
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2015 mencapai 255.182.144 jiwa.
1
 Peningkatan jumlah 

penduduk Indonesia berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan nasional dan 

peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman. Sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat, Kementerian Pertanian melalui 

Rencana Strategis tahun 2015-2019, pemerintah menerbitkan kebijakan 

Kedaulatan Pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan 

ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, 

meningkatkan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap 

pangan, dan meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi 

masyarakat.
2
 Kedaulatan pangan dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya 

kerawanan pangan, dan harga tanaman pangan yang fluktuatif
3
, karena produksi 

dalam negeri dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional sehingga 

pemerintah juga dapat menekan kegiatan impor. 

Namun dalam pelaksanaan kebijakan kedaulatan pangan, pemerintah 

mengalami permasalahan perihal luas lahan pertanian yang mengalami 

                                                             
1Badan Pusat Statistik, 2015, Penduduk Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015, 

Hlm.4  
2Badan Pusat Statistik, 2015, Analisis Tematik ST2013 Subsektor Ketahanan, Kemandirian, dan 

Kedaulatan Pangan Indonesia, Kajian RTUP Pangan Berbasis Sensus Pertanian 2013, 

Jakarta, BPS, Hlm. 4 
3 Harga tamanan pangan dapat berubah-ubah setiap waktu, hal ini dipengaruhi oleh musim, masa 

paceklik (yang membuat persediaan pangan menipis) dan sebaliknya pada masa panen (membuat 

surplus sehingga harga menjadi turun), serta faktor distribusi bahan pangan dari produsen ke 

konsumen.  
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penyusutan dan keterbatasan pencetakan lahan baru. Tersedianya lahan pertanian 

yang memadai merupakan suatu hal wajib yang harus ada demi mendukung 

keberhasilan kebijakan tersebut. Akan tetapi, lahan pertanian Indonesia lebih 

cenderung dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian. 

Penyusutan lahan pertanian di Indonesia merupakan permasalahan krusial 

yang memerlukan penanganan yang tepat dan cepat, sehingga penyusutan tersebut 

dapat segera dikendalikan. Perkembangan luas lahan pertanian di Indonesia dapat 

dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 1.1 Perkembangan Luas Lahan Pertanian di Indonesia     

2012-2013 

Jenis lahan/Tahun 
Pertumbuhan (%) 

2012 2013 2012 sampai 2013 

Tegal/Kebun 11.947.956 11.876.881 -0.59 

Ladang 5.262.030 5.272.895 0.21 

Lahan yang Tidak 
Diusahakan 

14.245.408 14.213.815 -0.22 

Jumlah 8.132.345,91 8.112.103 -0.25 

Sumber: Putra, Randa N, 2015 

Dalam kurun waktu satu tahun, luas lahan pertanian di Indonesia 

mengalami penyusutan luas lahan pertanian sebesar 0.25% setiap tahunnya. 

Penyebab dari penyusutan lahan tersebut beragam, seperti pembangunan 

infrastruktur, perluasan lahan pemukiman, pembangunan industri, pembangunan 

pariwisata modern, serta belum efektif dan meratanya implementasi peraturan 

untuk melindungi lahan pertanian.
4
 Apabila alih fungsi lahan yang terjadi terus 

dibiarkan dan tidak segera dikendalikan maka dapat menyebabkan penurunan 

pada produksi pertanian dalam jangka panjang dan Indonesia akan mengalami 

                                                             
4Paparan Bidang Pengembangan Regional Bappeda Provinsi Jawa Timur, Urgensi Penetapan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Dalam Penyelenggaraan Penataa 

Ruang, 31 Mei 2016. 
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defisit pangan. Kondisi ini membuat Indonesia mengalami ketergantungan 

terhadap impor beras dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan 

nasional. Terbukti dengan jumlah impor beras Indonesia pada kurun waktu 

Januari sampai dengan Agustus 2013 mencapai 300.171 ton, dan impor beras 

pada tahun 2014 meningkat hingga 669.395 ton.
5
 

Jika sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan secara maksimal dan 

bertanggungjawab, bukan tidak mungkin Indonesia dapat memenuhi kebutuhan 

pangan nasional secara mandiri. Namun karena terjadi permasalahan pada lahan 

pertanian yang terus mengalami alih fungsi, menyebabkan produksi pertanian 

Indonesia tidak dapat maksimal. Sehingga diperlukan suatu kebijakan yang dapat 

menekan alih fungsi lahan pertanian di Indonesia, yang dapat menjamin 

ketersediaan lahan pertanian sehingga kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi 

dan Indonesia tidak lagi bergantung pada kegiatan impor beras. 

