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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Pada bab ini nantinya akan menjelaskan mengenai studi terdahulu atau yang 

sudah pernah dilakukan sebelumnya, dengan fokus penelitian yang sejenis dan 

mencari pembeda antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu ini pun akan dijadikan 

sebagai salah satu acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian dan hasil 

tulisan ini nantinya. Peneliti dalam tulisan ini akan menjadikan beberapa buku jurnal 

dan sumber lain yang terpercaya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan penulis.   

Penelitian terdahulu yang pertama diambil adalah penelitian dengan judul 

“Pertanian Perkotaan : Urgensi, Peranan, dan Praktik Terbaik” dalam penelitian ini 

menyebutkan kehadiran pertanian di kawasan perkotaan ini memberikan nilai positif 

yang bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan akan tetapi memiliki dampak 

yang baik pula terhadap keberlanjutan ekologi dan juga perekonomian di kawasan 

perkotaan. Dalam tulisan terdahulu ini pun dibahas tentang beberapa negara yang 

termasuk dalam kategori terbaik yang melaksanakan praktik pertanian perkotaan 

diantaranya adalah Afrika, Amerika, Tiongkok, dan beberapa Kota di Eropa.  

Terdapat beberapa pendapat dalam tulisan ini salah satunya pendapat dari 

Haletky dan Taylor (2006) yang memberikan pendapat bahwa pertanian perkotaan ini 

merupakan kunci untuk pembangunan sistem pangan masyarakat yang berkelanjutan, 
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yang apabila dilaksanakan dengan penerapan yang baik akan mengahasilkan solusi 

dalam menyelesaikan permasalahan kerawanan pangan (Agustin, Heny dkk. 2016). 

 “Pemberdayaan Kemandirian Pangan Berbasis Urban farming Sebagai 

Alternatif Solusi Konflik Agraria Dan Penanggulangan Kemiskinan” tulisan ini 

memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti didalam tulisan ini nantinya 

mengenai konsep urban farming. Melalui judul sudah dipaparkan sedikit mengenai 

keterkaitan tersebut yaitu untuk mewujudkan kemandirian pangan dan 

pemberdayaannya. Penelitian ini menggunakan metode kaji tindak, dengan cara 

wawancara, kuisioner, serta rekaman. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu triangulasi demi mendapatkan data yang akurat, meliputi di 

dalamnya data primer dan sekunder. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan deskriptif analitis, yang kemudian diinterpretasikan dengan fakta yang ada.  

Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 

sustainable development metode Elkington tentang triple bottom line, yang 

diantaranya adalah keseimbangan antara aspek manfaat, manusia, dan bumi. 

Pengukuran keefektifan model acuannya adalah melalui pendapat Atkisson, yang 

cakupannya adalah aspek natural, social, wellbeing, dan juga economic (Sumarjo, 

dkk. 2016). “Partisipasi Masyarakat Perkotaan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau Sebagai Pertanian Urban, Makassar, Indonesia (Studi Kasus Kelurahan 

Bongaya, Kecamatan Tamalate)”. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian 

adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang tujuannya untuk menjelaskan 

peristiwa dan fakta dilapangan. Penelitian ini memakai objek penelitiannya adalah 

warga yang ikut terlibat langsung dengan program pemerintah tersebut. jumlah 
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informan yang diambil dalam penelitian adalah 10 orang dengan rentang usia antara 

umur 23 sampai dengan 63 tahun (Nurlina Subair dan Risma Haris, 2017).  

“Ketahan Pangan : Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan 

Masyarakat”. Penelitian ini banyak menyinggung tentang konsep ketahanan pangan 

(food security) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 mengenai ketahanan 

pangan. Pembahasan dalam penulisan ini pun mengenai ketahanan pangan yang 

diantaranya adalah penyediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan. 

Strategi yang digunakan untuk memenuhi beberapa hal tersebut demi terwujudnya 

kemandirian pangan adalah melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 serta 

Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 mengenai ketahanan panga yang garis 

besarnya adalah mengatur ketahanan pangan, cadangan pangan, keanekaragaman 

pangan, pencegahan dan penanggulangan pangan, serta pengembangan sumber daya 

manusia dan kerjasama internasional (Purwaningsih, 2008).    

