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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dari permasalahan yang diangkat, terdapat beberapa teori serta konsep 

yang digunakan sebagai acuan dalam proses pembahasan hasil penelitian. Selain 

dijelaskan mengenai teori yang digunakan, dalam bab ini juga ditampilkan 

literatur review yang diperoleh dari bahan bacaan jurnal atau hasil penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya mengenai alih fungsi lahan pertanian. Adapun teori 

dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik menurut 

William Dunn, teori agenda setting atau penyusunan agenda, serta kebijakan 

mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan 

dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini. 

A. Literatur Review 

Penelitian mengenai alih fungsi lahan maupun mengenai kebijakan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah banyak dilakukan di 

beberapa daerah, untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa 

penelitian tersebut telah dirangkum dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 Perbandingan Beberapa Penelitian Kebijakan LP2B dan 

Alih Fungsi Lahan Pertanian 
No. Nama Peneliti Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1  Johanes Jonick J. 

Ndawa 

Dampak alih 

penggunaan lahan 

pertanian ke non 

pertanian terhadap 

kesempatan kerja dan 

pendapatan rumah 

tangga petani di Kota 

Batu (studi Kasus Desa 

Oro-Oro Ombo-Batu) 

Metode 

survey 

Terdapat perbedaan antara 

kesempatan kerja dan pendapatan 

rumah tangga petani sebelum alih 

penggunaan lahan dan setelah 

alih penggunaan lahan atau 

dengan kata lain perubahan 

kesempatan kerja dan pendapatan 

memiliki korelasi terhadap luas 

lahan kepemilikan petani.  
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2 Randa 

Nurianasyah Putra 

 

Implementasi kebijakan 

pengendalian alih fungdi 

lahan pertanian di kota 

batu sebagai kawasan 

agropolitan 

Kualitatif Perlindungan lahan pertanian 

berkelanjutan sangat berkaitan 

dengan kelestarian lingkungan. 

Dampak dari kerusakan tanah 

tidak secara langsung 

berpengaruh pada pada hasil 

produksi pertanian, tetapi tanpa 

adanya upaya konservasi, 

produktivitas lahan pertanian 

yang tinggi dan usaha pertanian 

tidak akan berkelanjutan. 

3  Mf. Anita Miwhy 

Handari 

 Implementasi kebijakan 

perlindungan pertanian 

pangan berkelanjutan di 

Kabupaten Magelang 

Deskriptif 

dengan 

metode 

gabungan 

(mixed 

method) 

1) Implementasi kebijakan 

perlindungan lahan pertanian 

berkelanjutan di Kabupaten 

Magelang baru sampai pada 

proses identifikasi lahan  

2) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi 

adalah sosialisasi, petugas, 

dana, respon implementor, 

pemahaman terhadap 

kebijakan, peraturan 

pendukung, SOP, koordinasi 

antar instansi, tingkat 

pendidikan, usia, 

kepemilikan lahan, alasan 

konversi, dukungan publik 

dan komitmen pelaksana, 

menunjukkan hasil yang 

tidak signifikan,  

3) alternatif strategi yang 

menjadi prioritas dalam 

perlindungan lahan pertanian 

berkelanjutan di Kabupaten 

Magelang adalah dari aspek 

ekologi.  

4 Rizky Rangga 

Wijaksono dan 

Ardy Maulidy 

Navastara 

Pengendalian konversi 

lahan pertanian sebagai 

upaya sinergi program 

lumbung pangan 

nasional di Kabupaten 

Banyuasin Provinsi 

Sumatera Selatan 

Deskriptif 1) Perlindungan lahan pertanian 

berkelanjutan sangat 

berkaitan dengan kelestarian 

lingkungan.  

2) Dampak dari kerusakan 

tanah tidak secara langsung 

berpengaruh pada pada hasil 

produksi pertanian, tetapi 

tanpa adanya upaya 

konservasi, produktivitas 

lahan pertanian yang tinggi 

dan usaha pertanian tidak 

akan berkelanjutan.  

Sumber: data sekunder, diolah. 

Randa Nuriansyah melakukan penelitian dengan judul implementasi 

kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kota Batu, ia menggunakan 
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teori implementasi kebijakan dari Grindle yang dielaborasikan dengan teori 

Mazmanian dan Sabatier, dengan menekankan bagaimana kebijakan pengendalian 

di laksanakan dan diimplementasikan. Namun, dalam penelitian Randa, belum 

dijelaskan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam 

upaya melakukan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kota Batu, 

karena penelitian tersebut terfokus pada analisis ketersesuaian implementasi 

kebijakan dengan teori implementasi kebijakan Grindel. Terlebih lagi kebijakan 

LP2B di Kota Batu memang belum diimplementasikan. 

