meningkat, sementara produksi hasil perkebunan dan tanaman tahunan 

cenderung menurun. Biasanya musim hujan datang lebih awal sekitar 

bulan September dan berlangsung sampai bulan Juli tahun berikutnya, 

sementara musim kemarau relatif pendek. 

Kondisi terbalik terjadi pada gejala “el nino”, yaitu curah hujan dan 

jumlah hari hujan relatif sedikit bila dibandingkan dengan kondisi 

normal. Musim hujan datang terlambat pada  akhir bulan November 

atau awal Desember dan berakhir  pada bulan Februari atau Maret 

tahun berikutnya. Gejala “ el nino” disebut juga tahun dengan kemarau 

panjang. Iklim dengan gejala “el nino” mengakibatkan banyak lahan 

pertanian mengalami kekeringan, air permukaan yang tersedia tidak 

cukup untuk menumbuhkan tanaman padi dengan normal, terjadi 

kekeringan pada kawasan pertanian, khusunya pada sawah irigasi 

sederhana dan tadah hujan. Produksi padi menurun dibandingkan 

kondisi iklim normal.  

 
Sehubungan dengan perubahan iklim dan gejala iklim sebagai mana 

digambarkan di atas, maka diperlukan strategi mitigasi, adaptasi dan 

penanggulangan bencana kekeringan, maupun bencana banjir, erosi 

dan tanah longsor dan segala dampak yang ditimbulkannya yang dapat 

mengakibatkan kerusakan pada tanaman pangan dan penurunan 

produksi pertanian.  

Mitigasi adalah upaya mencegahan, mengendalikan dan menghindari 

terjadinya pemanasan gelobal sebagai penyebab utama perubahan 

iklim, sementara adaptasi adalah upaya penyesuaian diri terhadap 

dampak perubahan iklim yang telah terjadi melalui penyesuaian 

perilaku dan pemanfaatan teknologi.  Mitigasi menitikberatkan pada 

upaya mencegah terjadinya perubahan iklim dengan mengurangi, 

menghindari, dan meniadakan sumber-sumber penghasil gas karbon 
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dan meningkatkan penyerapapannya, sehingga mengurangi emisi yang 

berkontribusi terhadap perubahan iklim. Pemberian penghargaan 

kepada para pihak yang berkontribusi mengurangi emisi gas karbon, 

serta pemberian sanksi bagi penghasil gas karbon ke udara merupakan 

kebijakan positif, sehingga sangat baik dijadikan sebagai muatan materi 

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan.  

Adaptasi terhadap perubahan iklim adalah sebuah upaya menerima 

kenyataan yang telah terjadi melalui perubahan perilaku, subtitusi 

teknologi, dan eleminasi, diantaranya penggunaan varietas yang tahan 

terhadap perubahan iklim, perubahan teknik budidaya dan pengairan, 

pengaturan musim tanam dan jarak tanam, dan lain sebagainya. 

c. Prasarana dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun dan memelihara 

prasarana dan sarana jaringan irigasi dalam upaya mencapai dan 

mempertahankan swasembada pangan. Kewajiban tersebut meliputi 

pemulihan sumberdaya air di daerah hulu dengan menjaga dan 

memelihara pelestarian hutan, memanen dan menampung sumber air, 

mengalirkan air dari sumbernya ke petak pertanaman. 

Pembangunan dan pemeliharaan prasarana irigasi berupa bendungan, 

embung atau dam serta jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier 

menjadi tugas pemerintah pusat dan daerah serta peranserta 

masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda sebagai bagian 

pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Sumberdaya air yang terbatas dimanfaatkan optimal dengan 

mengurangi volume air yang terbuang ke laut. Sumberdaya air (hydro) 

diputar dan diarahkan ke areal pertanian melalui pembangunan kanal 

dan terowongan air agar dapat menjangkau kawasan pertanian yang 

lebih luas, serta membangun sistem irigasi multilevel (bertingkat).  

Tofografi wilayah Kabupaten Lombok Utara yang bergelombang dan 

berbukit menjadi tantangan sekaligus peluang dalam mendistribusikan 
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sumber-sumber air yang tersedia. Pembatas berupa lembah,  ngarai 

atau bukit mengakibatkan potensi air yang ada banyak terbuang ke laut 

pada musim hujan. Air yang terbuang kelaut diminimalisasi melalui 

pembangunan bendungan atau tandon air (embung) untuk 

dimanfaatkan pada musim kemarau, serta memperluas wilayah jaringan 

irigasi. 

Tabel 2.2  Luas Areal dan Luas Tanam di Wilayah Jaringan Irigasi di 
Kabupaten Lombok Utara 

    Luas Areal  Luas Tanam ( ha ) 

NO 
Nama  Daerah 

Irigasi Baku Irigasi MT. I MT. II MT. III 

    (ha) (ha) Padi Pal Padi Pal Padi Pal 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Sidang Gila 855 496 476 20 0 496 0 300 

2 Sopak 515 407 407 0 0 407 0 289 

3 Loloan 717 500 500 0 31 469 0 350 

4 Batu Rakit 480 190 80 110 0 70 0 50 

5 Teres Genit 673 516 516 0 100 416 0 100 

6 Sambik Jengkel 500 245 245 0 100 145 0 245 

7 Pawang Kates 346 210 210 0 100 110 0 100 

8 Santong 1.807 1.471 1.471 0 0 1.471 0 1.471 

9 Bagik Kembar 1.305 428 428 0 0 428 0 428 

10 Lendang Jurang 181 166 166 0 0 166 0 166 

11 Rempek 357 104 104 0 0 104 0 104 

12 Pekatan 857 821 821 0 592 229 229 592 

13 Prawira 157 117 117 0 117 0 0 117 

14 Menggala 162 121 121 0 82 39 0 121 

15 Bentek 14 11 11 0 11 0 0 11 

16 Sankukun 500 500 500 0 0 500 0 500 

17 Lekok 120 120 120 0 0 120 120 0 

  Jumlah 9.546 6.423 6.293 130 1.133 5.170 349 4.944 

Sumber:  Dinas Pekerjaan Umum, Pengairan, Perumahan dan Energi 
Kabupaten Lombok Utara 

Keterangan : Pal = Palawija 
 
Untuk memperluas jangkauan jaringan irigasi diperlukan perencanaan 

yang terintegrasi antar daerah aliran sungai termasuk membangun 

jaringan sodetan antar sungai. Hambatan dan kendala geografi disiasati 

dengan membangun kanal, terowongan, dan jaringan irigasi tertutup. 

Pemanfaatan air harus efektif dan efisien, serta mencegah 

pencemarannya. Penempatan air langsung ke perakaran tanaman 

melalui sistem irigasi tetes dan/atau menyiram tanaman langsung ke 

petak pertanaman akan mengefisienkan penggunaan air, sehingga air 
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yang jumlahnya terbatas dapat dimanfaatkan pada areal pertanian yang 

lebih luas. 

4. Kondisi Geografis 

Wilayah Kabupaten Lombok Utara merupakan hasil pemekaran dari 

wilayah Kabupaten Lombok Barat yang terletak di sebelah utara Gunung 

Punikan, Gunung Sangkareang dan Gunung Rinjani denggan batas-batas 

wilayah sebelah utara : Laut Jawa, sebelah selatan: Kabupaten Lombok 

Barat dan Lombok Tengah, sebelah timur : Kabupaten Lombok Timur, dan 

sebelah barat : Selat Lombok. 

Luas wilayah Kabupaten Lombok Utara 1.312,77 km2 terdiri dari luas 

daratan 809,53 km2 (61,67%) dan luas perairan laut 503,24 km2 (38,33%). 

Terdapat 5 (lima) wilayah kecamatan, 33 desa dan 322 dusun. Kecamatan 

tersebut adalah Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan 

Bayan. 

a. Tofografi 

Topografi Kabupaten Lombok Utara berbukit-bukit dan bergunung-

gunung yang membentang di bagian utara Pulau Lombok dari timur ke 

barat dengan Gunung Rinjani sebagai puncaknya (3.775 m dpl). 

Kabupaten Lombok Utara berada pada posisi 116 1’ 31,99” -  116 29’ 

35,76” Bujur Timur dan   8 12’ 37,44 – 8 28’ 49,58  Lintang Selatan.   

Berdasarkan ketinggian wilayah, Kabupaten Lombok Utara sebagian 

besar berada pada ketinggian 500  - 1000 meter di atas permukaan laut 

(dpl) dengan luas 689.507 ha (52,36%) dari luas wilayah Kabupaten 

Lombok Utara, 100 – 500 meter dengan luas 28.331 ha dan ketinggian 

0 – 100 meter dengan luas 19.363 ha (1,47%). Hal ini menunjukkan 

bahwa hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Utara 

merupakan daerah dataran medium dan tinggi. Kondisi tofografi yang 

demikian sesuai bagi pertumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan 

perkebunan. 
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Tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Utara sangat bervariasi 

dan diklasifikasi menjadi 4 (empat) kelas kemiringan dengan rinciannya 

adalah: tingkat kemiringan 0 - 2%; 2 - 15%; 15 - 40%; dan >40%.  

Lereng atau kemiringan lahan merupakan faktor yang sangat perlu 

dipertimbangkan dalam segala kegiatan pembangunan terutama 

pembangunan yang bersifat fisik. Hal ini mengingat lereng atau 

kemiringan lahan berpengaruh terhadap erosi. Semakin panjang dan 

semakin besar kemiringan lahan maka  semakin cepat pula aliran 

permukaan dan daya angkut dari aliran tersebut.  

Lokasi yang sesuai bagi tanaman pangan adalah lahan dengan 

kemiringan kurang dari 8%, sementara lahan dengan lereng di atas 8% 

sesuai bagi penanaman tanaman tahunan (perkebunan).  

b. Vegetasi 

Analisis vegetasi yang menentukan vegetasi dominan di suatu kawasan 

menunjukkan bahwa di kawasan hutan Kabupaten Lombok Utara 

sebagaimana yang dilaporkan Idris, et al. (2013) dan Subagio (?) 

didominasi oleh  dadap (Erytrhina variegate), gamal (Gliricidia sepium), 

kayu ara (Ficus gibbosa), jati (Tectona grandis), kelanju (Dianium 

guineense), kemiri (Aleurites moluccana), lembokek, sonokeling, 

mahoni (Switenia Macrophylla), klokos udang, mending, suango, 

cempaka, rajumas, kaliandra, suren, durian, odang, kenari, bajur, 

sengon (Pharaseriantes falcataria), dll. Pemerintah dan masyarakat 

berkewajiban melindungi vigetasi di kawasan hutan dan luar kawasan 

hutan yang merupakan daerah aliran sungai sebagai bagian dari upaya 

pelestarian sumber mata air yang sangat dibutuhkan bagi 

kelangsungan produksi tanaman pangan dan memenuhi berbagai 

kebutuhan air bagi masyarakat. 

Kawasan perkebunan didominasi  cengkeh, durian (Durio zibethinus), 

gaharu (Aquilaria mallaccensis), gamal (Gliricidia sepium), kakao 

(Theobroma cacao L.), kopi (Coffea robusta), mente (Anacardium 
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occidentale), pulai (Alstonia scholaris); alpukat (Persea Americana); 

mangga (Mangifera indica), mitaq, nangka (Artocarpus heterophyllus), 

randu (Ceiba pentandra), dan kelapa. Di antara tanaman tersebut 

sebagian besar merupakan sumber pengan segar dan olahan. 

Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura didominasi 

tanaman padi, jagung, kacang tanah, ubikayu, ubijalar, komak (lab-lab), 

kacang gude, kacang panjang, cabe, tomat, terong, mentimun, 

semangka, pisang, dan lain-lain. Tanaman pangan dan hortikultura 

diusahakan pada lahan sawah, ladang, dan tegal/kebun. 

c. Potensi Pengembangan Lahan Pertanian Pangan 

Potensi Pengembangan Lahan Pertanian Pangan seluas 27.232 hektar 

(Lampiran 3) sementara draft Rancangan Tata Ruang Wilayah yang 

terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan per kecamatan digambarkan 

pada Lampiran 4.  