“Pengembangan Sentra Pertanian Perkotaan (urban farming) menggunakan 

Struktur Air Inflated Greenhouse”. Penelitian ini dalam metode penelitiannya 

menggunakan eksperimental dengan melakukan pengujian terhadap setiap variabel 

serta melakukan aplikasi ujicoba misalnya pengujian bahan membrane terhadap 

setiap kondisi cuaca yang ada. Pelasaan penelitian ini diawali dengan menggunakan 

studi literatur terlebih dahulu yang kemudian melakukan uji coba langsung di 

lapangan atau tempat dan objek penelitian (Koespiadi, dkk. 2015).  
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2.2 Kajian Pustaka/Teori 

Bagian ini merupakan pemaparan mengenai definisi konseptual dan teori yang 

akan dipakai secara mendalam. Sub bab ini juga menjelaskan teori apa yang akan 

dipakai untuk meperkuat pelaksanaan penelitian dan juga penyusunan penulisan. 

Selain itu, bab ini pun dijadikan salah satu patokan dalam penulisan, sehingga hasil 

penelitian yang akan di tuangkan dalam tulisan lebih tersusun rapi dan sesuai. Hal ini 

dilakukan agar pembaca maupun penulis mampu memahami isi dari tulisan dan hasil 

penelitian serta teori yang dipakai dalam karya tulis ini nantinya.   

2.2.1 Ketahanan Pangan 

Suatu negara besar tentu memiliki tanggung jawab yang besar pula, terutama 

pada ketahanan pangan masyarakatnya. Indonesia merupakan salah satu negara 

kepulauan yang terdapat di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk yang 

besar. Sehingga tidak jarang kendala yang dihadapinya salah satunya adalah 

ketersediaan pangan bagi masyarakatnya. Masalah pangan tentunya sudah menjadi 

perhatian dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar 

terwujudnya ketersediaan pangan yang cukup dan merata. Sebagaimana yang telah 

disampaikan dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan pada pasal 

12 nomor ke 2 yaitu 

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan   

pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah” 

 

Terdapat beberapa daerah yang masih rawan pangan di Indonesia salah 

satunya di beberapa daerah kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat. Tahan pangan 

(food security) berbanding terbalik dengan rawan pangan (food insecure). Tahan 
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pangan ini sendiri diartikan sebagai suatu kondisi dimana ketersediaan dan jumlah 

pangan tercukupi serta merata, dengan terdistribusinya kebutuhan pangan ke setiap 

daerah dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat, selain itu tahan pangan 

ini juga berarti aman untuk dikonsumsi (Heryanah, 2016). Undang-Undang nomor 7 

Tahun 1996 pun mengisayaratkan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya 

yang intinya adalah bagaimana agar pangan dapat terpenuhi baik dalam jumlah, mutu, 

kemanan dan distribusi yang merata serta terjangkau. Hal ini pun sesuai dengan 

definisi yang disampaikan oleh Food and Agricultur Organitation (FAO) dalam 

Heryanah (2016) yaitu sebagai berikut : 

“Empat unsur yang harus dapat dipenuhi demi mencapai suatu ketahanan 

pangan, empat unsur tersebut adalah ketersediaan pangan yang cukup, 

ketersediaan pangan yang stabil, akses terhadap pangan, serta kualitas dari 

bahan pangan tersebut”. 

