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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebijakan perlindungan lahan pertanian menjadi isu strategis dalam 

rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Keberadaannya menjadi sangat 

penting mengingat tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, sehingga 

terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan non pertanian. 

Pemanfaatan lahan pada sektor non pertanian pada akhirnya akan menyebabkan 

terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Tercatat berbagai produk kebijakan telah 

digulirkan oleh pemerintah, seperti kebijakan landreform yang nyatanya belum 

mencapai keberhasilan.1 

Sampai saat ini, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

tahun 2018, terjadi penurunan luas lahan pertanian di Indonesia, dimana pada 

tahun 2013 tercatat 7,75 juta hektare, sedangkan pada tahun 2018 seluas 7,1 juta 

hektare.2 Melihat data diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 5 tahun 

terakhir terjadi penurunan luas lahan pertanian seluas 635 ribu hektare. Disisi lain, 

Indonesia menjadi negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Namun, sejak 

tahun 2010-2015 Indonesia menjadi negara kedua tertinggi dalam kasus 

kehilangan luas hutan yang mencapai 684 ribu hektar setiap tahunnya.3 

                                                           
1 Imron, Ali. 2014. Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reformasi Agraria dan Capaian 

Pragmatisnya. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.5 hlm. 107-122 
2 Okezone. 2018. BPS: Luas Lahan Pertanian Semakin Menurun. Dikutip dari 

https://economy.okezone.com/read/2018/10/30/320/1970900/bps-luas-lahan-pertanian-semakin-

menurun pada 26 Februari 2019 
3 Cipto, Hendra. 2016. Setiap Tahun Hutan Indonesia Hilang. Dikutip dari  

https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.

000.hektar pada 2 Maret 2019 

https://economy.okezone.com/read/2018/10/30/320/1970900/bps-luas-lahan-pertanian-semakin-menurun
https://economy.okezone.com/read/2018/10/30/320/1970900/bps-luas-lahan-pertanian-semakin-menurun
https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar
https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar
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Berdasarkan data diatas, lahan pertanian menempati posisi kedua dalam aspek alih 

fungsi lahan. Dalam sektor pertanian alih fungsi lahan banyak terjadi dikarenakan 

kepentingan non pertanian, seperti pembangunan industri, perumahan, dan 

pariwisata. 

Tidak jauh berbeda dengan permasalahan diatas, di Jawa Timur yang 

notabenya menjadi provinsi terluas di Pulau Jawa serta dikenal dengan hasil 

produktivitas pangan yang cukup mengesankan, namun hal tersebut memiliki 

gambaran yang berbanding terbalik dengan luas lahan yang dimiliki. Pada tahun 

2012-2014 BPS Provinsi mencatat terjadi alih fungsi lahan pertanian sebesar 

4.400 hektar.4  

Disisi lain, Kota Batu juga merupakan daerah yang mengalami kegiatan 

serupa. Hal ini terjadi karena kondisi Kota Batu memiliki potensi sumber daya 

alam melimpah dan tanah yang subur, sehingga kondisi tersebut dijadikan modal 

utama pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan berbagai jenis pariwasata. 

Sejak dideklarasikan sebagai daerah otonom, Kota Batu memberikan kesempatan 

kepada para investor untuk berinvestasi didaerahnya. Maka dari itu, tidak heran 

jika berkembangnya sektor pariwisata menyebabkan petani untuk beralih profesi 

sebagai pengusaha penyedia jasa dibidang pariwisata. 

Tabel 1.1 Jumlah objek wisata berdasarkan jenis di Kota Batu 

No. Jenis Wisata Jumlah 

1. Wisata Alami 12 tempat wisata 

2. Wisata Buatan 19 tempat wisata 

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Batu 

                                                           
4 Walhi Jatim. 2018. Alih Fungsi Lahan Produktif Mengancam Keberlangsungan Hidup. Dikutip 

dari http://walhijatim.or.id/2018/09/alih-fungsi-lahan-produktif-mengancam-keberlansungan-

lingkungan-hidup/ pada 29 Februari 2019 

http://walhijatim.or.id/2018/09/alih-fungsi-lahan-produktif-mengancam-keberlansungan-lingkungan-hidup/
http://walhijatim.or.id/2018/09/alih-fungsi-lahan-produktif-mengancam-keberlansungan-lingkungan-hidup/
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Melihat tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah wisata buatan lebih 

besar daripada wisata alami. Hal ini berbanding terbalik dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mem-branding Kota 

