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ABSTRAK 

Ahmad Syawal, 2022. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Makassar, dibimbing oleh H. 

Muhlis Madani dan Nuryanti Mustari. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perilaku 

hubungan antar organisasi, perilaku implementator tingkat bawah, perilaku 

kelompok sasaran dan faktor pendukung dan faktor penghambat 

implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan di Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan 

data  observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara 

purposive sampling. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Perilaku hubungan antar 

organisasi berupa, komitmen Pemerintah Kota Makassar, diwujudkan TIM 

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) penyusunan rencana pengadaan 

kawasan khusus LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). 

Sementara, koordinasi belum berjalan dengan baik. 2. Perilaku 

implementator tingkat bawah berupa, control organisasi oleh Dinas 

Pertanian sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu. Sedangkan, etos kerja 

diwujudkan dengan membuat program peningkatan hasil produksi dengan 

memberikan bantuan sarana dan sarana produksi. Sementara, 

sumberdaya finansial selama ini, bersumber dari APBN Pusat dan APBD 

Kota Makassar. 3. Perilaku kelompok sasaran, berupa respon positif 

diwujudkan dengan adanya dukungan petani terhadap program 

peningkatan hasil produksi. Adapun respon negatif, berupa penjualan 

lahan pertanian. 4. Faktor pendukung adalah ketersediaan data spasial 

lengkap. Sementara, untuk faktor penghambat adalah kurangnya 

anggaran program peningkatan hasil produksi. 

Kata Kunci ; Kebijakan, Implementasi, Perlindungan lahan, Pertanian 
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ABSTRACT 

Ahmad Syawal, 2022. The Implementation of Sustainable Food 

Agriculture Land Protection Policy in Makassar. Supervised by H. Muhlis 

Madani and Nuryanti Mustari. 

This research aims to find out and analyze the correlation between 

organizations and doer behavior at the bottom level, target group 

behavior, supporting factors and inhibiting factors toward the 

implementation of sustainable food protection policy Kota Makassar. The 

Method used in this study was qualitative with a case study approach. 

Technique of collection data were observation data, interviews and 

documentation. Informants were selected by purposive sampling. 

Technique of data analysis through data reduction, data presentation and 

conclusion. 

The results showed that: 1. Inter-organizational behavior correlation 

in the form of Makassar government commitment in realizing RT/RW 

TEAM (Regional Spatial Plan), drafting a special area procurement plan 

LP2B (Sustainable Food Agricultural Land). Meanwhile, the coordination 

not gone well. 2. The doer behavior at the lower level in the form of, 

organizational control by the Agriculture Department was done 2 (two) 

times a week. Meanwhile, the work ethic was realized by making program 

to increase production output by providing assistance with means of 

production. Meanwhile, financial resources so far was coming from the 

Central Budget and Makassar regional financial. 3. The behavior of the 

target group in the form of a positive response was realized by the support 

of farmers to the program of increasing production. As for the negative 

response, in the form of agricultural land sales. 4. The supporting factor for 

the availability of complete spatial data. Meanwhile, for the inhibiting factor 

was the lack of budget program that increased at production output. 

 

Keywords; Policy, Implementation, Land protection, Agriculture 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sebagai Negara agraris, pembentukan dasar ekonomi masyarakat 

Indonesia adalah bidang pertanian. Berdasar pada perubahan agraria 

serta pengaturan yang sesuai identifikasi dari pembangunan kembali 

penggunaan dan penguasaan aset yang ada di suatu kawasan, 

terkhusus di kawasan lahan pertanian itu sendiri, telah diatur dalam 

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2009 mengenai 

Perlindungan Lahan akan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai 

suatu system serta proses dalam penetapan, perencanaan, 

pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian serta pengawasan 

lahan pertanian akan pangan dengan cara berkelanjutan.  

Jaminan lahan pertanian pangan adalah bagian mendasar dari 

penataan ruang. Oleh karena itu, penting untuk mengamankan lahan 

pertanian pangan dengan menentukan zona hortikultura pangan yang 

harus dipastikan. 

Ini sesuai hukum Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perancangan serta Perubahan Kapasitas Lahan Pertanian Pangan 

yang Berkelanjutan merupakan kawasan pertanian yang diputuskan 

untuk dipastikan dan ditumbuhkan secara andal untuk memberikan 

makanan pokok untuk kemandirian, kedaulatan serta ketahanan 

pangan untuk nasional. 
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Adapun yang diatur mengenai Areal Alokasi Lahan Pertanian 

sebagai Areal Budidaya di Kota Makassar diatur dalam PERDA RTRW 

Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Rencana akan Tata 

Ruang Wilayah Kota Makassar di Tahun 2015 - 2023, dijelaskan pada 

bagian pasal 72 yaitu tentang Kawasan Peruntukan Pertanian. 

Dalam menghadapi kemajuan, di bidang agraria masih banyak 

persoalan serius yang harus diselesaikan, salah satunya adalah 

masalah perubahan kapasitas lahan pertanian menjadi lahan 

nonpertanian yang saat ini sedang berkembang. Peralihan lahan 

agraria jelas bukan persoalan lain. Sesuai dengan peningkatan jumlah 

penduduk dan kebutuhan akan kerangka kerja seperti penginapan, 

jalan-jalan, industri, tempat kerja dan struktur yang berbeda, kebutuhan 

untuk penambahan akan lahan. Sementara perkembangan keuangan 

yang begitu tinggi telah mendorong perkembangan yang begitu besar 

dibeberapa bagian khusus wilayah ekonomi. Pembangunan ini juga 

telah membutuhkan kawasan lahan yang cukup luas, mengakibatkan 

terjadinya perluasan kebutuhan akan lahan sebagai perbaikan, 

sedangkan aksesibilitas kawasan lahan secara keseluruhan 

mengakibatkan terjadinya persaingan akan penggunaan di wilayah 

lahan. (Puspasari, 2012) 

Perubahan fungsi lahan akibat persaingan guna lahan dari 

kebijakan penatataan ruang dan pembangunan yang berkelanjutan 

disetiap wilayah, sudah seharusnya mampu atau dapat memperhatikan 
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dan mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, social dan 

lingkungan hidup. Sehingga dengan adanya setiap penggunaan lahan, 

sudah seharusnya mampu dipertanggungjawabkan dengan baik 

dengan memperhatikan etika pembangunan. Sehingga terjadi 

kesimbangan dalam menggunakan lahan, agar tidak terjadi kerusakan 

ekologis. 

Sebagaiman jelas telah diterangkan dalam Al-Quran perkara 

perihal manusia adalah khalifah Allah yang diberi tanggung jawab atas 

kelestarian alam. Selain diwajibkan untuk beribadah, Allah juga 

memberikan fasilitas yang bisa manusia panen di bumi sebagai bekal 

hidup. Namun karena keserakahan manusia akan harta benda 

membuatnya lalai akan tugas menjaga keseimbangan alam. Sehingga 

terbuktilah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Ar-rum ayat 

41-42 yang berbunyi: 

Ar-Rum 41 

Ar-Rum 42 

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka 

merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah 

https://www.tempo.co/tag/manusia
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dibumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. 

Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan 

(Allah).” (QS. Ar-rum: 41-42) 

Ayat tersebut diturunkan untuk menegaskan bahwa, ulah 

manusialah yang menjadi penyebab berbagai kerusakan yang terjadi di 

darat dan bahkan di laut yang merupakan salah satu akibat dari 

kejahatan orang-orang yang berdosa. Contoh kecil bencana akibat 

hilangnya keseimbangan alam tersebut pada masa sekarang adalah 

adanya bencana banjir karena tidak adanya penyerapan air dan 

terjadinya longsor dikarenakan alih fungsi lahan yang berlebihan dan 

semua itu akibat dari kejahilan tangan-tangan manusia akibat dari tidak 

adanya keseimbangan penggunaan lahan. Oleh karena itu, semua 

manusia, hendaknya memikirkan bagaimana langkah penanggulangan 

penyelamatan lingkungan tersebut. 

Mempertimbangkan akibat dari ditimbulkannya perubahan lahan 

begitu luas, sehingga penting untuk mengambil tindakan pengendalian. 

Kajian tentang perlindungan lahan pertanian telah banyak dilakukan 

sebelumnya oleh peneliti lainnya, begitupun juga tentang kajian 

implementasi kebijakan telah banyak ditulis oleh para ilmuan. Tetapi, 

kajian yang mencoba menyentuh perspektif implementasi kebijakan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota Makassar 

belum perna disentuh untuk dijadikan sebagai bahan kajian atau 

penelitian. Seperti kajian yang dilakukan oleh Cahyaningrum (2019), 
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dengan penelitiannya yang berjudul Perlindungan Hukum Lahan 

Pertanian Pangan dari Alih Fungsi Pangan Non Pertanian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, telah ada upaya pengamanan yang 

dilakukan baik secara preventif maupun represif. Meski sudah 

dipastikan, alih fungsi lahan untuk pertanian pangan justru terjadi. 

Sebagian alasannya adalah: Pengaturan pengamanan lahan pangan 

agraria belum ditindaklanjuti, persyaratan lahan untuk kepentingan 

yang berbeda, dan rendahnya gaji para petani. 

Semua jenis strategi mengandung bahaya kekecewaan. 

Hoogwood dan Gunn dalam Mustari (2015), memisahkan ide 

kekecewaan strategi menjadi dua klasifikasi, yaitu non-execution (tidak 

dilakukan) dan tidak membuahkan hasil (eksekusi tidak efektif). Tidak 

dieksekusi menyiratkan bahwa pengaturan tidak dilakukan sesuai 

rencana, mungkin dengan alasan pertemuan yang terkait dengan 

pelaksanaan tidak berpartisipasi atau bekerja sia-sia, bekerja dengan 

menyedihkan atau tidak sepenuhnya mengontrol masalah, atau 

masalah dibuat melewati ruang lingkup mereka. Jadi terlepas dari 

bagaimana mereka berusaha, rintangan tidak bisa bertahan. 

Selanjutnya, eksekusi yang sukses sulit untuk dipenuhi. 

Menurut Ripley dan Frankin, dalam Maulana dan Nugroho (2019), 

mengenalkan dengan cara “kepatuhan” serta secara factual di 

implementasi kebijakan. Mengingat yang digunakan secara konsistensi 

dan metodologi asli, sangat baik dapat diungkapkan bahwa pencapaian 
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pengaturan sebagian besar ditentukan oleh tahap pelaksanaan dan 

pencapaian siklus pelaksanaan dikendalikan oleh kapasitas praktisi, 

khususnya: (1) konsistensi praktisi mengikuti akan apa yang telah 

diperintahkan oleh pimpinan, serta (2) kapasitas praktisi untuk 

melaksanakan yang terlihat sesuai untuk pilihan individu dalam 

mengelola dampak luar dan variabel non-otoritatif, atau metodologi 

otentik. 

Adapun kebijakan tentang Perlindungan Lahan Pertanian akan 

Pangan yang Berkelanjutan diatur di Peraturan Perundang-Undangan 

No 41 Tahun 2009 mengenai Perlindungan akan Lahan bidang 

Pertanian Pangan yang Berkelanjutan, yang berdasar pada asas, ruang 

lingkup, tujuan, perencanaan, pengembangan, penetapan, 

pemanfaatan, penelitian, pengendalian, pengawasan, pembinaan 

system informasi, pemberdayaan serta perlindungan petani, sanksi 

admisistrasi, pembiayaan serta penetapan pidana. 

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2009 berfungsi; 

a. Menjaga wilayah serta lahan akan pertanian pangan yang 

berkelanjutan. 

b. Menetapkan ketersediaan lahan akan pertanian pangan yang 

berkelanjutan. 

c. Menargetkan ketahanan, kedaulatan serta kemandirian pangan. 

d. Menjaga status kepemilikan lahan akan pertanian pangan punya 

petani. 
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e. Menumbuhkan kesejahtraan petani serta masyarakat. 

f. Menumbuhkan pemberdayaan serta perlindungan petani. 

g. Mengurangi pengangguran untuk memberikan kehidupan layak.  

h. Melindungi keadilan ekologis. 

i. Tercapainya revitalisasi dibidang pertanian. 

Salah satu yang pasti tidak bisa direnungkan dalam 

melaksanakan perubahan penggunaan lahan merupakan efek dari 

transformasi lahan tersebut. Untuk wilayah pertanian, tanah adalah 

prinsip dan faktor penting penciptaan. Berbeda dengan penurunan yang 

terjadi akibat serangan gangguan, musim kemarau, banjir, dan 

berbagai elemen lain yang lebih bersifat sementara, pengurangan yang 

terjadi akibat perubahan lahan lebih berkelanjutan dan susah lagi untuk 

bisa diperbaiki, akibatnya penurunan luas lahan atau wilayah yang 

dimanfaatkan guna pertanian yang bisa mengganggu kemandirian, 

ketahanan, kedaulatan pangan, baik secara lokal serta secara nasional. 

Keajaiban perubahan kapasitas lahan agraris menjadi 

pemanfaatan non-pertanian yang dikeadaan saat ini yang terjadi 

dengan sangat cepat di beberapa bagian wilayah metropolitan di 

Negara Indonesia, diantaranya wilayah metropolitan yang telah 

merubah kapasitas akan lahan hortikultura adalah kota utama Sulawesi 

Selatan, yaitu Kota Makassar.  

Sebagai ibu kota daerah Sulawesi selatan, kota Makassar tidak  

dapat dipisahkan oleh perkembangan pesat keajaiban perubahan lahan 
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akan pertanian yang berubah menjadi lahan yang bukan pertanian yang 

bisa kita temukan di tabel yang terlampir: 

Tabel 1.1 Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Makassar Tahun 

2013-2019 

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar 2019 

Tabel di atas kita bisa lihat bahwa, luas lahan sawah pada tahun 

2013-2018 seluas 2.636 Ha. Sementara di Tahun 2019 terjadi 

penurunan luas lahan sawah menjadi seluas 2.035 Ha. Berkurangnya 

luas lahan sawah ini disebabkan oleh adanya konversi atau alih fungsi 

lahan dari lahan pertanian ke non pertanian, baik untuk keperluan 

perumahan, fasilitas umum maupun property lainnya. 

Demikian juga dipertegas dikatakan oleh Kepala Dinas Pertanian 

dan Perikanan (DP2) Makassar yaitu, Bapak Abd. Rahman Bando 

(beritakotamakassar.fajar.co.id/ 2020/02/21), mencatat luas hamparan 

lahan pertanian di Kota Makassar yang hilang dalam kurun waktu 10 

 -  

 2,636   2,636   2,636   2,636   2,636  

 2,035  

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  
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tahun terakhir seluas 500 hektar. Data lahan untuk Sawah pada tahun 

2008 itu luasnya 2.636 hektar.  

Ketahanan lahan akan pertanian pangan yang ada di kota 

Makassar mutlak terkendala akan ketersediaan kapasitas lahan akan 

pertanian, karena perkembangan penduduk dan permukiman. 

Pergerakan pelaku bisnis properti dalam membeli tanah juga 

berkembang pesat. Lahan pertanian di Kota Makassar semakin 

sederhana selangkah demi selangkah. Untuk situasi ini, otoritas publik 

sebagai pemegang pendekatan harus memberikan pertimbangan yang 

luar biasa sejauh jaminan terhadap daerah pertanian itu sendiri, dengan 

melakukan pengaturan tentang penjaminan lahan pangan pertanian 

yang ekonomis, seperti yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang 

- Undangan No 41 Tahun 2009 dengan tetap menjaga dan mencegah 

transformasi kapasitas lahan pertanian yang semakin padat dan 

selanjutnya dilakukan untuk membatasi efek kemalangan baik sejauh 

pemeliharaan ekologis untuk asimilasi air untuk mengurangi efek banjir, 

sebagai pemasok makanan dan selanjutnya untuk memperluas 

pendapatan ekonomi Kota di Makassar. 

Sehubungan dengan masalah yang dialami diatas, untuk itu 

penulis berkesan untuk mengangkat penelitian yaitu “Implementasi 

Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di 

Kota Makassar”. 
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B.  Fokus Penelitian 

Rumusan masalah yang akan diteliti berdasarakan masalah 

penelitian sebagaimana dijelaskan diatas adalah; 

1. Bagaimana hubungan perilaku antara organisasi dalam melakukan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota Makassar  

2. Bagaimana perilaku pelaksana tingkat bawah dalam melakukan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelajutan di kota Makassar  

3. Bagaimana perilaku kelompok sasaran dalam melakukan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota Makassar  

4. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan di kota Makassar 

C. Tujuan Penelitian 

Sementara adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan 

yaitu; 

1. Menganalisis perilaku hubungan antar organisasi dalam melindungi 

lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota Makassar 

2. Menganalisis perilaku pelaksana tingkat bawah dalam melindungi 

lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota Makassar 

3. Menganalisis perilaku kelompok sasaran dalam melindungi lahan 

pertanian pangan berkelanjutan di kota Makassar 
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4. menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam 

mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan di kota Makassar 

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian ini yang akan dilakukan terbagi menjadi dua 

yaitu; 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

Kegunaan hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan 

untuk dunia pendidikan tinggi khususnya di Program Studi Ilmu 

Administrasi Publik dalam mengembangkan teori yang lebih luas dan 

juga acuan untuk peneliti yang lain dimasalah yang serupa. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

Kegunaan penelitian ini bisa dapat membagikan ataupun 

memberi masukan serta kontribusi kepada berbagai instansi 

dilingkungan pemerintah kota Makassar, khususnya Dinas Pertanian 

dan Dinas Tata Ruang kota Makassar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan baik yang mengkaji persoalan implementasi kebijakan 

maupun yang mengkaji tentang analisis dan evaluasi kebijakan telah 

beberapa kali hal itu sangat banyak dilakukan menurut perspektif 

pelaksana Hukum, Kebijakan publik, Manajemen, atau Hortikultura. 

Konsekuensinya, untuk memulai eksplorasi  atau penelitian ini, ada 

beberapa audit tulisan yang berkaitan dengan subjek pemeriksaan para 

penulis sebelumnya di atas. Sehingga penting untuk mengambil tahap 

awal pemeriksaan, memutuskan situasi penelitian dan perbedaannya 

dengan spesialis sebelumnya. Sebagian dari ujian sebelumnya adalah: 

1. Randa Nurianansyah Putra (2015), dengan judul penelitian 

Penerapan Kebijakan Pengendalian Perubahan Fungsi Lahan 

Pertanian di Kota Batu Sebagai Kawasan Agropolitan, menyimpulkan 

bahwa, pada kenyataannya di lapangan Dinas Pertanian Kehutanan 

dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu 

berkoordinasi dan berupaya mengendalikan alih fungsi. Lahan 

pertanian di Kota Batu, tentunya sesuai dengan Undang-Undang 

nomor 41 Tahun 2009 yaitu perlindungan lahan pertanian, dan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Penataan Ruang dan Wilayah Kota Batu, yang mengontrol 
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konversi fungsi lahan pertanian ini. melalui Pemerintah Daerah 

memberikan insentif kepada petani di Kota Batu.  

Dalam teori tersebut dijelaskan oleh Grindle bahwa, tingkat 

keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada isi kebijakan, dimana 

muatan kebijakan dalam melindungi lahan pertanian sangat nyata 

dan jelas. Keseriusan aparatur pelaksana juga telah dilakukan 

dengan baik, seperti halnya pembentukan Badan Koordinasi 

Penataan Ruang wilayah Kota Batu dimana SKPD terkait 

perlindungan perubahan penggunaan lahan saling berkoordinasi, 

namun dalam Faktanya, meskipun kerjasama dan pengawasan yang 

baik antar SKPD masih tetap merubah fungsi lahan pertanian di Kota 

Batu yang mengakibatkan banyak petani menganggur dan 

kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari sehingga dapat dikatakan 

pengawasan dan koordinasi antar SKPD tersebut belum sudah 

optimal dan faktor utama dalam hal ini adalah masyarakat, dimana 

masyarakat itu sendiri belum tersentuh untuk menjaga lingkungan di 

sekitarnya. 

