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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh sebuah Negara melalui 

pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki 

berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Deddy T. Tikson (2005) menyatakan 

bahwa pembangunan diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya 

secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Dengan 

demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, 

ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan 

mikro (commuinity/group). Keberhasilan suatu pembangunan umumnya ditandai 

dengan meningkatnya taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat yang 

diindikasikan oleh tingkat pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, derajat 

kesehatan, tingkat pengangguran, dan aspek ekonomi sosial lainnnya (Rahardjo 

Adisasmita, 2006). Salah satu cara untuk mencapai keberhasilan pembangunan adalah 

dengan pengembangan wilayah. 

  Pengembangan wilayah merupakan upaya dalam mewujudkan keterpaduan 

penggunaan sumberdaya dengan penyeimbangan dan penyerasian pembangunan antar 

daerah, antar sektor serta pelaku pembangunan dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan daerah (Anwar dan Rustiadi,1999). Salah satu strategi pengembangan 

wilayah yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pembangunan infrastruktur. 

Peranan infrastruktur sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu 

menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai efek pengganda 

sehingga mengakselerasi pembangunan ekonomi nasional dan memperbaiki tingkat 

kesenjangan ekonomi antarwilayah (Tatan Sukwika,2018). Pembangunan 

infrastruktur dinilai mampu memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi 

disuatu wilayah yang pada akhirnya akan memeratakan pembangunan secara nasional. 

Namun, disisi lain pembangunan infrastruktur justru mendorong terhadap terjadinya 

alih fungsi lahan khususnya disekitar kawasan pembangunan tersebut. 

  Alih fungsi lahan atau perubahan penggunaan lahan pada dasarnya tidak dapat 

dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam pembangunan 
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infrastruktur. Perubahan penggunaan lahan secara umum merupakan proses 

transformasi dalam mengalokasikan sumberdaya lahan dari suatu pengguna ke 

pengguna lainnya (Artha Agung dan Putu Rudy,2018). Ketersediaan infrastruktur di 

suatu wilayah akan mempengaruhi pola penggunaan lahannya. Infrastruktur yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah jaringan jalan. Jaringan jalan yang banyak 

dilalui oleh kendaraan, diselingi dengan banyaknya simpang, akan mengundang 

munculnya kegiatan ekonomi (muf architecture/art, 2013 dalam Ida bagus,2016). 

Sehingga  hal ini akan menjadi daya tarik baru bagi kawasan tersebut. Pada akhirnya 

akan membuat wilayah ini semakin berkembang yang secara fisik ditandai oleh 

terjadinya alih fungsi lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. 

Salah satu wilayah yang mengalami perubahan lahan karena adanya 

pembangunan infrastruktur jalan adalah Desa Amin Jaya. Desa ini merupakan bagian 

dari Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilintasi 

oleh jaringan jalan Amin Jaya yang merupakan jalan penghubung antara Kabupaten 

Kotawaringin Barat dengan desa-desa disekitarnya. Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat menerapkan program peningkatan ruas Jalan Amin Jaya dalam 

rangka pengembangan akses masyarakat untuk memudahkan dalam melakukan 

berbagai aktivitas, khususnya dalam pendistribusian kelapa sawit yang merupakan 

potensi unggulan di desa tersebut. Sehingga peningkatan jalan Amin Jaya merupakan 

kebutuhan vital sebagai prasarana pendukung bagi pengembangan wilayah di Desa 

Amin Jaya dan Kabupaten Kotawaringin Barat.  

Namun, sejak adanya kegiatan peningkatan jalan yang dimulai pada tahun 

2015, pola penggunaan lahan di desa tersebut khususnya yang berada disekitar 

koridor Jalan Amin Jaya mengalami perubahan yang ditandai dengan tumbuhnya 

aktivitas perdagangan dan jasa serta perumahan dan berbagai fasilitas lainnya. Akibat 

dari peningkatan Jalan Amin Jaya yang dilakukan pada tahun 2015 memberikan 

banyak pengaruh bagi fisik maupun non fisik yang ada dilingkungan tersebut dan 

memberikan perubahan penggunaan lahan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan 

satu sama lain.   

 

1.2. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang diketahui bahwa kegiatan peningkatan jalan Amin-

Jaya memberi pengaruh terhadap pola penggunaan lahan di Desa Amin Jaya. 