Sedangkan penelitian Johanes Jonick J. Ndawa, ia mencoba mencari 

hubungan dari perubahan alih fungsi lahan dengan kondisi ketenagakerjaan di 

desa Oro-Oro Ombo dan pendapatan masyarakat sekitar. Dimana petani di desa 

Oro-Oro Ombo melakukan alih fungi lahan untuk meningkatkan pendapatan 

mereka melalui penyediaan jasa, karena terjadi peningkatan nilai Land Rent akibat 

dibukanya tempat wisata baru.  

Mf. Anita Miwhy Handari melakukan penelitian tentang perlindungan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten Magelang. Hampir sama 

dengan penelitian Randa yang lebih mengedepankan aspek implementasi 

kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang 

yang baru memasuki proses identifikasi lahan. Ia mencoba menganalisis sejauh 

mana keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Magelang 

dalam melakukan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan, 

dengan menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

tersebut. Sedangkan Rizky Rangga Wijaksono dan Ardy Maulidy Navastara, 
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melihat permasalahan pengendalian konversi lahan pertanian sebagai salah satu 

upaya untuk mendukung program Lumbung Pangan Nasional. Mereka mencoba 

menjelaskan betapa pentingnya pengendalian konversi lahan pertanian dalam 

mendukung program lumbung pangan nasional.  

Pada dasarnya penelitian yang peneliti lakukan dengan keempat penelitian 

tersebut berbeda, penelitian ini akan melihat pada fenomena alih fungsi lahan di 

Kota Batu sehingga masyarakat Kota Batu memerlukan kebijakan perlindungan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sehingga penelitian ini akan fokus terhadap 

proses penyusunan agenda kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan. 

 

B. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris dari Public 

Policy. William Dunn dalam Taufiqurokhman mengatakan bahwa kebijakan 

sebagai suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah-masalah sosial. Dalam 

orientasinya Dunn menekankan pada hakekat permasalahannya, makna terhadap 

pemecahan masalah dan hasil yang akan diharapkan dari kebijakan tersebut dalam 

memecahkan masalah-masalah sosial.28 

Terdapat beberapa proses yang harus dilalui oleh suatu kebijakan publik 

untuk dapat dilihat hasil atau dampaknya, menurut William Dunn dalam 

Subarsono terdapat lima tahapan dalam proses kebijakan publik yaitu 

                                                             
28 Taufiqurokhman, 2014, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada 

Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Moestopo Beragama Pers, Jakarta, Hlm. 50 
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penyusunanan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi 

kebijakan dan penilaian kebijakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik 

Sumber: William Dunn dalam Subarsono (2005: 9) 

Terdapat lima proses dalam kebijakan publik, pertama adalah penyusunan 

agenda, dalam penyusunan agenda terdapat aktivitas yang bersifat intelektual 

yaitu perumusan masalah. Pada  perumusan masalah terjadi analisis terhadap 

pentingnya suatu isu publik dapat masuk atau tidak ke dalam proses penyusunan 

agenda. Kedua tahap formulasi kebijakan, terdapat langkah analisis yang 

dilakukan yaitu peramalan. Dunn menjelaskan bahwa peramalan dapat menguji 
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masa depan yang plausibel29, potensial, dan secara normatif bernilai, 

memperkirakan akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali 

kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan 

memperkirakan pihak yang mendukung dan pihak oposisi dari berbagai pilihan.  

Ketiga adalah tahap adopsi kebijakan/policy adoption yang merupakan 

tahap yang seharusnya dimulai dengan analisis untuk membuat rekomendasi 

kebijakan. Rekomendasi kebijakan merupakan hasil dari analisis berbagai 

alternatif kebijakan setelah alternatif-alternatif tersebut diestimasikan melalui 

peramalan. Tahap implementasi kebijakan, dalam tahap ini dilakukan analisis 

berupa pemantauan/monitoring. Pemantauan membantu menilai tingkat 

kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan, mengidentifikasi 

hambatan, dan menemukan pihak-pihak yang bertanggungjawab pada tiap tahap 

kebijakan.  

Dan tahap tarakhir adalah evaluasi kebijakan, tahap ini tidak hanya 

menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah diselesaikan 

(kinerja dari kebijakan) namun juga memberikan klarifikasi sekaligus kritik bagi 

nilai-nilai yang mendasari kebijakan, serta membantu penyesuaian dan perumusan 

kembali masalah.30  

Proses kebijakan publik adalah proses yang berlangsung secara terus 

menerus, ketika suatu kebijakan telah berada pada fase evaluasi kebijakan, proses 

tersebut akan kembali pada proses perumusan masalah apabila kebijakan tersebut 

                                                             
29 Masuk akal atau memungkinkan terjadi 
30 Dedi, Mulyadi, 2016, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi 

Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayana Publik, Bandung, 

Alfabeta, Hlm 91 
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tidak memberikan dampak seperti yang diinginkan, dan akan melalui tahapan lagi 

seperti pada gambar 3.1. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan alih fungsi 

lahan pertanian melalui tahap penyusunan agenda/agenda setting kebijakan 

perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Batu. 