Jawa Timur merupakan daerah penyumbang produksi pangan nasional 

terbesar di Indonesia. Kendati demikian, lahan pertanian di Jawa Timur tidak 

luput dari penyusutan lahan. Dalam rentang waktu 2005 sampai dengan 2009, 

lahan persawahan di Jawa Timur berubah menjadi lahan untuk bangunan seluas 

746,6 Ha, berubah menjadi lahan industri seluas 469,3 Ha, menjadi lahan 

pembangunan prasarana 94,3 Ha dan perubahan menjadi lahan non sawah lainnya 

                                                             
5Randa, Nurianansyah Putra, 2015, Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan 

Pertanian di Kota Batu Sebagai kawasan Agropolitan, Jurnal Kebijakan dan Manajemen 

Publik, Vol.3 No. 2, Hlm. 72 
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seluas 620,3 Ha, dengan total perubahan lahan sawah menjadi lahan non sawah 

seluas 1.978,4 Ha.
6
 

Kegiatan alih fungsi lahan yang terus terjadi menjadi konsekuensi logis 

akibat dari strategi pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan 

ekonomi dalam waktu yang cepat disebut dengan eksklusi petani. Ekslusi petani 

dapat terjadi karena beberapa hal seperti tekanan regulasi pembangunan yang 

dibuat oleh pemerintah melalui RTRW; legitimasi pembangunan, kemodernan, 

keberadaban dan lingkungan; pasar yang bekerja sebagai pengontrol kegiatan 

ekonomi yang dilakukan terhadap tanah dan manusia; dan paksaan atau kekuatan 

terhadap petani yang membuat mereka terlepas dari tanah yang selama ini 

menghidupinya. Ekslusi petani berdampak pada kesejahteraan petani dalam hal 

sumber mata pencaharian, hilangnya akses petani terhadap tanah pertanian 

memaksa petani untuk memilih mata pencarian utama selain dari petani.
7
  

Permasalahan penyusutan lahan yang terjadi di Kota Batu, tidak hanya 

disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk, namun juga disebabkan oleh 

berkembangnya pariwisata modern atau akibat dari berkembangnya kemodernan, 

perkembangan pariwisata menyebabkan banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian 

dan membuat banyak petani beralih mata pencaharian menjadi pengusaha di 

bidang akomodasi pariwisata sehingga terus menggerus lahan pertanian Kota 

Batu. Pasca pemekaran yang dilakukan Kota Batu, pemerintah membuka jalan 

bagi para investor untuk menanamkan investasinya di Kota Batu. Melihat kondisi 

                                                             
6
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, 2012, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah 

Provinsi Jawa Timur tahun 2011, Surabaya, BLH Jatim, Hlm 15 
7Satria, Erik Wibowo, Skripsi tidak diterbitkan, Ekslusi Petani Akibat Alih Fungsi Tanah 

Pertanian Di Wilayah Pinggiran Kota, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Pertanhan 

Nasional Badan Pertanahan Nasional RI, Hlm. 3-4 
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Kota Batu yang sejuk dan asri, menyebabkan para investor lebih memilih 

mengembangkan sektor pariwisata modern. Hal inilah yang kemudian 

menyebabkan banyak terjadi pembangunan destinasi wisata serta akomodasi-

akomodasi untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan. 

Untuk mengatasi permasalahan penyusutan lahan pertanian, pemerintah 

Kota Batu melalui Dinas Pertanian memberi dukungan kepada para petani melalui 

pemberian subsidi pupuk, benih, pestisida serta pemberian sarana produksi. Akan 

tetapi subsidi dan berbagai dukungan yang diberikan ternyata belum mampu 

menekan angka alih fungsi lahan pertanian di Kota Batu. Begitu pula dalam hal 

perizinan pemerintah tidak dapat berbuat banyak, karena lahan tersebut adalah 

lahan milik para petani sehingga pemanfaatan lahan tersebut sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan para pemilik lahan. 

