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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sebuah rumah tangga dikategorikan tahan pangan jika memiliki 

persediaan pangan yang memadai. Secara spesifik dalam penjelasan Undang-

Undang - Nomor 18 2012 tentang Pangan menyebutkan ketahanan pangan adalah 

sebuah situasi dimana manusia mampu memenuhi kebutuhan panganya secara 

baik, merata, bermutu dan terjangkau dengan baik. Artinya persediaan pangan 

sebagai salah satu kebutuhan primer rumah tangga harus terpenuhi dari aspek 

jumlah, kualitas dan akses.  Dalam konteks ini peran pemerintah sebagai pelayan 

sosial menjadi penting untuk memastikan setiap rumah tangga memperoleh 

layanan pangan yang maksimal.   

Batu merupakan salah satu contoh daerah yang belum memiliki ketahanan 

pangan yang baik. Dalam hal ini Kota Batu belum mampu memberikan pelayanan 

kesejahteraan yang merata untuk semua warganya. Hal tersebut diakibatkan oleh 

sumber daya lokal yang tidak terkelola secara maksimal sehingga pemerintah 

Kota Batu masih harus bekerjasama dengan Perum Bulog dalam mengatasi 

persalahan ketersediaan bahan pangan. 

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya krisis pangan di Kota 

Batu. Pertama, perkembangan jumlah penduduk yang cenderung tidak terkendali. 

Pada tahun 2017 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu tercatat  

memiliki jumlah penduduk sebesar 202.319 ribu jiwa. Kedua, perubahan 

peruntukan lahan pertanian ke sektor lain selain pertanian yang cenderung 

meingkat secara signifikan setiap tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh 
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Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, setiap tahun Kota Batu mengalami 

penyusutan lahan pertanian sebesar 5%-10%. Saat ini Kota Batu tercatat hanya 

memiliki lahan pertanian sekitar 97.000 hektare.1 Persoalanya adalah perubahan 

fungsi lahan yang demikian kerapkali dilakukan atas dasar pertimbangan ekonomi 

dan investasi seperti pembangunan pariwisata dan bangunan lainnya yang secara 

tidak langsung mengurangi lahan pertanian untuk kegiatan produksi. 

Ketiga, persoalan produksi.  Saat ini Petani di Kota Batu belum mampu 

sepenuhnya mampu memenuhi sendiri kebutuhan pangan pokok khususnya beras. 

Untuk menyiasati kekurangan tersebut Pemerintah Kota Batu menjalin  kerjasama 

bersama Kabupaten/Kota tetangga khususnya Blitar, Kediri dan Kabupaten 

Malang. Data menunjukan perhari kebutuhan beras Kota Batu mencapai 54,5 ton. 

Setiap bulan kebutuan minimal berasnya sekitar 1.635 ton dan dalam satu tahun 

diperkirakan kebutuhan beras mencapai 19.620 ton. Adapun Kota Batu hanya 

memiliki produksi beras sekitar 4.457 ton dalam satu tahun atau memiliki defisit 

sejumlah 15 ribu ton. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kota Batu 

membutuhkan supply dari daerah lain.   

Selanjutnya, salah satu aspek penting untuk melihat kerawanan pangan di 

Kota Batu dengan menggunakan kategori indeks konsumsi normatif. Data berikut 

bisa menjelaskan hal tersebut.  

 

 

 

 

                                                             
1BPS Kota Batu 2018 pada 18 Mei 2018  
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Tabel 1.1 Kerawanan Pangan Berdasarkan Kategori Indeks 

Konsumsi Normatif di Kota Batu 

No Status 

2013 2015 2017 

Jumlah 

desa 
(%) 

Jumlah 

desa 
(%) 

Jumlah 

desa 
(%) 

11 
Sangat   

Rawan 
111 45,831 41 16,671 91 37,501 

12 Rawan 01 0,001 01 0,001 01 0,001 

13 
Agak 

Rawan 
11 4,171 01 0,001 11 4,171 

14 
Cukup 

Rawan 
21 8,331 41 16,671 21 8,331 

15 Tahan  01 0,001 31 12,501 21 8,331 

16 
Sangat 

Tahan 
101 41,671 131 54,161 101 41,671 

  241 100,001 241 100,001 241 100,001 

 Sumber : Data Sekunder,  2013,  2015,  dan 2017  (diolah peneliti) 

Di Kota Batu ada enam indikator untuk menjelaskan kondisi Indikator 

konsumsi normatif di 24 desa/kelurahan. Data diatas menyebutkan bahwa 10 desa 

di Kota Batu atau 41,6 persen termasuk dalam kategori sangat tahan pangan. 