1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting) 

Penyusunan agenda dapat dipahami sebagai suatu pergumulan beberapa 

isu untuk mendapatkan perhatian sektor kebijakan untuk diambil sebagai pilihan 

pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi sebesar apapun isu nasional 

yang tidak pernah didiskusikan mendapat policy venue31 dari para aktor kebijakan, 

maka selama itu pula isu nasional tersebut tidak akan menjadi penyusunan 

agenda. Penyusunan agenda merupakan suatu yang penting dalam studi kebijakan 

publik sehingga diskusi mengenai hal ini menjadi krusial dan memerlukan 

pemahaman yang mendalam mengenai isu yang akan diangkat nantinya.32 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penyusunan 

agenda terdapat aktivitas intelektual33 yaitu aktivitas perumusan masalah. Masalah 

kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang 

dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan 

publik (tuntutan dan atau dukungan sebagai upaya untuk merumuskan suatu 

kebijakan publik). Dalam hal ini hanya masalah publik yang memiliki 

karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Dunn yang dapat memasuki tahap 

                                                             
31Lokasi institusional di mana keputusan otoritatif yang dibuat mengenai suatu masalah 
32Leo, Agustino, 2016, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta, Hlm.70 
33Aktivitas intelektual adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan 

berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan 

pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau keorangan 

untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, ataupun 

melakukan penerapan 
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penyusunan agenda. Karakteristik tersebut, meliputi pertama saling bergantung 

(interdependence), maksudnya adalah masalah kebijakan seringkali berkaitan atau 

mempengaruhi masalah kebijakan lainnya, yang pada realitanya masalah 

kebijakan bukanlah masalah yang bediri sendiri, mereka merupakan bagian dari 

keseluruhan sistem masalah, oleh karena itu untuk mendekati dan memahami 

sistem masalah yang ada diperlukan pendekatan holistik34. Kedua, subjektif yaitu 

suatu kondisi eksternal yang menimbulkan masalah harus didefinisikan35, 

diklasifikasikan36, dijelaskan37, dan dievaluasi38 secara selektif. Ketiga, 

merupakan buatan manusia (artificiality), masalah kebijakan hanya mungkin ada 

jika individu-individu mempertimbangkan mengenai perlunya merubah situasi 

problematis menjadi masalah yang objektif melalui konstruksi sosial dalam 

mekanisme formulasi. Permasalahan yang dirasakan oleh mayoritas orang akan 

mendorong orang-orang tersebut untuk melakukan suatu tindakan yang 

dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dalam bentuk tuntutan 

ataupun dukungan kepada pemerintah. Dan keempat dinamika masalah kebijakan, 

solusi terhadap masalah selalu berubah, masalah yang sama belum tentu dapat 

dipecahkan dengan kebijakan yang sama ketika konteks lingkungannya berbeda, 

begitu juga dengan masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan 

                                                             
34 Pendekatan holistik digunakan untuk melihat permasalahan yang ada secara utuh/ keseluruham, 

sehingga nantinya akan diperoleh akar permasalahan.  
35 Perumusan atau pernyataan masalah sosial yang akan direspon atau ingin ditanggulangi oleh 

kebijakan 
36 Pembagian masalah berdasarkan penyebab serta pengklasifikasian dengan istilah yang lebih 

umum, seperti masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan lain sebagainya. 
37 Penjelasan yang mencakup penyebab masalah, kelompok sasaran, serta alternatif kebijakan yang 

mungkin dapat digunakan 
38 Proses pendefinisian, pengklasifikasian, penjelasan akan memberikan suatu hasil analisis awal 

mengenai permasalah yang terjadi. Dari permasalahan itu maka akan dilakukan penilaian apakah 

permasalahan tersebut termasuk kedalam permasalah publik atau tidak. 
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kebijakan yang sama kalau waktunya berbeda.39 Permasalahan yang telah 

memenuhi karakteristik tersebut akan diproses melalui tahap perumusan masalah 

sehingga diperoleh permasalahan yang lebih terstruktur. 

 Kegiatan perumusan masalah terdiri beberapa tahap yang dapat dilihat 

dalam gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.2 Proses perumusan masalah kebijakan menurut William 