Tabel 1.2 Perkembangan Lahan Pertanian Di Kota Batu 

Jenis Lahan Pertanian 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 ((%) 

Sawah Teririgasi (Ha) 2516 2436 2373 2481 2480 -1.43 

Ladang/Tegalan/Pertanian 

tanah kering (Ha) 
14858.58 14717.69 14732.72 14623.82 14386.93 -3.17 

Total 17,374.58 17,153.69 17,105.72 17,104.82 16,866.93 -4.6 

Sumber: Rekapitulasi Luas Lahan Menurut Jenis Lahan, Dinas Pertanian dan         

Kehutanan Kota Batu, 2015, Diolah 

 

Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun luas lahan pertanian 

di Kota Batu mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi 

lahan non pertanian atau lahan terbangun (untuk pembangunan tempat wisata, 

perkantoran, perumahan maupun kawasan bisnis). Berkembangnya sektor 

pariwisata menyebabkan banyak warga Kota Batu yang lebih memilih bekerja di 

sektor pariwisata dibanding bekerja sebagai petani, hal ini menjadikan petani di 
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Kota Batu tidak memiliki generasi penerus dan akhirnya petani memutuskan 

untuk menjual lahan pertaniannya atau mengalihfungsikan lahan pertaniannya 

menjadi perumahan atau penginapan.  

Konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah untuk mem-branding Kota 

Batu menjadi Kota Kepariwisataan Internasional menyebabkan bertambahnya 

jumlah destinasi wisata modern dan jumlah kunjungan wisatawan. Hingga tahun 

2016 jumlah obyek wisata modern berjumlah 6 buah, dan kunjungan wisatawan 

dari tahun 2013 sampai 2014 meningkat sebanyak 63.970 wisatawan.
8
 Untuk 

memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan, jumlah villa/hotel/penginapan dan 

restoran di Kota Batu terus mengalami peningkatan. Diindikasikan bahwa 

pembangunan akomodasi pariwisata tersebutlah yang menyebabkan lahan 

pertanian di Kota Batu terus terdesak sehingga banyak yang mengalami alih 

fungsi lahan.
9
 Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah hotel dan 

penginapan yang juga mengalami peningkatan,dalam kurun waktu 2012 hingga 

2015 jumlah hotel bintang bertambah 2 unit, hotel non bintang bertambah 75 unit, 

dengan jumlah kamar bertambah sebanyak 1129 buah.
10 

Jika melihat kondisi yang terjadi pada lahan pertanian di Kota Batu, hal 

tersebut tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025. Dalam RPJP Provinsi tersebut 

menyebutkan bahwa pemerintah (kabupaten/kota) harus mengembangkan 

perekonomian modern berbasis agrobisnis, yaitu pengembangan tanaman pangan, 

                                                             
8
Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2015, Satistik Daerah Kota Batu 2015, Hlm.23, diolah 

9Eko, Widianto, 2014, Pertanian di batu Terdesak Perkembangan Pariwisata,http://tempo.com , 

diakses pada 21 Oktober 2016 
10Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2015, Statistik Daerah Kota Batu 2015,Batu, BPS Kota Batu, 

Hlm 22 
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holtikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan. Untuk melindungi lahan 

pertanian di Indonesia dari perubahan penggunaan dan fungsi, pemerintah 

mengeluarkan kebijakan berupa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan 

melalui diundangkannya undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B). 

Sebelum diterbitkannya undang-undang  No. 41 Tahun 2009 tentang 

LP2B, pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan sebagai upaya 

untuk melindungi lahan pertanian. Seperti kebijakan penetapan luas 

pemilikan/penguasaan melalui Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 pasal 12, 

kebijakan pajak progresif, dan reformasi agraria melalui pendistribusi tanah bagi 

petani. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut belum dapat menyelesaikan 

permasalahan alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. Kebijakan penetapan luas 

