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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan populasi di wilayah/daerah perkotaan sekarang ini sedikit 

banyaknya menimbulkan permasalahan baik itu disegi lingkungan maupun dalam hal 

lainnya. Pesatnya pertumbuhan populasi dan pembangunan di kawasan perkotaan 

menimbulkan sering terjadinya konversi lahan, sampai dengan terjadinya penurunan 

kualitas pada lingkungan sekitar Kota. Kondisi seperti ini semestinya mulai 

mendorong pemerintah beserta masyarakat untuk mencoba mencarikan solusi yang 

tepat supaya masyarakat di perkotaan mampu memenuhi kebutuhan pangan secara 

mandiri. Hal ini sangat diperlukan mengingat sekarang ini beberapa Kota masih 

banyak bergantung pada desa, khususnya desa yang terdekat dari kawasan Kota 

tersebut termasuk dalam bidang pangan.  

Urban farming ini sendiri memiliki peranan sektor di bidang pertanian Kota, 

yang saat ini cenderung semakin sempit akibat dari pembangunan dan terjadinya 

konversi lahan. Kawasan perkotaan merupakan ruang yang paling krusial dalam 

perebutan kepentingan para pengusaha untuk mendirikan usahanya baik itu industri, 

mall, perkantoran dan sebagainya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 

2006-2007 luas lahan pertanian di Malang masih sekitar 1.550 kektar, namun akibat 

dari pesatnya pembangunan yang ada menjadikan lahan pertanian di Malang semakin 

menyusut. Pada tahun 2010 lahan pertanian menyusut menjadi 1400 hektar, di tahun 

selanjutnya yaitu tahun 2011 lalu, luas lahan telah tinggal sekitar 1.300 hektar, dan 

pada Tahun 2017, menurut dinas pertanian Kota Malang luas lahan pertanian yang 
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tersisa dan masih produktif hanya ssekitar 870 hektar. Dapat dilihat setiap tahunnya 

lahan pertanian di Malang terus berkurang hampir sekitar 100 hektar pertahunnya, 

sehingga bisa dibanyangkan berapa hektar sisa lahan pertanian di Malang yang masih 

dapat dipakai untuk dijadikan sebagai lahan pertanian untuk memproduksi bahan 

pangan.  

Salah satu komoditi yang paling dibutuhkan di wilayah perkotaan sekarang ini 

tentu ketersediaan pangan, mengingat populasi di wilayah perkotaan semakin padat 

dan lahan untuk bercocok tanam atau bertani semakin sempit. Sehingga Kota masih 

banyak bergantung pada desa dalam hal penyediaan pangan. Kota Bandung misalnya 

hampir 97% bahan pangan di Kota Bandung berasal dari luar Kota Bandung itu 

sendiri, misalnya dari Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, hingga dari beberapa 

daerah yang ada di Jawa Tengah (Puriandi, 2013). Hal seperti ini terjadi dikarenakan 

maraknya alih guna atau konversi lahan. Salah satu lahan yang kerap dialih gunakan 

fungsinya adalah lahan pertanian, akibat dari tingginya kegiatan pembangunan, baik 

itu bidang infrastruktur, perumahan, perindustrian dan lain sebagainya yang ada 

sekarang ini.  

Alih fungsi lahan ini tentu imbasnya pada wilayah pertanian yang berakibat 

pada berkurangnya wilayah pertanian dan tentunya memiliki pengaruh terhadap 

ketersediaan dan ketahanan pangan, khususnya di daerah sekitar kawasan perkotaan. 

Hal seperti ini mampu berakibat buruk pada ketahanan pangan di wilayah terkait alih 

fungsi lahan tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri ketahanan pangan tentu sangat 

di perhatikan, mengingat negara kita merupakan salah satu negara agraris yang ada di 

dunia. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan melalui 
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Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan selain itu pada tahun 2015 lalu 

pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2015 tentang 

ketahanan pangan dan gizi yang menyebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan 

kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari 

tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, 

dan terjangkau. Melalui definisi tentang ketahanan pangan menurut Undang-Undang 

dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka dapat ditentukan kriteria-kriteria status 

ketahanan pangan dari suatu wilayah tertentu.  