Salah satu elemen yang harus diperhatikan dalam kebutuhan dan ketahan 

dalam bidang pangan adalah rumah tangga. Kondisi ketahanan pangan rumah tangga 

memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan 

nasional dalam sutau negara. Terdapat beberapa institusi dan juga ahli yang 

mengembangkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketahan pangan 

rumah tangga. Terdapat tiga ukuran ketahanan pangan yang secara umum sering 

digunakan dalam mengukur ketahanan pangan rumah tangga, diantaranya sebagai 

berikut (1) Pola pangan harapan, (2) Aggregate Household Food Security Index 

(AHFSI), dan yang ke (3) Pangsa Pangan (Heryanah, 2016).  
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2.2.2 Ketersediaan pangan  

 Ketersediaan pangan yang dimaksud disini merupakan kondisi dimana 

prosuksi dan konsumsi pangan terjaga stabil, juga menjadi salah satu tolak ukur 

seberapa kuat ketahanan pangan dalam suatu negara. Hal ini dapat terlihat dari  

ketersediaan pangan yang dimiliki negara tersebut. Demi terciptanya ketersediaan 

pangan pemerintah tentu mengeluarkan kebijakan yang mengatur bagaimana agar 

ketersediaan pangan di setiap daerah dan nasional dapat terjaga kesetabilannya. 

Selain itu, banyak terobosan-terobosan baru pula yang dibuat melalui program-

program pemerintah pusat maupun daerah demi menciptakan ketersediaan pangan 

yang cukup dan baik.     

Melalui peraturan perundang-undangan pemerintah telah berkomitmen untuk 

mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri. Dalam 

Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dalam pasal 12 nomor ke 5 hal 

untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri di 

uraikan sebagai berikut : 

“(a) Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, 

kelembagaan, dan budaya lokal,(b) mengembangkan efesiensi sistemusaha 

pangan,(c) mengembangakan sarana, prasarana, dan teknologi untuk 

produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan, 

(d) membangun, merehabilitasi, dan mengembangakan prasarana produksi 

pangan, (e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, (f) 

membangun sentra produksi pangan”. 

  

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasilan beras terbesar di 

kawasan ASEAN (Hermanto 2015), menurut data BPS (2018) dari Januari- 

September 2018 luas panen padi  pertanian diseluruh provinsi yang ada di Indonesia 

mencapai 9.536.629 hektar dengan produksi 1.551.764 dengan konsumsi 2.511.297 
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ton beras. Sehingga meskipun Indonesia menjadi salah satu produsen barang 

khusunya bidang pertanian, untuk sekarang ini Indonesia masih membutuhkan apa 

yang dinamakan dengan impor, mulai dari kebutuhan pokok dan juga kebutuhan 

lainnya. Salah satu tujuan impor tersebut adalah demi terpenuhinya kebutuhan dan 

keterseidaan pangan, menjaga stabilitas harga agar mampu dicapai seluruh 

eleman/individu yang ada di dalam masyarakat, selain itu demi menjalin hubungan 

perdangangan dengan negara lain.   

Indonesia juga merupakan penghasil jagung yang besar di ASEAN,  menurut 

data BPS Jawa Timur (2009),  

“Produksi jagung di Jawa Timur mencapai 5.053.052 ton yang menjadikan 

Jawa Timur sebagai penghasil jagung terbesar di Indonesia. Namun, dengan 

kebutuhan yang semakin bertambah khususnya untuk bahan pakan, maka 

Indonesia pun masih menjadi pengimpor jagung (Hermanto, 2015)”. 

 

Bercermin dari kejadian yang ada diatas maka sudah semestinya pemerintah 

mencarikan solusi terbaru untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi masyarakat 

khususnya keluarga/rumah tangga. Tujuannya demi menajaga stabilitas ketahanan 

pangan mulai tingkat rumah tangga, daerah, dan juga nasional. 

2.2.3 Akses pangan 

 Akses pangan dalam suatu negara tidak dapat terlepas dari ketersediaan dan 

distribusi serta kemampuan untu mendapatkannya. Perekonomian sebuah negara 

berkembang masih dalam tahap pertumbuhan, sebagai salah satu negara berkembang 

Indonesia terus memperbaiki dan membenahi sistem perekonomiaannya menuju 

perekonomian yang semakin maju. Salah satu masalah yang krusial dalam negara 

berkembang dan pengentasannya butuh proses yang relatif panjang yaitu kemiskinan. 
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Kemiskinan ini memiliki pengaruh dalam kondisi ekonomi, khususnya akses 

ekonomi penduduk atas pangan, karena kemiskinan yang dialami sebagian 

masyarakat menurunkan daya beli mereka terhadap bahan pangan. 