pemilikan/penguasaan mengalami kegagalan karena memiliki kelemahan pada 

taraf administrasi, penyebabnya adalah kesulitan yang dihadapi dalam 

mengidentifikasi subyek dan obyek tanah yang melebihi ketentuan, sehingga 

kebijakan tersebut tidak dapat berjalan sesuai harapan. Begitupun dengan 

kebijakan pajak progresif, meskipun tidak memiliki payung hukum kebijakan ini 

tetap dilaksakan dan mengalami berbagai hambatan seperti kesulitan 

mengidentifikasi obyek pajak, dan tidak adanya jaminan terjadinya redistribusi 

pemilikan/penguasaan lahan.
11

 Sedangkan kegagalan dari reformasi agraria 

dikarenakan kurangnya basis data serta kurang proaktifnya para pemangku 

                                                             
11Bambang Irawan & Supena Friyatno, tanpa tahun, Dampak Konversi Lahan Sawah di Jawa 

terhadap Produksi Beras dan Kebijakan Pengendaliannya, Bogor, Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian, Hlm. 27 
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kepentingan terkait dalam implementasi kebijakan tersebut.
12

 Peraturan alih fungsi 

lahan pertanian juga diatur dalam undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, undang-undang tersebut mengatur dan mengamanatkan 

penatagunaan tanah secara umum melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

daerah serta pentingnya untuk mengalokasikan lahan pertanian pangan. Undang-

undang No 26 Tahun 2007 tidak mengatur secara rinci tentang perlindungan 

terhadap alih fungsi lahan pertanian. 

Selanjutnya pemerintah menerbitkan Undang-undang No 41 Tahun 2009 

dengan tujuan untuk menguatkan peraturan tentang perlindungan terhadap lahan 

pertanian berkelanjutan, implementasi dari undang-undang tersebut memasuki 

tahap yang berbeda-beda disetiap daerah. Beberapa daerah seperti Lumajang dan 

Gresik telah menetapkan, memiliki dan melindung lahan pertanian pangan 

berkelanjutan yang diperkuat melalui peraturan daerah masing-masing. Beberapa 

daerah lainnya masih dalam tahap proses identifikasi atau penentuan, atau bahkan 

baru mengusulkan luasan lahan pertanian berkelanjutan di daerahnya. Seperti 

yang terjadi di Provinsi Riau, menurut Badan Penelitian dan Pengembangan 

Provinsi Riau kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak 

berjalan dengan efektif, karena kurangnya koordinasi dan sinergitas antar 

stakeholder terkait. Hal ini terjadi karena disatu sisi pemerintah melarang 

terjadinya alih fungsi lahan, namun di sisi lain pemerintah mendorong alih fungsi 

lahan melalui kebijakan pertumbuhan industri dan sektor non pertanian. 

                                                             
12Rija, Sudirja, 2008, Mewujudkan Kedaulatan Pangan Melalui Kebijakan Pengelolaan Lahan 

Pertanian Pangan, Jatinangor, Fakultas Pertanian UNPAD, Hlm. 8 
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Tujuan dari perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, tidak hanya untuk 

melindungi lahan pertanian dari penyusutan atau pengalihfungsian lahan pertanian 

menjadi lahan komersial atau lahan terbangun. Dalam pasal 3 disebutkan beberapa 

tujuan dari adanya kebijakan perlindungan LP2B, yaitu untuk melindungi 

kawasan dan lahan pertanian secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan 

pertanian pangan berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan 

secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan 

pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; 

meningkatkan memakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; 

meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan 

lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan 

ekologis; dan  mewujudkan revitalisasi pertanian.
13

 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengamanatkan kepada daerah 

kabupaten/kota untuk menetapkan LP2B, melalui penetapan lokasi LP2B pada 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kemudian pembentukkan zonasi, yang 

diperkuat melalui peraturan daerah. Karena wewenang pembentukan dilimpahkan 

ke daerah kabupaten/kota, maka implementasi dari LP2B tergantung pada daerah 

masing-masing. Di tingkat daerah kota atau kabupaten kebijakan ini 

diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, karena 

Bappeda yang memiliki akses langsung pada penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) daerah kabupaten atau kota, Rencana Tata 

                                                             
13UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pasal 3. 
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Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan 

daerah yang mengatur secara khusus tentang perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan. Tidak hanya Bappeda, karena pada tahap perencanaan dan 

penetapan kawasan LP2B memerlukan inventarisasi lahan pertanian maka Dinas 

Pertanian dan Kehutanan serta Dinas Pekerjaan Umum Kota Batu juga turut andil 

dalam proses perencanaan dan penetapan kebijakan perlindungan LP2B. 