Dunn 

Sumber:  Husain, Walidun, tanpa tahun, Hlm. 3, diolah 

Proses untuk sebuah kebijakan publik diterbitkan memerlukan berbagai 

tahapan yang cukup panjang. Seperti halnya dalam tahap penyusunan agenda 

kebijakan yang di dalamnya juga terdapat fase yang harus dilalui. William Dunn 

dalam Subarsono mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) macam fase yang saling 

berkaitan dalam proses perumusan masalah yaitu pencarian masalah, 

pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah.40 

Pertama adalah pencarian masalah, dalam tahap ini pencarian masalah 

dapat dilakukan secara langsung dengan melakukan penelitian ataupun dengan 

                                                             
39 Op.Cit, Leo Agustino, Hlm. 83-84 
40 Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, Hlm.29 
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menganalisis berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Pada tahap pencarian 

masalah, nantinya akan diperoleh data dan informasi berkenaan dengan 

permasalahan yang berkembang untuk dijadikan acuan dalam perumusan 

kebijakan. Data dan informasi tersebut dapat bersifat time series41  atau cross 

sectional42. Data time series akan membantu dalam memahami perubahan gejala 

dari waktu tertentu ke waktu yang lain, sedangkan data cross sectional akan 

membantu memberikan gambaran tentang suatu gejala antara lokasi yang berbeda, 

sehingga dapat dicari perbandingan gejala dan faktor yang mempengaruhi suatu 

permasalahan. 43 

Isu-isu yang berkembang seperti masalah pangan, krisis pangan serta alih 

fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian menjadi permasalahan yang 

harus digali sehingga kebijakan yang dibuat nantinya dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Implementor kebijakan LP2B adalah pemerintah daerah 

kota/kabupaten, sehingga cepat atau lambatnya kebijakan ini diimplementasikan 

sesuai dengan komitmen pemerintah daerah masing-masing. Seperti halnya di 

Trenggalek dan Gresik yang telah mengimplementasikan kebijakan LP2B, di Kota 

Batu kebijakan ini masih dalam tahap perencanaan dan penetapan lokasi LP2B, 

sehingga dalam proses pencarian masalah perlu kiranya menggunakan data time 

series (kurun waktu) atau cross sectional. Data time series menjadi acuan kenapa 

kebijakan LP2B belum dapat diimplementasikan dengan menggunakan kurun 

                                                             
41 Data time series adalah data yang terdiri dari satu objek namun teridiri dari beberapa waktu 

periode, seperti harian, bulanan, triwulanan, dan tahunan. 
42 Data cross section adalah data mengacu pada data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak 

hal (seperti perorangan, perusahaan atau negara / wilayah) pada titik yang sama waktu, atau tanpa 

memperhatikan perbedaan waktu. 
43 Ibid Subarsono, Hlm. 28 
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waktu dari diterbitkannya undang-undang tentang perlindungan LP2B hingga saat 

ini. Sehinga dapat diketahui berbagai perubahan mengenai fenomena yang terjadi 

yang berkaitan dengan kebijakan LP2B, serta data cross sectional dengan 

membandingkan kebijakan LP2B di Kota Batu dengan kota/kabupaten yang telah 

mengimplementasikan LP2B, sehingga akan diperoleh gambaran mengenai 

bagaimana seharusnya kebijakan LP2B diimplementasikan. Setelah data dan 

berbagai informasi mengenai suatu masalah telah terkumpul, maka akan lahir apa 

yang disebut dengan meta masalah. Meta masalah merupakan berbagai data dan 

informasi yang belum tertata terkait permasalahan yang diangkat. Dari meta 

masalah kemudian akan masuk ke dalam tahap pendefinisian masalah.  

Kedua adalah pendefinisian masalah, pada tahap ini permasalah yang telah 

ada didefinisikan dengan istilah yang paling umum dan mendasar, yaitu 

menentukan apakah permasalahan tersebut termasuk ke dalam  masalah sosial, 

politik, ekonomi, dan lain sebagainya.44 Dalam tahap pendefinisian juga akan 

menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah 

kebijakan. Permasalahan yang telah didefinisikan kemudian akan menjadi 

masalah subtantif, yang berarti masalah tersebut telah berdampak pada beberapa 

aspek kelembagaan apabila tidak segera ditangani. Pendefinisian masalah sosial 

merupakan perumusan atau pernyataan masalah sosial yang akan direspon atau 

ingin ditanggulangi oleh kebijakan. Dalam mendefinisikan masalah kebijakan 

yang merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi (jajak pendapat) berbagai isu 

                                                             
44 Leo, Agustino, 2016, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta, Hlm.78 
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atau masalah sosial dan kemudian menetapkan suatu masalah sosial yang akan 

menjadi fokus kajian kebijakan publik. 45 

Dari isu-isu yang berkembang mengenai ketahanan pangan serta maraknya 

alih fungsi lahan pertanian, maka dapat didefinisikan bahwa permasalahan 

tersebut berkaitan dengan permasalahan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan 

masyarakat. Kebutuhan pangan yang terus meningkat dan di sisi lain kebutuhan 

lahan pertanian menyebabkan perlunya dibuat suatu kebijakan yang mampu 

menjamin ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan, menyebabkan 

diperlukan suatu kebijakan yang  dalam tahap ini, akan ditemui kondisi-kondisi 

yang menjadi penyebab dari munculnya permasalahan pangan dan alih fungsi 

lahan. 