Sehingga dalam mengukur ketahanan pangan (food security) suatu daerah 

maka setiap keluarga sampai dengan individu terkecil mampu terpenuhi ketersediaan 

pangannya dengan baik dalam jumlah yang cukup dengan mutu yang sesuai. Selain 

itu akses pangan juga menjadi perhatian dalam mengukur suatu ketahanan pangan, 

ketika akses pangan mudah maka masyarakat akan mampu memenuhi ketersediaan 

pangannya dengan akses pangan yang merata dan harga yang dapat dijangkau oleh 

setiap lapisan masyarakat hingga individu. Kualitas pangan juga merupakan salah 

satu perhatian pemerintah dalam mengukur ketahanan pangan masyarakat, mulai dari 

keamanan, mutu dan juga gizi yang terkandung dalam bahan pangan tersebut. 

sehingga setiap masyarakat mampu menjaga kesehatan dan produktivitasnya melalui 

ketersediaan, akses dan juga kualitas dari bahan pangan itu sendiri.  

Kriteria-kriteria yang terdapat diatas sebelumnya dapat dijadikan sebagai 

acuan dan tujuan bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk mengatasi 

persoalan pangan yang terdapat di wilayah terkait khususnya kawasan perkotaan. 

Sehingga pertanian perkotaan menjadi salah satu terobosan untuk dijadikan sebagai 
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alternatif baru dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di kawasan 

perkotaan.   

Menurut Santoso dan Widya (2014) mengatakan bahwa pertanian perkotaan 

ini merupakan gerakan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan 

menjadi alternatif yang tujuannya untuk menjaga ketahanan pangan 

masyarakat khususnya ketahanan pangan dalam skala keluarga/rumah 

tangga.  

Istilah lain dari pertanian perkotaan ini adalah Urban farming yang merupakan salah 

satu terobosan baru yang awalnya dimulai dari Amerika Serikat, yang pada saat itu 

diupayakan agar mampu memperbaiki kondisi ekonomi terhadap tingginya harga 

sayur-sayuran. Contohnya ketika terjadinya perang dunia ke II di tahun 1940 an 

dimana banyak taman di wilayah perkotaan yang dialih fungsikan menjadi kawasan 

untuk bercocok tanam demi ketersediaan pangan (Belinda dan Rahmawati, 2017). 

Konsep Urban farming menjadi salah satu respon yang artian konsepnya 

adalah pertanian perkotaan yang saat ini diterapkan dibeberapa Kota di Indonesia. 

Memang diakui masih banyak kawasan perkotaan di Indonesia yang belum 

menerapkan konsep Urban farming. Sebagiannya terkendala oleh kurangnya minat 

masyarakat, fasillitas, dan prasarana yang didukung oleh pemerintah serta minimnnya 

pengetahuan masyarakat tentang penerapan Urban farming itu sendiri. Pemerintahan 

Kota Malang bekerjasama dengan dinas-dinas terkait khususnya Dinas Pertanian Dan 

Ketahanan Pangan dalam hal ini mengungkapkan, fungsi daripada Urban farming ini 

yaitu menjadi program untuk mendorong keberadaan kaum tani Kota yang disebut 

oleh pemerintah sebagai salah satu cara untuk menjaga ketahanan pangan terkhusus 

dalam skala keluarga/rumah tangga hingga skala terkecil.  
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Sebelumnya diatas telah disampaikan bahwa terdapat beberapa indikator yang 

dipilih dalam mewujudkan suatu ketahanan pangan (food security). Sehingga 

beberapa tujuan utama dibentuknya program urban farming ini sendiri adalah demi 

menjaga ketahanan pangan dan beberapa indikatornya seperti ketersediaan pangan, 

akses terhadap pangan, dan juga kualitas pangan itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah masyarakat khususnya keluarga/rumah tangga dalam memenuhi 

kebutuhan/konsumsi pangannya sendiri, karena keluarga/rumah tangga merupakan 

sasaran utama pemerintah dalam melaksanakan program urban farming ini dengan 

meyakini bahwa ketika ketahanan pangan dari skala terkecil seperti rumah tangga 

terjaga dan berkulitas maka ketahanan pangan daerah atau Kota akan dapat terjaga 

dari kerawanan. Selain untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat urban farming 

ini pun dimanfaatkan fungsinya sebagai salah satu bentuk dalam memperindah tata 

ruang Kota dan penghijauan lingkungan. 