Selanjutnya 9 desa atau 37,50 persen termasuk sangat rawan pangan. 2 desa 

masuk kategori mampu atau tahan, dua (2)  desa masuk kategori cukup mampu 

dan 1 desa masuk kategori agak rawan. 

Hal ini memang cukup ironis ditengah fakta bahwa Batu memiliki sumber 

daya alam yang sangat melimpah.  Hal ini menandakan bahwa belum optimalnya 

pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam kebijakan pengembangan 

pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Di sisi lain persoalan 

ini juga terjadi akibat alih fungsi lahan yang membuat lahan pertanian menjadi 

menyusut sedangkan disaat yang sama kebutuhan akan pangan yang memadai 

justru meningkat bersamaan dengan peningkatan jumlah penduduk di Kota Batu.   

Dinas Ketahanan Pangan sendiri pun sebetulnya telah melakukan beberapa 

program strategis untuk memenuhi cita-cita Bau sebagai daerah tahan pangan. 
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misalnya melalui program  Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Konsep ini 

bertujuan mengadvokasi warga Kota Batu untuk efektif dalam memaksimakan 

pekarangan mereka untuk digunakan menanam tanaman-tanaman pangan seperti 

sayur-mayur dan lain-lain. Tujuanya adalah warga secara mandiri mampu 

memenuhi sendiri kebutuhan panganya.  

Secara sederhana ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk melihat 

ketahanan pangan di Kota Batu. pertama,  pendekatan kepemilikan dan 

pendekatan ketersediaan pangan.2 pendekatan kepemilikan berkaitan dengan 

kemampuan warga dalam memiliki secara mandiri sumber-sumber pangan untuk 

mencukupi kebutuhanya. Sedangkan ketersedian pangan berkaitan dengan 

ketersediaan bahan pangan disebuah daerah.   

Sebagai representasi negara, pemerintah Kota Batu dituntut untuk 

responsif dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarkatnya. Idealnya Pemerintah 

Kota Batu perlu melalukan monitoring secara langsung ke seluruh wilayah Kota 

Batu. Dengan memulai dari wilayah administratif terkecil kelurahan/desa 

informasi lebih rill mengenai kondisi pangan masyarakat dapat diketahui secara 

utuh. Dengan itu kemudian program-program terpadu dalam jangka panjang dapat 

mendukung terwujudnya Batu sebagai daerah tahan pangan.  

Pemantauan langsung akan memberikan informasi mengenai kondisi 

pangan apakah surplus, cukup atau kurang. Dengan informasi yang akurat 

Pemerintah Kota Batu mudah untuk menyusun perencanaan kebijakan untuk 

mewujudkan impian Batu sebagai daerah tahan pangan. Misalnya soal beras, 

evaluasi dan monitoring langsung mungkin bisa memetakan daerah mana saja 

                                                             
2 1Handewi.P.S . 12002. 1Ketahanan1Pangan : 1Konsep, 1Pengukuran1dan1Strategi. Jurnal 

FAE. 1Vol.20 No.1. Hlm. 221 
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dimana jagung bisa menggantikan beras sebagai bahan pokok makanan. Hal ini 

sesuai dengan prinsip program ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal.  

Pembangunan ketahanan pangan berbasis kearifan/potensi lokal ini sesuai 

dengan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Program ini 

merupakan salah satu dari empat sukses pertanian Kementrian Pertanian yaitu 

Peningkatan Diversifikasi Pangan. Peraturan tersebut dijadikan sebagai acuan 

bagi upaya mendorong secara berkelanjutan penganekaragaman konsumsi pangan 

dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerjasama terintegrasi antara 

pemerintah,  Pemerintah Daerah dan Masyarakat. 3  

Disisi lain pemerintah Kota Batu juga sangat perlu melibatkan semua 

stakeholder khususnya masyarakat dan swasta. 4 Hal ini penting mengingat 

masyarakat yang sangat butuh akan ketersediaan pangan dan swasta sebagai 

penyedia bahan pangan. Sinergi ketiganya akan membuat kebijakan pengentasan 

daerah rawan pangan berbasis kebutuhan masyarakat dan berpotensi berhasil 

sebab didukung banyak pihak.  