2. Gesthi Ika Janti (2016), dengan judul penelitian Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Penguatan Ketahanan 

Pangan Daerah (Studi di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 

Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Bantul belum serius dalam menyusun regulasi untuk 

kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
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Sejauh ini, beberapa kajian telah dilakukan sebagai dasar 

penyusunan regulasi. Kendala utama terletak pada kebijakan 

penataan ruang yang telah disusun sebelumnya, pelanggaran 

peraturan tata ruang wilayah, alokasi anggaran untuk regulasi 

perencanaan, kepentingan kelompok, kemauan petani dan 

ketersediaan lahan pertanian. Untuk memperkuat ketahanan pangan 

daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kajian atas 

kebijakan penataan ruang, penegakan peraturan tata ruang, 

mengalokasikan anggaran, menetapkan peraturan tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, memberikan 

insentif, dan melakukan kegiatan optimalisasi lahan, sertifikat tanah 

petani dan lahan. sinkronisasi data. pertanian.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dari beberapa penelitian 

yang disebutkan, tidak ada yang secara spesifik membahas tentang 

implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan. Hal ini menarik untuk dikaji karena pada 

kenyataannya implementasi perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan harus selalu dilakukan karena kebijakan tersebut telah 

ada sejak 10 tahun yang lalu (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan). 
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B. Tinjauan Konsep danTeori 

1. Kebijakan Publik 

Sekitar tahun 1970-an, gagasan pendekatan publik (pengaturan 

publik) dalam kajian administrasi negara mulai tercipta, yang titik 

fokus fundamentalnya adalah administrasi negara. Zona pendekatan 

ini sangat penting bagi administrasi Negara. Penjelasannya adalah, 

bahwa selain memiliki pilihan untuk memutuskan arah keseluruhan 

yang harus diambil negara untuk menaklukkan berbagai masalah 

masyarakat sebagai suatu peraturan, kebijakan negara juga dapat 

digunakan untuk memutuskan sejauh mana masalah yang dilihat 

oleh otoritas publik. Selain itu, kebijakan publik dapat menentukan 

sejauh mana asosiasi dan tugas administrasi itu sendiri. Munculnya 

konsentrasi kebijakan publik dalam administrasi Negara sebagian 

besar disebabkan oleh sejumlah besar spesialis otoritatif yang berdiri 

teguh pada situasi politik, dan agak sebagai akibat dari minat publik 

yang meluas untuk pendekatan yang lebih baik. (Madani, 2011). 

Kebijakan publik didefinisikan oleh Dye dalam Maulana dan 

Nugroho (2019), adalah whatever government choose to do or not to 

do. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan 

pemerintah, baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan 

publik. Maksudnya, jika anda melihat banyak jalan yang berlubang, 

jambatan rubuh, dan sekolah rubuh kemudian anda mengira 

pemerintah diam saja atau sekali lagi tidak ada kewajiban sama 
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sekali, pada titik itu "keheningan" otoritas publik, menurut Dye, 

adalah kebijakan. Penerjemahan pengaturan seperti yang 

ditunjukkan oleh Dye di atas harus diuraikan oleh dua hal penting: 

Pertama, strategi itu harus diselesaikan oleh kantor administrasi; 

Kedua, pendekatan berisi keputusan apakah badan publik yang 

melakukannya. 

Menurut Hoogerwerf dalam Sjoraida (2015), mengatakan 

bahwa kebijakan memiliki unsur-unsur kebijakan, yakni: (a) adanya 

program aksi; (b) target group; dan (c) unsur pelaksana. Unsur-unsur 

kebijakan juga menurut Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gunn 

mensyaratkan adanya (1) sumber daya yang memadai, (2) 

pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap pencapaian 

tujuan; dan (3) adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 

Setelah disetujui, kebijakan perlu dijalankan. Banyak kendala 

yang bisa muncul pada tahap ini. Dalam banyak kesempatan, 

dukungan lembaga eksternal difokuskan pada tahap pengembangan 

kebijakan, dan pemerintah menemukan diri mereka sendiri dengan 

kebijakan yang disetujui yang tidak sepenuhnya dipahami dan 

dengan dukungan terbatas, atau bahkan tanpa dukungan sama 

sekali, untuk implementasinya. Dalam banyak kasus, pembuatan 

kebijakan dianggap berasal dari pembuat keputusan, sedangkan 

implementasi dikaitkan dengan kapasitas administratif. UNESCO 

2006 dalam Ménard et al (2018). 
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Kebijakan adalah garis besar untuk aktivitas yang mengarah 

pada dan memengaruhi perilaku banyak individu yang dipengaruhi 

oleh pilihan tersebut. Pengaturan sengaja dibentuk dan dimaksudkan 

untuk membuat perilaku individu yang didukung (pengumpulan 

target) dirancang oleh suara dan definisi pendekatan rumusan 

kebijakan itu.(Marzali, 2012). 

Menurut Howlett dan Ramesh, 1995; Weimer dan Vining, 1989 

dalam Madani (2011), Dalam pembahasan kebijakan publik, para 

pelaku memiliki posisi yang sangat strategis bersama dengan para 

pelaku kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. Interaksi antara 

aktor dan institusi menentukan proses dan strategi perjalanan yang 

dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam arti yang lebih luas. Pada 

prinsipnya, para pelaku kebijakan adalah mereka yang selalu dan 

harus dilibatkan dalam setiap proses analisis kebijakan publik, baik 

sebagai perumus maupun sebagai penekan yang selalu aktif proaktif 

dalam melakukan interaksi dan iterasi dalam konteks analisis 

kebijakan publik. 

Sementara menurut Dede Mariana dalam Sururi (2017), bahwa, 

Mendefinisikan pengaturan secara tidak hati-hati yang tidak melalui 

langkah-langkah perincian yang tepat adalah alasan penolakan 

Perda / Perkada. Selain itu, kapasitas mediasi evaluatif dan 

pengendali dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak 

berdaya pada saat perumusan pengaturan daerah itu. 
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Adapun dalam pandangan Pandji Santosa dalam Kusumawati 

(2019), Mengenai makna pendekatan kebijakan publik, harus benar-

benar diakui bahwa sulit untuk memiliki pilihan untuk memberikan 

makna yang menyeluruh dari pengaturan publik. Memang, beberapa 

sarjana implementasi kebijakan suka menahan diri untuk meneliti 

apa arti pengaturan publik. Pada kenyataannya, mereka lebih fokus 

pada intisari yang terkandung dalam makna kebijakan publik. 

Sementara menurut Riant Nugroho dalam Sururi (2019), 

Mengenai cara pandang penataan publik yang responsif dan 

memberi ruang bagi peningkatan kemandirian masyarakat selama 

perencanaan pendekatan waktu yang dihabiskan, pelaksanaan dan 

pengkajian akan berdampak pada peningkatan bantuan pemerintah 

daerah setempat secara ekonomi. Dengan cara ini, kerjasama, 

siklus, dan latihan antara area lokal dan otoritas publik diperlukan 

dengan cara yang menguntungkan sehingga dipercaya bahwa 

mereka benar-benar ingin bereaksi terhadap elemen, permintaan, 

dan kepentingan masyarakat umum. Pengaturan publik, sekali lagi, 

adalah item yang memperjuangkan kepentingan publik yang cara 

berpikirnya membutuhkan kontribusi publik dari awal sampai akhir. 

Komponen utama dari pendekatan pengaturan publik adalah 

proses pengaturan. Di sini, pendekatan pengaturan publik dipandang 

sebagai interaksi tindakan atau sebagai kerangka tunggal yang 

bergerak mulai dari satu bagian kemudian ke bagian berikutnya 
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secara nonstop, umumnya memutuskan dan membentuk satu sama 

lain. Cara menuju pengungkapan pengaturan public merupakan 

siklus yang tidak dapat diprediksi karena mencakup banyak siklus 

dan faktor yang harus direnungkan. Menurut Winarno (2012), 

tahapan pendekatan pengaturan publik adalah sebagai berikut:  

a. Tahap Kesiapan Rencana  

Otoritas yang dipilih dan didelegasikan menempatkan masalah 

pada rencana publik. Sebelumnya masalah ini dibahas terlebih 

dahulu untuk masuk ke dalam rencana pengaturan. Akhirnya, 

beberapa masalah sampai pada rencana strategi pembuat 

pengaturan. Pada tahap ini, masalah mungkin tidak dihubungi 

dengan cara apa pun, sementara masalah lain ditetapkan sebagai 

titik fokus percakapan, atau mungkin ada masalah karena alasan 

yang tidak diketahui ditangguhkan untuk waktu yang cukup lama. 

b. Tahap Perumusan Pengaturan 

 Isu-isu yang telah memasuki rencana pengaturan kemudian 

dibicarakan oleh produsen pengaturan. Masalah ini dicirikan 

sehingga jawaban terbaik untuk masalah tersebut dicari. Jawaban 

untuk masalah ini berasal dari opsi atau alternatif pengaturan lain 

yang ada. Ibarat pertarungan sebuah isu untuk masuk ke dalam 

pendekatan rencana, pada tahap pembuatan pengaturan setiap 

opsi bersaing untuk dipilih sebagai strategi yang diambil untuk 

menangani isu tersebut. Pada tahap ini, setiap penghibur akan 
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"bermain" untuk mengajukan jawaban terbaik untuk masalah 

tersebut. 

c. Tahap Penerimaan pengaturan 

Dari sekian banyak pilihan pengaturan yang ditawarkan oleh 

produsen pembuat pengaturan, pada akhirnya salah satu pilihan 

pendekatan dirangkul dengan bantuan bagian dominan 

administratif, kesepakatan antara pimpinan organisasi atau pilihan 

hukum. 

d. Tahap Eksekusi Pengaturan 

Program pendekatan pengaturan hanya akan menjadi catatan 

kelas satu, jika program tidak dijalankan. Sejalan dengan itu, 

pilihan program pengaturan yang telah diambil sebagai opsi 

berbeda dengan mengurusi masalah harus dilaksanakan, yaitu 

dilakukan oleh badan regulator dan instansi pemerintah di tingkat 

bawah. Pengaturan yang telah dilakukan dilakukan oleh unit 

otoritatif yang mewakili moneter dan SDM. Pada tahap 

pelaksanaan ini, kepentingan yang berbeda akan bersaing satu 

sama lain. Beberapa eksekusi pengaturan memiliki bantuan 

pelaksana, namun beberapa lainnya mungkin diuji oleh pelaksana.  

e. Tahap Penilaian Pengaturan 

Pada tahap ini pendekatan publik yang telah dilakukan akan 

disurvei atau dinilai, untuk melihat seberapa besar strategi yang 

dibuat memiliki pilihan untuk menangani suatu isu. Pengaturan 
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publik pada dasarnya dibuat untuk mencapai efek yang ideal. 

Untuk situasi ini, atasi masalah yang dilihat oleh masyarakat. 

Dengan demikian, langkah-langkah atau model diselesaikan yang 

menjadi alasan untuk mensurvei apakah pengaturan publik telah 

mencapai efek yang ideal. 

Ada kesadaran yang berkembang bahwa pengaturan gagal 

atau tidak berhasil, itu karena perbuatan mereka sendiri; alih-alih 

kemajuan mereka bergantung pada interaksi eksekusi. Manajer 

yang secara normatif memikat - pandangan tentang pengaturan 

dan pelaksanaannya bergantung pada tiga kecurigaan yang 

bermasalah: permintaan berurutan di mana ekspektasi yang 

dikomunikasikan pergi sebelum aktivitas; rasional kausal lurus di 

mana destinasi mencirikan instrumen dan instrumen menentukan 

hasil; dan urutan dimana pengaturan strategi adalah prioritas yang 

lebih tinggi dari pada eksekusi strategi. Hill dan Hupe 2015 dalam 

Hudson et al., ( 2019). 

2. Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam 

proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat 

oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai 

pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak 

dilaksanakan. Bahkan menurut Huntington (1968) perbedaan yang 

paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak 
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terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat 

kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. tingkat 

kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam 

mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat 

oleh sebuah polibrio, kabinet atau presiden negara itu".(Mulyadi, 

2016). 

Implementasi merupakan proses yang kompleks yang 

melibatkan berbagai aktor serta menggunakan berbagai sumber 

daya dalam pelaksanaanya dan dilaksanakan dalam kurun waktu 

tertentu, selain itu implementasi merupakan tahapan yang krusial 

dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan 

proses kebijakan. Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan jika tidak 

diimplementasikan tidak akan menimbulkan dampak atau tujuan 

yang diinginkan.(Saraswaty, 2018). 

Menurut Wayne Parsons dalam Choiriyah (2018) . Jika suatu 

pendekatan tidak sesuai atau tidak dapat mengurangi kesulitan yang 

menjadi tujuan pengaturan, maka pengaturan tersebut dapat gagal, 

terlepas dari apakah pengaturan tersebut dilakukan dengan baik 

secara keseluruhan. Untuk sementara, pendekatan yang layak juga 

bisa gagal jika strategi tersebut tidak dilakukan seperti yang 

diharapkan oleh pelaksana strategi. Hood dalam buku Limits to 

Administration (1976), menjelaskan bahwa pada tingkat hasil, kondisi 

dan kondisi yang harus dilakukan untuk memiliki pelaksanaan 
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pengaturan yang ideal harus memiliki lima kualitas kondisi dan 

kondisi, misalnya, pertama, bahwa eksekusi yang ideal adalah hasil 

dari asosiasi yang kokoh seperti militer, dengan garis kekuasaan 

yang masuk akal; kedua, bahwa standar akan disahkan dan tujuan 

ditetapkan; ketiga, bahwa individu akan menyelesaikan apa yang 

diperintah dan diminta; keempat, bahwa harus ada korespondensi 

yang ideal di dalam dan di antara asosiasi; kelima, tidak boleh ada 

paksaan waktu. 

Adapun menurut Randa Nurianansyah Putra (2015), bahwa 

Implementasi merupakan tahapan dalam kebijakan publik, dimana 

hal ini sering dianggap sebagai tahapan yang kurang berpengaruh, 

namun pada kenyataannya implementasi sangat penting karena 

apabila suatu kebijakan tidak mempunyai tahapan implementasi 

maka kebijakan tersebut menjadi tidak berarti dan implementasinya 

akan dilaksanakan. keluar dengan tidak benar. Sehingga untuk 

pembahasan lebih lanjut, konsep yang akan dibahas menjelaskan 

pengertian dan kegiatan implementasi kebijakan. Dalam kajian 

implementasi kebijakan terdapat dua perspektif dimana perspektif ini 

didasarkan pada pernyataan perbedaannya dengan perumusan 

kebijakan. Yakni top-down, suatu kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh daerah yang bersangkutan. 

Dan jika menyangkut aspirasi masyarakat dari bawah termasuk yang 

akan menjadi pelaksana disebut bottom up. 
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Jadi, Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari 

proses kebijakan setelah proses perumusan kebijakan publik. Proses 

implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam 

proses kebijakan, apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik 

atau tidak. Bahkan, jika dipresentasikan implementasikan kebijakan 

memiliki presentase sekitar 60 persen, dan perumusan kebijakan 

dan evaluasi kebijakan sekitar 20 persen. Artinya, jika kebijakan 

yang dirumuskan sebaik apapun jikalau tidak diimplementasikan 

maka kebijakan tersebut hanya sebagai sebuah dokumen.(Maulana 

& Nugroho, 2019) 

Menurut Yulianto Kadji (2015), Dalam elemen pelaksanaan 

pengaturan publik, dibutuhkan pemahaman mendalam tentang 

pendekatan pengaturan publik, yang dalam perbaikan logis dalam 

setiap peristiwa mendorong dua sudut pandang fundamental, I) 

Sudut Pandang Politik, dan ii) Sudut Pandang Manajemen 

Kebijakan. Pertama, sudut pandang politik, bahwa publik dalam 

elemen perincian strategi, pelaksanaan dan penilaian dalam 

serangkaian siklus, dijamin berada pada tingkat kontras dan diskusi 

seperti situasi yang tidak dapat didamaikan antara mitra pendekatan 

publik (the otoritas publik di dalamnya juga bersifat administratif, 

privat dan publik), yang mengakibatkan penundaan percakapan. 

terlebih lagi, dasar dari pendekatan publik. Misalnya, dalam 

Pembicaraan tentang Perda Rencana Keuangan Pendapatan dan 
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Konsumsi Daerah (APBD), tidak kita temukan dalam prosesnya dari 

tahapan pembicaraan proyek pergerakan dan rencana belanja, 

hingga spesifikasi Perdanya, sekarang dan nanti. antara Pimpinan 

dan DPRD di tingkat kecamatan perlu di adu urat atau perang urat 

syaraf, terakhir Pimpinan harus turun tangan untuk mengakomodir 

pertengkaran antara Pimpinan / Pejabat Daerah bersama DPRD. 

Kedua, dari sudut pandang otoritas publik, bahwa pengaturan publik 

dijamin berhubungan dengan "SOP" (Standard Working 

Techniques), khususnya aturan untuk aliran dan pengaturan kerja 

setiap item pendekatan yang akan dilaksanakan, termasuk 

membahas batasan pelopor dan pelaksana pengaturan publik, 

sehingga visi dan misi serta metodologi hebat yang telah 

diselesaikan dapat diakui dalam kegiatan yang bijaksana, terarah 

dan solid serta dapat terwakili kepada masyarakat luas. 

Harus dipahami bahwa, pelaksanaan pengaturan program tidak 

dilakukan dalam ruang hampa. Eksekusi  pelaksanaan terjadi di 

suatu wilayah yang terdapat variabel yang berbeda, misalnya kondisi 

geografis, sosial, keuangan dan politik yang memiliki komitmen 

signifikan dalam pelaksanaannya. Di antara unsur-unsur tersebut, 

faktor politik dianggap memiliki pengaruh yang dominan, meskipun 

pada awalnya variabel politik dipandang kurang signifikan dalam 

interaksi pelaksanaan. Anggapan tersebut tidak terlepas dari dampak 
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pandangan dunia terhadap polaritas politik-manajerial yang 

dicetuskan oleh Wilson (1887).(Purwanto & Sulistyastuti, 2012) 

Mengikuti pandangan dikhotomis tersebut, implementasi 

kebijakan hanya sering dilihat sebagai proses manajemen: 

bagaimana kebijakan (sering kali disederhanakan sebagai peraturan 

hukum) dikelola. Dewasa ini gagasan tetang dikhotomi politik-

administrasi telah ditinggalkan. Sebaba kelihatanya implementasi 

kebijakan ternyata tidak hanya sekedara sebagai kegiatan manajerial 

akan  tetapi juga merupakan kegiatan yang bersifat politis. 

Secara dikhotomis, pelaksanaan pengaturan sering dilihat 

sebagai interaksi administrasi: seperti pengaturan (secara teratur 

ditingkatkan sebagai hukum dan ketertiban) dilaksanakan. Saat ini, 

kemungkinan polaritas peraturan-politik telah ditinggalkan. Memang, 

tampaknya pelaksanaan pengaturan itu bukan sekadar gerakan 

administratif tetapi juga tindakan politik. 

Selanjutnya Thomson dan Torenviled dalam Purwanto dan 

Sulistyastuti (2012), menyebutkan adanya tawar menawar politik 

(bargaining political) adalah kenyataan yang tidak dapat 

dipertahankan dalam jarak yang strategis dari saat siklus eksekusi 

terjadi di ruang publik yang mengandung kepentingan yang 

heterogen. Ada banyak yang mendapatkan keuntungan positif dari 

pelaksanaan suatu program. Tapi, ada juga beberapa orang dari 

kelompok yang mengalami kemalangan karena pelaksanaan 
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program. Di sinilah interaksi tawar-menawar berubah menjadi bagian 

fundamental dari siklus eksekusi. 