Urban farming ini juga bertujuan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan lahan 

pekarangan dan juga lahan-lahan kosong ditengah-tengah perkotaan. Kemudian 

nantinya, lahan tersebut akan diubah menjadi lahan yang lebih produktif dan 

bermafaat. 

Menurut Bailkey et al (2000, brownfields to greenfield: Producing food in 

North American cities) dalam Adriani (2015), menyebutkan bahwa pertanian 

Kota adalah pembuatan, pemrosesan, dan distribusi makanan serta produk 

lainnya melalui budidaya tanaman intensif dan peternakan di sekitaran Kota.  

 

Badan Pusat Statistik (2014), Rendahnya akses pangan di provinsi Jawa Timur dapat 

dilihat dari tingginya proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan 

perkotaan yaitu sekitar 8,30% lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yaitu 



 

6 
 

8,16%. Penyebab dari pada kerawanan pangan diperkotaan umumnya adalah masalah 

ketersediaan pangan dan ketidak mampuan rumah tangga yang kurang mampu di 

perkortaan untuk mengakses pangan yang aman, berkualitas dalam jumlah yang 

cukup (Rocha, 2000).  

Program urban farming ini dianggap mampu menjadi salah satu solusi untuk 

memperbaiki beberapa masalah tersebut dengan turut mengajak masyarakat untuk 

ikut serta dalam pelaksanaan program kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah 

bersama dinas terkait. Keberadaan pertanian di daerah perkotaan ini dapat dijadikan 

sebagai sarana untuk mengoptimalisasi sumberdaya yang tersedia dan pemanfaatan 

lahan, dengan menggunakan teknologi tepat guna. Mengoptimalkan dan 

memanfaatkan penggunaan lahan dan waktu luang untuk beraktifitas dalam pertanian 

perkotaan akan mendekatkan mereka (masyarakat) terhadap akses pangan serta 

menjaga keberlanjutan lingkungan dengan terciptanya ruang terbuka hijau. Dengan 

kata lain, apabila pertanian dan program Urban farming ini dikembangkan secara 

terpadu dapat dijadikan sebagai alternatif penting dalam mewujudkan pembangunan 

Kota yang berkelanjutan (Setiawan dan Rami, 2004).  

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan 

pemberdayaan petani pada pasal 16 poin 1 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola 

prasarana Pertanian. Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 

Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada pasal 3 bagian 

(a) menyebutkan tentang 
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“Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang 

maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan”. 

Pelaksanaan program urban farming sendiri lebih difokuskan pada tanaman-tanaman 

yang sering dikonsumsi oleh keluarga dan mudah untuk dibuat dalam bercocok 

tanam. Sayur-sayuran menjadi salah satu produk dan tanaman yang paling 

diutamakan dalam pelaksanaan program urban farming, mengingat sayur menjadi 

salah satu bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Selain sayur-

sayuran, budidaya ikan juga menjadi salah satu bentuk kegiatan dalam pelaksanaan 

program pertanian perkotaan ini. 

Peranan pertanian perkotaan jika ditinjau dari aspek ekonomi memiliki 

banyak keuntungan diantaranya yaitu dijadikan sebagai perangsang dalam 

menguatkan ekonomi lokal berupa pembukaan lapangan kerja baru, peningkatan 

penghasilan masyarakat serta berpotensi untuk mengurangi angka kemiskinan. Situasi 

krisis ekonomi yang tengah dialami oleh beberapa negara dalam beberapa tahun 

terakhir, termasuk Indonesia, pengembangan pertanian perkotaan secara terpadu 

mempunyai manfaat yang sangat besar, tidak hanya dari potensinya dalam menyerap 

tenaga kerja, tetapi juga untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan rumah 

tangganya masing-masing secara madiri serta memiliki dampak yang positif untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat Kota.   

Apabila ditinjau dari aspek ekologi, pengembangan pertanian perkotaan atau 

urban farming ini dapat memberikan beberapa manfaat, selain untuk meningkatkan 

ketahan pangan yaitu (a) Konservasi sumber daya tanah dan air, (b) Memperbaiki 

kualitas udara, (c) Memberikan keindahan melalui penanaman dengan penataan yang 
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rapi. Nilai politis dari pelaksanaan urban farming ini secara umum sebagaimana yang 

telah disampaikan diatas sebelumnya tentu salah satunya adalah membantu 

meningkatkan kemandirian pangan masyarakat terkhusus ketahanan dan ketersediaan 

pangan keluarga/rumah tangga di kawasan perkotaan sehingga mampu berkontribusi 

dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.  