 Menurut Wichelns (2015) investasi yang paling menguntungkan dalam 

meningkatkan ketahanan pangan bagi suatu negara adalah investasi yang mendorong 

pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan, terkhusus di kawasan 

pedesaan. Hal ini dikarenakan terdapat banyak masyarakat miskin di daerah desa 

yang terlibat dalam bidang pertanian.  

“Policies and investments most likely to enhance food security will be those 

that promote economic growth and increase incomes, particularly in rural 

areas, where many of the world’s poor are engaged in agriculture”. 

Sehingga dalam menangani dan mengantisipasi kerawanan pangan pemerintah 

harus bekerja keras dan membaut kebijakan yang yang mampu mendorong investasi 

dalam bidang pangan.  

 Kerawanan pangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh bahan dan produksi hasil 

pertanian. Akan tetapi, dimasa sekarang kemiskinan juga menjadi sangat berpengaruh 

dalam tingkat kerawanan pangan. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat akan 

menjadi rendah ketika kemiskinan semakin meluas, sehingga masyarakat miskin akan 

kekurangan akses, khususnya akses ekonomi terhadap ketersediaan pangan mereka. 

Wichelns (2015) dalam tulisannya menyebutkan sebagai berikut,  

“The primary cause of food insecurity will be the persistent poverty that 

prevents households from gaining access to sufficient food and nutrition, 

particularly during periods of notable scarcity and high prices”.  

Intinya adalah penyebab kerawanan pangan utamanya adalah dari kemiskinan, 

dimana dalam kondisi seperti ini masyarakat akan sulit untuk mendapatkan akses 
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terhadap pangan yang baik dan memiliki kulaitas serta begizi.  Terutama ketika 

terjadinya kelangkaan pangan yang mencolok serta harga yang melambunng tinggi.  

2.3 Konsep Dasar Pertanian Kota (urban farming) 

Pertanian Kota dalam bahasa Inggris sering disebut dengan urban farming 

maupun dengan sebutan lain seperti urban agricultrure, sedangkan jika didalam 

Bahasa lain seperti bahasa Indonesia, pertanian Kota ini awalnya berasal dari salah 

satu kata yaitu “tani”. Menurut KBBI, tani adalah suatu mata pencaharian dalam 

bentuk bercocok tanam yang dilakukan oleh beberapa masyarakat. Adapaun pertanian 

merupakan tentang kegiatan bertani dalam mengusahakan atau mengubah fungsi 

tanah dengan menanam tanam-tanaman seperti padi, sayur, buah dan yang lainnya. 

Sedangkan yang disebut dengan pertanian Kota adalah suatu kegiatan pertanian 

dengan memanfaatkan lahan yang terbatas yang dilakukan di kawasan sekitar Kota, 

dan juga penyelenggaraan pangan di kawasan perkotaan. Dalam pasal 4 bagian a 

Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan 

bertujuan untuk menciptakan serta meningkatakan kemampuan untuk memproduksi 

pangan secara mandiri sehingga kemandirian pangan dapat terwujud.  

Menurut Bailkey et al. (2000) dalam tulisannya yang berjudul from 

brownfields to greenfields: Producing food in North American cities, menyebutkan 

bahwa : 

“pertanian Kota adalah penumbuhan, pemrosesan, dan distribusi makanan 

dan produk lainnya melalui budidaya tanaman intensif dan peternakan di 

sekitar Kota, sehingga pertanian Kota tidak hanya kegiatan pertanian 

tanaman hortikultura saja, namun juga peternakan”. 
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Sedangkan Menurut pandangan Council for Agricultural Science and 

Technology (CAST), 2002 pertanian Kota merupakan sistem kompleks yang meliputi 

kegiatan tradisional seperti memproduksi suatu barang, melakukan pengolahan, 

melaksanakan pemasaran, melancarkan distribusi, dan menyediakan konsumsi, yang 

memiliki manfaat lainnya dibidang jasa yang masih kurang diakui secara luas dan 

belum sepenuhnya terdokumentasikan. Beberpa hal tersebut diantaranya termasuk 

bersantai dan juga rekreasi, kesejahteraan serta kesehatan individu ataupun 

masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan bertani Kota, serta perbaikan dan juga 

pemulihan lingkungan. 