Batu menjadikan kota dengan sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan 

internasional. Maraknya pembangunan objek wisata, diiringi oleh pembangunan 

jasa akomodasi untuk menunjang kebutuhan wisatawan. Maka dari itu, 

pemerintah membuka jalan kepada investor sebagai penyedia jasa akomodasi 

seperti villa, guest house, dan hotel serta restoran. Salah satu tujuan dalam 

pembangunan pariwisata ialah untuk mendongkrak perekonomian daerah, namun 

kegiatan tersebut justru berakibat pada kerusakan lingkungan. 

Pada akhir tahun 2017, Kota Batu telah meresmikan objek wisata baru 

yaitu Jawa Timur Park 3 yang dibangun diatas lahan pertanian seluas 15 hektare.5 

Jatim Park 3 merupakan contoh jenis objek wisata buatan, dengan mengusung 

tema edukasi wisata dinosaurus. Pembangunan objek wisata kali ini melahirkan 

beberapa permasalahan seperti pembangunan pagar tembok beton yang menutupi 

aliran sungai tersier sehingga mengganggu aktivitas pertanian, degradasi lahan 

pertanian, dan penebangan pohon yang mengancam daya dukung lingkungan Kota 

Batu.  

Timbulnya permasalahan tersebut dikarenakan adanya kontradiksi antara 

kebijakan pembangunan pariwisata seperti Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu Tahun 2015-2030 dengan Perda Kota 

Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-

                                                           
5 Jatim Park Group. 2017. Dinosaurs Alive Here. Dikutip dari https://jtp.id/dinopark/profil pada 7 

Mei 2019 

https://jtp.id/dinopark/profil
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2030 yang berisi menjadikan Kota Batu menjadi sentra wisata dengan kebijakan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

Objek wisata Jawa Timur Park 3 dibangun di Desa Junrejo yang 

kawasannya termasuk dalam kategori dilindungi. Hal tersebut termaktubkan 

dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Tahun 2010-2030.  Dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa luas 

lahan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 1.252,00 hektare disebar dibeberapa 

wilayah seperti Desa Pendem, Junrejo, Giripurno, Pandanrejo, Beji, Mojorejo, 

Dadaprejo, Kelurahan Sisir, dan Temas yang artinya lahan tersebut tidak boleh di 

alih fungsikan kecuali untuk kepentingan umum. 

Dalam perspektif ekologi politik, terjadinya alih fungsi lahan diatas 

disebabkan karena ketidak berpihakan kebijakan pemerintah dalam upaya-upaya 

perlindungan lahan. Hal ini diperkuat dengan jumlah lahan yang ditetapkan di 

PLP2B. Berdasarkan data yang ada, lahan pertanian yang dimiliki oleh Kota Batu 

sebesar 2,888.82 hektar, namun lahan yang dialokasikan dalam RTRW sebesar  

1,252.00 hektar, itu menandakan masih terdapat 1.636,82 hektare lahan yang tidak 

dilindungi oleh pemerintah Kota Batu.6  

Berangkat dari permasalahan diatas maka peneliti ingin mengerangkai 

problematika alih fungsi lahan pertanian menjadi objek wisata dalam perspektif 

ekologi politik, dimana terjadinya kegiatan alih fungsi lahan pertanian 

dikarenakan adanya aktor yang terlibat dan dapat mempengaruhi suatu kebijakan. 

                                                           
6 Difirsta, Mayedha. 2017. Krisis Ekologi Kota Batu dan Dampak Sosialnya. Diakses https://mcw-

malang.org/krisis-ekologi-kota-batu-dan-dampak-sosialnya/ pada 1 Februari 2019  

https://mcw-malang.org/krisis-ekologi-kota-batu-dan-dampak-sosialnya/
https://mcw-malang.org/krisis-ekologi-kota-batu-dan-dampak-sosialnya/
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Dengan ekologi politik dapat dipetakan siapa saja aktor yang diuntungkan serta 

mengetahui apa saja kepentingan setiap aktor. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana ekologi politik alih fungsi lahan pertanian menjadi objek wisata di 

Kota Batu? 