Jika urban farming ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan maka akan 

dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pertanian khususnya sayur-

sayuran dan juga ikan dari luar daerah. Selain itu, dampaknya secara nasional dengan 

berjalan baiknya program ini nantinya akan memperbaiki predikat bangsa sebagai 

bangsa agraris yang tidak banyak bergantung kepada negara lain di mata masyarakat 

dunia. Sedangkan secara sosial pelaksanaan urban farming ini mampu mempererat 

silaturahmi atau hubungan antar masyarakat dengan mulai belajar dan membentuk 

kelompok tani secara bersama serta saling membagikan pengalaman-pengalamannya 

khususnya dibidang pertanian guna menambah pengetahuan dan membagi ilmu yang 

bermafaat kepada sesama (Widyawati, 2013).  

Pemerintah Daerah Kota Malang sendiri menjalankan program urban farming 

ini guna menguatkan/meningkatkan ketahanan pangan serta mendorong kesejahteraan 

masyarakat Kota, tujuan lainnya adalah untuk perbaikan tata ruang wilayah 

perkotaan. pelaksanaan program ini juga diharapkan mampu mengubah kawasan 

kumuh di tengah-tengah Kota dapat berkurang dan menjadi lahan yang produktif dan 

menghasilkan. Selama 2018 tercatat program Urban farming di Kota Malang ini 

sudah tersebar di lima kecamatan seperti,  
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“Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Kedung Kendang, 

Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Sukun (Permana, 2018)”. 

 Konsep urban farming ini dibuat sesaui dengan beberapa permasalahan yang 

ada di wilayah perkotaan khususnya di Kota Malang, sehingga bagaimana 

memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit serta yang kumuh di kawasan 

permukiman perkotaan untuk area bercocok tanam dengan tujuan untuk 

meningkatkan ketahanan pangan khususnya dibidang sayur-sayuran dan ikan serta 

menjadi alternatif bagi masyarakat Kota untuk menambah pendapatannya, serta 

terciptanya ruang terbuka hijau (RTH)  dan tata ruang yang sehat dan indah yang 

semakin berkurang di Kota Malang akibat pesatnya pertumbuhan dan pembangunan. 

Penelitian mengenai konsep dan juga kebijakan ketahanan pangan melalui 

program urban farming ini merupakan salah satu penelitian yang penting untuk 

dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat seberapa baik dan 

ampuhnya program urban farming yang dibuat oleh pemerintah daerah ini mampu 

berperan dalam menguatkan ketahanan pangan masyarakat terkhusus ketahanan 

pangan keluaraga, dikarenakan sasaran daripada program urban farming ini adalah 

rumah tangga di kawasan perkotaan. Selain hal tersebut, tujuan lain dari program ini 

adalah demi mendorong pemberdayaan masyarakat perkotaan dan peningkatan 

perekonomian serta pendapatan masyarakat Kota juga perbaikan lingkungan. Oleh 

karenanya penelitian ini akan membahas menganai beberapa hal tersebut. Khususnya 

dalam tujuan untuk meningkatkan dan menguatkan ketahanan pangan perkotaan yang 

ada di Kota Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah disini digunakan untuk menjelaskan permasalahan dan isu 

yang akan dibahas dalam tulisan. Adapun rumusan masalah yang diambil dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan peningkatan ketahanan pangan kawasan 

perkotaan melalui program urban farming di Kota Malang ? 

2. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan 

program urban farming di Kota Malang ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian merupakan suatu hasil yang ingin dicapai dari penelitian 

yang dilakukan melalui beberapa proses seperti pencarian data, pengembangan, 

pengujian, dan sebagainya. selain itu tujuan juga bermaksud untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis. Terkhusus pada apa yang ada dalam latar 

belakang yang telah disusun serta rumusan masalah yang dipilih untuk diselesaikan 

dalam penulisan ini. Beberapa poin yang dijadikan sebagai tujuan dalam penulisan ini 

adalah : 

a) Mengetahui dan Memahami, tentang kebijakan peningkatan ketahanan pangan 

kawasan perkotaan melalui program urban farming di Kota Malang  

b) Memahami, faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan program 

urban farming di Kota Malang 
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1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian merupakan dampak yang dihasilkan melalui pencapaian 

tujuan. Jika tujuannya tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan dengan tepat 

dan sesuai dengan capaian yang ingin digapai, maka akan timbul manfaat secara 

teoritis, manfaat secara praktis maupun akademis. Sehingga penelitian maupun 

penulisan dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

baik serta menambah wawasan keilmuan, baik bagi penulis/penyusun ataupun bagi 

pembaca dan bagi yang ingin menjadikannya sebagai referensi untuk penulisan 

kedepannya.  

a) Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan keilmuan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan 

teori yang disampaikan serta peraturan-peraturan terlampir yang didapatkan melalui 

mata kuliah yang telah diterima dan pelajaran melalui referensi-referensi buku, jurnal 

dan lain sebagainya dalam perkuliahan kedalam penelitian yang sebenarnya.  

b) Manfaat Praktis 

Bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian dapat mempelajari, memahami 

maupun menerapkan/melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan yang kemudian turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, yang menyebutkan bahwa 

“Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi 

rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik 

dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau” 
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c) Manfaat Akademis 

 Bagi Universitas dan Ilmu Pemerintahan, mampu memberikan sumbangsih 

pemikiran dan memberikan karya penelitian tentang konsep/program urban 

farming yang berjalan di Kota Malang.  

 Bagi mahasiswa/peneliti, menambah wawasan dan mengetahui alternatif dalam 

memecahkan beberapa masalah yang ada di perkotaan khususnya permasalahan 

ketahanan pangan. Selain itu, dapat menjadi sarana pembelajaran dan pelatihan 

tentang tatacara dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan laporan.  

 Bagi mahasiswa maupun peneliti lain, dapat dijadikan bahan petimbangan atau 

acuan dalam melaksanakan penelitian lapang dan pembuatan laporan penelitian.  

1.5 Definisi Konseptual  

Definisi konseptual merupakan konsep untuk memudahkan dalam memahami 

teori-teori yang ada dan digunakan dalam penelitian untuk penulisan ini agar lebih 

mudah untuk ditafsirkan sehingga akan memudahkan peneliti dalam 

mengaplikasikannya di lapangan dan dalam penulisan. Dalam penelitian ini 

ditentukan beberapa definisi konseptual yang memiliki keterkaitan dengan apa yang 

diteliti. Adapun beberapa hal tersebut sebagai berikut : 

a. Kebijakan  

Kebijakan merupakan terobosan atau aturan yang dikeluarkan dan 

diberlakukan untuk mengelola suatu lembaga maupun institusi dari yang paling atas 

sampai dengan yang terbawah. Dalam buku Dasar-Dasar Kebijkan Publik yang 



 

13 
 

ditulis oleh Leo Agustino mengutip dari pendapat salah satu tokoh yang bernama Carl 

Friedrich yang menyebutkan bahwa, 

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diajukan atau 

diusulkan oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah di dalam suatu 

lingkungan tertentu dimana akan terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan 

dan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dimana kebijakan tersebut 

diajukan agar dapat berguna atau digunakan dalam mengatasinya 

(permaslahan) untuk mencapai tujuan yang telah dimaksud. (Fredrich dalam 

Agustino, 2012) 

Melalui definisi tersebut maka dapat disimpulkan sedikit bahwa kebijakan 

merupakan bagian yang penting untuk menyelesaikan suatu permasalahan demi 

mencapai tujuan yang dimaksudkan melalui tindakan atau hasil dari tindakan tertentu.  

b. Ketahanan Pangan 

Sebutan lainnya adalah Food Security yang jika melihat pengertiannya 

melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 serta Peraturan Pemerintah Nomor 68 

Tahun 2002 maka yang dimaksud dengan ketahanan pangan disini adalah kondisi 

dimana kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi melalui ketersediaan pangan yang 

cukup dengan mutu yang baik dan jumlah yang sesuai serta aman, merata dan dapat 

dijangkau oleh masyarakat/rumah tangga.  