Diharapkan dengan adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dapat menekan jumlah luas alih fungsi lahan di Indonesia secara 

keseluruhan. 

Dalam kurung waktu tujuh tahun semenjak undang-undang tentang LP2B 

yang diterbitkan pada tahun 2009 dan disusul terbitnya PP tentang Penetapan dan 

Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahun 2011, Kota Batu 

merupakan salah satu kota yang belum menyusun peraturan daerah terkait 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pada saat ini pemerintah Kota 

Batu masih dalam tahap perencanaan lokasi LP2B. 

Melihat kebijakan LP2B di Kota Batu yang masih dalam proses 

perencanaan dan penetapan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang proses perencanaan dan penetapan Kebijakan Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan UU No 41 Tahun 2009 

tentang LP2B di Kota Batu Jawa Timur, serta persoalan yang dihadapi dalam 

proses perencanaan dan penetapan kebijakan tersebut, diharapkan pula hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan sehingga proses implementasi 

LP2B dapat segera terlaksana.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses perencanaan dan penetapan kebijakan perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Batu? 

2. Apa saja persoalan yang dihadapi dalam perencanaan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menjawab pertanyaan dan memecahkan permasalahan terkait pembahasan secara 

ilmiah, maka dari itu penelitian ini memiliki tujuan: 

1. Untuk mengetahui proses penyusunan agenda kebijakan perlindungan 

lahan pertanian pangan berekelanjutan. 

2. Untuk mengetahui proses perencanaan lokasi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan di Kota Batu. 

3. Untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam proses perencanaan 

dan penetapan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) di Kota Batu. 

4. Untuk mengetahui peran aktor-aktor yang terlibat dalam proses 

perencanaan dan penetapan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Batu. 
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5. Untuk mengetahui persoalan yang dihadapi proses perencanaan dan 

penetapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di 

Kota Batu. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, maka manfaat yang didapat secara teoritis 

adalah dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan tentang proses 

penusunan agenda kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

di Kota Batu, serta memperkaya kajian dalam mata kuliah Kebijakan Publik dan 

mata kuliah Urban Politics. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat yang diharapkan secara praktis dari penelitian ini yaitu: 

Pertama, manfaat bagi peneliti adalah menambah wawasan tentang proses 

penyusunan agenda kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di 

Kota Batu melalui Kebijakan LP2B. Kedua, manfaat bagi pemerintah sebagai 

sumbangan pemikiran yang kiranya dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 

pertimbangan bagi pemerintah dalam proses penyusunan agenda kebijakan 

perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui undang-undang No 

41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dan ketiga, 

manfaat bagi masyarakat adalah sebagai informasi adanya kebijakan perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga masyarakat Kota Batu dapat 

mengawal proses penyusunaan agenda hingga kebijakan tersebut nantinya 
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diimplementasikan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan LP2B 

dibuat. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah definisi yang menggambarkan konsep dengan 

menggunakan konsep-konsep lain, atau mendefinisikan konstruk dengan 

konstruk-konstruk lain.
14

 Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Utomo dalam Setiawan menjelaskan bahwa alih fungsi lahan yang 

biasanya juga disebut dengan konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian 

atau seluruh kawasan lahan dari fungsi awalnya (seperti yang direncanakan) 

menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (menyebabkan permasalah) 

terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian 

perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh beberapa faktor 

yang secara umum meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang 

terus mengalami peningkatan jumlahnya dan menyebabkan meningkatnya 

tuntutan akan perbaikan mutu kehidupan.
15

 

2. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan 

yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan 

tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, 

                                                             
14Ulber, Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung, Refika Aditama, HLm.123 
15 Setiawan, Handoko Prabowo., 2016, Alih Fungsi (Konversi) Laha Pertanian Ke Non Pertaian 

Kasus Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda, e-jorunal 

Sosiatri-sosiologi 2016 Vol . 4 No. 2, Hlm. 283 
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dan keputusan yang diambil merupakan kewenangan dari para aktor tersebut.
16

 

Dalam proses kebijakan publik, terdapat lima proses yaitu penentuan agenda, 

perumusan alternatif, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan yang 

terakhir adalah evaluasi kebijakan.
17

 Penelitian ini lebih difokuskan pada tahap 

penyusunan agenda dalam proses perencanaan dan penetapan kebijakan 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Batu. 