2. Apa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan alih fungsi lahan pertanian di 

Kota Batu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ekologi politik alih fungsi lahan pertanian menjadi objek 

wisata di Kota Batu.  

2. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi dalam kegiatan alih 

fungsi lahan pertanian di Kota Batu . 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada paparan rumusan masalah serta tujuan penelitian diatas, 

maka harapan dari penelitian ini mampu menyumbangkan dedikasi berupa 

manfaat kepada pihak tertentu dan dapat menjadi rujukan perbaikan pada poin 

yang menjadi fokus permasalahan. Diantaranya yakni: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan riset ini mampu memberikan atau menambah 

referensi keilmuan, yang nantinya dapat memeberikan manfaat untuk 
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dikembangkan dalam kajian ilmu pemerintahan, khususnya ekologi politik alih 

fungsi lahan pertanian menjadi objek wisata baik untuk kalangan akademisi 

maupun masyarakat luas. Disisi lain, penelitian ini merupakan hasil dari bidang 

kajian ilmu kebijakan publik dan politik pertanahan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan 

kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Batu dan jajaran Organisasi 

Perangkat Daerah nya serta stakeholders yang bersangkutan seperti swasta dan 

masyarakat dalam konteks melindungi lahan pertanian terutama dalam bidang 

ilmu pemerintahan. Selain memberikan manfaat kepada pemda dan jajarannya, 

riset ini digunakan untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu 

pemerintahan (IP). 

1.5 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan interpretasi yang mampu mengilustrasikan 

sebuah gambaran dengan penggunaan konsep-konsep lainnya.7 Sebuah definisi 

perlu menjabarkan ciri dari konsep yang diinterpretasikan dengan mendasar serta 

objektif. Definisi konseptual menyajikan gambaran yang ringkas dan jelas tentang 

konsep yang nantinya akan dipergunakan sebagai kacamata dalam sebuah riset. 

Dengan ini, maka penulis perlu mendefinisikan konsep yang menggambarkan 

penelitian ini, diantaranya: 

1.5.1 Ekologi Politik 

Ekologi politik merupakan bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek 

sosial politik terhadap pengelolaan lingkungan. Terdapat asumsi dasar dalam 

                                                           
7 Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama, Hal. 119. 
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ekologi politik bahwa perubahan lingkungan tidaklah bersifat netral, melainkan 

merupakan suatu bentuk politized environtment dimana terdapat melibatkan aktor-

aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global.8 

Salah satu contoh bentuk dari ekologi politik ialah kegagalan kebijakan lahan 

pertanian berkelanjutan di Kota Batu terjadi karena pemerintah tidak 

memprioritaskan upaya-upaya perlindungan lahan justru pemerintahlah yang 

menjadi aktor dalam kegagalan kebijakan. 

1.5.2 Alih Fungsi Lahan Pertanian  

Alih fungsi lahan pertanian sering disebut dengan konversi lahan, yang 

artinya kegiatan perubahan fungsi lahan baik dalam skala kecil maupun besar dari 

fungsi awal peruntukkannya menjadi lahan yang berdampak berdampak negative 

bagi lingkungan sekitar. Kegiatan alih fungsi lahan disebabkan karena adanya 

beberapa faktor seperti meningkatnya jumlah penduduk, sehingga dipergunakan 

untuk pemenuhan kebutuhannya. Selain itu, faktor yang mendorong kegiatan alih 

fungsi lahan ialah tuntutan dalam perbaikan taraf kehidupan.  

1.5.3 Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan meningkatkan kualitas hidup dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Dalam mengembangkan pariwisata diharapkan mampu memberikan dampak 

positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimana objek wisata itu didirikan. 