Menurut FIVIMS (Food Insecurity and Vulnerability Information and 

Mapping System, 2005) mengartikan ketahanan pangan dimana kondisi 

semua orang secara fisik, sosial, maupun ekonomi terpenuhi dengan panga 

yang cukup, aman, serta bergizi, dengan tujuan terpenuhinya konsumsi 

pangan demi terciptanya kehidupan yang aktif dan sehat. Hampir sama 

dengan Bank Dunia (Worl Bank, 1996) dalam (Heryanah, 2016) 

mengartikan bahwa ketahanan pangan itu adalah terpenuhinya akses pangan 

untuk semua orang demi kehidupan yang sehat dan aktif. 

c. Urban farming 

Dalam bahasa Indonesia urban farming ini sendiri disebut dengan istilah 

pertanian Kota. Kata urban sendiri sudah tidak asing bagi kita di Indonesia karena 
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dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata urban memiliki arti yang bersifat 

perkotaan. Sedangkan Farming, memiliki arti pertanian yang sudah cukup banyak 

digunakan di Indonesia.  

Urban farming ini merupakan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia di kawasan perkotaan ataupun pinggiran Kota untuk 

menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, serta sumber energi, yang 

juga memiliki tujuan untuk mengelola lingkungan hidupnya (Widyawati, 

2013). 

Dalam pengertian lain menyebutkan bahwa pertanian Kota (Urban farming) ini 

merupakan praktik budidaya, yang termasuk didalamnya pemrosesan dan distribusi 

bahan pangan di sekitaran Kota. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan salah satu aspek penelitian yang memberikan 

informasi dan petunjuk kepada kita baik itu penulis maupun pembaca tentang 

bagaimana caranya mengukur suatu variable yang digunakan dalam penelitian 

terhadap indikator-indikator yang yang terkait dengan pelaksanaan penelitian. 

a. Kebijakan Peningkatan ketahanan pangan kawasan perkotaan melalui 

program Urban farming di Kota malang : 

1. Kebijakan Program urban farming  

2. Perencanaan program urban farming 

3. Sosialisasi mengenai urban farming kepada masyarakat 

4. Pemanfaatan lahan dalam meningkatkan ketahanan pangan 

5. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat 

6. Ketahanan pangan (food security) 

a. Ketersediaan pangan 

b. Akses pangan 

c. Kualitas pangan 
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b. Problematika dalam pelaksanaan program Urban farming di Kota Malang:  

1. Pemahaman Masyarakat menegenai program urban farming 

2. Ketersediaan lahan dan anggran dalam pelaksanaan urban farming 

1.7 Metode Penelitian 

Pada dasarnya metode merupakan suatu cara yang dipakai untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Dalam suatu penelitian tujuan umunya adalah untuk 

memecahkan suatu masalah. Sehingga untuk memecahkan permasalahan tersebut 

haruslah diambil langkah-langkah yang tepat dan sesuai dengan masalah yang telah 

dirumuskan sebelumnya. adapun penggunaan metode yang tepat dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

a) Menghindari cara pemecahan masalah serta cara berfikir yang sifatnya 

spekulasi untuk mendapatkan kebenaran, khususnya di bidang ilmu sosial. 

b) Meningkatkan sifat obyektivitas dalam mencari kebenaran dalam suatu 

pengetahuan, yang sangat berguna secara teoritis dan juga memiliki 

pengaruh besar terhadap kegunaan praktis dalam kehidupan.   

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif yang basisnya 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mengemukakan bahwa 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4). Penelitian deskriftif 

menurut Nazir (1988 : 63) dalam buku Contoh Metode Penelitian merupakan, 
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“Suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat suatu deskripsi dari hasil 

penelitian yang kemudian menginterpretasikan suatu gambaran secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena 

yang telah diteliti dan diselidiki. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian aslinya yaitu pihak 

pertama di lapangan berupa wawancara yang dilalukan peneliti dengan narasumber, 

jajak pendapat dari individu atau kelompok yang memiliki informasi mengenai apa 

yang sedang diteliti untuk kelengkapan data dalam pembuatan laporan (skripsi) 

maupun hasil observasi dari obyek terkait, baik itu suatu kejadian ataupun hasil 

pengujian. Kemudian akan dituangkan peneliti pada hasil dan pembahasan dalam 

tulisan. 

b. Data Sekunder  

Pengambilan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data yang 

didapat melalui media perantara. Seperti bukti, catatan, atau laporan yang telah 

tersusun dalam arsip maupun buku, literatur dan bahan bacaan (Jurnal, Surat kabar, 

dsb) yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Data sekunder ini gunanya 

untuk mendukung dan memperkuat keperluan dari data primer yang didapatkan. 