Dampak-dampak tersebut kemudian dispesifikasi atau dirinci dan  masalah 

substantif akan berubah menjadi masalah formal, sehingga jelas akar permasalah 

yang dihadapi. Dalam proses perpindahan dari masalah substantif ke masalah 

formal dilakukan melalui problem specification, Leo Agustino menerangkan 

bahwa problem specification secara tipikal meliputi pengembangan representasi 

model matematika formal dari masalah substantif. Model penspesifikasian 

masalah yang digagas Dunn dalam mengubah masalah subtantif ke masalah 

formal pada umumnya menawarkan metode perumusan matematika seperti 

analisis batas46, analisis klasifikasi47, analisis hierarkis48, analisis berperspektif 

45 Edi, Suharto, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan 

Kebijakan Sosial, Bandung, Alfabeta.Hlm. 87 
46Analisis batas bertujuan untuk mengestimasi batas peta masalah dengan menggunakan prosedur 

pencarian sampel “bola salju”, pencarian masalah, dan penjumlahan. 
47Analisis klasifikasi bertujuan untuk menjelaskan konsep prosedur yang digunakan adalah 

pemilahan secara logis dan klasifikasi konsep yang akan digunakan. 
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berganda49, analisis asumsi50, dan pemetaan argumentasi51. Penggunaan metode 

tersebut dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.52 

Spesifikasi masalah adalah suatu proses mencari permasalahan mana yang 

akan diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah, dengan mempertimbagkan 

segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah subtantif 

tersebut.53 Spesifikasi masalah yang dilakukan akan membawa permasalahan 

pangan dan lahan ke dalam formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah 

Kota Batu. Spesifikasi masalah dilakukan dalam rangka untuk menentukan 

masalah mana yang tergolong ke dalam masalah prioritas sehingga harus dicari 

penyelesaiannya terlebih dahulu. Dalam tahap spesifikasi juga dilakukan 

perencanaan tentang LP2B, dengan memilih aktor yang terlibat serta bagaimana 

koordinasi dilakukan antar stakeholder. Begitu pun dengan kebijakan LP2B, 

menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah daerah provinsi, belum tentu 

menjadikannya kebijakan prioritas di pemerintah daerah Kota Batu. Karena pada 

umumnya kebijakan, program atau kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan 

dari setiap daerah. 

Perumusan masalah akan diakhiri dengan kegiatan untuk mengenali 

masalah, masalah tersebut dikenali setelah adanya serangkaian proses pencarian 

                                                                                                                                                                       
48Analisis hierarkis bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab yang mungkin, masuk akal dan 

dapat ditindaklanjuti, prosedur yang digunakan adalah pemilahan secara logis dan klasifikasi 

penyebab. 
49Analisis perspektif berganda bertujuan untuk megeneralisasi wawasan dengan menggunakan 

prosedur penggunaan secara serentak perspektif teknis, organisasional, dan personal. 
50Analisis asumsi bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku, penampakan asumsi, 

mempertentangkannya, pengelompokan dan sintesis. 
51 Analisis argumentasi bertuuan untuk melakukan penilaian asumsi, dengan prosedur penyusunan 

tingkat dan penggambaran plausibilitas dan urgensi. 
52 Op.Cit Leo Agustino, Hlm. 79 
53 Op.Cit, Basyarahil, Hlm, 7 
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masalah hingga spesifikasi masalah, sehingga masalah tersebut dapat 

dikategorikan sebagai masalah sosial.54 Bahwa krisis pangan adalah suatu masalah 

yang sewaktu-waktu dapat mengancam bangsa Indonesia, dan kebutuhan lahan 

baik untuk pertanian dan untuk pemukiman/idustri dan lahan terbangun lainnya 

juga meningkatkan. Kecenderungan lahan pertanian untuk dialih fungsikan 

menjadi lahan terbangun, sehingga menyebabkan lahan pertanian menyusut dan 

mempengaruhi produktivitas pertanian merupakan masalah yang harus dikenali 

oleh pemerintah dan segera dicarikan solusinya. 

Setelah proses perumusan masalah selesai maka permasalahan utama alih 

fungsi lahan pertanian akan memasuki aktivitas politis dari tahap agenda setting, 

tahap ini merupakan fase yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. 

Karena dalam proses inilah terdapat ruang untuk memaknai masalah publik dan 

prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Apabila sebuah isu berhasil 

medapat status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda 

publik, isu tersebut berhak mendapat alokasi sumber daya publik yang lebih 

daripada isu yang lain. Penyusunan agenda kebijakan dilakukan berdasarkan 

tingkat urgnesi dan esensi kebijakan serta keterlibatan stakeholder. Dalam 

kaitannya dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan bekelanjutan, 

pada tahap ini dilakukan  proses penentuan dan perencanaan LP2B oleh para aktor 

dengan melakukan koordinasi. Dalam aktivitas politis tersebut, akan terjadi 

pertarungan kepentingan serta kekusaan, sehingga aktor yang memiliki pengaruh 

                                                             
54 Op. Cit Leo, Agustino, Hlm.78 
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paling besar memiliki kendali untuk melakukan perumusan kebijakan LP2B 

melalui penentuan LP2B di Kota Batu. 