Cara-cara menangani pelaksanaan pengaturan dengan tujuan 

akhir dari pengaturan yang akan dilaksanakan, beberapa metodologi 

diketahui. Secara hipotesis, secara eksperimental, metodologi ini 

dipandang cukup sebagai perangkat atau dukungan untuk 

pelaksanaan pengaturan yang efektif. Meskipun metodologi berguna 

yang berbeda memerlukan pemikiran yang matang dengan tujuan 

agar metodologi yang dipilih, disesuaikan atau mungkin 

dikonsolidasikan dikhususkan pada kasus per kasus. Untuk eksekusi 

strategi, itu hanyalah sindikasi langsung dari spesialis pengaturan 

saja. Meskipun demikian, sangat baik dapat diterima dari spesialis di 

sosiologi lain, baik dari spesialis teori politik, ahli otoritatif dan 

eksekutif seperti dari spesialis yang berbeda. Pada akhirnya, untuk 

pelaksanaan pengaturan, diperlukan metodologi dan informasi yang 

lengkap sesuai dengan apa yang dikatakan Nicolas Henry.(Winarno, 

2012) 

Arti dasar dari pelaksaan atau implementasi adalah tempat di 

mana pelaksanaan dicirikan sebagai “getting the job done" serta 

"doing it". Bagaimanapun, di balik kesederhanaan perincian tersebut 

menyiratkan bahwa pendekatan pelaksanaan pengaturan adalah 

siklus pengaturan yang dapat diselesaikan tanpa masalah.  
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Pencapaian pengaturan atau program, juga disurvei dari sudut 

pandang siklus pelaksanaan dan sudut pandang hasil. Dari sudut 

pandang interaksi, program pemerintah seharusnya efektif dan 

pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan pengaturan pelaksanaan 

yang dibuat oleh produser program, yang memasukkan metode 

pelaksanaan, penyelenggaraan organisasi, pertemuan target dan 

manfaat program. Kemudian, dari sudut pandang hasil, program 

dapat dipandang bermanfaat jika program tersebut memiliki efek 

yang ideal. Suatu program mungkin efektif menurut perspektif 

interaksinya, namun mungkin gagal sejauh pengaruhnya atau 

sebaliknya.  

Pengaturan publik adalah item yang sah diperoleh melalui 

interaksi latihan atau kegiatan yang bersifat regulasi, logis dan politik 

yang dibuat oleh pencipta strategi dan produsen pendekatan terkait. 

Strategi publik bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi, dan 

menangani masalah publik tertentu untuk premi reguler. Pendekatan 

publik tidak hanya interaksi dalam mendefinisikan keaslian strategi, 

tetapi juga diidentifikasikan dengan pelaksanaan dan penilaiannya. 

Terlepas dari seberapa hebat substansi strategi publik dibuat atau 

dirinci, itu tidak akan berharga jika tidak dijalankan.(Mulyadi, 2016). 

3. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Kebijakan Publik 

Semua jenis strategi mengandung bahaya kekecewaan. Gunn 

dan Hoogwood dalam Mustari (2015), mengisolasi makna 

kekecewaan pengaturan atau kebijakan menjadi dua kelas, yaitu 
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non-eksekusi (tidak dilakukan) dan eksekusi tidak efektif (eksekusi 

tanpa hasil). Tidak dilaksanakan menyiratkan bahwa suatu 

pendekatan tidak dilaksanakan dengan rencana, mungkin karena 

pertemuan yang terkait dengan pelaksanaan lebih memilih untuk 

tidak berpartisipasi atau mereka telah bekerja sia-sia, bekerja tidak 

pasti atau mereka tidak sepenuhnya mengontrol masalah atau 

masalah dibuat melewati rentangnya. Sehingga terlepas dari 

bagaimana mereka berusaha, rintangan saat ini tidak bisa bertahan. 

Karenanya, eksekusi yang layak sulit untuk dipenuhi.  

Pelaksanaan kebijakan tanpa hasil terjadi ketika pengaturan 

tertentu telah dilakukan seperti yang ditunjukkan oleh rencana, 

namun memikirkan kondisi luar itu tidak bagus (misalnya, 

penggantian kekuatan yang tidak terduga, peristiwa bencana, dan 

sebagainya), kebijakan tersebut tidak efektif dalam memahami efek 

atau produk akhir. Wahab dalam (Mustari, 2015). 

Jadi, kegagalan implementasi terjadi ketika pelaksana tidak 

memahami tujuan dan standar kebijakan, atau pelaksana memiliki 

kepentingan yang berbeda dari tujuan dan standar kebijakan. Di sisi 

lain, penerimaan tujuan dan standar kebijakan secara luas akan 

memberikan potensi yang lebih besar untuk implementasi kebijakan 

yang berhasil. 

Implementasi pada prinsipnya merupakan tahap dalam 

merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan. Dalam arti luas Solichin 
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dalam Linda Cristi Corolina, Choirul Saleh, (2014) mendefinisikan 

Implementasi kebijakan sebagai “bentuk pengoprasionalisasian atau 

penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan 

undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara 

beragam pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi 

(publik atau privat), prosedur, teknik secara sinergitas yang 

digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan ke arah tertentu 

yang dikehendaki”. 

Dalam pelaksanaannya pendekatan pengaturan publik harus 

sinergis, ada kesepahaman antara publik sebagai sasaran dan 

aparat sebagai pelaksana program. Kekecewaan terhadap 

penggunaan ruang publik yang ideal cenderung disebabkan oleh 

berbagai komponen, termasuk kurangnya sosialisasi program. 

Dengan tujuan agar masyarakat pada umumnya belum memahami 

dengan baik alasan atau kapasitas ruang publik tersebut. Apalagi 

ada control yang tidak berdaya, termasuk dukungan otoritas publik 

sebagai pelaksana program.(Surjana, 2017) 

Menurut Wiliamson, 2000 dalam Permono et al., (2020) bahwa, 

keberhasilan kinerja pemerintahan ditentukan melalui hubungan 

antara 4 level aturan main berdasarkan analisis sosial. Level 

pertama adalah level aturan atau institusi informal yang melekat 

dalam masyarakat seperti adat istiadat, tradisi, norma, dan agama. 

Rules of the game set harus melalui tahapan sosialisasi dan 
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tertanam dalam lingkungan sosial masyarakat. Tingkat kedua adalah 

aturan hukum formal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh 

para pelaku yang terlibat. Ada struktur negara hukum yang jelas 

yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh para aktor yang terlibat. 

Tingkat ketiga adalah tata kelola aturan hukum yang telah ditetapkan 

dalam bentuk sistem kontrak yang mengatur sanksi dengan tujuan 

untuk mengurangi konflik dan menghasilkan keuntungan bersama. 

Tingkat keempat adalah aturan main yang mengatur kewajiban dan 

hak antar pemerintah yang menetapkan aturan hukum dan aktor 

yang terlibat. 

Pelaksanaan kebijkan akan berjalan dengan baik jika tindakan 

dan target strategi dimengerti oleh orang-orang yang bertanggung 

jawab untuk mencapai tujuan pengaturan. Kejelasan ukuran dan 

tujuan pengaturan selanjutnya harus didiskusikan secara tepat 

dengan pelaksana. Konsistensi atau konsistensi dari ukuran dan 

tujuan fundamental harus diberikan sehingga pelaksana mengetahui 

dengan jelas ukuran dan tujuan dari pendekatan tersebut.(Susanti et 

al., 2018) 

Menurut Surmayadi dalam Raden Wijaya (2020) menyebutkan 

3 (tiga) unsur menurut Syukur yang dinilai penting dalam 

implementasi. Pertama, terdapat program/kebijakan yang akan 

dilaksanakan. Kedua, kelompok masyarakat (target group) sebagai 

sasaran yang ditetapkan sebagai penerima manfaat. Ketiga, unsur-
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unsur pelaksana dari sisi organisasi/individu yang memiliki tanggung 

jawab mengawal dan mengawasi bagaimana kebijakan tersebut 

berjalan 

Sedangkan menurut Winarno dalam (Ismanto, 2014) terdapat 

beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yakni: a. 

Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan; dalam implementasi tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan 

harus diidentifikasikan dan diukur karena implementasi tidak dapat 

berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak 

dipertimbangkan. b. Sumber-sumber kebijakan; sumber-sumber 

yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) 

lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. 

c. Komunikasi antar organisasi dari kegiatan-kegiatan pelaksanaan; 

implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketetapan 

komunikasi antar para pelaksana. d. Karakteristik badan-badan 

pelaksana; karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya 

dengan struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan. 

Ada beberapa faktor yang membantu pelaksanaan pengaturan, 

yaitu: a. Langkah-langkah strategi dan tujuan; Dalam pelaksanaan, 

tujuan dan fokus program yang akan dijalankan harus dibedakan dan 

diperkirakan dengan alasan bahwa pelaksanaan tidak dapat 

membuahkan hasil atau gagal jika target tersebut tidak dipikirkan. b. 
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Sumber pengaturan; sumber disinggung untuk memasukkan aset 

atau motivator berbeda yang mendukung dan mendorong eksekusi 

yang kuat. c. Interaksi antara korespondensi otoritatif dari program 

implementasi; pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik 

setiap kali digabungkan dengan pengaturan korespondensi antara 

pelaksana. d. Atribut organisasi pelaksana; Kualitas kantor 

pelaksana sangat erat kaitannya dengan konstruksi administrasi 

yang layak yang akan mempengaruhi pencapaian pelaksanaan 

pengaturan. 

4. Model Implementasi Kebijakan Publik 

Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses 

kebijakan. Disini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses 

kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu 

bagian kebagian yang lain secara sinambung, saling menentukan 

dan saling membentuk.  

Komponen paling utama dari pendekatan kebijakan publik 

adalah interaksi pengaturan atau proses kebijkan. Di sini pengaturan 

terbuka dipandang sebagai interaksi tindakan atau sebagai kerangka 

kesatuan yang bergerak mulai dari satu bagian lalu ke bagian 

berikutnya secara terus-menerus, biasanya memutuskan dan 

membentuk satu sama lain. 

Adapun ulasan sejumlah teori-teori implementasi kebijakan oleh 

berbagai ahli sebagai berikut :  
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a. Teori Merilee S. Grindle 

Implementasi model kebijakan menurut Grindle dalam 

bukunya Samodra Wibawa et al (1994) dalam Suparno (2017) 

Untuk mengukur efektifitas suatu kebijakan dalam menyelesaikan 

suatu masalah sangat erat kaitannya dengan kualitas substansi 

atau kualitas isi kebijakan dan konteks pelaksanaan kebijakan 

tersebut, karena tujuan suatu kebijakan dilaksanakan pada 

hakikatnya untuk mendapatkan Perubahan atau peningkatan baik 

kualitas maupun kuantitas masalah yang menjadi objek kebijakan 

Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan 

menjadi dua kelompok fenomena. Kedua kelompok fenomena 

tersebut adalah isi kebijakan dan konteks kebijakan.  

Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi sangat 

bergantung pada isi kebijakan, yaitu seberapa besar kepentingan 

yang terpengaruh, semakin besar kepentingan yang terpengaruh 

maka akan semakin sulit implementasinya. Demikian pula, 

keberhasilan implementasi sangat tergantung pada jenis manfaat 

yang ingin dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Semakin nyata 

manfaat yang dihasilkan, semakin mudah penerapannya. Tingkat 

perubahan juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Jika 

derajat perubahan yang diinginkan oleh kebijakan itu besar dan 

luas, maka implementasinya akan lebih sulit. Begitu pula 
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sebaliknya, jika derajat perubahannya kecil atau kecil, kebijakan 

tersebut mudah diterapkan. 

b. Rippley dan Franklin 

Penjelasan Franklin dan Rippley dalam Kadji (2015), bahwa 

pencapaian pelaksanaan pengaturan atau kebijakan program 

dilihat dari tiga komponen, yaitu: 

1) sudut pandang konsistensi yang memperkirakan pelaksanaan 

dari konsistensi pelaksanaan kewenangan; 

2) Pencapaian eksekusi diperkirakan dari kelancaran praktik 

sehari-hari dan minimnya masalah; 

3) Eksekusi yang berhasil mendorong eksekusi yang baik, 

semuanya setara, terutama pertemuan penerima program. 

c. Teori George C. Edward III 

Dalam penjelasan teori Implementasi Kebijakan Publik 

menurut George C. Edward III dalam Widiprana et al (2017), 

Pengaturan publik akan dilaksanakan secara efektif jika kita 

melihat dua pertanyaan, elemen apa yang mendukung dan 

mencegah pelaksanaan pengaturan. Kemudian dari dua 

pertanyaan tersebut direncanakan empat elemen yang merupakan 

kebutuhan mendasar untuk pemenuhan interaksi eksekusi, yaitu 

interaksi, aset, mentalitas regulasi / pelaksana dan desain 

hierarkis termasuk teknik proses kerja administrasi.  
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Seperti yang ditunjukkan oleh Edward III, korespondensi 

dicirikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator 

kepada komunikan”. Data tentang pendekatan pengaturan publik 

harus diteruskan ke penanggungjawab pengaturan, sehingga 

pelaksana pengaturan dapat memahami apa yang mereka 

butuhkan untuk merencanakan dan tidak pernah benar-benar 

keluar strategi ini sehingga tujuan pengaturan dan tujuan dapat 

dicapai dengan benar. Edward III mengungkapkan bahwa faktor 

aset memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan 

pengaturan. Aset ini termasuk SDM, aset belanja, dan aset 

perangkat keras. Sikap seperti yang ditunjukkan oleh Edward III ini 

“kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan 

untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh 

sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. 

Kemudian, “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif 

karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Konstruksi peraturan 

menggabungkan sudut pandang seperti desain administrasi, 

pembagian kekuasaan, hubungan antara unit hierarki, dll. 

d. Teori Paul A Sabatier dan Daniel A Mazmanian 

Penjelasan Paul A Sabatier dan Daniel A dalam Anggara 

(2014), yaitu perang utama dalam analisis pelaksanaan 

Pengaturan yaitu  mengidentifikasikan elemen-elemen yang 
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mempengaruhi terwujudnya nilai-nilai yang utuh secara universal 

dalam pelaksanaanya.  

Elemen-elemen itu diantaranya berada di pembagian tiga 

variable besar, yaitu. 

1. Seberapa mudah masalah dapat diatur, mencakup: 

a. Masalah tehnis 

b. beragamnya prilaku target sasaran  

c. Persentase berbagi macam target sasaran dibandingkan 

dengan penduduk yang ada. 

d. Tingkat perubahan perilaku ideal. 

2. Pilihan pilihan untuk menyusun siklus pelaksanaan dengan 

tepat, termasuk: 

a. Kejelasan dan konsistensi tujuan 

b. Hipotesis kausal yang memadai digunakan 

c. Ketepatan lokasi jaminan dana  

d. Keterpatuan hirearki di dalam serta di antara organisasi 

pelaksana. 

e. Prinsip-prinsip pilihan dari pelaksana 

f. Rekrutmen otoritas pelaksana  

g. akses resmi ke orang luar. 

3. Dampak langsung dari berbagai faktor penting pada bantuan 

untuk target yang terdapat dalam pilihan. Yaitu: 

a. Kondisi sosial-keuangan dan inovatif 



38 
  

 
 

b. Solidaritas publik 

c. Perspektif dan aset yang dimiliki oleh pertemuan 

d. Dukungan dari otoritas utama  

e. Tanggung jawab dan kapasitas administrasi otoritas 

pelaksana. 

e. Soren C Winter  

Selanjutnya Winter dalam Mustari (2015), menerangkan 

bahwa pencapaian pelaksanaan pengaturan atau kebijakan 

dipengaruhi oleh perumusan pengaturan kebijakan, proses 

pelaksanaan pengaturan dan efek / konsekuensi dari eksekusi 

pengaturan itu sendiri. Selain itu, Winter mengusulkan 3 (tiga) 

faktor yang mempengaruhi pencapaian siklus eksekusi, yaitu: 

1) Pelaksanaan hubungan antar asosiasi. Pengukurannya adalah 

tanggung jawab dan koordinasi antar asosiasi. 

2) Perilaku praktisi tingkat bawah (pelaksana / administrator). 

Pengukurannya adalah kontrol politik, kontrol hierarkis dan 

sikap kerja keras dan standar professional.  

3) Pelaksanaan kelompok target. Kelompok target berdampak 

pada efek pengaturan serta mempengaruhi kerja otoritas 

tingkat bawah. Jika efeknya bisa diterima, pameran dari otoritas 

level bawah juga bisa diterima dan sebaliknya. Pelaksanaan 

kelompok target mengingat reaksi positif atau negatif dari target 

setempat untuk mendukung atau tidak mendukung pengaturan 
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yang disertai masukan sebagai reaksi kelompok target terhadap 

pendekatan yang dilakukan. 

Meskipun berbagai model pendekatan implementasi telah 

muncul, menurut Abidin dalam Nurrokhman (2018): “Proses 

implementasi pada umumnya cenderung mengarah pada 

pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas ke bawah. Apa 

yang diimplementasikan adalah apa yang telah diputuskan. 

Namun, dalam masyarakat yang demokratis, peranan rakyat 

sebagai pemilik negara selalu harus diindahkan.” Ia juga 

menyatakan bahwa “Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya 

merupakan transformasi yang multi organisasi. Oleh karena itu, 

strategi implementasi mengaitkan berbagai lapisan dan kelompok 

dalam masyarakat. Semakin banyak kepentingan yang 

terakomodasikan, semakin besar, semakin besar kemungkinan 

yang suatu kebijakan berhasil diimplementasikan.” 

5. Konversi Lahan Pertanian 

Transformasi tanah agraria atau perubahan lahan pertanian 

jelas bukan hal baru. Dengan semakin meluasnya cara hidup dan 

diluncurkannya kebebasan membuka pintu pekerjaan, yang 

ditunjukkan dengan semakin banyaknya penyandang dana atau 

investor atau keberadaan masyarakat setempat dan otoritas publik 

dalam melakukan penigkatan bangunan atau infrastruktur, maka 

kebutuhan akan tanah pun akan semakin bertambah. Kemudian lagi, 
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ukuran lahan yang terbatas telah membawa penggunaan lahan yang 

seharusnya beralih ke fungsi non-pertanian. 

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran penting dalam 

kehidupan berbangsa. Indonesia sebagai negara agraris yang 

sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan memiliki sumber 

daya alam dan kondisi geografis yang memungkinkan untuk 

memusatkan kegiatan ekonomi pada pertanian. Sebagian besar 

penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani, sehingga luas lahan 

pertanian yang dimiliki petani menjadi sumber pembiayaan 

kebutuhan sehari-hari. Minimnya pendidikan dan faktor usia juga 

menjadi alasan dominannya bekerja sebagai petani di negeri ini. 

Selain itu semakin tingginya tingkat perekonomian pertanian semakin 

berkurang pula lahan pertanian, karena sebagaian lahan pertanian di 

Indonesia mengalami konversi lahan sawah atau alih fungsi lahan 

sawah menjadi lahan perkebunan. Perubahan fungsi lahan atau 

yang biasa disebut dengan transformasi lahan adalah penyesuaian 

kapasitas sebagian atau keseluruhan wilayah pertanahan dari 

kapasitas utamanya (sebagaimana dimaksud) menjadi kapasitas lain 

yang berdampak negatif (isu) terhadap iklim dan lingkungan. 

kemampuan tanah yang sebenarnya.(Septiana, 2019) 

Mengingat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 disebutkan 

yaitu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan 

hortikultura yang ditugaskan untuk diamankan, dilindungi serta 



41 
  

 
 

ditumbuhkan secara andal atau tetap, supaya mendapatkan pangan 

pokok untuk kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan 

masyarakat secara nasional. Kata "dilindungi" jelas menyiratkan 

bahwa setiap zona lahan pertanian yang telah "ditetapkan" sebagai 

Tanah Pertanian Pangan yang berlanjut atau tetapkan, tidak boleh 

diubah untuk tujuan lain atau nonpertanian oleh siapa pun selain 

dalam kondisi tertentu, seperti yang sekarang direferensikan dalam 

prolog tersebut diatas. Setiap aktivitas atau perbuatan yang 

menghasilkan transformasi kapasitas lahan pangan pertanian 

menjadi lahan non-pertanian akan dikenakan sanksi otorisasi 

peraturan atau kriminal. (Pitaloka, 2020) 

Christina dalam Sakti, Sunarminto dan Indradewa, (2013) 

Disampaikan pula bahwa penyiapan Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutani 

(LP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) harus 

dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya menjamin keberlanjutan 

pasokan pangan bagi masyarakat dan sebagai upaya melindungi 

lahan subur dengan produktivitas tinggi. 