Sehingga penelitian yang dilakukan memperoleh hasil yang jelas serta hasil penulisan 

laporan yang sesuai. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam laporan ini 

menggunakan tata cara seperti berikut : 

a. Observasi 

Metode pengumpulan data melalui proses pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati dan meninjau secara 

cermat dan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui dengan jelas kondisi riil 

yang terjadi. Dengan tujuan guna mendapatkan kebenaran dan bukti-bukti yang 

didapatkan di lapangan. 

b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan alternatif diskusi dengan 

melakukan wawancara dan tatap muka secara langsung dengan narasumber dan 

pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Keguanaan dari 

wawancara ini nantinya adalah agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang 

akurat secara langsung dari narasumber yang telah diwawancarai. 

c. Dokumentasi 

Teknik pencarian data menggunakan data yang diambil dari media-media 

yang ada seperti buku, catatan, surat kabar, dan lain sebagainya. Penelitian ini 

menggunakan dokumentasi untuk mencari data dan dokumen yang dibutuhkan di 

dinas dan instansi terkait untuk kelengkapan penyusunan laporan (skripsi) mengenai 

judul yang telah dibuat. 
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4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian disini merupakan kunci (Key Informant) didalam penelitian 

ini. Dengan fokus pada penelitian tentang urban farming sesuai dengan judul yaitu 

“Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan Kawasan Perkotaan Melalui Program 

Urban farming di Kota Malang”. Sehingga demi mendapatkan informasi dan data 

yang valid serta akurat maka subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a) Pendamping Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tingkat Kota 

b) Pokja 3 Bidang Pangan, Sandang, dan Tata Laksana Rumah Tangga 

c) Masyarakat setempat (Dasawisma) yang ikut serta dalam program urban 

farming 

5. Tempat atau Lokasi Penelitian  

Sesuai judul yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

subyek/tempat penelitian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, 

yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara Nomor 202, Polowijen, Blimbing, 

Kota Malang, Jawa Timur, 65125. Tujuannya untuk mendapatkan data yang berkaitan 

dengan judul dan pembahasan dalam penelitian, sehingga dari data yang didapatkan 

serta observasi yang dilakukan lebih memudahkan peneliti dalam menyusun 

penjelasan dalam tulisannya dari penelitian yang telah dilaksanakan.  

6. Analisa Data 

a. Pengumpulan data 

Tahap pengumpulan data disini maksudnya ialah pengumpulan seluruh data-

data yang telah didapatkan dari tempat/lokasi penelitian, baik itu melalui wawancara 
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maupun data lain yang diberikan serta dari data-data sekunder mulai dari jurnal, 

buku, catatan dan lain sebagainya.  

b. Reduksi dan display data 

Tahap ini peneliti memilih mana saja data yang cocok dari seluruh data yang 

telah dikumpulkan dengan penyelesaian dan penulisan hasil penelitian ini nantinya, 

sehingga hasil dari penulisan penelitian sesuai dengan judul yang telah dibuat. 

Sedangkan dalam display data peneliti akan mendeskripsikan mana saja data-data 

yang dirasa relevan melalui data yang telah diperoleh sebelumnya menjadi laporan 

dari penelitian yang dilaksanakan. 

c. Analisis isi 

Secara sederhana analisis isi diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan 

dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks disini dapat berupa kata-kata 

melalui literatur maupun hasil dari wawancara, makna gambar, simbol, gagasan, tema 

dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan dan interpretasikan menjadi 

sebuah tulisan. 

d. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab 

rumusan masalah serta menjelaskan secara singkat hasil dari pembahasan penelitian, 

hal ini dilakukan karena permasalahan dalam penelitian kualitataif masih bersifat 

sementara dan akan terus berkembang setelah pelaksanaan penelitian di lapangan. 

dalam penarikan kesimpulan ini akan dijelaskan pula mengenai temuan penelitian, 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek data, dapat juga berupa hubungan 

kausal atau interaktif, hipotesis, ataupun teori.   


