
LAMPIRAN  

Daftar Pertanyaan Untuk Pemerintah : 

A. Pertanyaan Pembuka  

1. Apa itu peralihan fungsi lahan pertanian ?  

2. Bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi laju alih fungsi lahan di Kabupaten 

Klaten ? 

3. Terkait dengan laju alih fungsi lahan di Kabupaten Klaten, bagaimana pemerintah 

dalam mengawasi alih fungsi lahan pertanian ? 

4. Apa ada hambatan yang terjadi dalam mengawasi laju alih fungsi lahan di 

Kabupaten Klaten ? 

5. Bagaimana pemerintah malakukan monitoring, agar tidak terjadi peralihan fungsi 

lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Klaten ? 

6. Bagaimana alur untuk melakukan peralihan fungsi lahan menjadi lahan non 

pertanian di Kabupaten Klaten ?  

7. Apakah ada sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar peraturan terkait alih 

fungsi lahan ?  

8. Mengapa alih fungsi lahan pertanian lebih banyak diperuntukkan untuk 

pembangunan perumahan dibandingkan yang lainnya ? 

9. Kenapa angka alih fungsi lahan pertanian lebih banyak terjadi di Kecamatan 

Ceper ?  

B. Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non 

Pertanian : 

10. Bagaimana pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menangani alih fungsi 

lahan pertanian menjadi non – pertanian di Kabupaten Klaten ? 

11. Bagaimana penggunaan jaringan di Kecamatan Ceper, seperti pengelolaan 

website, pelayanan menggunakan komputer ? 

12. Bagaiman kualitas sumberdaya atau kualitas staf pekerja di Kecamatan Ceper ? 

13. Apa saja fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar terus giat 

menggarap sawah ?  

14. Bagaimana kerjasama antar pemerintah kabupaten dan desa dalam menangani alih 

fungsi lahan ? 

15. Siapa saja aktor yang terlibat dalam penanganan alih fungsi lahan pertanian? 



16. Bagaimana stuktur birokrasi di Kabupaten Klaten dan Kecamatan Ceper ? 

bagaiaman antusiasme dan nilai-nilai apa saja yang tercermin di dalamnya ? 

C. Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian : 

17. Apa saja faktor eksternal alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Ceper ? 

18. Apa saja faktor internal alih fungsi lahan di Kecamatan Ceper ? 

19. Mengapa faktor kebijakan penyebab terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan 

Ceper ? 

20. Apa saja dampak dari adanya alih fungsi lahan pertanian ?  

21. Bagaimana strategi atau upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat : 

A. Pertanyaan Pembuka : 

1. Apa yang ibu/bapak ketahui tentang alih fungsi lahan pertanian ke non – pertanian 

? 

2. Terkait dengan kebijakan tentang alih fungsi lahan pertanian yang ada, apakah 

pemerintah telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat ? jika iya, apakah 

bapak/ibu mengetahui sanksi yang terjadi jika melanggar aturan yang ada ?  

3. Apakah ada pengawasan secara khusus atau terjun langsung ke lapangan dari 

pemerintah terkait alih fungsi lahan pertanian ?  

4. Apakah bapak/ibu tahu alur pengurusan dari perubahan fungsi lahan sawah bapak 

dan ibu ? apakah harus di urus ke Kecamatan terlebih dahulu sebelum ke BTN 

atau seperti apa ? dan apa saja syarat yang harus dipenuhi ? 

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi non – 

pertanian di Kecamatan Ceper ?  

6. Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non – 

pertanian ? 

7. Apakah bapak/ibu mengalami kehilangan lahan pertanian untuk pembangunan 

perumahan, industri, perusahaan, dan jasa ? jika iya, lahan bapak/ibu digunakan 

untuk pembangunan apa ? dan alasan kenapa bapak/ibu melakukan hal (alih 

fungsi lahan) tersebut ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Daftar Narasumber : 

 

 

Nomor Nama / Jabatan Jumlah Instansi 

1 

Bapak Iwan Kurniawan  

Kepala Bidang Tanaman Pangan 

Dinas Pertanian Klaten 

1 Dinas Pertanian  Klaten 

 

2 

Ir. Sugeng Sriwaluyo M.M  

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Klaten 

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan 

1 

Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Klaten 

Kasubag Perencanaan dan 

Pelaporan 

3 

 

Bapak Suparman  

Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Klaten 

Kepala Sub. Seksi Penatagunaan 

Tanah dan Kawasan Tertentu 

1 

Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Klaten 

Kepala Sub. Seksi 

Penatagunaan Tanah dan 

Kawasan Tertentu 

4 

Bapak Surono 

Kepala Bagian Ketentraman Dan 

Ketertiban Umum di Pemerintahan 

Kecamatan Ceper 

1 Kantor Kecamatan Ceper 

5 Penyuluh Pertanian Lapangan 1 Kantor Kecamatan Ceper 

6 Masyarakat Kecamatan Ceper 3 
Kecamatan Ceper 

 