3. Penyusunan Agenda 

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis 

dalam realitas kebijakan publik, karena dalam proses ini merupakan ruang untuk 

memaknai masalah publik dan prioritas agenda publik yang dipertarungkan. 

Penyusunan agenda kebijakan nantinya akan dilakukan berdasarkan tingkat 

urgensi dan esensi dari kebijakan serta siapa saja stakeholder-stakeholder yang 

terkait. Sejatinya agenda kebijakan dapat dibedakan dengan dari tuntutan-tuntutan 

politik secara umum serta dengan masalah yang menjadi prioritas yang  biasanya 

dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan 

pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibandingkan dengan agenda 

yang lain.
18

 

4. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 

Dalam undang-undang No 41 tahun 2009, pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang 

ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna 

                                                             
16

Solichin, Abdul Wahab, 2012, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik, Malang, Bumi Aksara, Hlm. 15 
17Muchlis, Hamdi, 2013, Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, Hlm.79 
18Anggara, Sahya,. 2013, Kebijakan Publik, Bandung, Pustaka Setia, Hlm. 120 
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menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan 

nasional. Lahan pertanian pangan dikhususkan hanya untuk ditanamani tanaman 

pangan. Dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan LP2B, pemerintah 

sepenuhnya melimpahkan kewenangan kepada daerah kabupaten atau kota. 

Pemerintah daerah kemudian menyusun peraturan daerah yang digunakan untuk 

menetapkan lokasi, pembinaan serta pengawasan LP2B.   

F. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah pemberian arti pada suatu konstruk dengan 

cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan untuk mengukur 

variabel penelitian. Definisi operasional juga merupakan spesifikasi kegiatan 

peneliti dalam mengukur suatu variabel, dengan demikian definisi operasional 

memberikan batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal apa saja yang 

harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut.
19

 Berdasarkan 

hal tersebut maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), 

meliputi: 

a. Urgensi perlindungan lahan pertanian di Kota Batu, kebutuhan 

kebijakan LP2B semakin mendesak akibat dari perkembangan Kota 

Batu yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non 

pertanian. 

b. Aktor-aktor yang terlibat serta peran masing-masing aktor dalam 

proses perencanaan dan penetapan LP2B di Kota Batu. Kebijakan 

                                                             
19Ibid, Hlm.119  
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Perlindungan LP2B melibatkan beberapa aktor dari lembaga atau 

institusi pemerintahan, dan setiap aktor memiliki peran serta fungsi 

yang berbeda satu sama lain. 

c. Perencanaan dan penetapan lokasi LP2B, terdapat beberapa prosedur 

yang harus dilakukan untuk merencanakan dan menetapkan LP2B di 

Kota Batu. 

2. Persoalan yang dihadapi dalam proses perencanaan dan penetapan 

Kebijakan Perlindungan LP2B, meliputi: 

a. Status Kepemilikan Lahan Pertanian 

b. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali 

c. Tidak sesuainya lahan yang ditetapkan sebagai LP2B dengan 

persyaratan. 

d. Belum adanya peraturan tentang insentif dan disintensif terhadap 

penetapan LP2B. 

e. Kurangnya komitmen pemerintah dan sosialisasi terhadap penetapan 

LP2B 
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G. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-undang No 41 tahun 2009 tentang LP2B mengamanatkan proses 

perencanaan dan penetapan LP2B kepada pemerintah daerah. Terdapat tiga 

stakeholder yang memiliki andil dalam perencanaan LP2B di Kota Batu, yaitu 

Bappeda, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum. Ketiganya melakukan 

koordinasi dan melakukan sharing data terkait kondisi lahan pertanian di Kota 

Batu, data tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam proses perencanaan dan 

penetapan LP2B di Kota Batu. 

H. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

dengan menggunakan metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk 

Undang-Undang No 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

pangan Berkelanjutan 

Bappeda 

Dinas Teknis 

1. Dinas Pertanian  

2. Dinas PU 

Perencanaan Lokasi Perlindungan 

Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan 

Penetapan Lokasi Perlindungan Lahan 

Pertanian pangan Berkelanjutan 

Partisipasi 

Masyarakat 

LP2B 

Fokus kajian 

Pengendalian Alih 
Fungsi Lahan 

Pertanian 
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mengumpulkan data-data yang tersebar, kemudian dikonstruksikan dalam suatu 

tema yang memiliki makna yang lebih mudah dipahami. Data dari hasil penelitian 

kualitatif akan lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan 

di lapangan.
20

 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk membuat 

penyadaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi tertentu. Melalui penelitian deskripsi peneliti juga bermaksud untuk 

memberikan gambaran terhadap fenomena sosial yang terjadi, menjelaskan 

berbagai hubungan/korelasi yang terbentuk, serta dapat memberikan makna atau 

implikasi pada suatu permasalahan yang sedang diteliti, terutama dalam 

Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di 

Kota Batu.
21

 

Selain itu peneliti ingin memahami fenomena secara menyeluruh, maka 

dari itu peneliti juga harus memahami seluruh konteks dan melakukan analisis 

yang holistik, yang juga memerlukan pendeskripsian.
22

 Dengan menggunakan 

penelitian deskriptif, maka data dan informasi yang diperoleh mengenai keadaan 

yang sedang berlangsung dari subyek penelitian akan lebih kaya dan beragam. 

Karena pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam 

                                                             
20Sugiyono,2015, Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development,Bandung, 

Alfabeta, Hlm. 15 
21Masyhuri & M. Zainuddin, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif, Malang, 

Refika Aditama, Hlm.34 
22Faisal, Sanapiah. Tanpa tahun,Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi. Ya 3 Malang, 

Tanpa Tahun,Hlm. 19 
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meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.
23

 

2. Sumber Data 

Dalam pengumpulan data, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan 

yaitu, pertama data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan 

penelitian kepada sumber atau subyek penelitian secara langsung di lapangan, 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. 

Data primer dapat berupa opini dari subyek penelitian, hasil observasi lapangan 

terhadap suatu kegiatan. 

Kedua, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui 

perantara. Data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer yang telah 

diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui 

dokumentasi, dengan menggunakan sumber-sumber: 

a. Perundang-undangandan atau peraturan yang berlaku mengenai 

perlindungan lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (baik peraturan dari 

pemerintah pusat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur atau Peraturan 

Daerah Kota Batu). 

b. Jurnal terkait kebijakan alih fungsi atau konversi lahan pertanian, baik di 

Kota Batu maupun penelitian daerah lain. 

c. Buku bacaan, mengenai implementasi kebijakan, penggunaan lahan dan 

lain sebagainya. 

                                                             
23Convelo G. Cevilla, dkk., Pengantar Metode Penelitian, Jakarta : Universitas Indonesia, 1993, 

hal 73 
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d. Berita baik cetak maupun online. 

e. Dokumen dari Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum 

dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi 

yang alamiah, yang lebih mengutamakan sumber data primer dan lebih sering 

menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara secara mendalam, 

dan dokumentasi. Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, yaitu 

dokumentasi, wawancara, dan observasi.  

a. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data melalui dokumen 

yang telah ada sebelumnya. Dokumen yang digunakan dapat berupa tulisan, 

gambar, sketsa, foto, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang digunakan 

sebagai sumber data banyak dimanfaatkan oleh para peneliti untuk menguji, 

menafsirkan dan juga dapat digunakan untuk meramalkan suatu kejadian.
24

 

Data tersebut dapat bersumber dari data internal yang didapat dari 

Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian, atau dari berita, jurnal 

ilmiah, penelitian sebelumnya tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

melalui tanya jawab, yang kemudian hasil wawancara tersebut dapat 

                                                             
24Op.Cit, Hlm. 239-240 
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dikontruksikan menjadi suatu topik tertentu.
25

 Kegiatan wawancara dimaksudkan 

untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut atau mengetahui fakta yang sebenarnya 

terjadi dari sebuah fenomena yang diamati sehingga didapat informasi yang 

objektif. 