Menurut Kaethler (2006) dalam Growing Space: The Potential for Urban 

Agriculture in the City of Vancouver, kegiatan pertanian Kota dibagi menjadi dua 

jenis. Pembagian berdasarkan pada luas lahan dan tujuan dari kegiatan pertanian Kota 

tersebut. Menurut Kaethler, dua jenis pertanian Kota tersebut adalah:  

1. Pertanian Kota skala kecil yaitu kegiatan pertanian Kota yang memiliki luas 

kurang dari 1.000 m2. 

2. Pertanian Kota skala besar yaitu kegiatan pertanian Kota yang memiliki luas 

lebih dari 1.000 m2.  

Kaethler (2006) membagi kembali dua jenis kegiatan pertanian Kota yang 

berada di dua jenis tersebut, yaitu : 

1. Community garden yaitu kegiatan pertanian Kota yang memiliki luas 

setidaknya 150 m2. Lahan yang digunakan sebagai community garden harus 

memiliki kriteria seperti lahan yang sesuai untuk penanaman, serta tingkat 
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aksesibilitas dari komunitas yang baik agar terjadi dukungan yang baik dari tiap 

individu serta komunitas yang bertanggung jawab terhadap community garden. 

2. Penanaman pada permukaan yang tahan terhadap air (urban agriculture on 

impervious surface) merupakan kegiatan pertanian Kota yang dilakukan pada 

lahan yang umumnya tidak tahan terhadap air dan memiliki luas sekitar 465 m2 

atau lebih. 

“Menurut Kaethler (2006) community garden salah satu bentuk kegiatan 

pertanian Kota, yang sebaiknya ditanam sayur-sayuran, buah-buahan, yang 

memiliki nilai”. 

 Community garden dilakukan oleh sekelompok orang atau komunitas untuk 

menghasilkan komoditas pangan untuk komunitas tersebut atau orang-orang yang 

terlibat dalam pelaksanaan community garden. Berikut merupakan jenis community 

garden :  

1. Sistem komunal (communal systems) merupakan community garden yang 

dikelola oleh suatu kelompok. Pembagian biaya dan hasil panen dibagi diantara 

orang-orang yang mengurus kebun tersebut. 

2. Sistem peruntukan (allotment systems) merupakan community garden yang 

kebun tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, dimana setiap bagian tersebut 

dikelola oleh masing-masing individu yang mengurus kebun tersebut. 

3. Kombinasi sistem komunal dan sistem peruntukan (a combination of both) 

merupakan community garden yang didalamnya terdapat sistem komunal dan 

sistem peruntukan secara bersama-sama. Kebun yang menggunakan sistem 

komunal, ada bagian yang memang dikelola oleh suatu kelompok secara 



 

31 
 

bersama-sama, namun terdapat pula bagian dari kebun yang dikelola oleh 

masing-masing individu yang mengurus kebun tersebut. 

Menurut ACGA (2017) kriteria lahan untuk community garden yang harus 

terpenuhi yaitu: 

“kejelasan status kepemilikian lahan, ketersediaan sinar matahari sekurang-

kurangnya 6 jam per hari di lahan tersebut, melakukan tes kandungan nutrisi 

tanah, ketersediaan air bersih yang mencukupi, kesediaan penggunaan lahan 

setidaknya selama 3 tahun, serta mempertimbangkan penggunaan lahan yang 

sebelumnya pernah digunakan agar terhindar dari kontaminasi kualitas 

tanah”. 