Kawasan lindung meliputi: kawasan hutan lindung termasuk didalamnya 

hutan adat, kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan 

bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, 

pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam; 

kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya.  

Kawasan budidaya meliputi: kawasan peruntukan hutan produksi; 

kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; 

kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; 

kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; 

kawasan peruntukan pemerintahan; kawasan peruntukan perdagangan 

dan jasa; dan kawasan peruntukan lainnya. 

Kawasan pertanian meliputi: kawasan pertanian tanaman pangan, 

kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan, meliputi: kakao 

di Selelos dan Santong, vanili di Selelos dan Santong, kopi, kacang 
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mete; dan kawasan peternakan meliputi peternakan besar, antara lain 

sapi potong dan kuda, peternakan kecil, antara lain kambing dan babi.  

Tabel 2.3 Tata Guna Lahan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012 
dan 2014 

 

  Luas pada tahun 

No Uraian 2012 2014 

  Ha % Ha % 

1 Lahan sawah 8.304 10,26 8.304 10,26 
2 Lahan bukan sawah  43.371 53,57 41.875 51.73 
3 Penggunaan lainnya 29.278 36,17 30.774 38,01 

 Jumlah 80.953 100,00 80.953 100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Utara 
 

Budidaya pertanian di lahan sawah pada musim hujan adalah  

pertanaman  padi dan pada musim kemarau adalah pertanaman 

palawija seperti  kacang tanah, ubi kayu dan jagung. Pertanaman yang 

diusahakan pada lahan bukan sawah berupa tanaman perkebunan 

seperti kelapa, kakao, kopi, cengkeh dan mete. Empat dari lima jenis 

tanaman perkebunan merupakan komoditas unggulan di Kabupaten 

Lombok Utara, yaitu kelapa, kakalo, kopi dan cengkeh, sementara 

tanaman mete sudah banyak yang rusak dan tidak dilakukan 

peremajaan. Bekas kebun mete ini yang potensial dimanfaatkan 

sebagai lokasi cadangan pangan berkelanjutan, selain lahan terlantar, 

lahan yang ditumbuhi ilalang/semak dan bekas tambang galian C (batu 

apung, pasir, tanah urug) dan lahan bekas hutan. 

Secara rinci luas lahan sawah, lahan bukan sawah dan lahan bukan 

pertanian  per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 2.4 Luas Lahan Sawah, Bukan Sawah dan Bukan Pertanian 
Tahun 2014 

 

  Penggunaan Lahan (ha)  

No Kecamatan Sawah Bukan 
Sawah 

Bukan 
Pertanian 

Jumlah 

1 Pemenang 417 3.906 3.786 8.109 
2 Tanjung 714 5.460 5.390 11.564 
3 Gangga 1.238 8.324 6.173 15.735 
4 Kayangan 2.619 3.960 6.056 12.635 
5 Bayan 3.316 20.225 9.362 32.910 

 Jumlah 8.304 41.875 30.774 80.953 

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2015 
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Penyebaran luas lahan sawah yang ada di  Kabupaten Lombok Utara 

berdasarkan jenis pengairan dapat dirinci sebagai berikut:  

1) Lahan sawah tadah hujan dan sawah  irigasi non PU seluas 454 ha 

atau 6,36% dari luas total lahan sawah, dengan satu kali tanam padi 

dalam satu tahun.  

2) Lahan sawah irigasi teknis seluas 5.337 ha atau 74,76% dari luas 

total lahan sawah. Sawah irigasi teknis adalah sawah yang 

memperoleh pengairan atau irigasi teknis, yaitu jaringan irigasi yang 

mana saluran irigasi terpisah dari saluran drainase agar penyediaan 

dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diukur dan diatur dengan 

mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran primer dan 

sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh Dinas 

Pengairan/ Pemerintah. Sawah irigasi teknis dapat ditanami padi dua 

kali dalam satu tahun. 

Tabel  2.5 Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan Tahun 2014 
 

 
Kecamatan 

Sawah Irigasi (ha) Sawah 
Tadah 
Hujan 

 

Teknis Setengah 
Teknis 

Seder-
hana 

Jumlah 
(ha) 

Pemenang - 216 - -     216 
Tanjung - 605 - 8     613 
Gangga 556 63 - 1   620 
Kayangan 2.085 455 9 115   2.549 
Bayan 2.696 - - 330   3.026 

Jumlah 5.337 1.339 9 454 7.139 

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Utara 

3) Lahan sawah irigasi ½ teknis seluas 1.339 ha atau 18,76% dari luas 

total lahan sawah. Sawah irigasi ½ teknis adalah lahan sawah yang 

memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis yang sama halnya 

dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini Dinas 

Pengairan/Pemerintah hanya menguasai bangunan penyadap untuk 

dapat mengatur pemasukan air sedangkan pada jaringan selanjutnya 

tidak diukur dan tidak dikuasai oleh Dinas Pengairan/Pemerintah. 

4) Lahan sawah berpengairan sederhana PU seluas 9 ha (0,13% dari 

luas total lahan sawah). Sawah irigasi sederhana adalah lahan sawah 
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yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem pembagian 

airnya belum teratur meskipun pihak Pemerintah (PU) sudah ikut 

membangun sebagian dari jaringan tersebut.  

Luas lahan sawah berpengairan teknis dan setengah teknis seluas 6.676 

ha (Tabel 2.5). Dari luas lahan sawah tersebut sebagian telah dan akan 

beralih fungsi menjadi lahan bukan pertanian. Data luas lahan sawah 

sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 di atas diyakini 

belum dikoreksi dengan kondisi yang sebenarnya, karena data tersebut 

hampir tidak berkurang meskipun terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi 

lahan pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. 

Berdasarkan hasil pengamatan melalui Google Earth, Google Map dan 

Gound Check (Survei Lapangan) Tahun 2016 bahwa lahan sawah yang 

potensial untuk dilindungi sebagai Lahan Pertanian Pangan (LPP) seluas 

5.531 ha yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan sementara lahan 

berupa lahan terlantar, lahan yang ditumbuhi ilalang/semak, ladang, 

tegal/kebun dan lainnya yang potensial sebagai Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan (LCPP) seluas 9.669 ha yang tersebar pada 4 (empat) 

kecamatan (Tabel 2.6), sedangkan sisanya digunakan sebagai Lahan 

Bukan Pertanian Pangan (LBPP).  

Tabel 2.6 Luas Lahan Pertanian Pangan, Lahan Cadangan Pertanian 
Pangan dan Lahan Bukan Pertanian Pangan Tahun 2016 

 

  Penggunaan Lahan (ha) 
Jumlah 

No Kecamatan LPP LCPP LBPP 

1 Pemenang 362 775 10.982 12.119 
2 Tanjung 768 - 10.870 11.638 
3 Gangga 1.031 2.599 16.426 20.056 
4 Kayangan 2.071 4.436 12.707 19.214 
5 Bayan 1.299 1.859 16.300 19.458 

 Jumlah 5.531 9.669 67.282 82.485 

Sumber : Data Primer (Lampiran 4:Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) 

d. Proyeksi Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Pangan Beras 

Penduduk Kabupaten Lombok Utara berjumlah 210.133 jiwa (KLU 

Dalam Angka, 2015),  sebagian besar suku Sasak dan sebagian kecil 

terdapat suku-suku lain sebagai pendatang seperti: Bali, Mbojo, 

Samawa, Jawa, dan lain-lainnya.  
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Jenis kelamin perempuan mendominasi struktur penduduk Kabupaten 

Lombok Utara pada tahun 2015 yaitu 106.643 jiwa, sedangkan 

penduduk laki-laki berjumlah 103.490 jiwa (KLU Dalam Angka, 2015).  

Secara spasial penduduk Kabupaten Lombok Utara menyebar secara 

merata di lima kecamatan dengan Kecamatan Bayan yang mempunyai 

jumlah penduduk terbanyak jika dibandingkan dengan kecamatan yang 

lain. Jumlah penduduk di Kecamatan Bayan mencapai 46.925 jiwa 

relatif tidak jauh berbeda dengan di Kecamatan Tanjung yaitu 46.859 

jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit 

adalah Kecamatan Pemenang yaitu hanya 34.257 jiwa, Kecamatan 

lainnya yaitu Kecamatan Gangga dan Kayangan masing-masing 42.828 

jiwa dan 39.264 jiwa. 

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Hasil Sensus 
Penduduk 

  Penduduk (jiwa) Pertumbuhan (%) 

No Kecamatan 1990 2000 2010 1990-2000 2000-2010 

1 Pemenang 33.930 26.938 32.546 1,68 1,91 
2 Tanjung 37.053 38.488 44.606 0,39 1,49 
3 Gangga 33.827 36.998 40.836 0,93 0,99 
4 Kayangan 30.321 32.857 37.413 0,83 1,31 
5 Bayan 31.527 38.169 44.671 2,00 1,58 

 Jumlah 155.658 173.450 200.072 1,37 1,44 

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Utara, 2015 

Peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi merupakan salah satu 

masalah kependudukan. Dari tahun 2000 sampai 2010 laju 

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lombok Utara mencapai 1,44 

persen. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan 

Pemenang, yaitu 1,91 persen. Tingginya petumbuhan penduduk di 

Kecamatan Pemenang disebabkan peningkatan migrasi (penduduk 

pendatang) akibat daya tarik pariwisata di desa Gili Indah dan Malaka. 

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan 

Pemenang dan Kecamatan Bayan sebagai akibat meningkatnya jumlah 

penduduk pendatang dan kelahiran. 
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Dengan menggunakan metode proyeksi geometrik mean, maka jumlah 

penduduk di Kabupaten Lombok Utara dapat diproyeksikan dengan 

formula sebagai berikut:   

Pt = Po(1+r)^t 

P2020  = P2010(1+0,0151)^10 

= 200.072 (1,0151)^10 

= 232.421 

P2030  = 232.421(1,0158)^10 

=271.867 

 

 

Gambar 2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Utara 

Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk 1,51% sampai dengan 

1,58% pertahun, maka diproyeksikan bahwa jumlah penduduk 

Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2030 sebanyak 271.867 jiwa 

dengan kebutuhan beras 28.546 ton/tahun setara dengan padi kering 

giling 46.042 ton/tahun.  Bila produktivitas usahatani padi 5 ton/hektar 

gabah kering giling (kisaran 36,25 – 56,59 ku/ha), maka diperlukan luas 

areal panen 9.208 ha/tahun, sementara luas areal jaringan irigasi 6.423 

ha. Dengan demikian, memperluas areal jaringan irigasi merupakan 

tantangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam 
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rangka mempertahankan swasembada pangan beras di Kabupaten 

Lombok Utara. 

Produksi padi menunjukkan perkembangan yang signifikan, yaitu dari 

59.280 ton pada tahun 2009 menjadi 71.761 ton pada tahun 2014, 

sebagai akibat meningkatnya luas areal panen dan produktivitas 

usahatani padi. Gambaran tentang perkembangan produksi padi dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.8 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi 
di Kabupaten Lombok Utara dari Tahun 2009 – 2014. 

No Tahun Luas Panen (ha) Produktivitas 
(ku/ha) 

Produksi Padi 
(ton) 

1 2014 13.260 54,12 71.761 
2 2013 13.252 56,59 74.991 
3 2012 19.491 36,25 70.651 
4 2011 13.681 49,54 67.772 
5 2010 12.028 37,95 45.643 
6 2009 12.221 48,51 59.280 

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Utara, 2015 

Bila produksi padi dikonversi ke beras dengan angka konversi 0,62, 

maka produksi beras pada tahun 2014 sebesar 44.491 ton sementara 

dengan jumlah penduduk 210.133 jiwa membutuhkan beras sekitar 

22.064 ton.  

Dalam penampilan data produksi, kerap terjadi over estimate, terutama 

sebagai akibat pengamatan menggunakan metode ubunan dan 

penggandaan menggunakan luas sawah dan luas panen. Dalam 

realitasnya dipertanyakan akurasi data, karena pada musim panen, 

harga padi tetap tinggi, sebagai indikasi terjadinya kelebihan 

permintaan atas penawaran (over demand), sementara di gudang tidak 

tampak adanya stock, kecuali yang ada di lumbung petani. 