Secara hipotetis, pergantian sawah dapat menyebabkan 

kemalangan, terutama kurangnya lahan yang menguntungkan untuk 

produksi padi, meskipun tidak menyangkal adanya keuntungan 

moneter. Meskipun demikian, sulit untuk memperjelas keuntungan 
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dan hambatan dari perubahan ini, karena banyak keuntungan dan 

kerugian yang sulit diukur.  

Kebijakan transformasi lahan hortikultura atau alih fungsi lahan 

pertanian yang dilakukan oleh suatu bangsa, seperti Indonesia, 

diharapkan dapat mengarahkan aksesibilitas lahan pertanian agar 

tetap stabil dan tidak menipis, tidak efektif / merugikan (tetap 

berguna dengan semestinya) karena adanya aktivitas / 

penyalahgunaan. Penghuninya terdahulu, beralasan bahwa pada 

dasarnya perubahan tanah terjadi di masa lampau yang bertujuan 

untuk menjaga eksistensi manusia. Sehingga transformasi lahan 

pertanian disini dapat berupa kegiatan untuk meningkatkan kapasitas 

dan menjadikan lahan pertanian layak pakai menjadi lahan yang 

sebanding dan selain itu merubah / merubah kapasitas lahan 

pertanian menjadi lahan non agraris, bahkan ada yang secara 

langsung atau tidak langsung merugikan keadaan lahan itu. Selain 

memiliki pilihan untuk menjadi sumber tekanan atau perjuangan 

antara orang-orang atau pertemuan dan bahkan antar bangsa. 

Dengan landasan sebagai negara hortikultura, pertanian di Indonesia 

harus dikembangkan secara maksimal oleh otoritas publik untuk 

mencapai kesuksesan dan kemajuan moneter di mata publik. Hal ini 

sesuai dengan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan aturan 

yang pada dasarnya menitikberatkan pada kesejahtraan masyarakat. 
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Tujuan ini juga memiliki arti penting bagi semua bagian kehidupan 

individu, dua orang atau sekelompok masyarakat. (Ikhwanto, 2019). 

Transformasi kapasitas lahan dalam pengertian penyesuaian / 

perubahan terhadap penetapan pemanfaatan, dikarenakan oleh 

sebab-sebab yang secara luas mencakup kebutuhan untuk 

mengatasi masalah populasi yang berkembang dan minat yang 

berkembang untuk kepuasan pribadi yang superior. 

Memperluas pembangunan metropolitan akan menimbulkan 

berbagai macam masalah dan berdampak pada semua bagian 

kehidupan di wilayah metropolitan. Masalah-masalah yang terjadi di 

daerah perkotaan termasuk meningkatnya tingkat kebutuhan 

sehingga pemukiman pinggiran atau kumuhnya juga bertambah, 

meningkatnya pelanggaran metropolitan dan berbagai masalah 

lainnya. Di pedesaan akan muncul pula kerugian, khususnya 

penurunan SDM karena penduduknya sudah pergi ke kota. 

Persoalan yang muncul menuntut otoritas publik untuk membuat 

pedoman pengendalian tata ruang dan tata ruang suatu kawasan. 

(Firianti, 2020) 

Sebagaimana juga dikatakan oleh Cobbinah & Aboagye, 2017 

dalam Martellozzo et al., (2018) bahwa, fenomena kontemporer ini 

berkontribusi pada perubahan iklim dan lingkungan global di banyak 

bagian dunia, dan akan mendominasi perubahan lahan di abad ke-

21. Dalam hal ini, tanah yang diambil untuk pembangunan dan akibat 
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hilangnya alam dan lahan pertanian adalah di antara konsekuensi 

yang paling nyata dari urbanisasi. 

Penataan ruang wilayah merupakan salah satu masalah dalam 

kemajuan metropolitan saat ini, perkembangan kota yang sangat 

cepat dengan perkembangan penduduk yang sangat cepat pula, 

sehingga isu ekologi sangat mendesak dalam perbincangan tentang 

kelestarian alam bagi masyarakat di masa yang akan datang. 

Penataan ruang merupakan hal yang penting, sehingga setiap 

wilayah, kota / pemerintahan daerah harus memiliki keputusan yang 

akan dijadikan sebagai aturan dalam penataan ruang dan menjadi 

dasar untuk pelaksanaan kemajuan. (Darmawati, Choirul Saleh, 

2015) 

Dalam aspek pertanian di perkotaan, Institusi Internasional 

(FAO, 2003) memposisikan hortikultura metropolitan sebagai: (a) 

Sumber pasokan kerangka pangan dan juga sebagai ketahanan 

pangan bagi keluarga metropolitan; (b) Salah satu cara yang 

menguntungkan untuk memanfaatkan ruang terbuka dan limbah 

metropolitan; dan (c) Semacam pembukaan pendapatan dan 

pekerjaan untuk penghuni metropolitan. Dengan demikian, 

hortikultura metropolitan memiliki prospek serta kemungkinan besar 

untuk kemajuan berbasis agribisnis dan tidak merugikan organisasi 

pembudidaya ekosistem. (Sostenis Sampeliling, Santun R.P. Sitorus, 

Siti Nurisyah, 2012) 
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Menurut Kusumastuti (2018), Kebijakan pembangunan yang 

dinilai berdampak pada alih fungsi lahan antara lain pembangunan 

jalan dan tol, pembangunan bandara, pengaktifan rel kereta api, dan 

pengembangan kawasan wisata di Tanjung Lesung. Jika dilihat dari 

hasil regresi ordinal, salah satu sub faktor yang berpengaruh 

signifikan adalah kondisi jalan raya. Hal ini menjelaskan bahwa 

semakin baik akses ke suatu daerah dilihat dari kondisi jalannya, 

maka semakin tinggi pula laju konversi lahan di daerah tersebut. Hal 

ini terkait dengan nilai sewa tanah yang meningkat seiring dengan 

bertambahnya akses ke suatu daerah. Orang akan lebih memilih 

untuk mengubah lahan menjadi toko, perumahan, atau sektor jasa 

lain yang menghasilkan keuntungan lebih besar dari pada dari 

pertanian. 

Sementara menurut Irawan dalam Kurniawan (2014), 

Perubahan lahan secara fundamental terjadi karena, adanya 

persaingan tata guna lahan antara kawasan agraria dan non 

pertanian. Sementara itu, terjadinya persaingan dalam penggunaan 

lahan muncul karena tiga kejadian social dan ekonomi, seperti 1) 

terbatasnya aset lahan, 2) pembangunan penduduk dan 3) 

pembangunan moneter. Wilayah tanah yang dapat diakses cukup 

dibatasi, sehingga perkembangan penduduk akan membangun 

kekurangan tanah yang dapat dialokasikan untuk kegiatan 

hortikultura dan non-agraria. Sementara itu, pembangunan finansial 
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secara umum akan memberdayakan bunga tanah untuk kegiatan 

non-hortikultura lebih tinggi daripada bunga tanah untuk kegiatan 

agrarian, karena bunga untuk barang-barang non-pedesaan lebih 

fleksibel untuk dibayar. Kekurangan lahan yang semakin meluas 

karena perkembangan penduduk, ditambah dengan peningkatan 

minat lahan yang cukup tinggi untuk kegiatan non-pertanian karena 

perkembangan moneter, pada akhirnya telah mendorong 

transformasi lahan pertanian. 

Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan 

permintaan dan penawaran lahan. Adanya ketidakseimbangan 

antara penawaran dan permintaan, dimana penawaran terbatas 

sedangkan permintaan tak terbatas menyebabkan alih fungsi lahan. 

Adapun menurut Rustiadi dkk dalam Janti (2016), 

mengungkapkan bahwa dalam hukum ekonomi pasar, perubahan 

tata guna lahan terjadi dari kegiatan dengan tarif sewa lahan yang 

lebih rendah menjadi kegiatan dengan tarif sewa lahan yang lebih 

tinggi. 

Sementara Las dan Mulyani dalam Mulyani et al (2016) 

Kesulitan mendasar yang akan dihadapi dalam mengakui ketahanan 

pangan dan energi publik meliputi: 1) penurunan nilai aset lahan dan 

kelangkaan aset air, 2) kontrak dan transformasi lahan subur, 3) 

tekanan perubahan dan perubahan lingkungan, dan 4) keterbatasan 

potensi / aset lahan yang subur. Metodologi publik untuk 
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menghadapi kesulitan tersebut adalah: 1) menjauhi persaingan 

dalam penyediaan pangan untuk ketahanan pangan dengan 

berfokus pada pemanfaatan barang bioenergi nonpangan untuk 

bioenergi, dan 2) menghindari persaingan pemanfaatan lahan untuk 

pangan melalui pemanfaatan lahan bermasalah bagi non pangan 

produk makanan. 

Mempertimbangkan efek yang ditimbulkan oleh perubahan 

penggunaan lahan yang luas, penting untuk mengambil tindakan 

pengendalian. Mengingat hasil penelitian yang sebelumnya 

dilakukan oleh Mukhtar Rosyid Harjono dalam Irawan (2019) 

kekuasaan atas perubahan lahan pertanian adalah kerangka kerja 

yang mencakup pedoman dan pelaksananya. Jadi, penting untuk 

memiliki hubungan misi antar kantor untuk mengoordinasikan 

berbagai kepentingan terkait dengan pengendalian area pertanian. 

Selain itu, ada juga persyaratan untuk sosialisasi ke daerah 

setempat tentang pentingnya melindungi lahan pertanian untuk 

ketahanan pangan.  

Menurut Sirajuddin (2010). Intinya, konsep pertanian 

berkelanjutan adalah back to nature atau konsep return to nature 

yaitu sistem pertanahan yang tidak merusak, tidak berubah, selaras, 

dan seimbang dengan lingkungan atau pertanian yang taat dan taat. 

tunduk pada prinsip-prinsip alam. Upaya manusia yang mengingkari 

prinsip ekosistem dalam jangka pendek mungkin dapat memacu 
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produktivitas dan hasil lahan secara maksimal. Namun dalam jangka 

panjang biasanya hanya akan berujung pada kerusakan lingkungan 

itu sendiri. 

6. Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Peran pemerintah di Indonesia dalam era reformasi saat ini 

ditujukan untuk memaknai tugas dan fungsi pemerintah sebagai 

penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian 

kepada masyarakat, sebagai bentuk penegakan kewenangan 

pemerintahan di mata masyarakat. mulai dari tingkat pusat hingga 

daerah melalui setiap perangkat yang dimilikinya. Suradinata dalam  

Hartati (2020), mengemukakan bahwa “kewenangan aparatur 

pemerintah daerah hadir sebagai aparatur yang memiliki kekuasaan, 

ditaati dan dicontoh oleh masyarakat, serta kesiapan budaya 

masyarakat untuk berperan dalam administrasi administrasi publik. 

Kebijakan keberlanjutan telah dikembangkan dan menyebar 

dari tata kelola tingkat global ke lokal selama beberapa dekade. 

Gagasan untuk menghubungkan masalah lingkungan, sosial dan 

ekonomi muncul dalam Strategi Pembangunan Internasional 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1970 dan Konferensi PBB 

tentang Lingkungan Manusia tahun 1972 di Stockholm. Strategi 

Konservasi Dunia 1980 memperkenalkan istilah 'pembangunan 

berkelanjutan. Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam 

(IUCN) dalam Howes et al.,(2017). Pembangunan berkelanjutan 
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'adalah "pembangunan yang memenuhi dari tanaman pangan, 

tanaman industri, tanaman kehutanan, atau produk kebutuhan saat 

ini tanpa mengurangi kebutuhan perikanan, unggas, baik di lahan 

basah maupun padang rumput, yang generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri” (Noer, 2016). 

Adapun penjelasan Suryawan (2018), bahwa lahan pertanian 

pangan berkelanjutan adalah bidang tanah agraria yang ditugaskan 

untuk diamankan dan ditumbuhkan secara andal guna menyalurkan 

pangan pokok bagi ketahanan, kedaulatan dan kemandirian pangan 

nasional maupun daerah. Penggunaan lahan potensial ini harus 

dipastikan agar kelayakan dan aksesibilitasnya terkontrol sehingga 

cenderung dimanfaatkan sebagai agribisnis pangan yang layak di 

kemudian hari.  

Berikutnya adalah jenis pedoman dengan tujuan akhir untuk 

mencegah dan mengendalikan perubahan lahan: 

a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mengatur tentang 

asas, tujuan, ruang lingkup, perencanaan dan penetapan, 

pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, 

pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan 

pemberdayaan petani, pembiayaan, sanksi administratif, dan 

ketentuan pidana; 
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b) PP No.12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perpres ini memberikan 

dukungan kepada petani yang tidak mengalihkan fungsi lahannya 

dengan memberikan insentif berupa perbaikan infrastruktur, 

bantuan keringanan pajak, seperti serta penyediaan sarana 

produksi pertanian dan penghargaan tinggi bagi petani 

berprestasi; 

c) PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peruntukan dan Alih Fungsi 

Lahan Pertanian untuk Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan 

pertanian yang diperuntukkan untuk dilindungi dan dikembangkan 

secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

dimaksudkan untuk melindungi lahan potensial untuk 

pemanfaatan, kesesuaian dan ketersediaannya. tetap terkendali 

untuk digunakan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di 

masa depan; 

d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa 

RTRW mempertimbangkan budidaya tanaman pangan yang 

fungsi spasial lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, 

permukiman, kawasan industri. , dan seterusnya membutuhkan 
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kajian dan pengkajian perubahan fungsi ruang-ruang tersebut 

secara lintas sektor, lintas wilayah, dan terpusat; 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem 

Informasi Lahan Pertanian Pangan Lestari, sistem informasi lahan 

pertanian pangan berkelanjutan merupakan satu kesatuan 

komponen yang terdiri dari kegiatan yang meliputi penyediaan 

data, keseragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, 

pembuatan informasi produk , penyampaian produk informasi dan 

penggunaan informasi yang saling berkaitan dan penerapan 

mekanisme perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan; 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 

sistem dan proses dalam perencanaan dan penetapan, 

pengembangan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, 

dan pengawasan lahan dan kawasan pertanian pangan secara 

berkelanjutan, pembiayaan perlindungan. lahan pertanian pangan 

berkelanjutan adalah pendanaan untuk melindungi lahan 

pertanian pangan berkelanjutan; 

g) Peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 
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h) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2015-2023, yang dijabarkan 

dalam pasal 72 tentang Alokasi Wilayah Pertanian. 

Kebijakan pengendalian perubahan fungsi lahan diperlukan 

untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi. Dalam 

Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2014 melaporkan 

bahwa, 80% pembangunan metropolitan dilakukan di area pertanian. 

Tanpa adanya pengaturan, intervensi pembangunan, pemukiman 

serta infrastruktur akan bertambah dari 260 juta hektar menjadi 420 

juta hektar pada tahun 2050 atau mencakup 4-5% dari kawasan 

properti dunia, namun jika ada strategi pengaturan yang solid dan 

kokoh, kenaikan ini dapat dikurangi menjadi hanya 90 juta. hektar. 

atau hanya berkembang sekitar 3%. (Anggalini et al., 2020). 

C. Kerangka Pikir 

Otoritas publik untuk situasi ini sebagai pencipta strategi 

pengaturan yang paling penting, harus memberikan pertimbangan yang 

luar biasa sejauh memastikan lahan pertanian yang layak pangan, 

untuk mempertahankan dan mencegah transformasi lahan pertanian 

yang semakin padat di kota Makassar, untuk melaksanakan pengaturan 

dari Pemerintah Daerah. menuju jaminan kelestarian lahan agraria 

pangan di kota Makassar dilakukan untuk membatasi pengaruh 

kemalangan, baik yang menyangkut daya dukung alam untuk 

mengasimilasi air, mengurangi pengaruh banjir, sebagai pemasok 
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bahan pangan untuk kegiatan masyarakat maupun untuk meningkatkan 

penghasilan ekonomi kota Makassar. 

Dari penggambaran di atas, dapat ditarik suatu kerangka 

pemikiran dari model pelaksanaan Pengaturan atau kebijakan Soren C 

Winter dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan perlindungan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota Makassar, yaitu sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 : Bagan Kerangka Pikir 

Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar 

Implementasi Kebijakan Publik 

Teori Implementasi 

Soren C Winter 

Prilaku 

hubungan antar 

organisasi 

Prilaku 

implementator 

tingkat bawah 

Prilaku klompok 

sasaran 

Faktor 
Penghambat; 

1.Tidak adanya peraturan 

khusus mengenai 

perlindungan lahan 

pertanian pangan 

berkelanjutan 

2.Ketidak jelasan PERDA 

RTRW No 4 Tahun 2015 

tentang kawasan 

pertanian di Kota 

Makassar 

3.Akibat status kepemilikan 

lahan pertanian di kota 
Makassar 

4.Kurangnya anggaran/dana 

untuk perlindungan lahan 

pertanian pangan 

berkelanjutan di Kota 

Makassar 

 Faktor 
Pendukung; 

1.Telah diterbitkannya SK 

Kementrian ATR/BPN 

tantang penetapan luas 

lahan pertanian nasional 

tahun 2019 di Kota 

Makassar 

2.Adanya data spasial  

lengkap tentang peta 

lokasi penyebaran luas 

lahan pertanian yang di 

Kota Makassar 

3.Adanya Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

berpengalaman 

4.Masih tersedianya 2.035 

hektar luas lahan 

pertanian dan adanya 

kelompok sasaran/petani 
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D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Kebijakan 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar 

dapat terwujud dan menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi 

setiap warga negara di setiap daerah sehingga pemerintah 

berkewajiban untuk menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan 

pangan. Beberapa indikator implementasi kebijakan perlindungan lahan 

pangan pertanian berkelanjutan di Kota Makassar adalah sebagai 

berikut;  

1. Implementasi kebijakan terdiri dari perilaku hubungan antar 

organisasi, perilaku pelaksana level bawah dan perilaku kelompok 

sasaran. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat 

E. Deskripsi Fokus Penelitian 

Untuk memudahkan pemahaman tentang fokus penelitian, maka 

masing-masing diuraikan sehingga nampak lebih jelas maksud yang 

dikehendaki dalam penelitian ini. Deskripsi fokus penelitian ini adalah : 

1. Implementasi Kebijakan: 

a. Perilaku hubungan antar organisasi yang dimensinya yaitu 

1) Komitmen Organisasi yaitu adanya rasa kesadaran akan 

keterlibatan dan loyalitas yang dilakukan oleh Dinas Pertanian 

terhadap instansinya, dalam mengimplementasikan kebijakan 

perlindungan lahan pertanian pangan di Kota Makassar 
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2) Koordinasi antar organisasi yaitu proses menyamakan, 

melaporkan dan menyeimbangkan segalah kegiatan antar 

sesama instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Pertanian 

dengan instansi yang terkait,untuk mencapai tujuan bersama, 

dalam mengimplementasikan kebijakan pengamanan lahan 

pangan pertanian di Kota Makassar. 

b. Perilaku implementator tingkat bawah dimensinya adalah 

1) Control organisasi yaitu bentuk pengawasan atau pengamatan 

yang dilakukan  Dinas Pertanian terhadap segalah aktifitas 

yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, baik 

diluar maupun di dalam lingkungan kerja dalam menjalankan 

kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 

di Kota Makassar.  

2) Etos kerja yaitu sikap yang muncul atas kemauan dan 

kesadaran diri Dinas Pertanian dan Dinas Tata Ruang selaku 

implementator, yang di dasari atas system orientasi perilaku 

kerja yang etis terhadap mengimplementasikan kebijakan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota 

Makassar. 

3) Norma profesionalisme yaitu perberwujudan sumberdaya yang 

dimiliki, baik itu sumber daya  manusia, misalnya kompetensi 

implementor dan sumber daya  finansial yang bersumber dari 

APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD Kota 
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Makassar dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan 

lahan pertanian berkelanjutan di Kota Makassar. 

c. Perilaku kelompok sasaran meliputi tanggapan positif maupun 

negatif dari masyarakat tani Kota Makassar dalam mendukung 

atau tidak mendukung adanya kebijakan perlindungan lahan 

pertanian berkelanjutan di Kota Makassar dan disertai umpan 

balik berupa tanggapan dari kelompok masyarakat tani kota 

Makassar dengan adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan di Kota Makassar. 