2.4 Kebijakan  

Menurut Dunn (2003) dalam Setyati (2015) yang dimaksud dengan kebijakan 

publik merupakan suatu rangkaian atau keterkaitan yang saling berhubungan dimana 

didalamnya terdapat beberapa keputusan-keputusan untuk bertindak maupun tidak 

bertindak, yang dibuat melalui gagasan yang telah diuji sebelumnya oleh lembaga 

atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut ataupun berkaitan 

dengan tugas pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi suatu model kebijakan 

ataupun peraturan yang telah diputuskan antara lain adalah kepentingan, begitupun 

dengan kekuasaan, strategi aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut, 

penguasa dan karakteristik suatu lembaga, serta kepatuhan dan juga daya tanggap.  

“Subarsono (2010) dalam Setyati (2015) keberhasilan suatu program akan 

ditentukan oleh hubungan dari tiga aspek yaitu organisasi pelaksana 

program, jenis program, dan benefeciaries (penerima program)”.  

 

Benefeciaries (penerima program) merupakan aspek yang menunjukan sikap 

masyarakat sebagai penerima kebijakan. Menurut Setyati (2015) terdapat faktor yang 

mampu menyebabkan orang tidak mematuhi maupun melaksanakan suatu 



 

32 
 

kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh negara, antara lain seperti kebijaksanaan yang 

dibuat pemerintah bertentangan dengan sistem nilai yang ada pada masyarakat, 

adanya suatu konsep dalam hukum yang bersifat kurang mengikat pada individu-

individu, keanggotaan yang dimiliki seseorang dalam suatu kelompok, keinginan 

beberapa individu untuk mencari untung dengan cepat sehingga cenderung melanggar 

hukum, serta adanya ketidakpastian hukum yang saling bertentangan satu sama lain.  

Menurut (Keban, 2004) dalam (Aneta, 2010) menyebutkan bahwa kebijakan 

publik atau Public Policy dilihat sebagai konsep filosofi, suatu produk, proses dan 

keranga kerja. Sebagaimana dijelaskan bahwa a) kebijakan disebut sebagai konsep 

filosofis adalah serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan, b) disebut sebagai 

produk, dengan kata lain kebijakan dianggap dan dipandang sebagai serangkaian 

kesimpulan atau rekomendasi, c) disebut juga sebagai suatu proses, yakni kebijakan 

dipandang sebagai cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat 

mengetahui apa saja yang diharapkan dalam mencapai kualitas produknya, d) suatu 

kerangka kerja, dianggap sebagai suatu proses tawar menawar ataupun negosiasi 

untuk mendeskripsikan serta merumuskan isu-isu mengenai metode yang digunakan 

dalam implementasinya.  

a. Implementasi Kebijakan  

Menurut Nugroho (2003) dalam Sirajuddin (2014) setiap yang bersangkutan 

dengan kebijakan khususnya kebijakan publik memerlukan model yang berlainan 

dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan 

terdapat tiga lembaga yang dijadikan sebagai pelaksana diantaranya adalah 

pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga baik itu swasta maupun lembaga negara. 
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Selain itu, dalam pembuatan dan implementasi suatu kebijakan harus memiliki target 

ataupun tujuan seperti target yang disesuaikan dengan perencanaan agar tidak 

tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan yang lain. Disamping itu juga 

harus dilihat implemetasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui 

implementasi kebijakan yang sudah ada sebelumnya.  

Implementasi kebijakan dapat disebut juga sebagai aktivitas dalam proses 

berlangsungnya suatu kebijakan publik serta melihat apakah kebijakan tersebut 

bersentuhan dengan kepentingan masyarakat secara luas dan dapat diterima oleh 

masyarakat secara terbuka, dengan kata lain tidak bertentangan dengan norma-norma 

yang ada dalam kelompok dan diri masyarakat itu sendiri. Terdapat beberapa model 

dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, salah satu model yang sering 

digunakan adalah model dari Charles Jones (Aneta, 2010) yang menyebutkan bahwa 

suatu impelementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dimaksudkan tujuannya 

untuk mengoperasikan dan menjalankan sebuah program dengan memperhatikan tiga 

aktivitas yang utama diantaranya adalah sebagai berikut : 

a) Organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya yang ada serta 

metode apa yang akan digunakan dalam membantu dan mendorong agar 

program yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan sesuai, b) interpretasi, 

mengartikan atau menafsirkan agar suatu program direncanakan dan 

diarahkan secara tepat supaya dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik,  

c) aplikasi, aktivitas ini berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan suatu 

kegiatan yang rutin meliputi penyediaan barang ataupun jasa. 