Disisi lain, kemampuan ekonomi masyarakat juga sangat berpengaruh 

dalam mengakses pangan. Masyarakat dengan penghasilan ekonomi yang tinggi 

dengan mudah memperoleh pangan yang bergizi dan sehat. Sebaliknya 

masyarakat dengan kemampuan ekonomi kecil sulit mencukupi kebutuhan 

panganya secara tepat. Pada titik inilah peran negara menjadi penting selain 

dengan memberikan intensif agar harga pangan dapat terjangkau misalnya lewat 

operasi pasar juga menciptakan program-program peningkatan ekonomi bagi 

                                                             
3 Panduan1Teknis, 12014, 1percepatan1penganekaragaman1konsumsi1pangan1 (P2KP). Hlm1 

1 
4 Suryana. 1Achmad. 12008. 1Menelisik1Ketahanan1Pangan, 1Kebijakan1Pangan, 1dan 

Swasembada1Beras. Jurnal1Pengembangan1Inovasi1Pertanian. Vol. 11. No11. Hlm 6 
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masyarakat miskin misalnya lewat penciptaan lapangan kerja baru dengan 

penghasilan yang layak atau melalui bantuan teknologin pertanian dan bantuan 

modal untuk berusaha.  

Kota Batu sebagai salah satu sentra pertanian Jawa Timur sangat perlu 

memiliki kekuatan persediaan pangan yang memadai. Meskipun tergolong 

memiliki persediaan pangan yang memadai di beberapa sektor namun untuk 

komoditas lain seperti jagung, kedelai, beras, dan susu Kota Batu belum 

sepenuhnya bebas dari impor. Sebab itulah Kota Batu melakukan kerjasama 

ekonomi dengan beberapa wilayah tetangga khusunya Kabupaten Malang, Kota 

Kediri dan Kota Blitar. Fakta tersebut hendaknya menjadi pekerjaan rumah yang 

penting bagi Kota Batu sehingga perlu penanganan yang serius dan fokus.5 

Salah satu syarat kesejahteraan masyarakat adalah dengan terpenuhinya 

kebutuhan dasar panganya. Sebab itu penting bagi pemerintah baik pusat dan 

nasional memikirkan strategi-strategi kebijakan yang efektif untuk menciptakan 

sistem pengelolaan pangan nasional dan daerah yang baik. Berdasarkan fenoeman 

diatas maka skripsi ini menjadi penting untuk dilakukan dengan fokus pada upaya 

Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu dalam menguatkan ketahanan pangan di 

wilayah yang terkenal sebagai kota agrowisata ini. Kota Batu masih memiliki 

beberapa persoalan besar dimana masih terdapat beberapa wilayahnya ( 

desa/kelurahan) yang masih tergolong rawan pangan. Penelitian ini selanjutnya 

akan memotret bagaimana kebijakan Kota Batu dalam menguatkan ketahanan 

pangan dengan memaksimalkan potensi lokal yang selama ini masih kurang 

perhatian. Penelitian ini juga akan melihat kendala-kendala yang selama ini 

                                                             
5Ariani.Mewa.12012.1Penguatan1Ketahanan1Pangan1Daerah1Untuk1Mendukung 

Ketahanan1Pangan1Nasional. Hlm.133 
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dihadapi sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi 

Pemerintah Kota Batu dalam menyempurnakan kebijakan dan implementasi 

beberapa kebijakan serupa.   

B. Rumusan Masalah  

Melalui penjelasan masalah yang telah diuraikan di Latar Belakang  , 

penelitian ini mengambil beberapa rumusan masalah: 

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan1ketahanan 

pangan di Kota Batu? 

2. Apa problematika yang dialami Pemerintah Kota Batu pada upaya 

meningkatkan ketahanan pangan/kedaulatan pangan? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran beberapa hal yakni: 

1. Memahami strategi.pemerintah Kota Batu dalam upaya meningkatkan 

ketahanan pangan. 