2. Faktor pendukung dan Faktor penghambat 

a. Faktor pendukung adalah semua faktor baik itu yang sifatnya 

mendorong, menyokong, menunjang, dan mepercepat proses 

implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan di 

Kota Makassar. 

b. Faktor penghambat adalah semua jenis faktor yang berpotensi 

menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan proses 

implementasi kebijakan perlindungan lahan pangan pertanian di 

Kota Makassar. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Eksplorasi ini dilakukan sekitar 2 (dua) bulan, di daerah kota 

Makassar. Yaitu; Di Instansi Pertanian dan Perikanan, Instansi Tata 

Ruang, Instansi BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Perkumpulan 

Masyarakat Petani kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena peneliti 

menilai bahwa, pelaksanaan perlindungan akan lahan untuk pertanian 

pangan yang berkelanjutan dikota Makassar masih belum dapat 

berjalan efektif. 

B. Jenis serta Tipe Penelitian 

1) Jenis 

Jenis dari penelitian ini merupakan suatu eksplorasi yang 

memanfaatkan jenis kejelasan subjektif, yaitu suatu pengujian yang 

menggambarkan pelaksanaan perlindungan akan lahan untuk 

pertanian pangan yang berkelanjutan dikota Makassar bergantung 

pada realitas terkini di wilayah eksplorasi penelitian. 

2) Tipe 

Eksplorasi semacam ini merupakan penelitian fenomenologi yaitu 

salah satu jenis pemeriksaan subyektif ekspresif, yang dilakukan 

untuk memperoleh informasi subjektif yang digunakan sebagai bukti 

pasti dalam mencatat definisi masalah pemeriksaan, dengan alasan 

bahwa spesialis menerima bahwa penemuan tersebut akan terjadi. 
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lebih maksimal serta sempurna dan lengkap untuk ditemukan. 

Keajaiban pengalaman saksi yang bergantung pada pengetahuan 

akan pengalaman yang terjadi di kota Makassar. 

C. Sumber Dokumen serta Informan Penelitian 

1) Sumber Dokumen 

a. Dokumen utama 

Khususnya informasi penting yang didapat dari persepsi langsung 

dan wawancara lapangan dengan pemilik tanah, baik individu 

yang telah mengkonversi lahannya ataupun individu yang tidak, 

dan agen eksekutor strategi. 

b. Dokumen sekunder 

Untuk lebih spesifiknya informasi yang dihimpun para ahli dari 

sharing laporan atau informasi seperti data yang tersusun, baik 

dari Instansi Tata Ruang, Intansi Pertanian, Instansi BPN (Badan 

Pertanahan Nasional) serta BPS (Badan Pusat Statistik) kota 

Makassar. 

2) Informan Penelitian 

Pemilihan sumber dalam pengujian ini menggunakan pengujian 

purposive. Secara khusus, metode pemeriksaan dengan sengaja, 

dengan alasan atau alasan tertentu, menerima bahwa saksi yang 

dipilih memiliki data yang diperlukan untuk dilengkapi oleh penulis. 

penulis ini memutuskan saksi-saksi tertentu, yang tentunya berharap 
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bahwa sebagai narasumber dapat memberikan data yang benar-

benar mendelegasikan. 

Tabel 3.1 : Infoman Penelitian 

Nomor Status Jumlah 

1 Kasie Padi dan Palawija Instansi Perikanan dan 

Pertanian kota Makassar. 
1 Orang 

2 Pemimpin Pertanian Kecamatan 3 Orang 

3 Kasie Penataan Ruang Kota Makassar Instansi 

Tata Ruang kota Makassar. 
1 Orang 

4 Kabid Penertiban Ruang dan Bangunan Kota 

Makassar  Dinas Penataan Ruang Kota 

Makassar. 

1 Orang 

5 Kasie Pengkajian Hukum Pengaturan Ruang 

serta Bangunan Instansi Tata Ruang kota 

Makassar. 

1 Orang 

6 Kepala Seksi Penataan Pertanahan Badan 

Pertanahan Nasional Kota Makassar 
1 Orang 

7 Kelompok Petani Kota Makassar 3 orang 

Total 11 orang 

 

D. Teknik Pengumpulan Dokumen 

Di penulisan penelitian tersebut, metode pengumpulan informasi 

yang digunakan adalah sebagai yaitu: 

 

 



60 
  

 
 

1) Wawancara 

Penulis akan melakukan dengan cara mewawancara informan 

secara langsung dan mendalam yaitu, Kepala Dinas Pertanian, 

Kepala Dinas Penataan Ruang, Kepala Badan Pertanahan Kota 

Makassar, dan Masyarakat Petani yang merupakan pemilik akan 

lahan pertanian yang belum melakukan perubahan lahan 

pertaniannya, maupun petani yang sudah melakukan perubahan 

lahan pertaniannya.yang tersebar dikota Makassar, hal ini 

dimaksudkan ingin memahami sejauh mana pelaksanaan 

pelindungan akan lahan untuk pertanian pangan yang berkelanjutan 

dikota Makassar. Adapun hal tersebut dilakukan guna mendapatkan 

informasi serta data dengan cara langsung dari narasumber tersebut 

2) Observasi 

Observasi adalah metode dalam mengumpulkan data, yaitu 

penulis seraca langsung terjun kelokasi penelitian, dengan 

melakukan analisis atau pengamatan secara langsung dilokasi 

penelitian guna mendapatkan pemahaman tentang pelaksanaan 

selama ini dalam perlindungan akan lahan untuk pertanian pangan 

yang berkelanjutan di kota Makassar. 

3) Studi Dokumentasi 

Peneliti akan menggunakan metode pengambilan data-data 

secara menganalisa yakni; Data tentang pemanfaatan lahan di tahun 

2010 hingga tahun 2020 yang bersumber dari BPN (Badan 



61 
  

 
 

Pertanahan Nasional) kota Makassar, data tentang zonasi dan izin 

perubahan lahan yang berasal dari Instansi Tata Ruang, dokumen 

tentang produktivitas pertanian di 10 (Sepuluh) tahun sebelumnya 

yang berasal di Instansi DP2 (Pertanian dan Perikanan), dokumen 

tentang kependudukan, monografi dan kelurahan yang bersumber di 

BPS (Badan Pusat Statistik) kota Makssar, serta data dari Media 

Cetak atau Online,  serta tanggapan dari pihak Pemerintahan 

Kecamatan dengan Kelurahan yang terkait dengan kawasan 

peruntukan pertanian di Kota Makassar dan dari pihak masyarakat 

petani. Data yang didapatkan kemudian dianalisa, dipadukan, dan 

dibandingkan menjadi karya yang sistemik serta sempurna. 

Pemeriksaan tersebut memanfaatkan audit dokumentasi untuk 

mendapatkan informasi melalui pencatatan yang diidentifikasikan 

dengan pelaksanaan perlindungan akan lahan untuk pertanian 

pangan yang berkelnjutan di Kota Makassar Strategi Ketahanan 

Kawasan Pertanian Pangan di Kota Makassar. Metode yang dipakai 

ini guna memperjelas serta untuk mendukung dokumen atau 

informasi yang telah didapatkan menggunakan metode pembicaraan 

atau wawancara.  

E. Teknik Analisa Dokumen  

Peneliti menggunakan metode tersebut guna mengelolah 

dokumen-dokumen setelah diterima penulis dengan melalui 

pembicaraan, analisis pengamatan, serta studi dokumentasi yang 
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berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Makassar. 

Kemudian dokumen yang didapatkan, selanjutnya tindakan yang 

dilakukan penulis yaitu, dengan cara pengamatan dokumen. Dilakukan 

guna dapat memetakkan dokumen-dokumen, melalui metode;  

1) Dokumen Reduction 

Ketika mengumpulkan informasi di lapangan dengan 

membicarakan sumber informasi utama, analis mencatat, mencatat 

semua tanggapan yang sesuai yang dikemukakan oleh sumber 

informasi, yang didapat oleh penulis. Ada bermacam-macam 

jawaban dan ada juga jawaban yang serupa, untuk setiap 

pertanyaan yang diajukan. 

Maka cara yang ditempuh oleh penulis adalah memimpin 

penyelidikan dengan mengurangi informasi, secara spesifik 

merangkum semua akibat dari pertemuan, hasil pengamatan dan 

renungan dokumentasi, kemudian menyusun dan mengambil hal-hal 

yang fundamental, yang berpusat pada isu-isu tersebut. analis perlu 

mempertimbangkan ketergantungan pada penanda yang dibuat 

dalam aturan. Bicara dengan diidentifikasikan dengan pelaksanaan 

perlindungan akan lahan untuk pertanian pangan yang berkelanjutan 

di daerah Kota Makassar. 
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2) Presenting Dokumen 

kemudian prinsip selanjutnya dalam pelaksanaan investigasi 

informasi atau dokumen adalah pengenalan informasi. Selanjutnya 

untuk menghilangkan informasi yang ditunjukkan oleh elemen-

elemen utama yang berpusat pada isu yang akan direnungkan, 

tahap berikutnya yaitu spesialis menyajikan informasi dalam struktur 

cerita, menyiratkan bahwa setiap kenyataan dan data yang didapat 

itu terjadi atau ditemukan oleh penulis. kemudian dijelaskan dan 

diberi pemahaman tentang keajaiban. itu.  

Adapun yang dilakukan tersebut, guna membekali penulis 

dengan pemahaman tentang keajaiban yang terjadi, kemudian 

penulis merancang langkah berikut yang mesti dibuat bergantung 

pada signifikansi keajaiban itu. Penanganan informasi dilakukan 

dengan merakit atau memberikan informasi sesuai dengan kondisi 

informasi yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan akan lahan 

untukpertanian pangan yang berkelanjutan di daerah Makassar. 

3) Dokumen Verification serta Kesimpulan 

Konfirmasi informasi atau dokumen, pengecekan kebenaran 

laporan / penjelasan responden. Konfirmasi informasi diselesaikan 

terus-menerus selama interaksi pemeriksaan. Sejak pertama kali 

menjalankan melalui memasuki lapangan dan selama pengukuran 

bermacam-macam informasi, penulis mencoba untuk membedah 

dan mencari pentingnya informasi yang dikumpulkan, untuk secara 
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spesifik mencari contoh subjek, kemiripan, hasil dan kemudian tarik 

sebagai hasil yang bersifat masih umum. Setelah informasi 

diperkenalkan atau diuraikan dan diperiksa dalam gambaran umum 

sesuai dengan nilai yang ada dalam keajaiban yang terjadi di 

lapangan. Tahap selanjutnya dari penulis adalah mencapai 

penentuan yang bergantung pada keterbukaan informasi. Tujuan-

tujuan yang dikemukakan keseluruhan menjadi penemuan-

penemuan penelitian. 

F. Keabsahan Dokumen 

Dokumen informasi yang telah didapatkan, kemudian diusahakan 

untuk menciptakan hasil yang berkualitas atau dapat diandalkan. 

Dengan cara ini, penulisi menyetujui informasi secara berbeda, 

khususnya; 

1) Perpanjangan Periode Pengamatan  

Penulis akan memperluas kerangka waktu persepsi jika 

informasi atau document yang dikumpulkan dirasa kurang, 

selanjutnya penulis dengan mengumpulkan informasi, 

memperhatikan dan berbicara dengan narasumber, baik melalui 

pengecekan informasi maupun memperoleh informasi yang 

sebelumnya belum didapatkan. Dengan cara ini, penulis mencari 

ulang narasumber lagi serta mendapatkan kembali data informasi 

opsional yang tentunya masih dibutuhkan. 
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2) Teknik Meningkatkan Ketekunan  

Informasi yang didapat oleh penulis di area pemeriksaan akan 

diperhatikan secermat mungkin guna mendapatkan informasi yang 

signifikan. Sejalan dengan itu, penulis pastinya mempertimbangkan 

secermat mungkin dengan kejadian di lokasi penelitian agar 

mendapatkan dokumen informasi yang asli. 

3) Triangulation 

Sebagai kebutuhan triangulation, untuk itu dilaksanakan 3 (tiga) 

cara yaitu; 

a) Sumber Triangulation, merupakan sumber triangulation yang 

laksanakan secara memperhatikan dari apa yang diperoleh 

sebelumnya tentang kesahihan dokumen informasi  dari asal yang 

berbeda. 

b) Metode Triangulation, merupakan metode triangulatioan bernilai 

dokumen informasi yang telah didapatkan melalui metode khusus, 

yang di test atau di verifikasi keasliannya yang diambil dari asal 

yang satu. 

c) Waktu Triangulation, merupakan waktu triangulation yang 

pengambilan dokumen informasinnya berdasarkan waktunya. 
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BAB IV  

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian 

1. Deskripsi Geografis 

a. Sekilas Tentang Kota Makassar 

Sebagai ibu kota Sulawesi Selatan, kota Makassar dibingkai 

dari Hukum Perundang – Undangan No 29 tahun 1959 mengenai 

Penetapan Daerah Tingkat Dua di Sulawesi Selatan, sesuai yang 

tertuang di lembaran jurnal Negara RI Republik Indonesia di 

Tahun 1959 No 74 serta tambahan dari lebaran jurnal Negara No 

1822. 

Sebagai ibu kota wilayah Sulawesi Selatan, kota Makassar 

ditetapkan sebagai ibu kota sesuai dengan Perundang-Undangan 

No 13 tahun 1965 di priode Negara tahun 1965 No 94, selanjutnya 

No 8 tahun 1965 wilayah Daerah di Tungkat Dua kota Makassar 

dirubah menjadi kabupaten Daerah kota Makassar Tingkat Dua.   

Pada tanggal 31 Agustus Tahun 1971, kota Makassar 

berganti nama Ujung Pandang dan diperpanjang sebelumnya 21 

km2 berubah 175,77 km2 yang merangkul beberapa wilayah yang 

berbeda yaitu kabupaten Maros, Pangkep, dan Gowa. Ini 

bergantung pada Pedoman dari Pemerintah  dengan No 51 tahun 

1971 mengenai Revisi batas kota Makassar serta Tata Tertib 
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Kabupaten Maros, Pangkep dan Gowa luas wilayah Daerah 

Sulawesi Selatan. 

Kemudian berdasar pada peraturan dari pemerintah nama 

kota makassar dirubah kembali sesuai dengan No 86 tahun 1999 

mengenai Pergantian Nama menjadi kota Makassar yang 

sebelumnya dengan Nama kota Ujung Pandang. Perubahan nama 

tersebut, sesuai atas dasar kemauan masyarakat. 

Secara astronomis, Kota Makassar terletak antara 

119o24‟17‟38” Bujur Timur dan 5 o8‟6‟19” Lintang Selatan,. 

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Makassar memiliki batas-

batas:  

Utara – Kabupaten Maros;  

Selatan – Kabupaten Gowa;  

Barat – Selat Makassar; 

Timur – Kabupaten Maros,.  

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi 

yang meliputi 15 kecamatan,. Secara Administratif, Kota Makassar 

terdiri dari 15 kecamatan, yaitu: Kecamatan Mariso, Mamajang, 

Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, 

Ujung Tanah, Kep. Sangkarrang, Tallo, Panakukkang, Manggala, 

Biringkanaya, dan Tamalanrea. 5. Pada tahun 2018, jumlah 

kelurahan di Kota Makassar tercatat memiliki 153 kelurahan, 996 

RW, dan 4.978 RT 
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Adapun jarak antara Ibukota Kota Makassar ke ibukota 

kecamatan:  

1. Makassar - Mariso: 4 km  

2. Makassar – Mamajang: 4 km  

3. Makassar – Tamalate: 5 km  

4. Makassar - Rappocini: 7 km  

5. Makassar - Makassar: 0 km  

6. Makassar – Ujung Pandang: 0,5 km  

7. Makassar - Wajo: 0,6 km 

8. Makassar - Bontoala: 1 km  

9. Makassar – Ujung Tanah: 3 km  

10. Makassar - Tallo: 4 km  

11. Makassar - Panakkukang: 7 km  

12. Makassar - Manggala: 9 km  

13. Makassar – Biringkanaya: 12 km  

14. Makassar – Tamalanrea: 10 km  

15. Makassar-Kodingareng: 20 km 

Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter di atas permukaan 

laut, Pada akhir tahun 2018, wilayah administrasi Kota Makassar 

terdiri dari 15 kecamatan, luas daratan masing-masing 

kecamatan, yaitu:  
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Tabel 4.1  

Persentase Luas Wilayah berdasar Kecamatan di kota 

Makassar. 

Nomor Perkecamatan Luas (km2) 

1 Tamalate 20,21 

2 Mariso 1,82 

3 Mamajang 2,25 

4 Panakukkang 17,05 

5 Kepulauan Sangkarrang 1,54 

6 Wajo 1,99 

7 Ujung Pandang 2,63 

8 Manggala 24,14 

9 Tallo 5,83 

10 Ujung Tanah 5,94 

11 Rappocini 9,23 

12 Bontoala 2,10 

13 Tamalanrea 32,84 

14 Biringkanaya 48,22 

15 Makassar  2,52 

 Luas Kota Makassar 175,77 

Sumber: BPS, Kota Makassar Dalam Angka 2019 

b. Demografi 

Kota Makassar saat ini sedang berkembang dan terletak 

sebagai ruang publik di bagian timur Indonesia. Sebagai kota 

madya, Makassar berkembang dengan bantuan kapasitas 

latennya, salah satunya adalah jumlah penduduk 

1. Total Penduduk serta Peningkatan Jumlah Penduduk 
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Total kependudukan absolut dari kota Makassar di tahun 

2019 dari hasil proyeksi, sebanyak 1.526.677 jiwa. Dengan 

pembagian 755.968 pria serta 770.709 wanita. Sehingga, 

jumlah penduduk wanita lebih lengkap disbanding pria dengan 

standar jenis status kelamin 98,09. Artinya, dari 100 di setiap 

penduduk wanita terdapat 98 penghuni pria. Jumlah 

kependudukan tersebut menyebar di 15 sub-wilayah yang 

terdiri dari 153 kota metropolitan dengan zona all out 175,77 

km2, akibatnya ketebalan kependudukan untuk  wilayah kota 

Makassar di tahun 2019 sekitar 8.686 individu/km2. Dari jumlah 

tersebut lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 

berkisar 8.580 individu untuk setiap km2. 

Tabel 4.2  

Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2018 dan 2019 

Maksud Tahunan 

2018 2019 

(1) (2) (3) 

Persentase Penduduk 1.508.154 orang 1.526.677 orang 

-Pria 746.951 orang 755.968 orang 

-Wanita 761. 203 orang 770.709 orang 

Rasio Jenis Kelamin 98,13 98,09 

Padat Penduduk 8.580 jiwa / km2 8.686 jiwa / km2 

Sumber : Indikator Kesejahteraan Kota Makassar 2020 
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2. Kepadatan serta Penyebaran  Penduduk 

Munculnya konsekuensi dari masalah perkembangan 

kependudukan yaitu mengenai persebarannya. Apakah 

terpusat di salah satu wilayah atau tersebar secara merata, 

secara normal keseluruh bagian wilayah. Besarnya kepadatan 

serta sebaran penduduk ideal tersebut sulit ditentukan sebab, 

tergantung dari potensi disuatu bagian wilayah dan 

kemampuan dari penduduk dari menggunakan potensi yang 

disediakan. Secara umum  keterpusatan kependudukan yang 

meningkat tersebut pasti begitu rawan terjadi konflik sosio-

kultur, selain dari itu juga akan membebankan pemerintah 

untuk menyediakan bermacam fasilitas  yang diiginkan oleh 

rakyat.  

Persentase jumlah kependudukan dari Kota Makassar 

ditahun 2019 tercatat sebanyak 1.526.677 jiwa yang tersebar di 

15 kecamatan. Distribusi penduduk menurut kecamatan 

menunjukkan distribusi yang tidak merata. 