B. Kajian Praktik Empiris 

1.  Pengalaman Daerah Lain 

Beberapa daerah di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Daerah 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), 
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antara lain: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan). Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur (Peraturan 

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), dan Kabupaten Bogor Provinsi 

Jawa Barat. 

Secara umum terdapat tiga kendala yang dihadapi dalam implementasi 

peraturan daerah tersebut, yaitu (i) kendala koordinasi kebijakan; (ii) 

kendala pelaksanaan kebijakan; dan (iii) kendala konsistensi perencanaan 

(Rahardjo, 2012).  

2. Pemanfaatan Lahan Pertanian 

Lahan pertanian di Kabupaten Lombok Utara terdiri atas lahan sawah 

8.304 ha, lahan perkebunan 12.397 ha, dan lahan non hutan lindung 

29.257 ha, dan lahan bukan pertanian 30.774 ha  (Tabel 2.4).  Sebagian 

besar dari luas lahan sawah dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian 

pangan berkelanjutan; sedangkan lahan terlantar (lahan tidur), lahan yang 

ditumbuhi semak/belukar, bekas hutan, ladang/huma. tegal/kebun yang 

tidak produktif/rusak dapat dijadikan sebagai lahan cadangan pertanian 

pangan berkelanjutan dengan terlebih dahulu merencanakan 

pembangunan jaringan irigasinya.  

 



                        27 
 

 

BAB III 

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dimaksudkan untuk 

mengetahui kondisi peraturan yang ada, keterkaitan antara peraturan yang 

ada dengan rancangan peraturan daerah yang baru yang akan ditetapkan 

(Lampiran 1), harmonisasi vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan 

perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan 

yang dicabut (kalau ada). 

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan 

untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai substansi atau materi yang diatur. Dalam kajian ini akan 

diketahui posisi peraturan daerah yang baru yang akan disusun. 

Peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dan yang mengatur 

tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah diatur 

dalam undang-undang dan  peraturan pemerintah, bahkan di tingkat Provinsi 

Nusa Tenggara Barat sudah ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Sebagai kajian yuridis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait 

dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa perlindungan lahan abadi pertanian 

pangan diatur undang-undang. 

 

2. Undang-Undang Nomor  41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Pasal 17 menegaskan bahwa Penetapan Rencana Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan 

Jangka  Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah  

(RPJM),   dan   Rencana   Tahunan   baik   nasional   melalui  
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Rencana   Kerja   Pemerintah (RKP),   provinsi,   maupun  kabupaten/kota.  

Pasal 18 bahwa Perlindungan   Lahan   Pertanian   Pangan   Berkelanjutan 

dilakukan dengan penetapan:  

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

b. Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 

c. Lahan Cadangan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan di dalam   dan   di   

luar   Kawasan   Pertanian   Pangan Berkelanjutan. 

 

Pasal 19 

(1) Penetapan  Kawasan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan sebagaimana   

dimaksud   dalam   Pasal 18   huruf a merupakan bagian dari 

penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan   Perdesaan   di   wilayah   

kabupaten   dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Penetapan  Kawasan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan sebagaimana  

dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  dasar peraturan zonasi. 

 

Pasal 20 

(1) Penetapan   Lahan   Pertanian   Pangan   Berkelanjutan sebagaimana   

dimaksud   dalam   Pasal 18   huruf   b merupakan   bagian   dari   

penetapan   dalam   bentuk Rencana   Rinci      Tata   Ruang   Wilayah  

Kabupaten/Kota sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang- 

undangan.  

(2) Penetapan      Lahan   Pertanian   Pangan   Berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.  

 

Pasal 21  

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 huruf c  merupakan bagian  dari  penetapan  

dalam  bentuk  Rencana  Rinci  Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten/Kota  

sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

 



                        29 
 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

 

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan 

fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian secara tetap 

maupun sementara. 

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk: 

a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; 

b. mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional; 

d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan petani; 

e. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani; 

f. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan 

g. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian; 

 

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi kawasan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan: 

a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan 

b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

Lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan. Alih fungsi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum; atau terjadi bencana. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) bahwa alih fungsi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang 

meliputi: 

a. jalan umum; 

b. waduk; 
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c. bendungan; 

d. irigasi; 

e. saluran air minum atau air bersih; 

f. drainase dan sanitasi; 

g. bangunan pengairan; 

h. pelabuhan; 

i. bandar usara; 

j. stasiun dan jalan kereta api; 

k. terminal; 

l. fasilitas keselamatan umum; cagar alam; dan/atau 

m. pembangkit dan jaringan listrik. 

Selain kepentingan umum tersebut, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna 

kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. 

Rencana pembangunan tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang 

dan/atau rencana detil tata ruang. 

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka 

pengadaan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan 

persyaratan: 

a. memiliki kajian kelayakan strategis; 

b. mempunyai rencana alih fungsi lahan; 

c. pembebasan pemilikan hak atas tanah; dan 

d. ketersediaan lahan pengganti terhadap alih fungsi Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. 

 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai 

dengan kewenangannya memberikan insentif perlindungan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan kepada petani. 
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Dalam Pasal 2 diatur bahwa tujuan pemberian insentif perlindungan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan adalah untuk: 

a. mendorong perwujudan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang 

telah ditetapkan; 

b. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan; 

c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan petani; 

d. memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani; dan 

e. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka 

pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang. 

Insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan 

diberikan oleh Pemerintah kepada petani pemilik lahan dapat berupa: 

a. pengembangan infrastruktur pertanian; 

b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; 

c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; 

d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; 

e. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian 

pangan berkelanjutan; dan/atau 

f. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. 

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota pemberian insentif perlindungan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa: 

a. bantuan keringan bajak bumi dan bangunan; 

b. pengembangan infrastruktur pertanian; 

c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; 

d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; 

e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; 

f. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian 

pangan berkelanjutan; dan/atau 

g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. 

 

 



                        32 
 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 

tentang Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan  

Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

dimaksudkan sebagai penyediaan data, penyeragaman data, 

penyimpanan dan pengamanan data, pengolahan data, pembuatan 

produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan 

informasi; dan penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan.  

Dalam Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat tentang :  fisik alamiah;  fisik 

buatan;  kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;  status 

kepemilikan dan/atau penguasaan tanah; luas dan lokasi lahan; dan jenis 

komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok. 
 

 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 

tentang Pusat Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (PIPLP2B) 

Pasal 5 bahwa Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan yang dibiayai meliputi: 

a. perencanaan dan penetapan; 

b. pengembangan; 

c. penelitian; 

d. pemanfaatan; 

e. pembinaan; 

f. pengendalian; 

g. pengawasan; 

h. sistem informasi; dan 

i. perlindungan dan pemberdayaan Petani. 

Pasal 6 menegaskan bahwa Pembiayaan perencanaan dan 

penetapannya dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 



                        33 
 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan yang meliputi penyelenggaraan:  inventarisasi; 

identifikasi; dan. verifikasi. 

Bantuan pembiayaan sebagaimana mencakup penyelenggaraan: 

intensifikasi; dan  ekstensifikasi. 

Kegiatan pengembangan intensifikasi yang dibiayai meliputi:  

a. peningkatan kesuburan tanah; 

b. peningkatan kualitas dan penyediaan benih/bibit; 

c. pendiversifikasian tanaman pangan; 

d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman; 

e. pengembangan irigasi; 

f. pemanfaatan teknologi pertanian; 

g. pengembangan inovasi pertanian; 

h. penyuluhan pertanian; dan/atau 

i. jaminan akses permodalan. 

 Kegiatan pengembangan ekstensifikasi yang dibiayai meliputi: 

a.  pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; dan 

c. pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan menjadi Lahan 

Pertanian  Pangan Berkelanjutan. 

 

7.  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan 

Peruntukan Pertanian 

Penyusunan rancang bangun kawasan peruntukan pertanian berdasarkan 

pada kniteria baku maupun spesifikasi teknis.  

a. Rancangan bangun kawasan peruntukan pertanian tersebut merupakan 

upaya penataan wilayah pengembangan pertanian di dalam wilayah 

kabupaten/kota dengan memperhatikan hasil identifikasi terhadap 

potensi dan kondisi wilayah kabupaten/kota.  

b. Rancang bangun kawasan peruntukan pertanian diarahkan pada 

sentra-sentra produksi pertanian baik pada wilayah yang ada maupun 
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pengembangan dengan tetap memperhatikan sosial budaya 

masyarakat setempat sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Dalam penyusunan rancang bangun kawasan peruntukan pertanian harus 

memperhatikan rencana makro pembangunan wilayah baik Rencana 

Pembangunan Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Selain itu dalam 

rencana makro tersebut harus memperhatikan onientasi kebutuhan pasar 

domestik maupun regional, adanya kelembagaan usaha, dan tersedianya 

sarana prasarana serta memanfaatkan potensi sumber daya yang 

tersedia.  

Dalam penyusunan rancang bangun kawasan peruntukan pertanian, 

beberapa kegiatan yang perlu dilakukan antara lain:  

- Inventarisasi dan identifikasi data dan informasi baik berupa data 

nonspasial (data tekstual atau numerik) maupun data spasial/peta 

sebagai bahan analisis yang komprehensif terhadap potensi dan 

kondisi wilayah peruntukan pertanian pada suatu wilayah.  

- Penyusunan peta penyebaran lokasi sentra produksi pertanian yang 

ada, areal potensial pengembangannya, jumlah dan kapasitas Unit 

Pengolahan Hasil Pertanian serta sarana dan prasarana pendukung 

berikut aksesibitasniya.  

- Penyusunan skala prioritas infrastruktur pertanian yang diperlukan dalam 

rangka penetapan kawasan peruntukan pertanian berdasarkan hasil 

analisis spasial dan non spasial yang relevan dengan potensi 

pengembangannya.  

- Rekomendasi arahan penggunaan kawasan peruntukan pertanian 

sesuai dengan komoditas pada wilayah kabupaten/kota dilakukan 

dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan kawasan 

peruntukan pertanian. Rekomendasi arahan penggunaan kawasan 

tersebut dilakukan oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun 

Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan 
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masukan dalam penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan  

zonasi.  

 

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan 

Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

Semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. Dalam hal lahan tidak beririgasi maka harus ada rencana 

pembangunan jaringan irigasi, sementara jenis lahan lainnya 

mempertimbangkan aspek kelayakan teknis, serta tersedia akses jalan 

dan jembatan yang dapat digunakan sebagai prasarana transportasi 

sarana produksi dan hasil pertanian. 

 

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Pasal 16 ayat (4) menegaskan tentang lahan pertanian pangan 

berkelanjutan adalah lahan sawah, selanjutnya huruf d menyebutkan 

bahwa luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok 

Utara dengan luas 7.449 ha. Pada ayat (5) ditegaskan bahwa sebaran 

lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa lahan sawah ditetapkan 

oleh Bupati/Walikota. 

Pasal 18 ayat (2) menetapkan lahan cadangan pertanian pangan 

berkelanjutan di Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah 

tentang RTRWP yang terdiri atas tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, 

hutan rakyat/ditanami pohon, tambak, kolam/tebat/empang, 

pengembalaan / padang rumput, lahan sementara tidak diusahakan, dan 

lain-lain. Pada ayat (4) huruf d menetapkan bahwa  lahan cadangan 

pertanian pangan berkelanjutan  di Kabupaten Lombok Utara dengan luas 

41.878 ha. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

A. Landasan Filosofis 

Salah satu tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Alinea IV 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut mengandung 

maksud bahwa menjadi tugas negara dalam hal ini Pemerintah sebagai 

pelaksana tugas negara adalah mengusahakan agar masyarakat dapat hidup 

makmur dan sejahtera yaitu adil dalam kemakmuran  dan makmur dalam 

keadilan. 

 
Salah satu unsur yang sangat penting yang mesti diusahakan oleh 

Pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengadaan 

pangan yaitu tersedianya kebutuhan pangan yang cukup bagi masyarakat. 

Ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat sangat bergantung pada 

ketersediaan lahan pertanian pangan dengan segala faktor pendukungnya, 

seperti prasrana dan sarana irigasi, alat dan mesin pertanian, sarana 

produksi pertanian, prasarana dan sarana  transportasi, dan kelembagaan 

pertanian, serta sumber daya manusia (tenaga kerja pertanian) agar 

menghasilkan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 

kehidupan dan penghidupannya. 

 

Oleh karena itu, di tengah maraknya pembangunan infrastruktur baik yang 

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun pihak swasta, maka 

kebutuhan terhadap lahan tidak terhindarkan sehingga dapat merambah  

tanah pertanian yang subur dan tanah pertanian dengan irigasi teknis. 

Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat akan berdampak pada kebutuhan 

akan tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan yang 

dibutuhkan masyarakat. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

mengupayakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian pangan agar 

kebutuhan pangan tidak terganggu bagi pemenuhan kehidupan masyarakat, 

baik pada masa sekarang maupun pada masa depan. 
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Lahan adalah bagian dari permukaan bumi yang terhampar sebagai karunia  

Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Lahan adalah tempat 

makhluk hidup tumbuh dan berpijak serta tempat manusia bercocok tanam, 

memelihara ternak serta memanfaatkan sumberdaya alam yang terkandung 

padanya.  Pada permukaan lahan itulah manusia menjalankan kehidupannya 

di dunia yaitu membangun tempat tinggal, melebarkan pemukiman, 

melakukan aktivitas produksi, distribusi, transportasi dan berdistinasi.   

Pada permukaan dan di bawah permukaan lahan terdapat tanah, air, dan 

udara sebagai media, hara dan nutrisi bagi pertumbuhan tanaman dan 

hewan. Tanaman dan hewan merupakan sumber, penyedia dan penghasil 

bahan pangan yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan dan 

kelangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu keberadaan lahan sangat 

vital dan strategis, dan tidak tergantikan oleh sumberdaya lainnya. Pada 

lahan itulah dibangun hamparan sawah, ladang, tegal/kebun, dan padang 

pengembalaan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral 

untuk memenuhi kecukupan  gizi masyarakat. 

Fanorama hamparan lahan pertanian hijau nan subur merupakan 

pemandangan yang indah dan menyenangkan, membuat terpana insan yang 

menyaksikannya, sehingga terbesit dalam kalbu untuk memelihara dan 

menjaga kelestariannya. Naluri manusia ingin merawat dan memeliharanya, 

sebagai wujud kasih sayang antara alam dan manusia, membuat kehidupan 

lebih damai dan indah bagi siapa pun yang menyaksikannya.   

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat, kebutuhan manusia kian 

bertambah dan beragam mengakibatkan bergesernya paradigma dari lahan 

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mesti dirawat, dipelihara dan 

dilestarikan menjadi lahan sebagai sumberdaya alam yang bernilai ekonomi. 

Perubahan paradigma tersebut mengakibatkan tekanan pada lahan semakin 

kuat, yaitu terjadinya eksploitasi lahan yang semakin inten. Eksploitasi lahan 

semakin bertambah seiring dengan perubahan peradaban dan budaya, 

perkembangan sosial ekonomi dan teknologi. Pergeseran nilai-nilai atas 

lahan menimbulkan komplik kepentingan, sehingga memerlukan pengaturan 
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pemanfaatannya agar terjadi keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan 

pangan di satu sisi dengan kebutuhan non pangan di sisi lainnya. 

Pengaturan pemanfaatan lahan didasarkan pada norma-norma yang berlaku 

dalam kehidupan masyarakat. Di antara norma yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat adalah paham individualisme, paham kolektivisme, 

dan paham integralistik.  

Paham invidualisme adalah nilai yang berlaku dalam masyarakat yang lebih 

mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak, 

yaitu kepentingan orang banyak tidak boleh melanggar kepentingan individu 

atau pribadi, sehingga kepentingan pribadi ditempatkan di atas kepentingan 

lainnya. Kepentingan pribadi dibatasi oleh kepentingan pribadi lainnya, 

sehingga nilai-nilai individualisme tidak menolak adanya perkumpulan atau 

organisasi yang menghimpun individu-individu yang memperjuangkan 

kepentingan setiap individu dalam kelompok.  Paham individualisme kurang 

sesuai dengan norma dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Lombok 

Utara yang masih mengontrol perilaku orang lain yang bertentangan dengan 

norma-norma adat istiadat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat, 

namun masih menghargai dan menghormati hak-hak individu dalam profesi / 

pekerjaan dan keyakinan.  

Paham kolektivisme mengutamakan pencapaian tujuan bersama dalam 

kelompok daripada tujuan individu, yaitu kepentingan kelompok lebih 

diutamakan daripada kepentingan individu. Dalam budaya kolektivitsme 

mengandung filosofi senasib sepenanggungan, sehingga dalam perilaku 

penganutnya sangat mementingkan kerja sama, tidak dibenarkan seseorang 

menonjol sendiri dalam kelompoknya. Keberhasilan individu menjadi 

keberhasilan bersama. Paham kolektivisme ini tampaknya berlaku dalam 

masyarakat agraris, di mana persoalan bersama diselesaikan melalui 

kerjasama kelompok. Perilaku tolong menolong dalam menyelesaikan 

pekerjaan bersama dan sejenis dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat di 

Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan gotong royong  masih dapat disaksikan 

dalam kehidupan pengamalan ritual adat dan agama, serta memecahkan 

permasalahan yang dihadapi bersama di daerah perdesaan.  
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Paham integralistik menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan 

individu dan golongan, yaitu individu tidak boleh melanggar kepentingan 

umum, demikian pula kepentingan golongan atau kelompok tidak boleh 

menghalangi kepentingan individu. Paham integralistik adalah sesuai dengan 

filosofi Pancasilia, yaitu kepentingan umum lebih utama daripada kepentingan 

individu dan kelompok. Oleh karena dasar negara Indonesia adalah 

Pancasila, maka negara Indonesia lebih sesuai dengan paham integralistik. 

Dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka paham 

integralistik dapat melindungi hak-hak individu dan mengadopsi kepentingan 

kelompok masyarakat keseluruhan, yaitu memenuhi kebutuhan pangan 

seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara, 

dan pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah agar 

berlaku arif bijaksana dalam meselaraskan tercapainya ketahanan dan/atau 

kedaulatan pangan melalui upaya perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan. 

Lahan pertanian merupakan kekayaan negara yang telah dilimpahkan 

kepemilikannya kepada individu-individu menjadi hak milik atau melalui 

perlindungan tanah/lahan adat yang telah dikuasai oleh kelompok 

masyarakat secara turun temurun. Oleh karena itu dalam pengaturan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan, hendaknya hak-hak individu dan/atau 

kelompok diakomodasi bagi kepentingan umum.  

Pemerintah daerah selaku penguasa negara di daerah dapat menyusun 

perangkat peraturan yang komprehensif  terkait perlindungan lahan pertanian 

pangan dan upaya pemberian insentif kepada petani, yaitu melalui 

ketersediaan lahan  bagi petani dalam rangka menjamin ketersediaan pangan 

bagi terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat Indonesia dengan tetap 

mengutamakan peningkatan kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi 

yang lebih baik bagi petani dan keluarganya.  Oleh karena itu sangat perlu 

adanya regulasi yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan 

sehingga ada lahan sawah, ladang, tegal/kebun untuk menghasilkan 

beraneka ragam bahan pangan secara berkelanjutan. 
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B. Landasan Sosiologis 

Hubungan manusia dengan tanah/lahan telah ada sejak penciptaan  manusia 

pertama kali, yaitu manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi 

tanah. Pada permukaan dan di bawah permukaan lahan dapat ditemukan air 

dan udara yang juga merupakan asal muasal segala sesuatu yang hidup 

termasuk manusia. Interaksi antara tanah/lahan, air dan udara dengan 

manusia sebagai suatu siklus aliran metabolisme yang membentuk tubuh 

manusia.  Hubungan antara tanah/lahan dengan manusia demikian kokohnya 

dan terbina sepanjang siklus kehidupan manusia sejak lahir, hidup dan mati, 

serta dari generasi ke generasi. Padanya terbangun hubungan hakiki yang 

bersifat magis-religius, yaitu hubungan yang amat erat antara tanah/lahan 

dengan manusia sebagai individu, kelompok ataupun sebagai bangsa. 

Dalam batas-batas geografis tertentu, manusia mengklaim haknya atas 

tanah. Hak manusia atas tanah itulah yang merupakan kekuasaan teritorial 

yang dikelaim oleh individu atau kelompok sebagai hak milik, hak 

penguasaan maupun hak pengelolaan serta sebagai wilayah teritorial suatu 

negara atau bangsa. Eksistensi sosiologis jati diri manusia sebagai pribadi 

atau kelompok ditentukan oleh haknya atas tanah/lahan di mana ia 

berdomisili, berusaha, dan/atau bercocok tanam dan/atau memelihara ternak, 

sekaligus menjadi batas wilayah negara atau bangsa.  

Luas kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan atas tanah/lahan menjadi 

barometer status sosial seseorang di tengah masyarakat, karena tanah/lahan 

telah menjadi sumberdaya alam bernilai ekonomi tinggi. Dalam masyarakat 

yang bercorak agraris telah menempatkan para pemilik tanah pada posisi 

sosial yang dihormati dan disegani, sehingga para pemilik tanah cenderung 

mempertahankan dan meningkatkan luas kepemilikan atas tanah/lahan 

sebagai bagian dari upaya mempertahankan status sosial di tengah 

masyarakat. Oleh karena itu tanah/lahan di samping bernilai ekonomis, juga 

memiliki nilai sosial. Kedudukan tanah sebagai benda bernilai ekonomi 

tampaknya terus meningkat, namun tidak demikian dengan nilai sosialnya 

yang terus mengalami degradasi karena terfragmentasi akibat pewarisan 

maupun disebabkan oleh alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.  

Luas rata-rata kepemilikan lahan terus mengalami penurunan dari generasi 
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ke genarasi disebabkan oleh pembagian hak waris di antara para ahli waris, 

sehingga status sosial ahli waris menurun mengikuti luas kepemilihan lahan 

yang dikuasainya, dan sebagian dari pewaris menjual tanah/lahannya untuk 

menutupi kebutuhan yang mendesak. 

Dalam masyarakat agraris, tanah/lahan merupakan faktor produksi utama 

dan unik karena sulit digantikan oleh faktor produksi modal, teknologi dan 

tenaga kerja. Sebagai faktor produksi utama, keberadaan tanah/lahan sangat 

strategis, karena setiap petani membutuhkan tanah/lahan sebagai tempat 

berusahatani, sumber hara dan media tempat tumbuh tanaman dan tempat 

memelihara ternak. Bagi petani yang menghandalkan lahan pertanian 

sebagai sumber nafkah, cenderung mempertahankan agar lahan 

pertaniannya tidak hendak dijual dan/atau tidak hendak dialihfungsikan  

menjadi tempat mendirikan bangunan, tempat tinggal atau keperluan lainnya, 

sebab baginya tidak ada asa lain sebagai tempat berusaha selain dari sektor 

pertanian. Pesan-pesan mempertahankan lahan pertanian agar tidak dijual 

atau dialihfungsikan disampaikan terun temurun dari generasi ke generasi 

sebagai suatu nasehat atau wasiat dari orang tua kepada anaknya yaitu 

sebagai cermin keterikatan individu atau kelompok dengan tanah/lahan 

pertaniannya. Pituah orang tua tersebut tampaknya dipatuhi oleh masyarakat 

di Kabupaten Lombok Utara. Hampir tidak ditemukan warga yang menjual 

tanahnya dengan maksud memenuhi kebutuhan biaya berpergian ke luar 

negeri sebagai tenaga kerja maupun beribadah ke tanah suci.  

Keterikatan individu atau kelompok terhadap tanah/lahan pertanian 

tampaknya semakin tergerus seiring perubahan peran sektor pertanian 

terhadap perekonomian dan semakin meningkatnya harga tanah/lahan. 