2. Memahami persoalan yang dialami oleh Pemerintah Kota Batu dalam 

menciptakan daerah tahan pangan/daulat pangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat baik berupa teoritis 

dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Dari sisi teoritis penelitian ini menambah literatur ilmiah sehingga 

bermanfaat untuk mengembangkan mengenai kajian ilmu pemerintahan 

khususnya dalam aspek ketahanan pangan, sebagai rujukan untuk penelitian 

selanjutnya yang kedepannya akan membahas permasalahan ketahanan pangan, 
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serta menambah ilmu pengetahuan mengenai pola-pola kebijakan kreatif yang 

digunakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan/kekuatan pangan berbasasis 

potensi daerah. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk dua hal. Pertama penelitian 

ini dapat menjadi salah satu acuan yang dapat digunakan Pemerintah Kota Batu  

untuk menyusun strategi pencegahan dan kerawanan pangan di Kota Batu yang 

berpijak pada Undang undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. 

Kedua,publik/warga dapat menggunakan penelitian ini untuk mengetahui sejauha 

mana urgensi ketahanan pangan dan bagaimana mengadvokasi/memperjuangkan 

daerah mereka agar memiliki ketahanan pangan yang kuat. 

E. Definisi Konseptual 

Dalam setiap penelitian, definisi konseptual digunakan sebagai sebagai 

alat untuk menggambarkan konsep secara jelas dan terperinci.6 Definisi tersebut 

hendakanya dapat mendeskrisikan secara utuh karakteristik konsep berdasarkan 

substansi dan apa adanya. Kegunaan definisi konseptual untuk menggambarkan 

deskripsi secara jelas dan singkat tentang konsep (perspektif) yang digunakan 

dalam penelitian. Selanjutnya penelitian ini menggunakan beberapa konsep, 

yakni: 

1. Strategi negara/pemerintah 

Strategi pemerintah merupakan pendekatan yang berkaitan dengan sebuah 

gagasan, perencanaan,dan pelaksanaan dari sebuah aktifitas dengan kurun waktu 

tertentu yang berkesinambungan. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah 

                                                             
6 Anastasya.2011. Kelembagaan1Petani: Peran1dan1Strategi1Pengembangan1Kapasitasnya. 

Jurnal1Sosial1Ekonomi1Pertanian. Vol. 2 No.2 Hal :116 
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biasanya merupakan sebuah upaya yang berguna untuk mewujudkan perubahan-

perubahan dalam nilai dan fungsi, serta menetapkan mengembangkan, dan 

melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru7. 

Strategi dimaksudkan untuk melaksanakan secara teknis semua target-target 

kebijakan pemerintah dalam hal ini soal ketahanan pangan yang diharapkan 

pemerintah Kota Batu dapat segera terwujud.     

    

2. Ketahanan Pangan (food security) 

Secara konseptual ketahanan pangan  (food security) berbeda dengan 

istilah swasembada pangan. Jika swasembada pangan fokus pada aspek fisik 

terpenuhinya produksi pada bahan pangan, maka ketahanan pangan lebih luas 

yakni berkaitan dengan kecukupan hak dan akses pada pangan.  

Dari sisi sejarah, jika ditinjau dari perspektif isu global wacana pangan 

selama ini didominasi oleh wacana hak atas pangan (food entitlements), resiko dan 

kerentanan  ( vulnerability).8 Ketahanan pangan juga berkaitan dengan human 

security sebab berkaitan dengan kemananan pangan manusia.  

Ketahanan pangan jika merujuk pada penjelasan dari (Food and 

Agricultural Organization), 1992 merujuk pada keadaan dimana semua orang 

memiliki kecukupan akan kebutuhan pangan secara aman dan bergizi. Definisi 

lain menyebutkan sebagai hak asasi indvidu, masyarakat, dan negara untuk secara 

mandiri menentukan kebutuhan panggannya dengan pertimbangan kepentingan 

                                                             
7 Anantanyu Sapja. 2011.Kelembagaan1Petani : Peran1dan1Strategi1Pengembangan 

Kapasitasnya. Jurnal1Sosial1Ekonomi1Pertanian. Vol. 2 No. 2 Hal : 116 
8Kata.cerita1.kita,2011.Analisis1Teori1dan1Konsep1Ketahanan1Pangan 