Sejatinya, terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, 

seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Terdapat 3 faktor yang dapat 

dijadikan acuan dalam keberhasilan pengembangan pariwisata, yaitu pertama, 

                                                           
8 Satria A. 2007. Ekologi Politik. Fondasi, Teori dan Diskursus Ekologi Manusia. Prosiding 
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adanya objek yang memiliki ketertarikan wisatawan. Kedua, dukungan berupa 

sarana dan prasarana. Ketiga, adanya akomodasi yang mampu memberikan 

kenyamanan bagi wisatawan.9  

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Ekologi politik alih fungsi lahan pertanian menjadi objek pariwisata di 

Kota Batu adalah: 

1. Analisis Isi Kebijakan Perda Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kota Batu 

a. Peran Dinas Pertanian dalam melindungi lahan pertanian 

b. Gap dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu antara 

perlindungan lahan pertanian dengan pengembangan pariwisata 

c. Proses pembebasan lahan pertanian berkelanjutan di Desa Junrejo 

d. Peran aktor dalam konversi lahan pertanian di Desa Junrejo 

2. Manfaat  Pembangunan Objek Wisata Jatim Park 3 

a. Manfaat bagi pemerintah 

b. Manfaat bagi masyarakat 

3. Dampak Lingkungan Terhadap Pembangunan Jatim Park 3 

a. Polusi air limbah domestik 

b. Polusi udara dan dust particulate 

4. Dampak Sosial Pembangunan Jatim Park 3 Bagi Masyarakat 

a. Kemacetan di jalan utama 

b. Polusi suara 

c. Beralihnya profesi petani 

                                                           
9 Yoeti, Oka A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Penerbit Angkasa 
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5. Dampak Ekonomi Pembangunan Jatim Park 3 Bagi Masyarakat 

a. Terserapnya sumber daya manusia masyarakat sekitar 

b. Terciptanya ruang berdagang bagi pelaku UMKM 

1.6.2 Permasalahan yang dihadapi dalam ekologi politik alih fungsi lahan 

pertanian di Kota Batu. 

1. Perda PLPB yang kurang detail/spesifik 

2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan melindungi sumber daya 

1.7 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Peneliti (Teori Ekologi Politik Bryant dan Bailey) 

Kerangka beripikir diatas menjelaskan bahwa dalam menjalakan kebijakan 

perlindungan lahan pertanian berkelanjutan terdapat tim pengkaji LP2B yang 

melibatkan Dinas Pertanian, PUPR, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu 

Satu Pintu. Dalam perlindungan lahan pertanian akan diikoordinasikan lebih 
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lanjut oleh Dinas Pertanian. Hal ini, sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2012 

Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.  

Dalam perda tersebut juga termaktub daerah mana saja yang 

dikualifikasikan sebagai lahan pertanian berkelanjutan, salah satunya Desa 

Junrejo yang masuk dalam kategori kawasan tanaman pangan, yang artinya tidak 

dapat dialihfungsikan. Namun, di sebagian lahan pertanian Desa Junrejo telah 

dialih fungsikan sebagai objek wisata Jatim Park 3. Pembangunan objek wisata ini 

merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengembangkan bidang pariwisata, 

dan sudah didukung oleh adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 

Daerah 2015-2030. 

Dengan ini, peneliti akan melihat dari kacamata ekologi politik bagaimana 

arah kebijakan perda LP2B, manfaat lahan bagi setiap aktor, melihat manfaat 

yang timbul setelah terjadinya pembangunan, dan dampak yang dirasakan 

masyarakat sekitar, serta resiko lingkungan yang dihadapi. 

1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian atau metpen yakni bentuk upaya ilmiah untuk 

memperoleh data atau dokumen dengan maksud tertentu. Prosedur yang dilakukan 

harus secara sistematis agar masalah yang diteliti dapat dijawab. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, yang bertujuan memahami suatu 

fenomena yang mengutamakan proses korelasi antara peneliti/penulis dengan 

obyek yang diteliti. 

1.8.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian/riset ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Produk dari 

riset ini akan disajikan dengan bentuk deskripsi dari fakta dilapangan yang 
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mampu menjawab rumusan masalah diatas. Dengan ini, penelitian deskriptif 

kualitatif akan menjelaskan mengenai ekologi politik perlindungan lahan 

berkelanjutan di Kota Batu. 

1.8.2 Sumber Data 

Guna mendapatkan data dan dokumen yang relevan maka perlu dukungan 

dari narasumber dan data yang berkaitan. Oleh karena itu, adanya data tersebut 

dapat diperoleh dari sumber yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian, 

dengan ini data yang diperoleh diharuskan berasal dari sumber yang valid. Hal ini 

digunakan sebagai pendukung asas keilmiahan serta data/dokumen yang diperoleh 

dari sumber yang relevan. Maka dari itu, terdapat dua sumber data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, yakni data sekunder dan primer. 