Kelompok masyarakat di kecamatan Pemenang dan Tanjung tampak ikatan 

sosial dengan tanah/lahan lebih longgar dibandingkan dengan kelompok 

masyarakat di kecamatam Gondang, Kayangan dan Bayan. Hal ini dimaklumi 

karena wilayah kecamatan Pemenang dan kecamatan Tanjung merupakan 

kawasan wisata yang mana sebagian angkatan kerja telah bekerja di sektor 

pariwisata, sehingga lebih realistis dalam memanfaatkan peluang. Demikian 

pula peningkatan harga tanah/lahan terutama lahan pertanian yang terletak di 

lokasi strategis, di kiri kanan jalan, di pusat pemerintahan, perdagangan dan 
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pariwisata telah menjadi daya tarik bagi pemilik tanah/lahan pertanian untuk 

melepaskan haknya atas tanah/lahan. Luas kepemilikan tanah/lahan yang 

sempit, serta benefit yang sedikit dari usaha bidang pertanian menjadi faktor 

pendorong pemilik melepaskan tanah/lahannya kepada investor/developer.  

Resultante dari faktor penarik dan pendorong tersebut mengakibatkan 

semakin nyata terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. 

Menurunnya kontribusi sentor pertanian terhadap perekonomian regional 

berimplikasi pada pilihan lapangan pekerjaan. Generasi muda tidak lagi 

terobsesi dan berharap banyak dari sektor pertanian, karena sektor pertanian 

tidak instan dalam menghasilkan pamrih sebagaimana sektor lainnya. 

Generasi muda yang memiliki lahan pertanian sempit atau tidak memiliki 

lahan pertanian sama sekali cenderung memilih bekerja di luar sektor 

pertanian, terutama di sektor pariwisata dan perdagangan atau mengadu 

nasib sebagai tenaga kerja ke luar negeri.  

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, serta generasi muda 

yang lebih memilih bekerja di luar sektor pertanian menjadi tantangan dalam 

mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan, sementara ketahanan, 

kedaulatan dan kemandirian pangan merupakan tugas negara dan bangsa 

yang harus diperjuangkan bersama seluruh komponen masyarakat, karena 

kerentanan pangan berimplikasi buruk bagi kedaulatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). 

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian berdampak langsung 

dan tidak langsung terhadap penurunan produksi pangan yang pada akhirnya 

berimplikasi terhadap ketahanan, kedaulatan dan kemandirian pangan, 

sementara ketahanan, kedaulatan dan kemandirian pangan sangat 

diperlukan bagi terpenuhinya kecukupan gizi masyarakat, menjamin 

kesehatan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sekaligus juga 

untuk memelihara stabilitas ekonomi, politik, keamanan, sosial dan budaya 

bangsa. Kerentanan pangan telah terbukti menghancurkan sendi-sendi 

bernegara dan berbangsa. Fakta mengungkapkan bahwa kerap kali rezim 

yang berkuasa tumbang oleh kekuatan rakyat berdemontrasi disertai oleh 

tindakan anarkis, kerusuhan dan penjarahan Tumbangnya pemerintahan 
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orde lama dan orde baru tidak terlepas dari rentannya ketahanan pangan 

tersebut. 

Lebih jauh, alih fungsi lahan pertanian yang terus menerus terjadi secara 

masif di satu sisi dan meningkatnya kebutuhan pangan di sisi lain 

mengakibatkan membengkaknya impor pangan dengan jumlah dan ragam 

yang terus meningkat, sehingga usaha untuk mencapai,  mempertahankan 

atau memelihara ketahanan, kedaulatan dan kemandirian pangan akan 

semakin sulit untuk mencapainya. 

Secara kasat mata dapat dilihat bahwa alih fungsi lahan pertanian terus 

berlangsung dengan laju yang terus meningkat. Ironi memang di satu pihak 

negara harus memiliki ketahanan pangan bahkan kedaulatan pangan, namun 

di sisi lain alih fungsi lahan pertanian terus berlangsung. Situasi ini jelas 

dapat mengancam ketahanan pangan sekaligus kedaulatan pangan. Alih 

fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi berbagai 

aspek kehidupan, antara lain: (1) menurunnya produksi pangan yang 

menyebabkan terancamnya ketahanan pangan, (2) hilangnya mata 

pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran,  dan (3) 

hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya 

sangat tinggi.  

Dalam perspektif sosiologi pedesaan, lahan sering diartikan sebagai media 

tanam bagi suatu tanaman produktif. Dalam hal ini, alih fungsi lahan akan 

menimbulkan persoalan pada ketimpangan rasio antara manusia dengan 

lahan, meningkatnya kepadatan fisik dan kepadatan agraris pada suatu 

daerah, serta menyempitnya luas rata-rata pemilikan dan/atau penguasaan 

lahan produktif dalam setiap rumah tangga tani. Selain itu, lahan juga sering 

diartikan sebagai ruang untuk mendukung kehidupan manusia. Dalam hal ini, 

persoalan alih fungsi lahan akan berpengaruh pada mengecilnya daya 

dukung lahan terhadap kehidupan manusia. 

Secara ekonomi tanah/lahan pertanian merupakan sumber mata pencaharian 

sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lombok Utara, karena pada 

tanah/lahan tersebut merupakan sumber penghidupan sehari-hari mereka. 

Oleh karena itu, alih fungsi lahan pertanian akan dianggap sebagai 



                        44 
 

kehilangan mata pencaharian, baik oleh petani (pemilik lahan) maupun buruh 

tani yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan berusahatani. Dengan 

perkataan lain, dapat dikatakan bahwa dengan adanya alih fungsi lahan 

pertanian yang melampaui ambang batas,  akan mengakibatkan terjadinya 

mobilitas vertikal atau secara sosiologis terjadi perubahan status sosial 

masyarakat, yaitu: (1) tuan tanah menjadi petani lahan sempit atau tuna 

lahan, dan (2) buruh tani menjadi pengangguran.  

Selain itu,tanah bagi pemiliknya memiliki nilai sosial budaya seperti ikatan 

dengan leluhur mereka yang harus dijaga (cara memiliki), identitas sosial 

yang harus dipertahankan, serta sudah merasa nyaman/aman dengan 

lingkungan sekitarnya. Karena bagi para pemiliknya mereka dilahirkan dan 

besar di tanah tersebut, sehingga mereka dengan lingkungan disekitarnya 

sudah biasa berinteraksi. Dengan adanya alif fungsi lahan akan 

menyebabkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat (seperti nilia-nilai 

kearifan lokal terkait dengan lahan) secara perlahan akan hilang. 

Diharapkan dengan adanya perangkat peraturan yang komprehensif terkait 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,  maka diharapkan 

tanah/lahan tersedia bagi petani bukan hanya untuk menjamin ketersediaan 

produksi pangan, namun lebih jauh menjamin akses petani dan masyarakat 

lainnya atas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan. 

C. Landasan Yuridis. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembentukan 

instrumen hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan. Peraturan 

perundang-undangan dijadikan pedoman oleh Pemerintah,  Pemerintah 

Daerah dan masyarakat dalam berinteraksi satu dengan lainnya dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka 

pembentukan peraturan peundang-undangan selain memiliki dasar 

kewenangan yang jelas, juga dilandasi kebutuhan Pemerintah, Pemerintah 

Daerah dan masyarakat. 
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Landasan yuridis pembentukan peraturan daerah merupakan pertimbangan 

atau alasan hukum yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk 

mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 

mempertimbangan aturan yang ada, aturan yang akan diubah, atau aturan 

yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. 

Pengaturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor  41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan.  

Di Kabupaten Lombok Utara sebagai satu di antara kabupaten yang memiliki 

tanah pertanian tanaman pangan yang potensial dan produktif, belum memliki 

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan, sedangkan kegiatan pembangunan infrastruktur  yang 

membutuhkan lahan pertanian pangan tersebut terus menerus dilaksanakan 

baik oleh Pemerintah, maupun oleh masyarakat dan dunia usaha untuk 

memenuhi kebutuhan properti dan perumahan. Oleh karena itu tanpa 

mengurangi eksistensi dan legalitas peraturan yang lebih tinggi yang 

mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka 

harus ada komitmen dan inisiatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok 

Utara dalam melakukan proteksi terhadap lahan pertanian pangan dengan 

menetapkan regulasi atau peraturan daerah.  

Kehadiran peraturan daerah merupakan suatu kebutuhan dalam rangka 

memproteksi adanya peralihan fungsi lahan yang berdampak bagi semakin 

menyempitnya luas lahan pertanian yang dapat mengganggu swasembada 

pangan di daerah ini dengan dampak ikutan yang lainnya yang dapat 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Ketika peraturan sudah ditetapkan nanti, maka komitmen Pemerintah Daerah 

dan masyarakat dalam melaksanakan peraturan tersebut sangat menentukan, 
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ditunjang oleh fasilitas yang dibutuhkan dan budaya hukum yang ada di 

masyarakat, sehingga peraturan yang ditetapkan dapat berlaku secara efektif 

di tengah masyarakat.  
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BAB V 

ARAH JANGKAUAN, RUANG LINGKUP, ISTILAH DAN MATERI MUATAN 

PERATURAN DAERAH 

A. Istilah 

1.  Lahan  adalah bagian daratan  dari  permukaan  bumi  sebagai 

suatu lingkungan fisik  yang  meliputi tanah   beserta  segenap 

faktor  yang mempengaruhi  penggunaannya  seperti iklim,  relief, 

topografi, geologi, dan hidrologi  yang    terbentuk    secara     alami    

maupun    akibat pengaruh manusia.
                                                                                                                                             

 

2.  Lahan Pertanian Pangan  adalah  bidang  lahan  yang   digunakan 

untuk usaha  pertanian tanaman pangan, hortikultura, 

peternakan, perikanan dan  perkebunan. 

3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan 

pertanian yang ditetapkan  untuk   dilindungi dan   dikembangkan 

secara  konsisten  guna   menghasilkan  pangan  pokok bagi 

kemandirian, ketahanan, dan  kedaulatan pangan daerah. 

4. Lahan Penyangga Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan 

di luar  lahan inti  yang  fungsinya sebagai cadangan apabila 

sewaktuwaktu diperlukan. 

5.  Lahan  Cadangan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  adalah 

lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar   

kesesuaian  dan ketersediaannya tetap terkendali untuk   

dimanfaatkan sebagai Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  

pada    masa    yang   akan datang. 

6. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 

sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, 

mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, 

dan   mengawasi lahan  pertanian  pangan  dan   kawasannya  

secara berkelanjutan. 
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7. Kawasan  Perdesaan  adalah  wilayah  yang   mempunyai 

kegiatan utarna pertanian termasuk pengelolaan sumber daya  

alarn dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perdesaan, pelayanan jasa   pemerintahan, 

pelayanan sosial, dan  kegiatan ekonomi. 

8. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan  adalah wilayah 

budidaya pertanian terutarna  pada wilayah perdesaan yang     

memiliki harnparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan   dan/  

atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

serta unsur  penunjangnya dengan fungsi utama untuk  

mendukung kemandirian,   ketahanan,   dan    kedaulatan   

pangan   daerah   dan nasional. 

9. Pertanian  Pangan adalah  usaha  manusia  untuk  mengelola 

lahan dan  agroekosistem dengan bantuan  teknologi, modal; 

tenaga kerja, dan    manajemen   untuk   mencapai   kedaulatan   

dan    ketahanan pangan serta  kesejahteraan rakyat. 

10.Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan 

dalam negeri  yang    didukung   kelembagaan  ketahanan   

pangan yang mampu menjamin pemenuhan  kebutuhan  pangan 

yang  cukup ditingkat  rumah  tangga,  baik   dalam jumlah,  mutu,  

keamanan , maupun   harga  yang   terjangkau,  yang   didukung  

oleh sumber sumber pangan yang  beragam sesuai dengan 

keragaman lokal. 

11.Ketahanan   Pangan  adalah   kondisi  terpenuhinya   pangan   

bagi rumah tangga yang  tercermin dari  tersedianya pangan yang  

cukup, baik jumlah maupun mutunya, keamanan, terdistribusi 

merata, dan  terjangkau. 