 

C. Alih Fungsi Lahan 

Terbitnya undang-undang No 41 Tahun 2009 bermula dari maraknya 

kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, sehingga 

mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat mengendalikan 

kegiatan alih fungsi lahan pertanian. Dalam undang-undang No 41 Tahun 2009, 

alih fungsi lahan dijelaskan sebagai kegiatan perubahan fungsi lahan pertanian 

pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik 

secara tetap maupun sementara. 

Utomo (1992) dalam Setiawan (2016:282) 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. 

Hal senada juga dijelaskan oleh Sasono (1995) dalam Aji (2016:18) bahwa 

kegiatan alih fungsi lahan adalah Alih fungsi merupakan kegiatan perubahan 

penggunaan tanah dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi 
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lahan muncul akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. 

Pertambahan penduduk dan peningkatan akan kebutuhan tanah baik untuk 

kegiatan pembangunan maupun dampak dari perkembangan sektor industri yang 

cukup pesat yang dapat berakibat pada pergeseran fungsi lahan lahan yang terjadi 

secara terus menerus, sehingga memerlukan suatu kebijakan yang dapat 

mengendalikan alih fungsi lahan tersebut. 

Lahan yang paling rentan terhadap dialih fungsikan adalah lahan 

persawahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti: a) masyarakat di 

pedesaan yang memiliki agroekosistem dominan sawah lebih luas dibandingkan 

agroekosistem lahan kering; b) daerah persawahan berlokasi berdekatan dengan 

daerah perkotaan; c) alih fungsi lahan persawahan juga diakibatkan oleh pola 

pembangunan di masa sebelumnya, karena lahan persawahan dianggap memiliki 

infrastuktur yang lebih baik dibandingkan dengan jenis lahan lainnya; d) 

Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dansebagainya 

cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar,dimana pada wilayah 

dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem pertaniannya 

dominan areal persawahan.55 

Fenomena alih fungsi lahan terjadi akibat transformasi struktural 

perekonomian dan demografis, khususnyaa di negara-negara berkembang, seperti 

Indonesia tuntuttan akan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, 

pemukiman, maupun kawasan industri menyebabkan meningkatnya permintaan 

                                                             
55 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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terhadap lahan. Sehingga lahan sawah, terlebih lagi yang berlokasi di dekat 

kawasan perkotaan akan beralih fungsi untuk penggunaan tersebut.56 

Sihaloho (2004) dalam Musliki (2015: 9-10) menyebutkan beberapa pola 

atau tipologi dalam kegiatan alih fungsi lahan antara lain  antara lain:  

1. Konversi gradual berpola sporadis; dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu 

lahan yang kurang/tidak produktif dan keterdesakan ekonomi pelaku konversi.  

2. Konversi sistematik berpola enclave, dikarenakan lahan kurang produktif, 

sehingga konversi dilakukan secara serempak untuk meningkatkan nilai 

tambah.  

3. Konversi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk (population 

growth driven land conversion); lebih lanjut disebut konversi adaptasi 

demografi, dimana dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, lahan 

terkonversi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal.  

4. Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial (social problem driven land 

conversion); disebabkan oleh dua faktor yakni keterdesakan ekonomi dan 

perubahan kesejahteraan.  

5. Konversi tanpa beban; dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk mengubah 

hidup yang lebih baik dari keadaan saat ini dan ingin keluar dari kampung.  

6. Konversi adaptasi agraris; disebabkan karena keterdesakan ekonomi dan 

keinginan untuk berubah dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan hasil 

pertanian.  

                                                             
56 Budihara, Ni Luh Gede, dkk,. Tanpa tahun, Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi 

Perumahan Berdampak Terhadap Sosial Ekonomi Di Desa Bongan Kecamatan Kediri 

Kabupaten Tabanan, Universitas Pendidikan Genesha Singaraja, Hlm.2 
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7. Konversi multi bentuk atau tanpa bentuk; konversi dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, khususnya faktor peruntukan untuk perkantoran, sekolah, koperasi, 

perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak dijelaskan dalam konversi 

demografi. 

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertanian hampir terjadi di 

seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali dengan Kota Batu. Peningkatan 

jumlah penduduk dan peerkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Batu 

menjadi salah beberapa faktor yang menyebabkan perubahan alih fungsi lahan 

pertania di Kota Batu menjadi lahan non pertanian atau menjadi lahan kormesial 

terbangun. Terlebih lagi pemerintah Kota Batu yang menjadikan Batu sebagai 

Kota Kepariwisataan Internasional, sehingga menyebabkan banyaknya 

pembangunan destinasi obyek wisata dan akomodasi wisata, hal tersebut yang 

kemudian menyebabkan lahan pertanian di Kota Batu semakin terdesak. 