Data primer merupakan keterangan yang didapat dari berbagai sumber 

utama yang mana berawal dari hasil pengamatan, wawancara, serta dokumentasi 

yang diperoleh langsung dari narasumber yang valid, akurat, dan relevan terkait 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Disisi lain, peneliti langsung 

bertatap muka dengan informan terkait dalam proses alih fungsi alih pertanian, 

seperti Barenlitbangda, Dinas pertanian, Dinas PUPR dan Dinas Penanaman 

Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan data sekunder merupakan data 

yang diperoleh sebagai pendukung dalam menguatkan penelitian. Data tersebut 

dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, profil 

instansi terkait yang berasal dari hasil jurnal, dokumentasi, buku maupun media 

online. 
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1.8.3 Teknik Pengumpulan Data 

Keberadaan data dalam suatu penelitian menjadi suatu yang sangat penting 

karena data/dokumen tersebut akan dijadikan acuan dasar dalam menjawab 

sebuah rumusan masalah dalam penelitian. Dalam mengimplementasikan suatu 

metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif akan diajukan pertanyaan-

pertanyaan yang memuat tema penelitian dan dilakukan secara terbuka kepada 

narasumber yang nantinya data tersebut disajikan berupa narasi, tabel, grafik dan 

gambar. Dengan ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Kegiatan observasi/pengamatan dilapangan merupakan aksi awal yang 

akan dilaksanakan peneliti. Dalam kegiatan observasi dapat dibedakan menjadi 

participant observation dan non participant observation.10 Pada riset kali ini ini, 

pengamatan dilapangan akan dilakukan di lokasi para subyek atau narasumber 

yang telah ditentukan, yaitu lokasi pada Dinas Pertanian, dan Dinas Penanaman 

Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dalam melakukan observasi, peneliti 

menggunakan jenis observasi partisipasi pasif yang artinya peneliti tidak 

berhadapan langsung dengan kegiatan yang sedang berjalan. Tujuan dari 

observasi ini yakni untuk memperoleh keterangan yang lebih rinci serta terdapat 

gambaran yang lebih jelas dari setiap fakta dilapangan.  

Wawancara merupakan kegiatan yng menggambarkan sesi tanya dan 

jawab antara narasumber dan peneliti yang kompeten untuk memperoleh data 

valid. pada tahap wawancara, peneliti dapat dibantu menggunakan alat perekam 

supaya peneliti dapat memperoleh informasi dengan akurat. Pada tahap ini, 

                                                           
10 Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV 
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peneliti akan melakukan wawancara terstruktur, yang artinya peneliti sudah 

mempersiapkan terlebih dahulu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan tentang fokus penelitian yakni ekologi politik alih fungsi lahan pertanian 

menjadi objek wisata di Kota Batu dengan bantuan interview guide agar peneliti 

dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Dnegan ini, peneliti telah 

memetakan subyek yang akan menjadi narasumber ialah kepala atau pegawai dari 

Dinas Pertanian, dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu.  

Selanjutnya, pada tahap dokumentasi peneliti akan mengumpulkan data 

berupa kumpulan data atau dokumen terkait ekologi politik perlindungan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan yang diperolah selama penelitian berlangsung 

seperti, note book, foto atau gamber pada saat dilapangan yang sekiranya dapat 

digunakan sebagai pendukung penelitian. Hasil dari dokumentasi ini lebih 

mengacu pada arsip perundang-undangan tentang perlindungan lahan, RPJMD, 

dan laporan tentang jumlah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

1.8.4 Subyek Penelitian 

Pihak yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian dapat disebut dengan 

subyek penelitian yakni berguna untuk mendapatkan keterkait kasus yang diteliti. 

Sampel yang digunakan dalam subyek penelitian kualitatif ialah orang-orang yang 

dianggap paham terkait tema penelitian. Penelitian ini menggunakan cara 

purposive sampling dalam menentukan pihak-pihak yang menjadi narasumber 

karena peneliti menggunakan pemahamannya mengenai suatu kelompok dalam 

memilih subyek  yang dapat mewakili untuk diteliti.11 Adapun subyek dalam 

                                                           
11 Sugiono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. ALFABETA. Hal 5 
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penelitian ini adalah kepala/pegawai Dinas Pertanian dan kepala/pegawai Dinas 

Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. 