dan1Keterkaitannya1terhadap1Krisis1Pangan1Global1dalam1Ilmu1Hubungan1Internasional. 
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lokal sesuai kebutuhan sendiri dan meminimalisir perdagangan pangan dengan 

cara dumping.9  

Pendekatan ini berpandangan bahwa pemerintah/negara memiliki 

hak/otoritas untuk mengelola secara penuh pola/mekanisme produksi, distribusi 

dan  konsumsi konsumsi pangan, berdasarkan pertimbangan keadaaan ekologis, 

sosial, ekonomi dan budaya lokal dan yang terpenting dilakukan secara mandiri 

bebas dari intervensi pihak lain. 

3. Pengembangan Ekonomi Lokal (economic development) 

Blakely menyebut pengembangan ekonomi lokal sebagai proses ekonomi,  

pemerintah lokal dan organisasi-organisasi masyarakat terlibat dalam upaya 

mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan yang diamana untuk menghasilkan produk yang lebih be-

rmutu, identifikasi pasar baru serta pendirian usaha-usaha baru.10 Ekonomi lokal 

berarti fokus pada pengembangan pusat-pusat ekonomi lokal khususnya yang 

sesuai dengan potensi/kearifan lokal.  

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional bermanfaat untuk  melakukan identifikasi ulang 

terhadap konsep penelitian yang digunakan.11 Konsep tersebut perlu diturunkan 

lebih detail sebab dianggap masih umum. Dengan menurunkanya lebih 

sederahana penelitian lebih mudah dilakukan. Maka, definsi operasional 

penelitian ini adalah: 

                                                             
9 Dewa, Ketut. 2011. Membangun1Kemandirian dan1Kedaulatan1Pangan1Untuk Mengentaskan 

Petani1dari1Kemiskinan. 1Vol. 14 No. 12. Hlm1109 
101Hanafi, 1Imam. 12000.  Pengembangan1Ekonomi1Lokal1Dalam1Sektor1Pertanian. Jurnal 

administrasi1Publik. Vol11. 1No. 14. Hlm133 
111Lok.cit. 1silahi, Ulber.Hlm1119 



11 
 

A. Upaya Pemerintah Kota Batu dalam menciptakan daerah tahan pangan 

1. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumberdaya Lokal 

2. Sosialisasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari 

3. Pemberian Hibah Sarana dan Prasarana 

B. Ketersediaan Bahan Pangan padad aerah Rawan Pangan di Kota Batu 

1. Konsumsi Normatif sebagai indikator ketersediaan pangan.  

2. Tempat Penempatan Bahan Pangan  

3. Faktor Penyebab terciptanya daerah rawan pangan 

C. Faktor akses dan Penggunaan Bahan Pangan di Kota Batu 

D. Peningkatan kapasitas Pangan Lokal Berbasis Pertanian/ potensi lokal di 

Kota Batu 

E. Problematika pada Peningkatan ketahanan pangan di KotaBatu 

G. Metode Penelitian 

Secara teoritis1metode1penelitian dapat dipahami sebagai1suatu1prosedur 

ilmiah1untuk mendapatkan data secara sistematis dalam menjawab pertanyaan 

yang diajukan dalam penelitian. Selanjutnya, metode penelitian kualitatif dipilih 

sebagai teori dan fakta penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif terdapat 

data-data deskriptif yang memuat kata-kata lisan atau tertulis dari pihak terkait 

sehingga lebih mudah untuk diamati.12  

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono penelitian model deskriptif berarti upaya 

yang bermanffat untuk memahami nilai variabel mandiri baik satu variabel atau 

                                                             
12 Moleong, 1Lexy. 12008. 1Metode1Penelitian1Kualitatif. 1Bandung: 1Remaja1Rosdakarya. 

Hlm13 
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lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

variabel yang lain.13 Penelitian model seperti ini memiliki keunggulan berupa 

mampu memotret data berdasarkan fakta dilapangan dan lebih efektif dalam 

menghimpun data dilapangan. Model deskriptif kualitatif digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui variabel strategi pemerintah dan ketahanan 

pangan tanpa membandingkan variabel lain didalamnya.  