Sehingga hal ini dapat mengancam keberadaan perkebunan sawit dan perkebunan 

karet yang ada di Desa Amin Jaya tersebut, karena kurangnya ruang terbuka hijau, 

perkebunan rakyat sebagai resapan air. Guna mencegah terjadinya alih fungsi lahan 

perkebunan yang massif  maka diperlukan analisis perubahan lahan disekitar Jalan 

Amin Jaya secara dini. Tujuannya adalah untuk mengetahui potensi perkebunan yang 

dimiliki di desa tersebut serta luasan lahan yang sudah terbangun. Analisis perubahan 

lahan ini dilihat dalam kurun waktu 7 tahun yaitu dari mulai tahun 2013-2019. 

Pertimbangan analisis ini dilihat dalam kurun waktu tujuh tahun adalah untuk melihat 

perkembangan lahan pada saat sebelum, proses dan sesudah ditingkatkannya Jalan 

Amin Jaya yang di tingkatkan pada tahun 2015.  

Dengan mengetahui proporsi luas lahan non terbangun dan lahan 

terbangunnya selama tujuh tahun ini diharapkan dapat memberikan usulan kebijakan 

bagi pemerintah daerah dalam merencanakan tata ruang khususnya penggunan lahan 

di Desa Amin Jaya. Adapun uraian pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perubahan Penggunaan  lahan di sekitarJalan Amin pada tahun 2013-

2015? 

2. Bagaiman Perubahan Penggunaan  lahan di sekitarJalan Amin pada tahun 2015-

2017? 

3. Bagaimana Perubahan Penggunaan lahan di sekitarJalan Amin pada tahun 2017-

2019? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menganalisis Perubahan Penggunaan lahan di sekitarJalan Amin pada tahun 

2013-2015? 

2. Menganalisis Perubahan Penggunaan lahan di sekitarJalan Amin pada tahun 

2015-2017? 

3. Menganalisis Perubahan Penggunaan lahan di sekitarJalan Amin pada tahun 

2017-2019? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebaga iberikut : 
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1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini mampu menjadi acuan dasar atau acuan untuk penelitian 

selanjutnya yang lebih baik lagi dan menambah pengetahuan atau wawasan 

tentang ilmu yang dipelajari baik teori maupun praktik lingkup perubahan 

penggunaan lahan, peningkatan jalan di Desa Amin Jaya. 

 

Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan yaitu pemerintah 

yang berkaitan khususnya di bidang pembangunan wilayah yang dilalui 

ruasJalan Amin-Jaya. 

2. Hasil ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam 

meriview keberhasilan kebijakan pengembangan wilayah yang tertuang 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, 

Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Amin-Jaya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan bahan 

pertimbangan untuk dikembangkan lebih lanjut mengenai dampak 

peningkatan jalan dan pengembangan wilayah dengan penelitian 

sejenisnya. 

 

1.4.2. Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini bagi peneliti bermanfaat sebagai pengaplikasian 

dari ilmu yang didapat selama diperkuliahan dan menjadi pengalaman 

berharga bagi peneliti selama melakukan proses penelitian dari awal hingga 

akhir serta dapat menambah ilmu bagi peneliti mengenai topik yang diangkat 

dalam penelitian ini.  

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup wilayah yang 

menjelaskan batasan wilayah yang akan menjadi obyek studi dan ruang lingkup 

substansi yang menjelaskan batasan materi yang akan dianalisa dalam studi ini. 

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah Studi 
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Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini berada di wilayah Desa Amin-

Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat. Desa 

Amin-Jaya memiliki luas wilayah sebesar 9611,05 Ha. Adapun batas 

administrasi dari wilayah tersebut adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara : Kecamatan Arut Utara 

 Sebelah Selatan  : Desa Hatai Kerbau 

 Sebelah Barat  : Desa Karang Mulya 

 SebelahTimur : Kabupaten Seruyan 

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai orientasi wilayah studi dapat 

dilihat pada Gambar 1.1. Peta Orientasi Wilayah Studi 

 

1.5.2. Ruang Lingkup Substansi 

Pada penelitian ini, batasan materi yang akan dibahas adalah terbatas 

pada pengaruh peningkatan jalan terhadap penggunaan Lahan. Berdasarkan 

tujuan penelitian yang ingin dicapai maka berikut penjabaran yang ingin 

dicapai dari ruang lingkup substansinya : 

1. Pengkajian terhadap kondisi perubahan penggunaan lahan sebelum dan 

sesudah peningkatan jalan Amin Jaya, desa Amin Jaya.  

2. Menganalisa pola perubahan penggunaan lahan sebelum dan sesudah 

peningkatan jalan Amin Jaya, Desa Amin Jaya.  
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