Karena model distribusi penduduk dan ukuran zona atau 

luas kawasan antar sub-lokal perkecamatan tidak sama, maka 

derajat ketebalan yang ditentukan dengan mengontraskan 

penduduk dengan wilayah, memiliki model alternatif. Model 

yang dibentuk memperlihatkan yaitu kawasan perkotaan 



72 
  

 
 

sebelumnya yang menunjukkan titik fokus perdagangan serta 

administrasi mempunyai fokus kerakyatan yang lebih menigkat. 

Table 4. 3  

Kepadatan serta Sebaran Kependudukan Berdasarkan 

Kecamatan Tahun 2019 

 

Perkecamatan 

 

Luas Kawasan (Km2) 

 

Kependudukan 

 

Kepadatan (Jiwa/ Km2) 

(1) (2) (3) (4) 

Mariso 1,82 60.499 33.241 

Mamajang 2,25 61.452 27.312 

Tamalate 20,21 205.541 10.170 

Rappocini 9,23 170.121 18.431 

Makassar 2,52 85.515 33.935 

Ujung Pandang 2,63 29.054 11.047 

Wajo 1,99 31.453 15.806 

Bontoala 2,10 57.197 27.237 

Ujung Tanah 4,40 35.534 8.076 

Sangkarrang  1,54 14.531 9.436 

Tallo  5,83 140.330 24.070 

Panakkukang  17,05 149.664 8.778 

Manggala 24,14 149.487 6.193 

Biringkaya 48,22 220.456 4.572 

Tamalanrea  31,84 115.843 3.638 

J u m l a h  175,77 1.526.677 241.942 

Sumber : Makassar Dalam Angka 2020 

 

 



73 
  

 
 

2. Deskripsi Kelembagaan 

a. Sejarah Singkat Dinas Pertanian dan Perikanan Kota 

Makassar 

Keberadaan Dinas Pertanian dan Perikanan, beralamat di 

Jalan Baji Minasa Nomor 12 Makassar serta menetap secara 

resmi pada tahun 1942. Sementara di tahun 2005 berganti  nama 

institusi Dinas kelautan dan perikanan, namun selanjutnya di 

tahun 2008 menyesuaikan nama kantor sebagai Administrasi 

Ketahanan Pangan dan Kelautan Kota Makassar. kemudian di 

2009 menjadi kembali keinstitusi Perikanan, Pertanakan, 

pertanian serta kelautan kota makassar, hanya saja dengan 

keluarnya Peraturan No 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah 

Daerah yang di bagian pasalnya menyatakan yaitu kewenangan 

kelautan usaha di pemerintah daerah dipindahkan ke Pemerintah 

Biasa, pada tahun 2016 terjadi pergantian nama kelembagaan 

dari Dinas Perikanan, Kelautan, Pertanian dengan Perikanan kota 

Makassar Menjadi Dinas Pertanian serta Perikanan kota 

Makassar. 

Pelaksanaan tugas dari Instansi Pertanian dan Perikanan 

dan yaitu membantu kepala daerah dalam menyelesaikan 

masalah-masalah pemerintahan dan pemajuan bantuan 

penugasan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta 

sebagai kawasan Peningkatan Kelembagaan dan Usaha yang 
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membantu kemajuan Pemerintah Daerah Makassar pada tahun 

2014 - 2019. Sesuai dengan kewajiban dan unsur-unsur Desain 

Tata Usaha Pertanian dan Perikanan Kota Makassar yang dikelola 

dengan berpedoman pada Peraturan Ketua No 102 tahun 2016 

mengenai status kependudukan, Pembinaan Wewenang, 

Kewajiban serta Kapasitasnya hanya sebagai strategi kerja Dinas 

Pertanian dan Perikanan Kota Makassar yang merupakan sebagai 

berikut: 

1. Kepala Instansi. 

2. Kesekretariatan. 

3. Bidang Pengembangan Usaha serta Kelembagaan. 

4. Bidang Tanaman Palawija, Padi serta Hortikultura. 

5. Bidang Perikanan. 

6. Bidang Kesehatan Hewan serta Peternakan. 

7. UPTD (Unit Pelaksana Tehknis Daerah) PPI (Pangkalan 

Pendaratan Ikan) Paotere. 

8. Unit Pelaksana bagian Tehknis di Pelayanan TPI (Tempat 

Pelelangan Ikan) Rajawali. 

9. Unit Pelaksana bagian Teknis Pelayanan Balai Pembenihan 

Ikan di Parang Tambung. 

10. Unit Pelaksana Tekhnis di Pelayanan Balai Lesehatan 

Hewan. 
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Pimpinan Dinas Pertanian serta Perikanan Kota Makassar 

yaitu Pimpinan instansi yang  sebagai pemegang tanggungjawab 

ke Walikota. Kepala Pimpinan instansi ditopang Sekretaris, ada 

tiga Kepala pimpinan sub bagian, ada empat Kepala Pimpinan 

Unit Pelaksana Tekhnis Pelayanan, ada empat Kepala Pimpinan 

Bidang. Dalam menjalankan kewajibannya Sekretaris ditopang 

oleh 3 (tiga) Kepala Sub bagian yakni Kepala Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub 

Bagian Perencanaan dan Pelaporan, sedangkan Kepala Sub 

Bagian Perencanaan dan Pelaporan, sedangkan Kepala Sub 

Bagian Perencanaan dan Pelaporan. Bagian yang lain di kawal 

oleh bagian-bagian kepala pimpinan di 3 (tiga) bagian, kepala 

pimpinan Unit Pelaksana Teknis Paotera, Unit Pelaksana Teknis 

TPI Rajawali, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Balai Perbenihan 

Ikan Parang Tambung dan Unit Pelaksana Pelayanan Puskesmas 

masing-masing dibantu oleh Kepala Pimpinan Sub Bagian Tata 

Usaha. 

b. Visi dan Misi 

1) Visi Dinas Perikanan Dan Pertanian Kota Makassar 

Visi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar adalah 

wujud dari arah serta tujuan kebijakan pemajuan Kota Makassar 

tahun 2014 - 2019. Indikasi dari visi tersebut merupakan 

gambaran bantalan perbaikan atau masa depan dari kondisi yang 
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diiginkan dengan melalui pelaksana tugas serta kapasitas di 

jangka waktu 5 tahun. Definisi dari visi diselesaikan guna 

melanjutkan konsekuensi dari pemeriksaan isu penting/vital serta 

isu-isu kemajuan lokal untuk mengetahui pengakuan terhadap visi 

tersebut. Masalah kemajuan yang berbeda diidentifikasi dengan 

administrasi atau meningkatkan presentasi organisasi urusan. Visi 

lembaga Pertanian dan Perikanan Kota Makassar direncanakan 

tergantung pada efek lanjutan selanjutnya dari pemeriksaan 

masalah utama dan masalah kemajuan wilayah. Adapun Visi dari 

Instansi  pertanian serta perikanan kota Makassar: “Makassar 

sebagai Waterfront City menjadi Pilar dalam Konservasi 

Sumber daya Alam melalui Peningkatan Peran Nelayan, 

Petani, Peternak dalam Ketersediaan Pangan dan Ruang 

Hijau Kota yang Nyaman Untuk Semua” 

dari visi ini adalah tentang penguraian dari visi Kepala 

Daerah Kota Makassar yang tertunjuk pada periode 2014-2019 

dalam memajukan bidang perikanan, peternakan, pembudidayaan 

hewan serta peningkatan kelembagaan dan usaha yang 

membantu kemajuan Pemerintah Daerah Makassar di tahun 2014 

- 2019. 

2) Misi Dinas Perikanan Dan Pertanian Kota Makassar 

Misi merupakan kristalisasi harapan untuk menyatukan gerak 

serta langkah guna mencapai visi yang telah ditentukan. Diantara 
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misi yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi 

seluruh aparatur Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar 

yaitu: 

MISI I: “Melestarikan sumber daya alam dalam upaya mitigasi 

bencana di wilayah laut, pesisir dan beberapa pulau-

pulau kecil Kota Makassar”. 

MISI II: “Meningkatkan produktivitas serta peran petani, nelayan, 

serta peternakan dalam ketersediaan dan keamanan 

pangan di Kota Makassar”. 

MISI III: “Meningkatkan nilai fungsi ruang publik dengan menata 

kawasan pesisir serta kawasan lainnya untuk menjadi 

kawasan hijau yang nyaman untuk semua”. 

MISI IV: “Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan 

Nelayan serta kelompok peternak dan petani”. 

Misi Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kota Makassar 

adalah rumusan umum dari upaya yang akan dilaksanakan guna 

mewujudkan visi yang diharapkan, sehingga misi dianggap 

sebagai formula yang akan menawarkan kerangka bagi sasaran 

serta tujuan yang ingin didapatkan. Rumusan misi adalah salah 

satu cara agar menciptakan suatu situasi atau keadaan yang 

diharapkan, yaitu dengan cara mengembangkan serta 

memperhatikan setiap faktor keadaan strategis yang bisa 

mempengaruhi pembangunan daerah. 
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c. Tugas dan Fungsi Organisasi 

Mengingat Peraturan Pemerintah Kota No 102 tahun 2016 

menegenai kedudukan, Perancangan Wewenang, Kewajiban 

serta Kapasitas juga Tata Kerja Instansi Pertanian dan Perikanan 

kota Makassar. Mengingat kewajiban dan kapasitas sebagaimana 

yang direncanakan, Sekretaris Administrasi Pertanian dan 

Perikanan memiliki seperangkat tanggung jawab yang diharapkan: 

1. Merumuskan serta melaksanakan kebijkan dibidang pertanian 

dan perikanan. 

2. Merumuskan serta menjalankan visi serta misi instansi. 

3. Merancang serta mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan 

Secretariat serta Bidang Hortikultura, Padi, Tanaman Palawija 

juga di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang 

Perikanan serta Nidang Pengembangan Usaha dan 

Kelebagaan. 

4. Merancang IKU (Indikator Kinerja Utama ) RENSTRA (Rencana 

Strategis) serta RENJA (Rencana Kerja), DPA (Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran)/DPPA, RKA (Rencana Kerja dan 

Anggaran)/RKPA, dan PK (Perjanjian Kinerja) Dinas. 

5. Mengkordinasikan serta merumuskan bahan penyiapan 

penyusunan Lporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Lporan Keterangan Pertanggungjawaban serta Laporan 
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota dan semua hal 

pelaporan lainnya sesuai dengan bidangnya. 

6. Merancang Laporan Akuntabilitas Kinerja institusi 

Pemerintah/Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah 

dinas. 

7. Merancang Standar Operasional Prosedur serta Standar 

Pelayanan dinas. 

8. Mengkoordinasikan pembinaan serta kapasitas organisasi dan 

tata laksana 

9. Mengerjakan pemberdayaan nelayan kecil 

10. Mengelola serta menyelenggarakan Tempat Pelelangan Ikan 

11. Menertibkan IUP dibidang pemeberdayaan ikan yang usahanya 

diwilayah kota Makassar. 

12. Mengelola pembudidayaan ikan. 

13. Menyelenggarakan perencanaan serta pengendalian 

teknisoperasional pengelolaan keuangan, kepegawaian serta 

pengurusan barang milik Daerah yang ada didalam wilayahnya 

14. Menyelenggarakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi 

kepemerintah kota sesuai bidangnya. 

15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menginventarisasi 

masalah dilingkup tanggungjawabnya dan mencari alternative 

pemecahannya. 
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16. Mempelajari, mengetahui serta mengerjakan peraturan undang-

undang yang berhubungan dengan tugasnya sebagai pedoman 

dalam melaksanakan tugasnya. 

17. Memebrikan saran serta pertimbangan teknis kepada pimpinan. 

18. Melaksanakan kordinasi dengan lembaga yang berhubungan 

dengannya serta ruang lingkup tugasnya. 

19. Membina, memberi petunjuk, membagi tugmenilai serta 

mengevaluasi hasil kinerja bawahannya agar pelaksanaan 

tugasnya bisa berjalan mudah sesuai dengan standar yang 

berlaku. 

20. Meyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional. 

21. Menyelenggarakan pembinaan unit pelaksanaan teknis. 

B. Paparan Dimensi Penelitian 

1. Prilaku Hubungan Antar Organisasi Dalam Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan Di kota Makassar. 

Upaya pemerintah kota Makassar yaitu Dinas Pertanian yang 

bertanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan lahan akan 

pertanian pangan yang berkelanjutan di kota Makassar, bisa kita 

ketahui dengan berbagai  cara atau pendekatan implementasi yang 

dikerjakan pemerintah daerah kota Makassar. Dengan melihat 

hubungan prilaku antar organisasi yaitu, komitmen organisasi serta 

kordinasi antar organisasi dalam melindungi lahan pertanian pangan 

yang berkelanjutan di kota Makassar. 
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Adapun bentuk prilaku hubungan antar organisasi yang dapat 

di lihat sebagai berikut;  

a. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi yaitu, adanya rasa kesadaran akan 

keterlibatan dan loyalitas yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam 

mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan di Kota Makassar. Hal ini telah di tetapkan 

dalam Peraturan Nomor 41 Tahun 2009 mengenai perlindungan 

lahan akan pertanian pangan yang berkelanjutan, yang merupakan 

system serta proses penetapan, perencanaan, pengembangan, 

pemanfaata, pengendalian, serta pengawasan akan lahan pertanian 

pangan yang berkelnjutan. 

Hal itu sesuai dalam PERDA (Peraturan Daerah) kota Makasar   

No 4 tahun 2015 pada Bab IV di Pasal 43 bagian 1 mengenai  

Rencana Penataan Ruang Kota Makassar, diatur berdasarkan tujuan 

untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang yang sesuai 

peruntukannya  untuk zona budidaya yang diperuntukkan untuk zona 

alokasi dibidang pertanian di Kota Makassar. . 

Pedoman atas hukum di suatu wilayah yang sesuai dari apa 

yang telah ditetapkan berdasarakan wilayah atau kawasan 

peruntukannya, adalah pengaturan untuk mengelola penggunaan 

ruang dan komponen kontrol yang telah dikumpulkan di setiap 

wilayah yang ditetapkan berdasarkan rencana format penataan 
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ruang. Pedoman penyusunan memiliki pengaturan untuk bisa 

diharapkan guna membuat kawasan yang terlindungi, 

menguntungkan, produktif serta berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan Kasie Padi 

dan Palawija di Dinas Pertanian dan Perikanan kotra Makassar 

mengenai komitmen selama ini dalam mengimplementasikan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota Makassar 

bahwa: 

“Kami di Dinas Pertanian belum ada Peraturan Daerah Kota 
Makassar mengenai perlindungan lahan pertanian pangan 
berkelanjutan atau LP2B. Jadi selama ini belum ada 
perlindungan lahan pertanian dan selama ini juga belum ada 
pelarangan yang kami lakukan terhadap pemilik lahan 
pertanian untuk mengalihfungsikan lahan pertaniannya 
kenonpertanian. Kalaupun sudah ada peraturan yang 
mengatur, kami tidak mengetahui akan hal itu. (Hasil 
Wawancara HA, 15 September 2020)”. 

 
Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, dalam 

perlindungan lahan akan pertanian pangan yang berkelanjutan di 

kota Makassar, belum ada peraturan atau pedoman untuk kota 

Makassar, mengenai peraturan RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) kota Makassar dalam hal kebijakan perlindungan lahan 

untuk pertanian pangan yang berkelanjutan. Sementara tentang 

adanya PERDA (Peraturan Daerah) Rencana Tata Ruang Wilayah 

No 4 Tahun 2015 mengenai penjelasan status keberadaan 

peruntukan kawasan pertanian di kota Makassar, dalam hal ini Dinas 
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Perikanan dan Pertanian, tidak perna mengetahui akan keberadaan 

peraturan tersebut. Lebih lanjut HA katakan bahwa: 

“Adapun komitmen kami dalam melakukan perlindungan lahan 
pertanian pangan di Kota Makassar selama ini, kami hanya 
memberikan program pelatihan, pembinaan dan pemberian 
bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada petani agar 
tetap mempertahankan lahan pertaniannya yang masih ada 
dan saat ini kami masih mendata pemilik lahan pertanian yang 
tersebar di kota Makassar. Kami masih ditahap proses 
identifikasi dan penganggaran serta penyusunan pengadaan 
PERDA baru untuk tahun depan. tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang melibatkan 
kerjasama dengan tim RTRW Kota Makassar. Karena masih 
ada banyak lahan pertanian yang tersebar di Kota Makassar 
patut untuk dilindungi.(Hasil Wawancara HA, 15 September 
2020)” 
 
Dari hasil tambahan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, 

adapun usaha dari Dinas Pertanian melindungi lahan pertanian yang 

masih tersisa di kota Makassar yaitu, dengan memberikan program 

pelatihan, pembinaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana 

kepada para petani dalam mempertahankan lahan pertaniannya. 

Komitmen Dinas Pertanian dan Perikanan kota Makassar dalam 

menjaga lahan pertanian yang masih tersisa di kota Makassar, 

berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa, Dinas Pertanian 

masih ditahap proses identifikasi dan penganggaran serta 

penyusunan rancangan pengadaan kawasan LP2B (Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di kota Makassar yang akan 

dimasukkan di Peraturan Daerah baru kota Makassar. 

Mengenai regulasi tentang kawasan lahan untuk pertanian 

pangan yang berkelanjutan di kota Makassar, hasil wawancara 
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Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Kota Makassar di Badan Tata 

Ruang Kota Makassar bahwa; 

 “Regulasi yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian 
pangan berkelanjutan di Kota Makassar itu tidak ada dalam 
Peraturan Daerah yang diatur. Karena belum ada SK 
Kementrian dan berdasarkan hasil identifikasi dari Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar. (Hasil Wawancara 
AS, 13 September 2020)” 
 
Dari wawancara tersebut di atas bisa di simpulkan yaitu, 

perlindungan lahan untuk pertanian pangan yang berkelanjutan di 

kota Makassar, belum ada peraturan daerah yang mendukung untuk 

tidak terjadi konversi lahan pertanian pangan berkelnjutan di kota 

Makassar. Lebih lanjut AS katakan bahwa: 

“Adapun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Makassar. Sebagai 
kawasan peruntukan pertanian, dijelaskan pada pasal 72 ayat 
(2) Kawasan peruntukan pertanian pangan ditetapkan 
disebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 
168,79 hektar. Itu hanya masih rencana, yang belum tentu juga 
dimasukkan dalam kategori pertanian berkelanjutan. Karena itu 
melalui proses lain dan itu ada PERDA sendiri kalau sudah 
ditetapkan. Adapun tentang peraturan itu hanya sebagai 
kawasan pertanian budidaya yang masih dalam tahap rencana 
yang bisa kapanpun dialih fungsikan atau dikelola ke hal yang 
lain, tegantung melihat aspek kebutuhan masyarakat sebagai 
pemilik lahan. (Hasil Wawancara AS, 29 September 2020)” 
 
Dari hasil tambahan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, 

Untuk perlindungan kawasan pertanian, pemerintah kota makassar 

memiliki PERDA (Peraturan Daerah) Rencana Tata Ruang Wilayah 

No. 4 Tahun 2015 mengenai ketetapan kawasan untuk peruntukan 

lahan pertanian, yang terangkan di ayat 2 pasal 72 bahwa 

peruntukan kawasan untuk pertanian pangan di tetapkan di sebagian 
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wilayah Kecamatan Biringkanaya dengan luas lahan 168,79 hektar. 

Hanya saja, berdasarkan penjelasan Dinas Penataan Ruang bahwa, 

Peraturan Daerah tersebut, bukan menunjukkan sebagai Peraturan 

Daerah yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan di Kota Makassar. Alasan informan diatas mengatakan 

yaitu, Peraturan Daerah tersebut hanya sebagai rencana atau 

sebagai kawasan pertanian budidaya yang masih dalam tahap 

rencana yang bisa kapanpun dialih fungsikan atau dikelola ke hal 

yang lain, yang artinya belum bisa dipastikan sebagai kategori 

pertanian pangan berkelanjutan dan dalam perlindungan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan, harus memilik Peraturan Daerah 

sendiri.  