2.5 Kawasan Perkotaan 

Kota merupakan sesuatu tempat berkegiatan dan berproses yang disertai 

waktu dan faktor kehidupan manusia didalamnya. Perkembangan pesat yang kerap 

terjadi di daerah sekitar kawasan Kota pada hakekat ataupun kenyataannya tidak 
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selalu diikuti dengan apa yang disebut pengembangan-pengembangan maupun 

perubahan-perubahan yang mendukung di kawasan sekitar Kota tersebut, sehingga 

berakibat pada terjadinya ketimpangan-ketimpangan baik secara sosial, ekonomi, 

budaya, politik begitupun juga dengan pendidikan (Zuhri, 2012).  

Peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 1 pada tahun 2008 

mengenai pedoman perencanaan kawasan perkotaan baru,  dalam pasal 1 angka 2 

menyatakan bahwa : 

“kawasan perkotaan baru adalah kawasan perdesaan yang direncanakan dan 

dibangun menjadi kawasan perkotaan”. 

 

Menurut Zuhri (2012) kriteria untuk kawasan perkotaan yaitu memiliki 

karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian, melainkan kegiatan mata 

pencaharian penduduknya dibidang industri, perdagangan dan jasa; serta memiliki 

karakteristik pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa didukung dalam 

sarana dan prasarana, termasuk penggantian moda transportasi dengan pelayanan 

skala kabupaten atau beberapa kecamatan. 

Bentuk dari sebuah kawasan perkotaan telah diatur juga dalam Pasal 2 

Permendagri nomor 1 pada tahun 2008, isinya menyampaikan :  

“a) Kota sebagai daerah otonom b) Bagian daerah kabupaten yang memiliki 

ciri perkotaan atau c) Bagian dari dua atau lebih daerah kabupaten yang 

berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan”. 

 

Selain itu dalam permendagri diatas yang membahas mengenai kawasan 

perkotaan yang diatur dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi kurang lebih “kawasan 

perkotaan merupakan suatu wilayah yang mempunyai kegiatan utama yang bukan 

pertanian, dengan susunan fungsi kawasan yang telah ada dan dijadikan sebagai 
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tempat permukiman perkotaan, pemusatan berbagai kegiatan seperti distribusi atau 

disebut juga dengan penyaluran pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan 

kegiatan perekonomian. 

Pelaksanaan dalam menyusun perencanaan kegiatan yang terdapat di kawasan 

perkotaan seharusnya telah mempertimbangkan beberapa aspek yang tentu akan 

memiliki dampak yang signifikan terhadap kawasan perkotaan itu sendiri, 

sebagaimana telah diatur dalam permendagri nomor 1 tahun 2008 mengenai pedoman 

perencanaan kawasan perkotaan tepatnya pada pasal 6 ayat (1), yang menjelaskan 

beberapa aspek dan faktor-faktor tersebut secara terperinci dinataranya adalah  :  

Poin yang pertama adalah aspek ideologi atau paham yang ada dalam 

masyarakat di kawasan perkotaan tersebut, aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, 

lingkungan, teknologi dan pertahanan serta keamanan negara kesatuan republik 

Indonesia. Kedua, melakukan pendekatan pengembangan wilayah terpadu karena 

kawasan perkotaan dianggap sebagai wilayah yang pertumbuhannya lebih cepat. 

Ketiga, memahami bagaimana peran dan juga fungsi kawasan perkotaan itu sendiri. 

Keempat, keterkaitan antar kawasan perkotaan dengan kawasan lainnya seperi antara 

kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan. Kelima, keterpaduan yang terdapat 

antara lingkungan buatan dengan daya dukung dari lingkungan yang masih alami. 

Selanjutnya, melaksanakan pemenuhan kebutuhan bagi setiap penduduk yang ada di 

kawasan perkotaan.  