 

D. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 

LP2B merupakan lahan pertanian yang dilindungi dan dikhususkan hanya 

untuk digunakan sebagai lahan pertanian tanaman pangan. Lahan pertanian yang 

ditetapkan sebagai LP2B dapat berupa lahan pertanian milik petani yang 

ditetapkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai LP2B, dan petani atau pemilik 

lahan tersebut akan mendapat insentif dari pemerintah karena telah memanfaatkan 

lahan pertaniannya sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama 

pemerintah. Tidak semua lahan pertanian dapat ditetapkan sebagai LP2B, terdapat 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar lahan pertanian dapat dijadikan 
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sebagai LP2B, seperti kondisi lahan, kondisi infrastruktur, sistem irigasi, tingkat 

kesuburan lahan, serta kesesuaian dengan dokumen RTRW kota Batu, lebih lanjut 

konsep LP2B akan dijelaskan dalam berikut ini. 

Dalam rangka melindungi lahan pertanian di Indonesia dari alih fungsi 

lahan, pemerintah menerbitkan undang-undang No 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan (LP2B), dalam pasal 1 ayat 

3 lahan pertanian pangan berkelanjutan dijelaskan sebagai bidang lahan pertanian 

yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna 

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan 

nasional. Tujuan dari perlindungan LP2B 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 kemakmuran 

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. 

Dalam perencanaan dan penetapan LP2B terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan, seperti pertumbuhan penduduk, kebutuhan konsumsi pangan, 
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pertumbuhan produktivitas, kebutuhan pangan nasional, kebutuhan dan 

ketersediaan lahan pertanian pangan, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta sesuai dengan hasil musyawarah dari petani. Perencanaan LP2B 

dilakukan baik ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Kawasan LP2B 

nantinya akan termuat pada dokumen perencanaan jangka panjang, perencanaan 

jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek baik dalam skala nasional, 

provinsi, dan juga daerah kabupaten/kota.57 

Perencanaan LP2B dimulai dari penyusunan usulan perencanaan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 

yang didasarkan pada inventarisasi, identifikasi, dan penelitian. Usulan 

perencanaan yang dimaksud nantinya akan disebar kepada masyarakat untuk 

mendapat tanggapan dan saran perbaikan. Tanggapan tersebut dapat diajukan 

untuk kemudian dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah 

desa, kecamatan atau kabupaten/kota dan hasilnya akan menjadi salah satu 

pertimbangan dalam perencanaan LP2B. Secara lebih rinci penetapan LP2B akan 

termuat dalamdokumen rencana tata ruang dan menjadi dasar bagi penyusunan 

peraturan zonasi. 

Dalam proses perencanaan dan penetapan LP2B terdapat beberapa tahapan 

yang harus dilalui yaitu 1) inventarisasi data; 2) tahap identifikasi lahan potensial 

untuk LP2B, penetapan luas LP2B melalui peraturan daerah; 3) laporan penetapan 

luas lahan LP2B dalam peraturan daerah; 4) tahap identifikasi LP2B; 5) tahap 

penetapan LP2B; 6) implementasi peraturan daerah LP2B kabupaten/kota; dan 7) 

                                                             
57Undang-undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, pasal 9-11 
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pelaksanaan dan pengawasan. Proses-proses tersebut dilakukan baik oleh di dinas 

tingkat provinsi maupun dinas terkait di daerah Kabupaten atau Kota. Di Kota 

Batu kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih berada 

di tahap inventarisasi data yang meliputi perencanaan lokasi LP2B. 

Tahap inventarisasi terdiri dari berbagai proses yang cukup panjang 

meliputi input peta luas baku sawah, peta citra, input data status kepemilikan 

sawah, input peta neraca sawah, arahan pola ruang sesuai RTRW kebupaten/kota, 

luasan target LP2B, ketersediaan pengairan (kondisi debit air), sistem jaringan 

irigasi, sistem jaringan jalan usaha tani. Dalam subbab sebelumnya telah 

disebutkan instansi terkait dalam perencanaan dan penetapan LP2B di Kota Batu 

adalah Bappeda, Dinas pertanian, dan Dinas Pekerjaan Umum. 

Pada tahap invetarisasi lahan terdapat beberapa proses yang harus 

dilakukan yaitu, Input peta luas baku sawah yaitu identifikasi lahan pertanian dan 

non pertanian di daerah identifikasi dengan menggunakan peta citra dan peta 

renca pola ruang. Peta citra adalah peta yang akan menunjukkan kondisi eksiting 

kota, peta ini bertujuan untuk mengkonfirmasi updeting kondisi yang terjadi saat 

ini terutama kondisi eksisting lahan pertanian. Sedangkan peta rencana pola 

ruang, menunjukkan arahan pola ruang berdasarkan RTRW kota Batu, yang 

diidentifikasikan menjadi lahan pertanian dan non pertanian. Hasil dari input data 

tersebut akan menghasilkan lahan sawah dan non sawah yang telah terkonfirmasi 

secara eksisting dan kesesuaian dengan rencana yang telah terdapat dalam RTRW. 