12.Kedaulatan Pangan  adalah  hak   negara  dan   bangsa  yang   

secara mandiri dapat menentukan  kebijakan pangannya, yang  

menjamin hak  atas   pangan  bagi   rakyatnya,  serta    memberikan  
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hak    bagi masyarakatnya untuk  menentukan  sistem pertanian  

pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya  lokal. 

13.Petani Pangan, yang  selanjutnya disebut Petani adalah setiap 

warga negara Indonesia beserta keluarganya yang  

mengusahakan  lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan   

pertanian   pangan berkelanjutan. 

14.Pangan Pokok adalah  segala sesuatu  yang berasal dari   sumber hayati, 

baik  nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama 

bagi konsumsi manusia. 

15.Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi  

pertanian  dengan  menerapkan  teknologi tepat  guna, menggunakan 

sarana produksi bermutu dalam jumlah dan  waktu yang tepat. 

16.Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan 

perluasan areal usahatani dengan  memanfaatkan lahan-lahan yang belum 

diusahakan. 

17.Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman komoditas 

(diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman  cabang usaha   dalam 

penanganan atau komoditi pertanian seperti  usaha   produksi, penanganan 

pasca panen, pengolahan dan  pemasaran hasil pertanian (diversifikasi 

vertikal). 

18.Alih  Fungsi   Lahan   Pertanian   Pangan   Berkelanjutan   adalah 

perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan  

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik   secara tetap maupun 

sementara. 

19.lrigasi  adalah   usaha   penyediaan  dan    pengaturan   air    untuk 

menunjang pertanian. 
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20.Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan usaha 

meningkatkan pemanfaatan sumber daya Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan untuk memaksimalkan produksi pertanian. 

21.Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang 

mempertahankan  dan   tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya. 

22.Kompensasi  adalah   pemberian   kepada   Petani   yang   lahan 

pertaniannya telah ditetapkan sebagai   Lahan  Pertanian  Pangan 

Berkelanjutan. 

23. Ganti rugi  adalah penggantian terhadap kerugian baik  bersifat fisik dan / 

atau   nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah  kepada yang mempunyai 

tanah,  bangunan,  tanaman,  dan/ atau    benda-benda lain yang  berkaitan  

dengan  tanah    yang  dapat   memberikan kelangsungan hidup yang lebih 

baik  dari  tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan 

tanah. 

24.Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak  oleh negara berupa 

hak  milik, hak  guna usaha, hak  guna bangunan, hak  pakai, hak   

pengelolaan, atau   dasar  penguasaan  atas   tanah  yang tidak 

diusahakan, tidak dipergunakan, atau   tidak dimanfaatkan sesuai dengan 

keadaannya atau    sifat   dan   tujuan  pemberian hak   atau dasar 

penguasaannya. 

25.Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara  dan  air yang tidak 

mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti   tanah  kapur dan  tanah 

pasir. 

26.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah  dokumen perencanaan jangka  panjang Daerah Kabupaten 

Lombok Utara. 

27.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah 

Kabupaten Lombok Utara. 
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28.Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk 

periode 1 (satu)  tahun. 

B. Arah Jangkauan dan Ruang Lingkup Pengaturan 

Sasaran dan arah yang akan diwujudkan, arah jangkauan pengaturan dari 

rancangan peraturan daerah ini adalah tentang perlindungan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan sebagai instrumen yuridis untuk 

memproteksi terhadap lahan pertanian agar tidak dilakukan alih fungsi 

termasuk lahan-lahan pertanian pangan yang produktif. Selain itu, bagi 

Pemerintah Daerah ada komitmen untuk mempertahankan lahan pertanian  

milik masyarakat menjadi lahan abadi dengan menyediakan penganggaran 

di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberian ganti 

kerugian kepada pemilik tanah yang tanahnya dijadikan sebagai lahan 

abadi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

C. Materi Muatan 

BAB MATERI SUB MATERI 

BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian dan istilah yang 
digunakan dalam rancangan 
peraturan daerah. 

Asas, maksud dan tujuan 
pembentukan peraturan daerah. 

BAB II KEWENANGAN Kewenangan Pemerintah dalam 
Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan (PLP2B) 

BAB III PERENCANAAN DAN 
PENETAPAN 

Penegasan tentang perencanaan 
PLP2B dimuat dalam dokumen 
perencanaan daerah meliputi 
RPJPD, RPJMD dan RKPD. 

BAB IV PENGEMBANGAN Pengembangan LP2B dilakukan 
melalui program dan kegiatan 
intensifikasi, ekstensifikasi dan 
diversifikasi. 

BAB V PENELITIAN Pentingnya dukungan penelitian 
dalam mensukseskan PLP2B. 
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BAB MATERI SUB MATERI 

BAB VI PEMANFAATAN Upaya peningkatan kemanfaatan 
LP2B 

BAB VII PERLINDUNGAN DAN 
PEMBERDAYAAN PETANI 

Pemerindah Daerah berkewajiban 
melindungi dan memberdayakan 
petani 

BAB VIII ALIH FUNGSI LAHAN Pengaturan tentang ketentuan alih 
fungsi lahan bagi penggunaan 
tanah untuk kepentingan umum 

BAB IX INSENTIF DAN 
DISINSENTIF 

Arahan pengendalian alih fungsi 
lahan melalui pemberian insentif 
dan disinsentif 

BAB X KOORDINASI Pihak yang terkait dan tata cara 
Pemerintah Daerah berkoordinasi 

BAB XI KERJASAMA DAN 
KEMITRAAN 

Pola kerja sama dan para pihak 
yang terlibat dalam kerja sama 

BAB XII SISTEM INFORMASI Kewajian Perintah Daerah dalam 
menyediaan sistem informasi LP2B 
yang dapat diakses secara luas 
oleh masyarakat. 

BAB XIII PERAN SERTA 
MASYARAKAT 

Bentuk peran serta masyarakat 

BAB XIV PEMBINAAN, 
PENGAWASAN DAN 
PENGENDALIAN 

Tujuan dan cata cara pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian 
LP2B. 

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI Sanksi administrasi bagi para pihak 
yang melenggaran peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB XVI PENYIDIKAN Pihak yang berwenang melakukan 
penyidikan apabila terjadi 
pelanggaran atas Perda LP2B 

BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pihak yang melenggar Peraturan 
Daerah dikenakan sanksi sesuai 
peraturan perundang-undangan 

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Tenggat waktu pemberlakuan sejak 
penetapannya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, 

hal ini mengandung arti bahwa menjadi tugas negara dan daerah adalah 

untuk mengusahakan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat melalui 

program pembangunan yang dilaksanakan. 

2. Sektor pertanian merupakan ujung tombak utama dalam mengusahakan 

kesejahteraan masyarakat yaitu dengan tersedianya lahan pertanian yang 

cukup sebagai sumber produksi pangan di tengah maraknya pemanfaatan 

lahan untuk pembangunan infrastruktur pemerintah dan pemerintah daerah 

dan pembangunan properti oleh para pengusaha, dan kebutuhan 

perumahan untuk pemukiman masyarakat. 

3. Perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan merupakan 

suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah 

Daerah agar tetap terjaga swasembaga pangan, melalui penetapan 

regulasi untuk memproteksi lahan pertanian pangan yang subur sehingga 

tidak beralih fungsi. 

 

B. Saran 

1. Dalam menunjang ketahanan pangan daerah dan kebutuhan masyarakat 

akan pangan, maka peraturan daerah ini merupakan suatu keniscayaan 

untuk segera diproses dan dibahas sehingga peralihan fungsi lahan dapat 

dikendalikan. 

2. Kiranya rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan ini menjadi prioritas dalam Program 

Legislasi Daerah, sehingga dapat segera berlaku apabila sudah ditetapkan 

dalam peraturan daerah. 
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LAMPIRAN 1 

  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 

NOMOR ....... TAHUN  ................. 

TENTANG 

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LOMBOK UTARA, 

   

Menimbang: a. bahwa  Lombok Utara  merupakan daerah agraris telah 

memberikan kontribusi yang besar dalam penyedian 

pangan nasional, sekaligus menjadi mata pencarian 

pokok dan sumber penyedian lapangan kerja; 

       b.bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, 

perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan 

pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya 

dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan 

kedaulatan pangan di daerah; 

       c.bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian 

pangan dan menjamin tersedianya lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan,  Pemerintah Daerah perlu 

melindungi dan menetapkan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan; 

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan ( LP2B ); 

Mengingat  :1.Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

       2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang  

Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5068); 

        3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah... 

        4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011  Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5185);  

       5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5179); 

        6.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang 

sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012  Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5283); 

       7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor  

3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat  Tahun 2009-2029 

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26); 

       8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 

1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Tahun 2013 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor...); 

 

 

 

 

 



                        57 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN 

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. 

    

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Dinas adalah Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Lombok Utara.  

4. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai 

lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang 

mempengaruhi penggunaanya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan 

hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh 

manusia. 

5. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha 

pertanian. 

6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan 

pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangakan 

secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

7. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan 

potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan 

ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. 

8. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  adalah sistem 

dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, 
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memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan 

pertanian pangan dan kawasanya secara berkelanjutan. 

9. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempuyai kegiatan utama 

pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan 

jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya 

pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki 

hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan / atau 

hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta 

unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan 

pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi 

irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa 

dan irigasi tambak. 

12. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan 

irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan. 

13. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh 

manusia untuk mengubah fungsi lahan disekitar daerah irigasi yang 

akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi 

lahan. 

14. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk 

mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat 

mempengaruhi kelestarian  fungsi lahan. 

15. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan 

untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, 

kesinambungan dan keberuntungan. 

16. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga 

negara indonesia beserta keluarganya, termasuk kelembagaan petani 

yang meliputi kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani, 

yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
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17. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 

perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi 

bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap 

maupun sementara. 

18. Setiap orang adalah orang perseorangan, Kelompok orang atau 

Korporasi, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun Bukan 

Badan Hukum. 

19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRWK 

adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara. 

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan  pembangunan 

daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Lombok Utara.. 

21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 

yang selanjutnya disingkat RJJP Daerah adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

22. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah 

yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

Pasal 2 

 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan 

berdasarkan asas: 

a. manfaat; 

b. berkelanjutan dan konsistensi; 

c. keterpaduan; 

d. keterbukaan dan akuntabilitas; 

e. kebersamaan dan gotong royong ; 

f. partisipatif; 

g. keadilan; 

h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 
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i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; 

j. desentralisasi; 

k. tanggung jawab negara; 

l. keragaman; dan 

m. sosial dan budaya. 

 

Pasal 3 

 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan 

untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih 

fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan 

pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian isentif  

kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang 

melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan. 

 

Pasal 4 

 

Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah: 

a. mempertahankan luasan lahan pertanian beririgasi dan tidak 

beririgasi; 

b. mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk 

mencapai ketahanan pangan di daerah; 

c. melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar 

lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi; 

d. meningkatkan kesejahteraan petani; dan 

e. mempertahankan keseimbangan ekosistem. 

 

Pasal 5 

 

Ruang Lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi : 

a. perencanaan dan penetapan; 

b. pengembangan; 
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c. penelitian; 

d. pemanfaatan; 

e. perlindungan dan pemberdayaan petani; 

f. alih fungsi lahan; 

g. insentif dan disinsentif; 

h. koordinasi; 

i. kerjasama; 

j. sistem Informasi; 

k. peranserta masyarakat; 

l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan 

m. larangan dan sanksi. 

 

Pasal 6 

 

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai  Lahan  Pertanian 

Pangan Berkelanjutan dapat berupa : 

a. Lahan sawah beririgasi; 

b. Lahan sawah yang tidak beririgasi / tadah hujan; dan 

c. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut. 