2. Sumber data 

Penelitian ini memakai dua jenis dalam mencari data. Pertama  sumber 

primer yakni data yang didapatkan langsung dari sumber/obyek di lapangan. 

Biasaanya dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. 

Artinya, peneliti melihat langsung kondisi dilapangan dan melakukan langsung 

wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Data primer 

dapat berupa opini dari subyek penelitian, hasil observasi lapangan terhadap suatu 

kegiatan. 

Kedua, sumber kedua/sekunder berarti yang didapat dari sumber 

penghubung. Biasanya data model ini dimaksudkan untuk menguatkan atau 

melengkapi data primer. Data sekunder seringkali didapatkan melalui 

dokumentasi, dengan menggunakan sumber-sumber anatara lain : 

a. Perundang-undangan atau peraturan yang berlaku mengenai ketahanan 

pangan (food security) baik peraturan presiden, peraturan pemerintah 

pusat atau peraturan Daerah Kota Batu. 

b. Penelitian ilmiah dalam jurnal yang membahas persoalan kedaulatan 

Pangan (food security)  

                                                             
131Sugiyono. 12008. 1Memahami1Penelitian1Kualitatif. 1Bandung: 1CV. Alfabeta. Hlm15 
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c. Buku referensi berkaitan terhadap persoalan ketahanan/kemanan 

pangan dan kedaulatan pangan  

d. Berita-berita terkait, baik dari sumber cetak maupun online. 

e. Dokumen-dokumen pendukung yang berasal dari Dinas Ketahanan 

Pangan, Dinas Pertanian dan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah  (BAPPEDA)  Kota Batu. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif diperlukan metode pengumpulan data yang 

tepat agar  hasil akhir yang didapatkan menyajikan informasi yang valid dan 

reriabel.14 Adapun teknik yang diguanakan adalah sebagai berikut:  

a. Observasi 

Observasi diartikan sebagai perilaku penelitian dengan terlibat langsung 

dengan objek penelitian.  Dalam penelitian ini harapanya untuk mengetahui 

kondisi serta kinerja pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan ketahanan 

pangan melalui aktivitas yang dilakukan  

b. Wawancara 

Wawancara bermanfaat dalam menggali informasi secara interaktif 

sehingga data yang didapatkan bisa lebih mendalam.  Wawancara dilakukan 

melalui percakapan antara pewawancara dan informan.15 Penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara baku terbuk yakni peneliti menggunakan 

instrumen pertanyaan yang telah baku/disusun dari awal dan informan mengetahui 

maksud dan tujuan dari pewawancara. Dalam penelitian ini teknik ini dilakukan 

                                                             
14 Bungi, 1Burhan. 12001. 1Metodologi1Penelitian1Komunikatif. 1Jakarta: 1PT. 1Raja 

Grafindo1Persada. 1Hlm142 
15 Lok.cit. Moleong. Lexy. Hal. 186 
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untuk mendalami informasi mengenai kinerja pemerintah Kota Batu dan kondisi 

ketahanan pangan Kota Batu. Wawancara dilakukan dengan perangkat 

pemerintahan ketahanan pangan antara lain yaitu Kepala beserta Staff Konsumsi 

dan Keamanan Pangan dan Kepala dan Staff Ketersediaan Pangan dan Distribusi 

pangan. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi sangat bermanfaat dalam mengumpulkan data melalui 

dokumen-dokumen pendukung seperti tulisan,  gambar,  sketsa,  foto, biografi, 

peraturan dan kebijkan. Dokumen sangat penting sebagai sumber data sebab dapat 

dapat berguna dalam menguji, menafsirkan dan meramalkan suatu kejadian. 

Dokumen penelitian tersebut seperti Perwali, Renstra dan juga data MOU atau 

kerjasama pemerintah dengan pihak terkait mengenai ketahanan pangan yang ada 

di Kota Batu 

4. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Ketahanan Pangan, Dinas 

Pertanian dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang beralamat di Jalan 

Panglima Sudirman No. 103, Pesanggrahan,  Balai Kota Among Tani Kota Batu 

Jawa Timur. Secara teoritis lokasi penelitian adalah tempat bagi peneliti untuk 

memperoleh data mengenai gambaran sebenarnya tentang masalah yang akan 

diteliti. 