Wawancara dilakukan dengan kepala atau pegawai BAPPEDA, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian, dengan menggunakan wawancara 

terstruktur yang artinya peneliti telah menetapkan dan menyusun berbagai 

pertanyaan yang berkaitan dengan proses serta persoalan-persoalan yang dihadapi 

dalam proses penyusunan agenda kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan di Kota Batu. 

c. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan terhadap fenomena yang menjadi kajian 

dalam penelitian. Karena setiap situasi sosial setidaknya memiliki tiga elemen 

utama yang menjadi bahan observasi, yaitu lokasi, aktor/pelaku, dan kegiatan para 

pelaku.
26

 Dalam penelitian ini observasi dilakukan di lokasi para subyek 

penelitian yang juga merupakan tempat aktor melakukan aktivitasnya, yaitu 

berlokasi di BAPPEDA Kota Batu, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian. 

Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, 

yaitu peneliti menempatkan diri hanya sebagai peneliti/pengamat situasi sosial, 

sehingga peneliti tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung dalam implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

                                                             
25Sugiyono, Op.Cit Hlm. 15 
26Faisal, Sanapiah. Tanpa Tahun. Penelitian Kualitatif  Dasar-Dasar dan Aplikasi. Ya 3 Malang, 

Hlm. 78- 79 
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Berkelanjutan di Kota Batu, baik oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kota Batu dan Dinas Pertanian dan Kehutanan. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Batu, dan Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum Kota Batu, yang 

keduanya berlokasi di Jalan Panglima Sudirman No. 103, Pesanggrahan, Block 

Office, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 

5. Subyek Penelitian 

Dalam penentuan subyek penilitian, terdapat beberapa kriteria yang harus 

dipenuhi seperti mereka harus menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar 

mengetahui; mereka terlibat dalam kegiatan atau fenomena yang diteliti; tidak 

menyampaikan informasi berdasarkan pendapat pribadi; dan memiliki waktu yang 

memadai untuk dilakukan wawancara dan dimintai informasi. Berdasarkan 

kriteria tersebut, maka yang sesuai sebagai subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Kepala atau pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu, 

yang memiliki dan mengetahui berbagai pembangunan, dan penggunaan 

lahan di Kota Batu.  

2. Kepala atau pegawai Dinas Pertanian Kota Batu. 

3. Kepala atau pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Batu. 
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6. Teknik Analisa data 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dihasilkan tema 

yang dapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data.
27

 Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa tahap yaitu; Pertama adalah pengumpulan data, data dikumpulkan 

melalui observasi, wawancara (yang dilakukan kepada subyek penelitian) dan 

dokumentasi, untuk memperoleh data primer maupun data sekunder. Data yang 

dikumpulkan dalam tahap ini lebih berfokus pada data perencanaan dan penetapan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Batu. 

Kedua adalah reduksi data, dalam tahap ini data yang telah diperoleh (data 

primer maupun data sekunder) yang berupa gambar, tabel-tabel, dan hasil 

wawancara akan diklasifikasikan, diidentifikasi, dipilih dan dipilah sedemikian 

rupa sehingga data akan terbagi menjadi beberapa jenis. Hasil dari wawancara 

dengan subyek penelitian (data primer) akan dipisahkan dengan data berupa 

dokumen (data sekunder) yang telah diperoleh sebelumnya, meliputi data 

penentuan zonasi, data  inventarisasi lahan petani, dokumen Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) Kota Batu, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batu, 

peraturan daerah penetepan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta data-data 

pendukung lainnya. 

Tahap ketiga adalah display data, pada tahap ini peneliti akan 

menganalisis, menguraikan, memahami dan menggambarkan kembali data-data 

                                                             
27Lexy J. Moleong, 2011, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, Hlm.282  
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yang telah diperoleh dengan bahasa peneliti agar lebih mudah dipahami. Pada 

tahap ini data-data yang telah diperolah telah tersusun ke dalam 

klasifikasi/kelompok masing-masing. Kemudian dipaparkan atau dideskripsikan, 

dan mencari korelasi atau hubungan dari kelompok-kelompok data sehingga 

nantinya diperoleh data baru yang merupakan hasil dari korelasi dan kompilasi 

dari kedua klasifikasi data sebelumnya. Keempat dan yang terakhir adalah 

menyimpulkan atau membuat kesimpulan sementara dari kesuluruhan data yang 

telah diperoleh, yaitu bagaimana implementasi kebijakan perlindungan LP2B serta 

persoalan yang dihadapi oleh stakeholder terkait. Kemudian disusun secara 

sistematis dalam bentuk laporan penelitian. 

 