1.8.5 Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yakni tempat yang dijadikan tujuan oleh peneliti 

sesuai dengan keperluan penelitian. Secara garis besar, lokasi penelitian ini berada 

di wilayah Kota Batu. Maka dari itu, peneliti memetakan lokasi dalam penelitian 

ini berada pada Dinas Pertanian, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu 

Pintu yakni berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No. 103, Pesanggrahan, Block 

Office, Kota Batu. 

1.8.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan terstruktur untuk mengelompokkan 

informasi yang diperoleh dan saling berkaitan. Peneliti memilih menggunakan 

analisis kualitatif sebagai teknik dalam analisis data. Jenis penelitian ini berupa 

deskriptif kualitatif sehingga peneliti menggunakan bentuk analisis data yang 

telah ditawarkan oleh Miles dan Huberman.12 Terdapat suatu runtutan tahapan 

yang digunakan dalam menganalisis data yakni; 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi 

data, 3) Display data, 4) Pengambilan kesimpulan. 

Pertama, dalam tahap pengumpulan peneliti akan melakukan pada saat 

sebelum dan saat penelitian berlangsung. Pada tahap ini peneliti tidak 

memberikan batas waktu pengumpulan data ketika di lapangan, karena dapat 

menggunakan waktu yang telah disepakati ketika proses perizinan penelitian 

berlangsung. Hal ini seperti yang telah disampaikan penulis sebelumnya bahwa 

                                                           
12 Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UIP. Hal.20 
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tahap pengumpulan data dapat dilakukan pada saat pengamatan langsung 

dilapangan dengan tujuan yang telah ditentukan. 

Kedua, tahap reduksi data merupakan proses memilah dan memilih data 

yang dilakukan oleh peneliti yakni data yang diperoleh dari wawancara dengan 

narasumber, dokumen peraturan perundang-undangan tentang kebijakan 

perlindungan lahan, dan RPJMD Kota Batu. Pada tahap ini, setelah peneliti 

memperoleh data dari hasil kegiatan observasi/pengamatan, wawancara bersama 

informan dan dokumentasi, peneliti mengkategorikan data tersebut sesuai dengan 

fokus penelitian yang dikemudian dirangkai menjadi bentuk tulisan. Dengan ini, 

data/dokumen yang sudah direduksi akan memperoleh gambaran yang detail 

sesuai dengan fokus permasalahan tentang kebijakan perlindungan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan dalam perspektif ekologi politik, selain itu peneliti dapat 

lebih mudah untuk mengumpulkan data selanjutnya. 

Ketiga, setelah data tersebut terreduksi maka tahap selanjutnya ialah 

mendisplaykan data. Dalam bentuk penelitian kualitatif, maka penyajian 

data/dokumen dapat dikerjakan dengan ringkas, disertakan bagan, dan susunan 

narasi dari hasil penelitian. Dengan adanya tahapan display data maka peneliti 

dapat dengan mudah untuk memahami hasil dari observasi dilapangan sehingga 

dapat melanjutkan tahapan dari apa telah dipahami sebelumnya.13 Dalam proses 

penyajian data peneliti akan diarakan supaya hasil reduksi yang telah dikerjakan 

mampu disajikan dengan bentuk narasi teks, gambar bagan serta adanya diagram 

alur. Dengan adanya model penyajian yang demikian, peneliti akan dengan mudah 

memahami fenomena yang terjadi sesuai dengan tema penelitian. 

                                                           
13 Ibid, Hal.341 
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Keempat, pada tahap kesimpulan data merupakan proses akhir dari 

rangkaian teknik analisis data. Pada tahap ini, peneliti akan mengerangkai 

kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan titik fokus dari jawaban rumusan 

masalah dan menguak fenomena yang terjadi di lapangan. Pada tahap kesimpulan 

data, proses analisis tidak bisa langsung jadi, karena ada proses interaktif yang 

perlu dilakukan diantara kegiatan-kegiatan analisis data sebelum pada tahap 

kesimpulan. Setelah itu, ada tahap verifikasi data sepanjang waktu penelitian 

sampai pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian 

dengan tema ekologi politik. 