Sementara, adapun tambahan peneliti dari hasil wawancara 

kepada Kepala Seksi Penataan untuk Pertanahan di BPN (Badan  

Pertanahan Nasional) kota Makassar dalam hal Komitmen selama ini 

dalam melakukan perlindungan lahan untuk pertanian pangan yang 

berkelanjutan di kota Makassar bahwa: 

“Saat ini belum ada lahan yang di tetapkan sebagai kawasan 
lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar, lahan 
pertanian di Kota Makassar tentunya semakin sedikit. Adapun 
kami di BPN Kota Makassar khususnya untuk lahan pertanian, 
saat ini kami diberi tugas sekarang untuk melakukan pendataan 
tentang peta penyebaran lahan pertanian yang ada di Kota 
Makassar, informasi tentang lahan pertanian yang sudah 
bersertifikat, lokasi yang memiliki irigasi teknis, dan lokasi yang 
masih memakai tadah hujan dan keriteria lainnya yang menjadi 
dasar untuk penyusunan Pertauran Daerah RTRW tentang 
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perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota 
Makassar.  (Hasil Wawancara HR, 5 Oktober 2020)” 
 
Dari hasil tambahan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, 

dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk di 

kota Makassar, belum ada lahan yang di tetapkan sebagai kawasan 

lahan untuk pertanian panagan yang berkelanjutan di kota  

Makassar, serta beradarakan penjelasan Kepala Seksi Penataan 

Pertanahan kota Makassar bahwa, saat ini Badan Pertanahan 

Nasional Kota Makassar untuk lahan pertanian bertugas untuk 

melakukan pendataan tentang peta penyebaran lahan pertanian 

yang ada di kota Makassar, informasi tentang lahan pertanian yang 

sudah bersertifikat, lokasi yang memiliki irigasi teknis, dan lokasi 

yang masih memakai tadah hujan untuk menjadi dasar untuk 

penyusunan Pertauran Daerah RTRW mengenai perlindungan lahan 

untuk pertanian pangan yang berkelanjutan dikota Makassar. 

Sebagaimana hasil observasi penulis dapatkan, mengenai 

komitmen pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota 

Makassar, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Peraturan 

Nomor 41 tahun 2009 mengenai lahan pertanian untuk pangan yang 

berkelanjutan, sebagai system proses penetapan, memanfaatkan, 

perencanaan, mengendalikan, pengembangan pembinaan serta 

mengontrol lahan untuk pertanian pangan yang berkelanjutan. 

Pemerintah kota Makassar selama ini, hanya bisa memberikan 
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program pelatihan, pembinaan serta memberikan bantuan kepada 

para petani, agar lahan pertanian di kota Makassar masih bertahan 

dan terjaga untuk tidak mengalih fungsikan lahan pertaniannya. 

Sementara upaya yang lain dilakukan pemerintah kota Makassar 

saat ini, masih ditahap proses identifikasi dan pengaggaran serta 

penyusunan persiapan Peraturan Daerah baru, mengenai LP2B 

(Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di kota Makassar. 

Adapun selama ini Pemerintah kota Makassar tidak bisa 

melakukan pelarang kepada para pemilik lahan pertanian yang 

masih ada di kota Makassar, untuk mengkonversi atau mengalih 

fungsikan lahan pertaniannya ke Non pertanian. Karena belum ada 

Peraturan Daerah kota Makassar yang mengatur mengenai 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Adapun tentang 

adanya PERDA (Peraturan Daerah) Rencana Tata Ruang Wilayah 

mengenai Peruntukan kawasan pertanian yang di atur pada No 4 

tahun 2015 diuraikan dalam pasal 72 bagian 2, bahwa untuk 

peruntukan kawasan pertanian untuk pangan ditentukan di sebagian 

kawasan Kec. Biringkanaya seluas 168,79 Ha. Sebagai kawasan 

budidaya pertanian yang telah ditetapkan, itu bukan sebagai PERDA 

(Peraturan Daerah) kota Makassar untuk perlindungan lahan untuk 

pertanian pangan yang berkelanjutan. Peraturan tersebut Hanya 

sebagai kawasan rencana atau pertanian budidaya yang kapanpun 

masih bisa dialih fungsikan dari pertanian ke nonpertanian. 
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b. Koordinasi Antar Organisasi 

Koordinasi antar organisasi yaitu proses menyamakan, 

melaporkan dan menyeimbangkan segalah kegiatan antar sesama 

instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Perikanan dan Pertanian 

dengan instansi yang terkait untuk mencapai tujuan bersama, dalam 

melindungi lahan untuk pertanian pangan yang berkelanjutan dikota 

Makassar. 

Berikut hasil pertemuan peneliti dengan Kasie Padi dan 

Palawija di Dinas Pertanian dan Perikanan kota Makassar 

sehubungan dengan koordinasi antar organisasi yang terkait selama 

ini dalam melindungi lahan untuk pertanian pangan yang 

berkelanjutan di kota Makassar bahwa: 

 “Kami tidak pernah ada koordinasi selama ini dengan instansi 
lainnya mengenai Peraturan Daerah No 4 Tahun 2015 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Makassar, yang di 
dalamnya ada pembahasan tetang kawasan peruntukan 
pertanian. Kami tidak tahu akan adanya peraturan tersebut. 
Adapun biasanya kami kalau ada pertemuan hanya 
menyangkut dengan pembahasan RTRW dan perizinan lahan 
yang berkaitan dengan pembebasan lahan untuk 
pembangunan tokoh-tokoh dan yang lainnya.(Hasil Wawancara 
HA, 15 September 2020)” 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, selama 

ini Dinas Pertanian belum perna ada pertemuan atau koordinasi 

sesama instansi lainnya, terkait dengan PERDA (Peraturan Daerah) 

mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah No. 4 tahun 2015 sebagai 

peruntukan kawasan pertanian pangan yang telah tentukan di 

sebagian kawasan Kec.Biringkanaya seluas 168,79 Ha. Adapun 
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lebih lanjut mengenai koordinasi antar organisasi selama ini yang di 

lakukan Dinas Pertanian sebagaimana hasil wawancara dengan 

Kasie Padi dan Palawija mengatakan bahwa:  

 “Karena sudah ada penyampaian untuk mau diadakan revisi 
PERDA No 4 Tahun 2015. Itu baru kami dilibatkan sebagai 
bagian penanggung jawab dalam Tim RTRW dalam hal 
penyusunan rencana perlindungan lahan pertanian pangan 
berkelanjutan di Kota Makassar. Kami bersama dengan Dinas 
Penataan Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Dinas 
Lingkungan Hidup, Akademisi dan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Makassar. Untuk pertemuan itu, 
selama ini kami baru tiga kali mengadakan koordinasi untuk 
membahasnya. (Hasil Wawancara HA, 15 September 2020)” 
 
Dari hasil tambahan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, 

Dinas Pertanian baru mulai kembali adakan koordinasi sesama antar 

instansi yang terkait sebagai penanggung jawab dalam Tim RTRW 

untuk penyusunan rencana perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan di kota Makassar. Berdasarkan peryataan informan 

bahwa, Dinas yang terkait dalam TIM RTRW tersebut diantaranya 

Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas lainnya yaitu Penataan 

Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Lingkungan Hidup, Pihak 

Akademisi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota 

Makassar. 

Sementara menurut hasil wawancara dari peneliti dengan kasie 

Pemanfaatan Ruang kota Makassar di Dinas Penataan Ruang kota 

Makassar terkait dengan koordinasi antar organisasi selama ini 

dalam melindungi lahan untuk pertanian pangan yang berkelanjutan 

dikota Makassar bahwa: 



90 
  

 
 

“Kami tidak perna ada koordinasi selama ini dengan Dinas 
Pertanian sehubungan dengan pembahasan program 
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota 
Makassar. (Hasil Wawancara AS, 29 September 2020)” 
 
berdasarkan wawancara peneliti diatas dapat diuraikan bahwa, 

selama ini belum sama sekali ada koordinasi yang dilakukan oleh 

Dinas Penataan Ruang dalam hal ini Kasie Pemanfaatan Ruang 

Kota Makassar dengan Dinas Pertanian dalam melindungi lahan 

pertanian pangan berkelanjutan di kota Makassar.  

Adapun kelanjutan dari wawancara peneliti dengan Kepala 

Seksi Penataan Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional 

kota Makassar mengenai koordinasi antar organisasi selama ini 

dalam melindungi lahan untuk pertanian pangan yang berkelanjutan 

dikota Makassar bahwa:  

“Kami selalu lakukan koordinasi selama ini dengan Dinas 
Pertanian, semenjak terbitnya SK Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tahun 2019 
tentang penetapan Luas Lahan Baku Sawah. Dimana kami di 
BPN Kota Makassar sendiri saat ini kami diberi tugas sekarang 
untuk melakukan pendataan tentang peta penyebaran lahan 
pertanian yang ada di Kota Makassar. Hanya saja untuk 
sekarang ini, sudah jarang ada koordinasi. (Hasil Wawancara 
HR, 5 Oktober 2020)” 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, semenjak 

di terbitkanya SK Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) di tahun 2019 tentang penetapan Luas 

Lahan Baku Sawah, selaku Badan Pertanahan Nasional Kota 

Makassar dalam hal ini Seksi Penataan Pertanahan menyatakan 
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bahwa, baru ada koordinasi yang dilakukan sesama intansi yang 

terkait dalam pembahasan persiapan pemetaan persiapan kawasan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota 

Makassar.  

Sebagaimana hasil observasi penulis lakukan bahwa, telah 

terjadi perbedaan pendapat beberapa informan di atas, yang 

menandakan koordinasi antar instansi pemerintahan di Kota 

Makassar selama ini belum efektif. Hal itu karena terjadi perbedaan 

pendapat mengenai pengetahuan tentang keberadaan Peraturan 

Daerah No. 4 Tahun 2015 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Makassar yang diuraikan pada pasal 72 bagian 2 mengenai 

peruntukan untuk kawasan pertanian pangan yang ditentukan 

sebagian kawasan Kec.Biringkanaya seluas 168,79 Ha yaitu 

kawasan budidaya pertanian dan juga terjadinya perbedaan 

pendapat mengenai pengetahuan tentang adanya program 

penyusunan rencana perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan di Kota Makassar. 

 Dinas Pertanian baru mulai kembali adakan koordinasi sesama 

antar instansi yang terkait sebagai penanggung jawab dalam Tim 

RTRW untuk penyusunan rencana perlindungan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan di kota Makassar. Sementara Dinas terkait 

dalam TIM RTRW tersebut diantaranya Dinas Perikanan dan 

Pertanian, Dinas lainnya yaitu BAPPEDA (Badan Perencanaan 
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Pembangunan Daerah), Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, 

BPN (Badan Pertanahan Nasional) kota Makassar serta Pihak 

Akademisi. 

2. Perilaku Implementator Tingkata Bawah dalam Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar 

a. Control Organisasi 

Control organisasi yaitu bentuk pengawasan atau pengamatan 

yang dilakukan Dinas Perikanan dan Pertanian terhadap segalah 

aktifitas yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, 

baik diluar maupun didalam lingkungan kerja dalam menlindungi 

lahan  untuk pertanian pangan yang berkelanjutan di kota Makassar.  

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kasie padi serta palawija 

di Dinas Pertanian dan Perikanan kota Makassar tentang control 

organisasi selama ini dalam melindungi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan di kota Makassar bahwa: 

“Untuk pengontrolan, kami di Dinas Pertanian punya petugas 
lapangan di bidang pertanian. Yaitu, Pemimpin Pertanian 
Kecamatan (PPK) yang diberi SK atau di bentuk di Dinas 
Pertanian Kota Makassar yang bertugas untuk memantau atau 
mengawasi secara rutin setiap kegiatan para petani, yang kerja 
sama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang di beri 
SK langsung dari pusat, sebagai Aparatur Sipil Negara  (ASN) 
bergerak di bidang teknis penyuluhannya. Petugas kami yang 
turun dilapangan rutin dalam melakukan pengontrolan secara 
langsung dan biasanya dilakukan seminggu 2kali turun di 
lapangan.(Hasil Wawancara HL, 15 September 2020)” 
 
Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti diatas bisa 

dikatakan bahwa, selama ini sudah ada control yang dilakukan oleh 
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Dinas Pertanian terhadap petani di Kota Makassar. Berdasarkan 

peryantaan Dinas Pertanian dalam hal ini Kasie Padi dan Palawija 

mengatakan bahwa, Dinas Pertanian memiliki pembagian bidang di 

Dinas Pertanian untuk melakukan perlindungan lahan pertanian di 

Kota Makassar. Untuk tugas lapangan dalam melakukan 

pengontrolan dan pendampingan secara langsung, Dinas Pertanian 

memilik Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) yang bertugas untuk 

memantau atau mengawasi secara rutin setiap kegiatan para petani 

sementara untuk bagian pendampingan Dinas Pertanian memiliki 

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)  bergerak sebagai penyuluhan 

teknisnya. 

Mengenai control dilapangan secara langsung yang dilakukan 

Dinas Pertanian kepada petani, berikut hasil wawancara penulis 

dengan salah satu Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) kodinator 

Kecamatan Biringkanaya di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar 

bahwa: 

“Kami di PPK bertugas untuk mengkordinir semua kegiatan 
pertanian yang ada di wilayah kita masing-masing yang 
ditetapkan perkecamatan. Seperti memonitoring langsung dan 
mengumpulkan setiap pelaporan yang ada di setiap kelompok 
tani di kota Makassar dan kami di PPK itu biasanya turun 
kelapangan mengontrol kelompok tani 2X dalam seminggu 
karena ada pelaporan data Luas Tambah Tanam (LTT) setiap 
minggu ke kantor Dinas Pertanian Kota Makassar. Sementara 
yang mendampingi penyuluhan teknis pertanian lapangannya, 
disitu ditugaskan Penyuluhan Peranian Lapangan (PPL). (Hasil 
Wawancara WH, 6 Oktober 2020)”. 
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Sebagaimana tambahan hasil wawancara dilakukan peneliti 

diatas disimpulan bahwa, dari Pemimpin Pertanian Kecamatan 

(PPK) yang turun dilapangan secara langsung kepada petani, 

bertugas untuk mengkordinir semua kegiatan pertanian yang ada di 

wilayah yang telah ditetapkan PPK perkecamatannya. Berdasarkan 

penjelasan infoman diatas dalam hal ini pemimpin pertanian 

kecamatan kordinator Kecamatan Biringkanaya bahwa, PPK 

perkecamatan bertugas kelapangan 2 kali dalam seminggu untuk 

mengontrol dan mengumpulkan setiap pelaporan yang ada di setiap 

kelompok tani di kota Makassar. 

Adapun tambahan dari hasil wawancara dengan salah satu 

Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) Kodinator Kecamatan 

Tamalate di Dinas Pertanian dan Perikanan kota Makassar bahwa; 

“Kami PPK itu berjumlah 7 kordinator, yang tersebar di 7 
Kecamatan yang masih ada tersisa lahan pertaniannya di kota 
Makassar. Yaitu Kecamatan Biringkanaya, Tallo, Tamalanrea, 
Rappocini, Manggala, Panakukkang dan Tamalate dan tugas 
kami semuanya sama, yaitu kami di PPK kota Makassar 
bertugas kelapangan tiap minggu yaitu 2x seminggu. Tugas 
kami sebagai perpanjangan dari Dinas Pertanian untuk 
memenuhi kebutuhan para petani dan kami bekerjasama 
dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk teknis 
peyuluhannya. (Hasil Wawancara KN, 22 September 2020)” 
 
Dari hasil tambahan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, 

sudah ada selama ini pengontrolan yang dilakukan oleh Pemimpin 

Pertanian Kecamatan (PPK) yang ditugaskan  di lapangan secara 

langsung memantau aktifitas para petani di Kota Makassar. 

Berdasarakan pernyataan informan diatas bahwa, ada 7 kordinator 
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Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) yang tersebar di 7 

kecamatan Kota Makassar yang masih ada tersisa lahan 

pertaniannya di Kota Makassar yaitu Kecamatan Biringkanaya, Tallo, 

Tamalanrea, Rappocini, Manggala, Panakukkang dan Tamalate. 

Adapun untuk melakukan penertibannya dilapangan, jika 

ditemukan pelanggaran dalam penyalagunaan kawasan peruntukan 

pertanian yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kota 

Makassar. Berikut dari hasil wawancara peneliti bersama Kabid 

Penertiban dan Bangunan kota Makassar di Dinas Penataan Ruang 

Kota Makassar tentang, sudah sejauh mana control yang dilakukan 

dalam perlindungan lahan untuk pertanian pangan yang 

berkelanjutan di kota Makassar bahwa: 

“Untuk kawasan pertanian, kami belum perna melakukan 
penindakan terhadap perlindungan lahan pertanian di kota 
Makassar. Tentang persoalan pengawasan pertanian, kami di 
penertiban hanya bergerak pada koridor berdasarkan adanya 
izin laporan yang ada. Seperti adanya laporan keberatan 
masyarakat dan kawasan yang tidak sesuai dengan 
peruntukannya sesuai dengan prosedur PERDA RTRW Kota 
Makassar. Kami di bidang penertiban jika ada yang tidak sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, biasanya kami akan 
melakukan surat teguran dan jika tidak di respon kami biasanya 
akan melakukan pembongkaran. Kami dilapangan bertugas 
mengawasi biasanya masing-masing di tiap kecamatan 
sebanyak 4-5 orang, dari 60 petugas yang ada di bidang 
penertiban penataan ruang. (Hasil Wawancara KK, 14 
September 2020)” 
 
Adapun tambahan hasil wawancara peneliti diatas dijelaskan 

bahwa, Dinas Penataan Ruang kota Makassar selama 

pengontrolannya dalam hal kawasan pertanian, belum perna 
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melakukan penindakan terhadap perlindungan lahan pertanian di 

Kota Makassar. Sebagaimana pernyataan informan diatas 

mengatakan bahwa, persoalan pengawasan pertanian, Kabid 

Penertiban Ruang dan Bangunan bergerak pada koridor 

berdasarkan adanya izin laporan yang ada, seperti laporan 

keberatan masyarakat dan kawasan yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya sesuai dengan Peraturan Daerah RTRW Kota 

Makassar. Adapun untuk penindakannya, Dinas Penataan Ruang di 

bidang penertiban akan melakukan pengawasan represif berupa 

penindakan secara langsung jika terjadi pelanggaran. 

Sementara lebih lanjut hasil wawancara peneliti dengan Kasie 

Pengkajian Hukum Bangunan dan Penertiban Ruang kota Makassar 

di Instansi Tata Ruang kota Makassar perihal penindakannya 

dilapangan, ketika ditemukan pelanggaran dalam penyalahgunaan 

kawasan peruntukan pertanian yang sudah di tetapkan dalam 

Peraturan Daerah Kota Makassar bahwa: 

“Tupoksi kami disini sebagai penertiban ruang hanya sebatas 
untuk mengawasi lahan yang bisa di banguni atau layak sesuai 
dengan zonasi yang ditetapkan sesuai peruntukannya dan 
selama inipun kami di wilayah penertiban belum perna ada 
perintah dari atasan atau Kepala Dinas kami di penataan ruang 
tentang adanya perlindungan lahan pertanian di Kota 
Makassar. Kalaupun ada yang melanggar, kami pasti akan 
melakukan peneguran. Penertiban yang kami lakukan dengan 
memberikan teguran secara tertulis berdasarkanPeraturan 
Walikota Makassar No 25 tahun 2014 tentang penertiban 
bangunan. Yaitu, dengan pemberian surat teguran tertulis 
pertama, ketika tidak direspon dalam 2 kali 24 jam atau 2 hari 
dari penetapannya, kami akan kembali berikan teguran kedua 
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dan kembali ketika di tidak tidak direspon dalam 2 hari tersebut, 
kami akan berikan teguran tertulis yang ketiga sekaligus 
penyegelan dan ketika masih tidak ada respon atau perubahan 
setelah penyegelan, kita akan melakukan pembongkaran. 
(Hasil Wawancara AH, 21 September 2020)” 

 
Dari hasil tambahan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, 

Khususnya di Kasie Pengkajian Bangunan dan Penertiban Ruang di 

Instansi Tata Ruang yaitu, selama ini belum ada penindakan 

terhadap pengamanan lahan pertanian di Kota Makassar. 