5.  Subyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa kriteria dalam menentukan subyek 

penelitian. Informan yang nantinya akan menjadi subyek penelitian harus mampu 

menguasai atau memahami secara utuh dan mendalam mengenai pertanyaan 
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penelitian. Subyek penelitian harus pernah terlibat pada fenomena yang akan 

diteliti. Adapun, subyek penelitian yang ditentukan terdiri atas beberapa orang. 

Pertama, Achmad Supriyanti, SH selaku Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan 

Pangan. Kedua, Supendi, S.Sos, MM selaku Kepala Bidang Ketersediaan Pangan 

dan Distribusi Pangan. Ketiga, Dyan Afriyanti, SP selaku Staff Konsumsi dan 

Keamanan Pangan. Keempat, Irwan Kurniawan, SP selaku staff ketersediaan 

Pangan dan Distribusi Pangan. Terakhir, Ipik Agustriyani, S.Pt., M.PA selaku 

staff Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan 

6. Teknik Analisa Data 

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Pada tahap ini terjadi 

proses melakukan kategorisasi data secara urut kedalam susunan suatu pola, 

kategori data dan satuan uraian dasar sehingga dihasilkan tema yang dapat 

dirumuskan menjadi hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.16 Penelitian 

ini menggunakan beberapa tahap dalam proses analisis data, yaitu : 

a. Pengumpulan data 

Data-data kunci (primer dan sekunder) dikumpulkan melalui proses 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang ditemukan pada penelitian ini 

berupa data ketahanan Pangan,  kerawanan pangan dan kedaulatan pangan di Kota 

Batu. 

b. Reduksi data 

Selanjutnya1data1yang1telah dikumpulkan dilanjutkan dengan proses 

klasifikasi berupa identifikasi dan pemilahan data. Tujanya untuk mempermudah 

penelitian dalam mengidentifikasi persoalan. Misalnya pemisahan data primer dan 

                                                             
161Lexy1J. 1Moleong. 12011, 1Metode1Penelitian1Kualitatif1Edisi1Revisi. 1Bandung, PT 

Remaja1Rosdakarya.Hlm1282 
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sekunder. Dalam penelitian ini reduksi data penting untuk mengidentifikasi 

daerah-daerah yang termasuk rawan pangan, asal sumber pemasok beras di Kota 

Batu, data jumlah lahan pertanian dan beberapa data-data pelengkap lainya. 

c. Display data 

Tahap ini peneliti melakukan analisis, menguraikan secara detail data dan 

disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar pembaca mampu memahaminya. 

Data-data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok 

selanjutnya dijelaskan untuk mencari keterkaitan/korelasi antara data yang satu 

dengan data lainya. Tujuanya agar data memiliki keterkaitan sehingga dapat 

mudah dideskripsikan.   

d. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan terakhir dalam pendekatan 

analisis data kualitatif. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang 

telah dikumpulkan dan diklasifikasikan. Tujuanya adalah menentukan sikap dan 

posisi peneliti dalam merespon permasalahan penelitian. Dari kasus ketahanan 

pangan di Kota Batu, peneliti akan bisa menarik kesimpulan strategis mengenai 

program ketahanan pangan di Kota Batu. 
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H. Pola Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Gambar  1.1 Kerangka Berfikir Penelitian 

Sumber: Diolah Peneliti  (2018) 

 Pola kerangka tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk 

menjelaskan Pada bagan diatas menjelaskan bahwa pedoman Kota Batu dalam 

kebijakan pangan merujuk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

pangan, ditindak lanjuti oleh Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2017 

tentang1penggadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan. Peraturan 

Walikota tersebut memberikan petunjuk mengenai kewajiban pemerintah Kota 

dalam memenuhi pelayanan dasar/ pangan bagi semua masyarakat Batu. 

Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan merupakan Organiasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang bertugas memastikan keamanan pangan dapat terwujud di Kota Batu.  
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Untuk itu, Instasi terkait yakni Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu menurunkan 

dalam 3 konsep yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan dan ketersediaan 

pangan. semua itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan ketahanan 

pangan di Kota Batu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