 

BAB II 

KEWENANGAN 

Pasal 7 

 

Dalam melaksanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan di Daerah, Pemerintah  Daerah  memiliki kewenangan 

yang meliputi : 

a. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, 

rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian; 

b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi 

dan pengendalian lahan pertanian; 

c. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan 

pengendalian lahan pertanian lintas kecamatan; 
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d. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan 

pertanian; 

e. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian; 

f. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu; 

g. penetapan sentra komoditas pertanian; 

h. penetapan sasaran areal tanam; dan 

i. penetapan luas baku lahan pertanian  yang dapat diusahakan sesuai 

kemampuan sumberdaya lahan yang ada. 

 

BAB III 

PERENCANAAN DAN PENETAPAN 

Bagian Kesatu 

Perencanaan 

Pasal 8 

 

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan 

terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian 

pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan 

pertanian, yang dilakukan berdasakan perencanaan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Perencanaan Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) disusun dengan mengacu 

pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional, 

terdiri atas: 

a. perencanaan jangka Panjang, memuat analisis dan prediksi, 

sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan 

baku: 

b. perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, 

sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan 

baku; dan 

c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam 

dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan. 
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(3) Perencanaan Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (2) dijadikan acuan Perencanan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan di masing –masing Kecamatan. 

 

Pasal 9 

 

(1) Pemerintah Daerah menyusun usulan perencanaan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan iventarisasi, 

identifikasi dan penelitian. 

(2) Usulan perencanaan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) 

disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan 

dan saran perbaikan, untuk selanjutnya dijadikan bahan 

pertimbangan penyusunan perencanaan lahan pertaian pangan di 

Daerah. 

(3) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta 

sosialisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan oleh Dinas. 

 

Pasal 10 

 

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan, yang meliputi : 

a. Kawasan Pertanian  Pangan Berkelanjutan; 

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Penyusunan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

memperhatikan : 

a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan 

penduduk; 

b. pertumbuhan produktivitas; 

c. kebutuhan pangan; 

d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan; 
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e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 

f. musyawarah petani. 

 

Pasal 11 

 

(1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 

Dinas  menyusun:  

a. prediksi jumlah produksi dan produktivitas; dan  

b. luas baku lahan dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, meliputi luas lahan cadangan, luas lahan yang 

ada dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah. 

(2) Penyusunan prediksi jumlah produksi, kelanjutan luas baku lahan, 

dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelajutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun. 

 

Bagian Kedua 

Penetapan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 12 

 

(1) Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan 

Berkelajutan dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi 

RPJPD, RPJMD dan RKPD. 

(2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan : 

a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; 

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 

c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. 
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Paragraf 2 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Pasal 13 

 

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan 

kriteria, meliputi : 

a. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat 

produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat 

memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di Daerah; dan 

b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk 

ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

dan/atau lahan cadangan pangan. 

(2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat ditetapkan dengan  

syarat tidak berada dikawasan hutan . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 14 

 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah memenuhi 

kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah tentang RTRWK. 

  

Paragraf 3 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Pasal 15 

 

(1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi lahan pertanian 

di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan. 
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(2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan 

dengan kriteria: 

a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan 

peruntukan pertanian pangan; 

b. ketersediaan infrastruktur dasar; 

c. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan/atau 

d. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 

(3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi 

persyaratan: 

a. tidak berada pada kawasan hutan; dan 

b. tidak dalam sengketa penataan ruang. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat kawasan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3), diatur berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 16 

 

(1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah 

memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 ayat (2) dan (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang  

RTRW. 

(2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang RTRW. 

(3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) terdiri atas Lahan sawah dan Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(4) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa Lahan sawah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan luas 5.531 

ha tersebar di wilayah: 

a. Kecamatan Bayan dengan luas 1.299 ha; 

b. Kecamatan Kayangan dengan luas 2.071 ha; 



                        67 
 

c. Kecamatan Gangga dengan luas 1.031 ha; 

d. Kecamatan Tanjung dengan luas 768 ha; 

e. Kecamatan Pemenang dengan luas 362 ha; 

(5) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa lahan 

sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh  

Kabupaten. 

(6) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengacu pada 

Peraturan Daerah tentang RTRW. 

 

Paragraf 4 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Pasal 17 

 

(1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi 

lahan cadangan pertanian di dalam dan di luar kawasan pertanian 

pangan berkelanjutan. 

(2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan  

dilaksanakan dengan kriteria, meliputi: 

a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan 

peruntukan pertanian pangan; 

b. ketersedian infrasruktur  dasar; dan 

c. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 

(3) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus 

memenuhi persyaratan: 

a. tidak berada pada kawasan hutan; dan 

b. tidak dalam sengketa. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat lahan 

cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan . 

 



                        68 
 

 

 

Pasal 18 

 

(1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang 

telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dalam Peraturan 

Daerah tentang RTRW . 

(2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di 

Kabupaten mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW yang 

terdiri atas: 

a. tegal / kebun; 

b.  ladang / huma; 

c. perkebunan; 

d. hutan rakyat / ditanami pohon; 

e. tambak; 

f. kolam / tebat / empang;  

g. pengembalaan / padang rumput; 

h. lahan sementara tidak diusahakan; dan 

i. lain-lain  

(3) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan luas 9.669 ha (hektar). 

(4) Luas lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud  pada ayat (3) tersebar di wilayah : 

a. Kecamatan Bayan dengan luas 1.859 ha; 

b. Kecamatan Kayangan dengan luas 4.436 ha; 

c. Kecamatan Gangga dengan luas 2.599 ha; 

d. Kecamatan Tanjung dengan luas 0 ha; dan 

e. Kecamatan Pemenang dengan luas 775  ha; 

(5) Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa 

lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh 

Bupati. 
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BAB IV 

PENGEMBANGAN 

Pasal 19 

 

(1) Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan 

ekstensifikasi lahan. 

(2) Dalam Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah  Daerah 

melakukan inventarisasi dan identifikasi. 

 

Pasal 20 

 

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (1) dilakukan dengan: 

a. peningkatan kesuburan tanah, melalui pemupukan berimbang yang 

bersifat organik, anorganik, hayati dan pembenah tanah; 

b. peningkatan kualitas benih / bibit melalui sertifikasi; 

c. pendiversifikasian tanaman pangan melalui rotasi / pergiliran 

tanaman, penganekaragaman dan / atau peningkatan indeks 

pertanaman; 

d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman melalui sistem  

pengendalian hama terpadu; 

e. pengembangan irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi baru 

dan /atau peningkatan  jaringan irigasi yang sudah ada; 

f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan 

inovasi teknologi terpadu dan program intensifikasi pangan; 

g. pengembangan inovasi pertanian melalui hasil penelitian dan 

pengembangan , kaji terap, dan / atau pengalaman petani; 

h. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil 

penelitian dan pengembangan , kaji terap dan pengalaman petani; 

dan/atau 

i. jaminan akses permodalan, melalui kredit program. 
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Pasal 21 

 

(1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis 

tanaman pangan , dengan : 

a. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan; dan/atau  

b. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas 

kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi Kawasan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

 

BAB V 

PENELITIAN 

Pasal 22 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah. 

(2) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. pengembangan penganekaragaman pangan; 

b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan; 

c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ; 

d. inovasi pertaniaan; 
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e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi; 

f. fungsi ekosistem; dan  

g. sosial budaya dan kearifan lokal. 

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau 

perguruan tinggi. 

 

Pasal 23 

 
(1) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan 

terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan 

untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  

dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan  di Daerah. 

(2) Hasil penelitian Lahan pertanian Pangan Berkelajutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan 

kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan 

pengguna lainnya. 

(3) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas. 

 

BAB VI 

PEMANFAATAN 

Pasal 24 

 
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin 

konservasi tanah dan air guna pemanfaatan Lahan  Pertanian 

Pangan Berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. perlindungan sumberdaya lahan dan air; 

b. pelestarian sumberdaya lahan dan air; 

c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan 

d. pengendalian pencemaran. 
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Pasal 25 

 

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib : 

a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; 

b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi; 

c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; 

d. mencegah kerusakan lahan; dan  

e. memelihara kelestarian lingkungan. 

 

Pasal 26 

 

(1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan 

dengan  pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan 

Pertanain Pangan Berkelanjutan di Daerah, wajib: 

a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan 

b. memelihara dan mencegah  kerusakan irigasi. 

(2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan 

dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berperan serta dalam ; 

a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; 

b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan  

c. memelihara kelestarian lingkungan. 

(3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan 

dengan pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap 

rusaknya lahan, wajib memperbaiki kerusakan tersebut. 
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BAB VII 

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 27 

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan  petani 

melalui: 

a. mengasuransikan apabila terjadi kegagalan panen; 

b. pembangunan dan pemeliharaan prasarana irigasi; 

c. bantuan langsung sarana produksi pertanian; 

d. perlindungan harga produk pertanian; dan. 

e. perlindungan sumber mata air agar irigasi tetap lancar; 

 

Bagian Kedua 

Perlindungan Petani 

Pasal 28 

 

(1) Perlindungan petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian 

jaminan dalam : 

a. penetapan harga komoditas pangan pokok yang 

menguntungkan petani; 

b. memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian; 

c. pemasaran hasil pertanian pagan pokok; 

d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk 

memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau  

e. perlindungan akibat gagal panen. 

(2) Ketentuan mengenai perlindungan petani di atur lebih lanjut oleh  

Kabupaten sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 

Pemberdayaan Petani 

Pasal 29 

 

(1) Pemberdayaa petani dilaksanakan dalam bentuk : 

a. penguatan kelembagaan petani; 

b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia dan hasil produksi pertaniaan tanaman 

pangan; 

c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan / permodalan; 

d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertaniaa; dan 

e. pemberian fasilitas untuk mengakes ilmu pengetahuan, 

teknologi dan informasi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani 

sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati. 

 

BAB VIII 

ALIH FUNGSI LAHAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 30 

 

(1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. 

(2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah dalam rangka : 

a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau 

b. terjadi bencana alam. 

(3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat 

dialihfungsikan selain dalam rangka pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud 



                        75 
 

pada ayat (1) dapat  pula dialihfungsikan paling banyak seluas  

300 m2 (tiga ratus meter persegi) dalam hal Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya 

dan akan digunakan untuk rumah tinggal. 

(4) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk 

rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah 

Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai  tata cara alih fungsi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-

satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

 

Bagian Kedua 

Alih Fungsi Lahan dalam rangka Pengadaan Tanah 

Untuk Kepentigan Umum 

Paragraf 1 

Persyaratan 

Pasal 31 

 
(1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a 

terbatas pada kepentingan umum yang meliputi : 

a. jalan umum; 

b. irigasi; 

c. saluran air minum atau air bersih; 

d. drainase dan sanitasi; 

e. bangunan pengairan; 

f. bandar udara; 

g. terminal; 

h. fasilitas keselamatan umum; atau 

i. cagar alam; 
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(2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan 

dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. memiliki kajian kelayakan strategis; 

b. memiliki perencanaan alih  fungsi lahan; 

c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan 

d. ketersediaan lahan pengganti. 

(3) Luas Lahan Pertanian  Pangan Berkelanjutan yang dapat 

dialihfungsikan dalam rangka pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum, paling banyak seluas 10% (sepuluh persen) 

dari total luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di 

Kabupaten/ Kabupaten. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara alih fungsi lahan dialihfungsikan 

dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

 

Paragraf 2 

Kajian Kelayakan Strategis 

Pasal 32 

 

Kajian kelayakan strategis alih fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf 

a paling sedikit mencakup: 

a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan; 

b. potensi kehilangan hasil; 

c. risiko kerugian investasi; dan 

d. dampak ekonomi, lingkungan , sosial dan budaya. 
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Paragraf 3 

Perencanaan Alih Fungsi Lahan 

Pasal 33 

 

Perencanaan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat  (2) huruf b paling 

sedikit mencakup: 

a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan; 

b. jadual alih fungsi; 

c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan 

d. pemanfaatan lahan pengganti. 