Setelah Peta lahan baku sawah yang terkonfirmasi telah dibuat, maka 

selanjutnya adalah membuat peta status kepemilikan sawah pertanian perkapling, 
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dan pembuatan peta neraca sawah. Peta neraca sawah adalah peta yang 

menunjukkan kondisi lahan tergolong surplus atau defisit terhadap kebutuhan 

pangan setempat. Dilakukan analisa terlebih dahulu dengan menentukan jumlah 

proyeksi kebutuhan pangan daerah dibandingkan dengan kemampuan supply 

lahan sawah setempat. Peta Ketersediaan Pengairan Menunjukkan lokasi sumber 

pengairan kegiatan pertanian mengidentifikasikan lokasi sumber-sumber 

pengairan; dan melakukan analisis keterjangkauan sumber pengairan tersebut 

terhadap lahan sawah disekitarnya, dimana semakin dekat maka nilainya semakin 

besar, begitu sebaliknya, peta ini akan menunjukkan Peta jarak jangkauan 

ketersediaan pengairan terhadap lokasi sawah/pertanian. Peta Sistem Jaringan 

Irigasi Menunjukkan peta persebaran jaringan irigasi terhadap kegiatan pertanian 

Mengidentifikasikan persebaran jaringan irigasi pertanian; Melakukan analisis 

keterjangkauan jaringan irigasi tersebut terhadap lahan sawah disekitarnya, 

dimana semakin dekat jaraknya maka nilainya semakin besar, begitu sebaliknya. 

Peta ini akan menunjukkan jangkauan jaringan irigasi terhadap lokasi 

sawah/pertanian. 

Peta Sistem Jaringan Jalan Usaha Tani menunjukkan peta jaringan jalan 

yang mendukung kegiatan pertanian kawasan mengidentifikasi jaringan jalan 

yang digunakan mengangkut hasil panen sawah; melakukan analisis 

keterjangkauan jaringan jalan terhadap lahan sawah, dimana semakin dekat 

jaraknya maka nilainya semakin besar, behitu sebaliknya, peta ini akan 

menunjukkan jangkauan jaringan jaringan jalan usaha tani terhadap lokasi 

sawah/pertanian. Ketika semua peta yang diperlukan telah tersusun, maka akan 
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tercipta Peta Potensial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan tahap 

selanjutnya yaitu tahapan identifiksi mulai dilakukan. 

Tahap identifikasi LP2B merupakan Langkah persiapan dilakukan dengan 

melakukan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan penetapan, pelaksanaan 

dan pengawasan LP2B yang dilakukan oleh dinas pertanian. Dalam petunjuk 

teknis ini juga harus ditetapkan insentif bagi petani yang lahan pertaniannya 

dijadikan sebagai LP2B dan penetapan disinsentif bagi para petani yang tidak 

dapat mematuhi peraturan-peraturan mengenai pengelolaan LP2B yang telah 

ditetapkan. 

Setelah proses penetapan selesai dilakukan, pemerintah akan melakukan 

pengembangan terhadap kawasan LP2B. Pengembangan yang dimaksud dapat 

berupa intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam pasal 28 dijelaskan tentang 

intensifikasi yang meliputi peningkatan kesuburan tanah, peningkatan kualitas 

benih/bibit, pendisversifikasian tanaman pangan, pencegahan dan penanggulangan  

hama tanaman, pengembangan irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian, 

penyuluhan pertanian, dan jaminan akses permodalan. Sedangkan ekstensifikasi 

yang dilakukan meliputi pencetakan LP2B, penetapan lahan pertanian pangan 

menjadi LP2B, dan pengalihfungsian lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B.58 

Perlindungan LP2B juga dilakukan melalui kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota dan didukung oleh lembaga peneliti atau 

perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan terhadap LP2B meliputi 

                                                             
58 Undang-undang tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
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pengembangan penganekaragaman pangan, identifikasi dan pemetaan kesesuaian 

lahan, pemetaan zonasi LP2B, inovasi pertanian, fungsi agroklimatologi59 dan 

hidrologi60, fungsi ekosistem61, dan sosial budaya serta kearifan lokal. 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. 

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi 

publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat 

Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

                                                             
59 Agroklimatologi adalah ilmu iklim yang mempelajari hubungan antara unsur-unsur iklim 

dengan proses kehidupan tanaman, yang dipelajari dalam agroklimatologi adalah bagaimana 

unsur-unsur iklim itu berperan di dalam kehidupan tanaman.  
60 Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air 

di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. 
61 Ekosismtem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak 

terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dapat dikatakan sebagai 

suatu kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap hidup unsur lingkungan hidup yang 

saling memengaruhi. 