Perencanaan yang dibuat pada kawasan perkotaan sudah semestinya 

dilaksanakan secara terintegrasi dan teratur antara matra ruang (berhubungan dengan 

ukuran dan jumlah seperti lebar, panjang dan lainnya) yang terdapat di kawasan 
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perkotaan, begitupun dengan program dan juga kegiatan di kawasan tersebut. Hal ini 

disebutkan pada Pasal 6 ayat (2) dalam permendagri yang telah disebutkan diatas 

sebelumnya. Sedangkan, dalam konsep pembangunan pertanian perkotaan yang 

dilaksanakan selama ini dikategorikan ke dalam azas positivisme yaitu growth 

strategy, employment programme, and basic needs strategy. Kegagalan yang 

dihadapi oleh konsep pertanian perkotaan karena world view dan dunia realitas 

sebagai derivatnya. Dunia realitas dianggap tunggal dan seragam, sehingga nilai-nilai 

lokal menjadi terabaikan. Agenda pembangunan, desain ditingkat regional dan 

nasional bukan dari masyarakat lokal (Rusida, 2016).  

Konsep tersebut berimplikasi pada dibangunnya struktur birokrasi mulai dari 

tingkat lokal sampai ke tingkat regional dan nasional. Konsep besar (grand concept) 

kedudukannya diturunkan sebagai “strategy” yang bernaung dibawah paradigma 

“pemberdayaan”, sehingga konsep pemberdayaan yang ditawarkan melalui starategi:  

“(1) Pemanfaatan pusat-pusat aktivitas ekonomi dan kawasan fungsional 

strategis perkotaan, (2) pemberdayaan prasarana dasar seperti jalan, air 

bersih, pasar dan jaringan listrik, (3) pemberdayaan kegiatan ekonomi 

produksi yang berbasis pada nilai-nilai lokal dengan memanfaatkan 

“appropriate technology” dan (4) penguatan daya tahan institusional 

(Rusida, 2016)”. 

 

Menurut Rusida (2016) prinsip-prinsip pengembangan pertanian perkotaan 

yaitu pemanfaatan lahan sisa untuk pengendalian lahan pertanian di perkotaan, 

menggunakan lahan di pekarangan atau bahkan memanfaatkan atap (rooftop) 

bangunan. Lahan yang kuran difungsikan di lingkungan yang akan digunakan sebagai 

lahan milik bersama agar mebuatnya menjadi lahan yang lebih produktif, atau 

memanfaatkan lahan kosong maupun pekarangan warga disekitar Kota dengan 
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melaksanakan sistem penanaman yang tidak terlalu memerlukan luas tanah yang 

banyak. Pengendalian terhadap lahan pertanian dilakukan untuk tanaman jenis 

pangan dan juga hortikultura. Pertanian perkotaan ini dianggap dapat meningkatkan 

kualitas yang ada pada ruang Kota. Pemanfaatan lahan yang tidak terlalu memerlukan 

tanah yang luas untuk digunakan sebagai lahan pertanian Kota jika benar-benar 

dilakukan dan terintegrasi dengan baik tidak akan membuat pencemaran terhadap 

lingkugan di perkotaan.  

Pemerintah daerah dan instansi terkait mestinya juga ikut berperan sebagai 

regulator atau pengatur maupun menjadi mitra kelompok petani, serta menjadi 

motivator sebagai pihak yang memberikan pemahaman dan juga sebagai penggerak 

dalam melaksanakan kegiatan di perkotaan termasuk program pertanian perkotaan, 

selain itu oemerintah dan instansi terkaitpun mampu menjadi pihak yang ikut serta 

untuk mempromosikan sistem penanaman baru khususnya di sekitar wilayah 

perkotaan. Kerjasama antar pelaku pembangunan atau tatalaksana pengembangan 

kawasan perkotaan, pemerintah juga memiliki peran yang tidak kalah penting bagi 

keberlanjutan dari setiap kegiatan yang ada di wilayah kepemimpinannya, termasuk 

kegiatan pertanian perkotaan yang tentunya terdapat di sekitar kawasan perkotaan.  