 

Paragraf 4 

Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah 

Pasal 34 

 

(1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan ganti 

rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih 

fungsi 

(2) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik 

tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 5 

Ketersedian Lahan Pengganti 

Pasal 35 

 

(1) Ketersediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d wajib 

dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi  dengan syarat 
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harus memenuhi kesesuaian  lahan dan dalam kondisi siap 

tanam, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. untuk pengalihfungsian lahan beririgasi, disediakan lahan 

pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan; dan/atau 

b. untuk pengalihfungsian lahan tidak beririgasi, disediakan 

lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan. 

(2) Penyedian lahan pengganti untuk Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat 

dalam RKPD, RPJMD, dan RPJPD sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Penyedian pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi 

dilakukan, dan dapat diperoleh dari: 

a. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian 

pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah 

bekas kawasan; dan 

b. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

 

Pasal 36 

 

Pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

dialihfungsikan harus memperhatikan : 

a. tingkat produktivitas lahan; 

b. luasan hamparan lahan; dan 

c. kondisi infrastruktur. 
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Bagian Ketiga 

Alih Fungsi Akibat Bencana Alam 

Paragraf 1 

Persyaratan 

Pasal 37 

 

(1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat 

bencana alam, dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang 

tidak dapat ditunda di daerah bencana alam, dengan syarat : 

a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan 

b. ketersedian lahan pengganti di Kabupaten yang bersangkutan. 

(2) Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Paragraf 2 

Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah 

Pasal 38 

 

(1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan 

dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan 

dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih 

fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Besaran ganti rugi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah 

dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan 

peratuaran perundang-undangan . 
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Paragraf 3 

Penyedian Lahan 

Pasal 39 

 

(1) Penyedian penganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat 

bencana alam sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 37 ayat (1) 

huruf b dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi, dengan 

ketentuan harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi 

siap tanam. 

(2) Penyedian lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi 

dilakukan. 

 

Pasal 40 

 

(1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk 

kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 

(2). 

(2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan ke adaan semula. 

(3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada 

pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersbut sebagai 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan . 

 

Pasal 41 

 

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak 

irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan 

tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan . 
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(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan 

kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan 

rehabilitasi . 

 

BAB IX 

INSENTIF DAN DISINSENTIF 

Pasal 42 

 

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan secara terkoordinasi, melalui pemberian 

isentif dan disinsentif kepada petani. 

(2) Insentif yang diberikan kepada petani, meliputi: 

a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan; 

b. pengembangan infrastruktur pertanian; 

c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas 

unggul; 

d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; 

e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian ; 

f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan 

melaui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; 

dan/atau  

g. penghargaan bagi petani berprestasi. 

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Pemerintah Daerah menerapkan disinsentif kepada : 

a. petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27; dan  

b. pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian tanaman 

pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1). 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan 

disinsentif ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 
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BAB X 

KOORDINASI 

Pasal 43 

 

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan melibatkan sektor lain, 

instansi vertikal, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, 

Perkumpulan Petani, dan lembaga terkait lainnya. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah 

dengan masing-masing Kecamatan. 

(3) Koordinasi teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan , dilaksanakan oleh Dinas. 

(4) Tata cara koordinasi dan keterlibatan sektor-sektor lain dalam 

pendukung percepatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

 

BAB XI 

KERJASAMA DAN KEMITRAAN 

Bagian Kesatu 

Kerjasama 

Pasal 44 

 

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam 

rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara 

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kecamatan 

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangakan 

dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Bagian Kedua 

Kemitraan 

Pasal 45 

 

(1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha 

dan/ atau lembaga lain dalam rangka Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Kemitraan segaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya 

manusia; 

b. penelitian dan pengembangan; 

c. pengelolaan aset; dan 

d. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan. 

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan . 

 

BAB XII 

SISTEM INFORMASI 

Pasal 46 

 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh 

masyarakat. 

(2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu 

dan terkoordinasi. 

(3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling 

sedikit memuat data lahan mengenai : 

a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 

d. tanah terlantar dan subjek haknya. 
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(4) Data lahan dalam Sistem Informasi  Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pling sedikit 

memuat informasi mengenai : 

a. fisik alamiah; 

b. fisik buatan; 

c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi; 

d. status kepemilikan dan / atau penguasaan; 

e. luas dan lokasi lahan; dan 

f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok. 

 

Pasal 47 

 

(1) Pemerintah  Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh 

masyarakat. 

(2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan 

dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Daerah. 

 

BAB XIII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 48 

 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan bentuk: 

a. pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi; 

b. pemeliharaan sumber-sumber mata air; dan/atau 

c. pelibatan masyarakat adat dalam pemeliharaan prasarana, 

sarana dan sumber mata air; 



                        85 
 

(3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB XIV 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 49 

 

(1) Pembinaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

dilaksanakan oleh  Pemerintah Daerah dalam bentuk pengaturan, 

bimbingan, pengawasan dan pengendalian . 

(2) Pembinaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar 

tercipta kondisi yang mendukung kepentingan kemandirian, 

ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah. 

(3) Untuk mewujudkan pembinaan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 

upaya:  

a. koordinasi perlindugan; 

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan; 

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; 

d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat; 

e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan Lahan     Pertanian Berkelanjutan; dan 

f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat 

 

BAB XV 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 50 

 

Setiap kegiatan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

30 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa : 

a. teguran tertulis; 
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b. paksaan pemerintah; 

c. pembekuan izin; dan 

d. pencabutan izin. 

 

Pasal 51 

 

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tidak 

membebaskan pelanggar  dari tanggungjawab pemulihan dan pidana. 

 

Pasal 52 

 

(1) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau 

pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c 

dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan 

sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah. 

(2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 

a. penghentian sementara kegiatan; 

b. pemindahan sarana kegiatan; 

c. pembongkaran; 

d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi 

menimbulkan pelanggaran; 

e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan / atau  

f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran. 

(3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului 

teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan : 

a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan 

hidup; 

b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera 

dihentikan perusakannya; dan / atau 

c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak 

segera dihentikan perusakannya. 
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BAB XVI 

PENYIDIKAN 

Pasal 53 

 

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik negara indonesia, 

pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi 

Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di 

bidang perlindungan lahan pertanian dan / atau pengelolaan 

lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang; 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana; 

b. melakuakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian 

dan melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda dan / atau surat; 

e. mengambil sidik jari  dan memotret seseorang; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan 

dengan pemeriksaan perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat 

petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup 

bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak 

pidana, dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal 

tersebut kepeda penuntut umum, tersangka atau keluarganya; 

dan 

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat  

(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil 

penyidikannya kepada penyidik POLRI. 

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui 

penyidik POLRI. 

 

BAB XVII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 54 

 

(1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (1), Pasal 41 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban 

mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 

(2) dan tidak melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 

1/3 (satu pertiga) dari pidana yang di ancamkan. 

 

Pasal 55 

 

Setiap pejabat pemerintah yang berwenag menerbitkan izin 

pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Pasal 56 

 

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya 

dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koorporasi 

dapat dijatuhi pidana berupa : 

a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana: 

b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah; 

c. pemecatan pengurus ; dan /atau  

d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam 

bidang usaha yang sama. 

 

 

BAB XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

PASAL 57 

 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan 

paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini 

diundangkan. 
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Pasal 58 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran 

Daerah Kabupaten Lombok Utara 

 

Ditetapkan di Tanjung 

pada tanggal 

BUPATI, 

 

 

 

H. NAJMUL AHYAR 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal,                    

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA, 

 

 

_________________ 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  

TAHUN ... NOMOR ... 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 

NOMOR                 TAHUN   

TENTANG 

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

 

I. UMUM 

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang 

tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reporma agraria tersebut 

mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan 

/ pemilikan serta aspek penggunaan / pemanfaatan sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor IX / MPR-RI / 2001 tentang 

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

menyelamatkan  lahan pertanian pangan dari degradasi, 

fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-

pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LPPB) serta diimplementasan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. Dalam rangka mengimplementasikan undang-

undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menilai 

perlu untuk melakukan identifikasi dan iventarisasi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ada di Nusa Tenggara Barat, 

sekaligus dilakukan pengkajian, dalam rangka, pengendalian alih 

fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan 

pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk 
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mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan , dalam rangka 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan 

masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan hal tersebut 

Pemerintah Kabupaten Mararam perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perlindugan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan „‟manfaat” adalah 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

yang diselengarakan untuk memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup 

rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa 

depan. 

Hurup b 

Yang  dimaksud dengan „‟keberlanjutan dan konsisten” 

adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan yang Fungsi, pemanfaatan, dan 

produktivitas lahannya dipertahankan secara 

konsisten dan lestari untuk menjamun terwujudnya 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan 

nasional denga memperhatikan generasi masa kini 

dan masa mendatang. 

Hurup c 

Yang dimaksud dengan „‟keterpaduaan” adalah 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan 

berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas 

wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan „‟keterbukaan dan 

akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan 

memberikan akses yang seluas-luasnya kepada 

masyarakat  untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan . 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan „‟kebersamaan dan gotong-

royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian 

PanganBerkelanjutan yang diselenggarakan secara 

bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Pemilik Lahan, Petani, Kelompok tani, dan 

dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan 

petani. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan „‟partisipatif” adalah 

Perlindugan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

yang melibatkan Masyarakat dalam perencanaan, 

pembiayaan, dan pengawasan. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan „‟keadilan” adalah 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

yang harus mencerminkan keadilan secara 

proporsional bagi setiap warga negara tanpa 

terkecuali. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “‟keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan 

keserasiaan, keselarasan,  



                        94 
 

dan keseimbangan antara kepentingan individu dan 

masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan 

negara serta kemampuan maksimum daerah. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan „‟kelestarian lingkungan dan 

kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan 

kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta 

karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka 

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan . 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan „‟desentralisasi” adalah 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

yang diselenggarakan di daerah dengan 

memperhatikan kemampuan maksimum daerah. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan “”tanggung jawab negara”‟ 

adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang 

kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan 

aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

Huruf l 

Yang dimaksud dengan “”keragaman” adalah 

Perlindugan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

yang Memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, 

misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu. 

 

Huruf m 

Yang dimaksud dengan “‟sosial dan Budaya”” adalah 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan 
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pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat 

spesifik lokasi dan kearifan lokal. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “”lahan beririgasi”” meliputi 

sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, 

sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “‟lahan tidak beririgasi”” 

meliputi sawah tadah hujan lahan kering. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “”lahan pertanian pangan di 

daerah reklamasi rawa pasang surut dan non pasang 

surut (lahan)”‟ adalah lahan rawa yang memenuhi 

kriteria kesesuaian lahan. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
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Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup Jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukuf jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “”pemanfaatan teknologi 

pertanian”” adalah aktivitas menggunakan proses dan 

teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah 

produk pertanian yang lebih baik. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “‟pengembangan inovasi 

pertanian”” adalah intensifikasi kawasan dan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya 

dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, 
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tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada 

pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambilalihan 

dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan 

selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk 

didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau 

berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk 

Lahan Pertanian Pangan Pokok. 

Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah 

terlantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang 

dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan 

tanah terlantar yang telah didistribusikan dengan 

melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang 

berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban 

memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta 

insentif yang seuai kepada petani yang memiliki hak 

atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk 
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pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki 

keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi 

sehingga menelantarkan tanahnya. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “‟jaminan harga komoditas 

pagan pokok yang menguntungkan „‟ adalah 

penetepan harga dasar produksi pertanian pangan 

yang menguntungkan petani. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “‟jaminan pemasaran”” adalah 

jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi 

pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 
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Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau pemerintah 

daerah”” adalah SKPD Kabupaten Lombok Utara yang 

mempunyai tanggung jawab melakukan pembangunan 

untuk kepentingan umum sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya masing-masing.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukuf jelas 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 
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Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf  j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan “”fasilitas keselamatan 

umum”” adalah sarana dan prasarana yang dibangun 

dan / atau dimanfaatkan untuk penampungan 

masyarakat yang mengalami musibah baik yang 

disebabkan oleh bencana alam dan atau akibat yang 

lain. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 



                        101 
 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 
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Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  

TAHUN  ....... NOMOR .......................... 
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