Sementara, adapun peringatan yang akan dikeluarkan kepada pihak 

yang berencana menginginkan perubahan atas penggunaan lahan 

namun tidak sesuai akan ketentuan yang telah ditetapkan pada 

PERWALI (Peraturan Walikota) Makassar No 25 tahun 2014 

mengenai Penataan Bangunan adalah tunduk pada surat peringatan 

dan apabila peringatan tersebut tidak ditegakkan, selanjutnya bisa 

saja diberi segel. 

 Adapun hasil dari observasi peneliti lakukan dalam hal control 

organisasi, Dinas Pertanian selaku pemeritah Kota Makassar sudah 

mengadakan pengontrolan selama ini terhadap pertanian Kota 

Makassar. Dinas Pertanian selaku instansi pemerintah Kota 

Makassar yang bertanggungjawab dalam melakukan perlindungan 

dan pemberdayaan lahan pertanian di kota Makassar memiliki 

petugas lapangan dalam melakukan pengontrolan dan 

pendampingan secara langsung. Dinas Pertanian memilik Pemimpin 

Pertanian Kecamatan (PPK) yang bertugas untuk memantau atau 
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mengawasi secara rutin setiap kegiatan para petani. Sementara 

untuk bagian pendampingan, Dinas Pertanian memiliki Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL) yang bergerak sebagai penyuluhan 

teknisnya.  

Dinas Pertanian kota Makassar yang bertindak sebagai 

pengontrol langsung aktifitas pertanian di kota Makassar yaitu 

Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK), memiliki 7 kordinator 

Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) yang tersebar di 7 

kecamatan Kota Makassar yang masih ada tersisa lahan 

pertaniannya di Kota Makassar yaitu Kecamatan Biringkanaya, Tallo, 

Tamalanrea, Rappocini, Manggala, Panakukkang dan Tamalate. 

Adapun mengenai control atau pengawasan yang dilakukan 

Dinas Penataan Ruang  Kota Makassar selama ini, dalam hal 

pelanggaran terhadap kawasan pertanian. Belum perna ada 

dilakukan penindakan terhadap perlindungan lahan pertanian di Kota 

Makassar. Pengawasan pertanian dilakukan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, tergantung berdasarkan adanya izin laporan 

yang ada. Seperti laporan keberatan masyarakat dan kawasan yang 

tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2015 RTRW kota Makassar. Hal itu sesuai 

PERWALI (Peraturan Walikota) Makassar Nomor 25 tahun 2014 

pada pasal 5 bagian 2, mengenai pengaturan untuk pelaksana/pihak 

yang mempunyai bangunan namun tidak mempunyai surat perizinan 
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untuk melakukan pembangunan tapi tidak selaras dengan izin yang 

diberikan. 

b. Etos Kerja 

Etos kerja yaitu sikap yang muncul atas kemaun dan kesadaran 

diri dari Dinas Pertanian selaku penanggung jawab utama dalam 

bidang pertanian di Kota Makassar, yang didasari atas system 

orientasi perilaku kerja yang etis terhadap perlindungan lahan untuk 

pertanian pangan yang berkelanjutan dikota Makassar. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kasie Padi dan Palawija 

di Dinas Pertanian dan Perikanan kota Makassar terkait dengan etos 

kerja selama ini yang dilakukan dalam melindungi lahan pertanian 

pangan berkelanjutan di kota Makassar bahwa: 

“Selama ini kami dalam menjaga lahan pertanian yang masih 
ada di Kota Makassar agar tidak dialih fungsikan, kami di Dinas 
Pertanian setiap tahunnya selalu mensosialisasikan untuk 
mempertahankan lahan pertaniannya dan memberikan 
pendidikan kepada para petani disetiap ada acara besar 
kelompok tani, seperti musyawarah abbulo sibatang yang 
diadakan sebagai pertemuan secara keseluruhan antara 
pelaksana teknis dengan para petani menyangkut bagaimana 
dalam satu tahun itu tetap ada pembudidayaan pertanian. 
Usaha itu kami lakukan sebagai bentuk perhatian agar 
bagaimana lahan pertanian dan para petani masih tetap ada di 
kota Makassar walaupun itu mayoritas petani dimakasssar 
hanya sebagai petani penggarap. Saat ini kami terus dalam 
proses mendata pemilik lahan pertanian di Kota Makassar dan 
juga akan memanggil pemilik lahan untuk dirapatkan agar 
bersedia di menjadikan lahannya sebagai kawasan lahan 
pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar. (Hasil 
Wawancara HA, 27 September 2020)” 
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Untuk tambahan hasil wawancara peneliti lakukan di atas dapat 

disimpukan yaitu, untuk etos kerja selama yang dilakukan Dinas 

Pertanian dalam mempertahankan lahan pertanian di Kota 

Makassar. Dinas pertanian tiap tahunya mengadakan pertemuan 

kepada petani Kota Makassar dan di setiap acara besar musyawarah 

kelompok tani yang dikenal dengan musyawarah tani abbulo 

sibatang. Disetiap pertemuan tersebut, bedasarkan peryataan 

informan diatas dalam hal ini Kasie Padi dan Palawija mengatakan 

bahwa, Dinas Pertanian memberikan pelatihan pembudidayaan 

pertanian kepada para petani serta selalu mensosialisasikan tentang 

melindungi lahan untuk pertanian dikota Makassar. Adapun 

sementara waktu upaya dari Instansi Pertanian, masih di tahap 

proses mendata para petani dan akan memanggil seluruh para 

pemilik lahan pertanian di Kota Makassar untuk bisa dijadikan lahan 

pertaniannya sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota 

Makassar.  

Adapun lebih lanjut mengenai etos kerja selama ini yang di 

lakukan Dinas Pertanian terhadap petani di Kota Makassar, 

sebagaimana hasil wawancara dengan Kasie Padi dan Palawija 

mengatakan bahwa:  

“Kegiatan kami setiap tahun sekali, yang dilaksanakan selama 
satu tahun dengan memberikan program peningkatan produksi 
hasil pertanian petani dengan memberikan pelatihan 
pemberdayaan dan pembinaan pertanian, kami juga melakukan 
pembentukan kelompok tani dan menyediakan pendistribusian 
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pemasaran hasil lahan pertanian yang ada di masing-masing di 
kelompok tani. Serta selalu memberikan bantuan kepada 
petani. Seperti, penyusunan RDKK yaitu Rencana Depenitif 
Kebutuhan Kelompok akan pupuk subsidi dengan memberikan 
kartu tani untuk subsidi pupuk kepada para petani di kota 
Makassar dan kegiatan pemanfaatan perkumpulan petani 
pemakai air (P3K) untuk memperhatikan irigasi dan 
pemanfaatan sumber-sumber air yang ada. Bantuan yang kami 
berikan untuk meningkatkan penghasilan produksi seperti; 
bantuan benih, obat-obatan pertanian dan juga alat- alat mesin 
pertanian seperti pompa air dan traktor, penggilingan padi, alat 
panen, dan yang lainnya, sehingga pendapatan petani di kota 
makassar tiap tahunnya meningkat.(Hasil Wawancara HA, 27 
September 2020)” 

 
Dari hasil tambahan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, 

Dinas Pertanian dalam setahunnya melaksanakan program 

peningkatan produksi hasil pertanian, dengan memberikan pelatihan 

pemberdayaan petani dan pembinaan pertanian kepada petani di 

Kota Makassar. Dinas pertanian dalam hal ini Kasie Padi dan 

Palawija mengatakan bahwa, selama ini Dinas Pertanian selalu 

memberikan bantuan kepada petani di Kota Makassar dalam bentuk 

bantuan benih, obat-obatan pertanian, alat- alat mesin pertanian 

seperti pompa air dan traktor, penggilingan padi, serta alat panen 

pertanian, pupuk subsidi dengan menggunakan kartu nani yang 

dibagikan oleh Dinas Pertanian. Selain dari itu, juga disediakan 

tempat pendistribusian pemasaran hasil pertanian kepada para 

petani di kota Makassar. 

Sementara, dari tambahan wawancara peneliti bersama  

dengan salah satu Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) kordinator 

Kecamatan Panakkukang di Kantor Dinas Perikanan dan Pertanian 
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Kota Makassar terkait dengan etos kerja selama ini yang dilakukan 

kepada petani bahwa: 

“Dari tujuh PPK yang ada tersebar di kota Makassar, selain 
untuk mengontrol kegiatan pertanian, tugas kami PPK kota 
Makassar juga bertugas sebagai mediator antara Penyuluhan 
Pertanian Lapangan (PPL) dan kelompok tani untuk ke Dinas 
Pertanian. Artinya kalau ada pendataan, pemberian SK 
kelompok tani dan juga ada proposal permintaan bantuan  
pertanian, kita akan fasilitasi langsung ke Dinas Pertanian atau 
biasanya kami juga selalu menghubungi para petani untuk 
mengetahui kebutuhan petani disetiap musim tanam. Kami di 
PPK setiap dua kali dalam seminggu pasti turun kelapangan 
untuk mengontrol kelompok tani secara langsung. Perbedaan 
PPK dengan PPL. kami di PPK bergerak secara Administrasi. 
Sementara tugas dari PPL, mereka bergerak sebagai 
teknisnya, bagaimana mengajarkan pada petani cara  
membudidayakan tanaman pertanian. (Hasil Wawancara NH, 
22 September 2020)” 
 
Dari hasil tambahan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, 

Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) Kota Makassar adalah 

perpanjangan tangan Dinas Pertanian kepada petani di Kota 

Makassar. Yaitu, sebagai mediator antara Penyuluhan Pertanian 

Lapangan (PPL) dan kelompok tani untuk ke Dinas Pertanian. 

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa, Pemimpin 

Pertanian Kecamatan (PPK) Kota Makassar bergerak secara 

administratif, seperti melakukan pendataan dan memonitoring 

seluruh kegiatan pertanian di kota makassar. Sementara Penyuluhan 

Pertanian Lapangan (PPL) sebagai teknis penyuluhan kepada petani 

di Kota Makassar. 

Sebagaimana hasil observasi penulis lakukan bahwa, 

pemerintah Kota Makassar selama ini secara etos kerja dalam hal 
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melindungi lahan pertanian yang ada di kota Makassar, Dinas 

Pertanian selaku Pemerintah kota Makassar, setiap tahunnya 

mengadakan pertemuan kepada petani di setiap acara besar 

musyawarah kelompok tani Abbulo Sibatang dan disetiap 

pertemuan, Dinas Pertanian selalu mensosialisasian kepada para 

petani, agar selalu menjaga dan melindungi lahan pertaniannya 

untuk tidak di alih fungsikan. Sementara Pemimpin Pertanian 

Kecamatan (PPK) Kota Makassar bertugas sebagai perpanjangan 

tangan Dinas Pertanian kepada petani di Kota Makassar, guna untuk 

memenuhi kebutuhan para petani di Kota Makassar. 

Adapaun usaha lain yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar 

dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Makassar. Dinas Pertanian, 

membuat program peningkatan hasil produksi pertanian untuk petani 

di Kota Makassar ditiap tahunnya dan Dinas Pertanian memberikan 

pelatihan pemberdayaan pertanian, pembinaan pertanian dan juga 

bantuan untuk memenuhi kebutuhan para petani yang masih ada di 

Kota Makassar. Sementara dalam persiapan perencanaan 

perumusan pembuatan kebijakan perlindungan akan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan di wilayah kota Makassar, Dinas Pertanian 

masih ditahap proses pendataan dan akan memanggil seluruh para 

pemilik lahan pertanian di Kota Makassar untuk bisa dijadikan lahan 

pertaniannya sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota 

Makassar.  
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c. Norma Profesionalisme 

Norma profesionalisme yaitu perwujudan sumberdaya yang 

dimiliki, baik itu sumber daya manusia, misalnya kompetensi 

implementator dan sumber daya finansial yang bersumber dari 

APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD Kota Makassar 

dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan 

pertanian berkelanjutan di Kota Makassar. 

Sebagaimana hasil wawancara peneliti lakukan bersama 

dengan Kasie palawija dan padi di instansi  Pertanian dan Perikanan 

kota Makassar terkait dengan norma profesionalisme selama ini 

yang dilakukan dalam melindungi lahan untuk pertanian pangan 

yang berkelanjutan dikota  Makassar bahwa:  

“Kami di Dinas Pertanian khususnya Kasie Padi dan Palawija 
memiliki  petugas lapangan yang terdiri dari Pemimpin 
Pertanian Kecamatan (PPK) untuk mendata sekaligus 
mengontrol para petani, yang di kordinatori 7 orang yang 
tersebar di 7 kecamatandan memiliki Penyuluh Pertanian 
Lapangan (PPL) yang ada disetiap perkelompok pertanian yang 
sudah berpengalaman dilapangan dalam membudidayakan 
tanaman pertanian, baik cara penyuluhan tentang 
mengendalikan hama, penyuluhan tentang memupuk tanaman 
pertanian dan yang lainnya secera teknis dan kami di juga 
mempunyai tempat pertemuan antara PPK, PPL dan Petani di 
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang tersebar di dua 
wilayah. Yaitu, BPP Sudiang untuk kelompok tani khusus 
wilayah Kecamatan Biringkanaya, Tallo, dan Tamalanrea dan 
BPP Barombong untuk kelompok tani wilayah Kecamatan 
Rappocini, Manggala, Panakukkang dan Tamalate. Sekarang 
ini sudah ada 70 kelompok pertanian pangan di Kota Makassar. 
Hasil Wawancara HA, 27 September 2020)” 
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Dari hasil tambahan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, 

untuk sumber daya manusia di Dinas Pertanian memiliki bidang 

Kasie Padi dan Palawija yang menangani pertanian pangan di kota 

Makassar dan untuk petugas lapangan yaitu, Pemimpin Pertanian 

Kecamatan (PPK) yang bertugas untuk mendata sekaligus 

mengontrol setiap aktiftas  petani, yang di kordinatori 7 orang yang 

tersebar di 7 kecamatan Kota Makassar yaitu Kecamatan 

Biringkanaya, Tamalanrea, Rappocini, Manggala, Panakukkang dan 

Tamalate, Tallo. 

. Sementara untuk penangan teknisnya seperti dalam 

membudidayakan tanaman pertanian, baik cara penyuluhan tentang 

mengendalikan hama, penyuluhan tentang memupuk tanaman 

pertanian, Dinas Pertanian memiliki Penyuluh Pertanian Lapangan 

(PPL) yang ada disetiap perkelompok pertanian di Kota Makassar.  

Berdasarkan peryataan informan diatas bahwa, Dinas 

Pertanian juga memiliki tempat pertemuan antara PPK, PPL dan 

Petani di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang tersebar di dua 

wilayah. Yaitu, BPP Sudiang untuk kelompok tani khusus wilayah 

Kecamatan Biringkanaya, Tallo, dan Tamalanrea dan BPP 

Barombong untuk kelompok tani wilayah Kecamatan Rappocini, 

Manggala, Panakukkang dan Tamalate. Adapun saat ini jumlah 

kelompok tani yang terdaftar di Dinas Pertanian yaitu ada 70 
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kelompok pertanian pangan yang tersebar di 7 Kecamatan kota 

Makassar. Lebih lanjut NH katakan bahwa: 

“Untuk penganggaran pendanaannya sendiri, kami setiap tahun 
ada bantuan untuk setiap program kegiatan untuk 
meningkatkan produksi pertanian di kota Makassar, selain dari 
bantuan APBN Pusat juga ada bantuan APBD kota Makassar. 
Jadi kami di Dinas pertanian untuk sarana produksi seperti 
perbaikan jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier seperti di 
kecamatan manggala dan barombong, dam parit, ada sumur 
pompanisasi dan pengadaan Alat Mesin (ALSIN) itu dari APBN 
pusat yaitu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian. 
Hanya saja sekarang ini untuk dana DAK dari pusat untuk Kota 
Makassar sudah tidak mendapatkan lagi bantuan khusus dan 
itu mulai tahun 2018 yang lalu. Karena sekarang ini harus ada 
persyaratan memiliki LP2B atau Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan baru bisa diberikan lagi. Sementara untuk 
mengakomodir dari APBD Kota Makassar kususnya di Dinas 
Pertanian, kami memfasilitasi pengadaan bibitnya, pupuk 
pertanian dan obat-obatan dan pengadaan pelatihannya untuk 
para petani. Namun hanya saja untuk bantuannya tidak 
langsung semuanya di berikan, karena keterbatasan anggaran 
sementara ada banyak kelompok tani. Jadi bantuannya 
bertahap, seperti tahuan ini misalnya kelompok ini dan tahuan 
depan yang lain. Jadi keadaannya bergiliran setiap tahunnya. 
(Hasil Wawancara HA, 27 September 2020)” 

 
Dari hasil tambahan wawancara di atas bahwa, Dinas 

Pertanian memilik sumber pendanaan setiap tahunnya untuk setiap 

program kegiatan penigkatan produksi pertanian di kota Makassar 

bersumber dari APBN Pusat dan APBD kota Makassar. Adapun 

bantuan dari dana APBN Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 

pertanian, berupa perbaikan jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier 

seperti di kecamatan manggala dan barombong, dam parit, sumur 

pompanisasi dan pengadaan Alat Mesin (ALSIN) Pertanian. 

Sementara untuk dana APBD Kota Makassar kususnya di Dinas 
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Pertanian, untuk memfasilitasi pengadaan bibit, pupuk pertanian dan 

obat-obatan serta pengadaan pelatihannya untuk petani di Kota 

Makassar.  

Hanya saja, berdasarkan pernyataan Dinas Pertanian dalam 

hal ini kasie padi dan palawija bahwa, semenjak di tahun 2018, 

Pemerintah Kota Makassar tidak lagi mendapatkan bantuan Dana 

Alokasi Kusus dari APBN Pusat. Karena, untuk mendapatkan batuan 

kusus dari pemerintahan pusat, saat ini harus ada persyaratan 

mempunyai kawasan Lahan untuk Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B). Sementara wilayah kota Makassar saat ini, tidak memiliki 

kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

Sebagaimana hasil observasi penulis lakukan bahwa, Dinas 

Pertanian dalam hal sumber daya manusia memiliki bidang Kasie 

Padi dan Palawija yang menangani tentang pertanian pangan di kota 

Makassar dan untuk petugas lapangan yaitu, Pemimpin Pertanian 

Kecamatan (PPK) yang bertugas untuk mendata sekaligus 

mengontrol setiap aktiftas  petani, yang di kordinatori 7 orang yang 

tersebar di 7 kecamatan Kota Makassar dan Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL) yang ada disetiap perkelompok pertanian di Kota 

Makassar yang bertugas menagani pembudidayaan tanaman 

pertanian pangan. Serta memiliki tempat pertemuan antara PPK, 

PPL dan Petani di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). 
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Sementara untuk pendanaanya sendiri, Dinas Pertanian 

memilik sumber pendanaan setiap tahunnya untuk setiap program 

kegiatan peningkatan produksi pertanian di Kota Makassar yang 

bersumber dari APBN Pusat dan APBD kota Makassar. Dari dana 

APBN Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian, berupa 

perbaikan jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, dam parit, sumur 

pompanisasi dan pengadaan Alat Mesin (ALSIN) Pertanian. Untuk 

dana APBD Kota Makassar kususnya di Dinas Pertanian, untuk 

memfasilitasi pengadaan bibit, pupuk pertanian dan obat-obatan 

serta pengadaan pelatihannya untuk petani di Kota Makassar.  

Adapun pemberian bantuan yang diberikan kepada petani tidak 

dilakukan secara keseluruhan, yang artinya bertahap dilakukan 

pemberian bantuan. Karena Dinas Pertanian memilik keterbatasan 

anggaran untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani secara 

langsung dan belum lagi soal tidak adanya lagi bantuan Dana 

Alokasi Kusus (DAK) dari APBN Pusat untuk pertanian di Kota 

Makassar. Itu karena, Kota Makassar sendiri tidak memilki Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sementara untuk mendapatkan 

batuan kusus dari pemerintahan pusat, saat ini harus ada 

persyaratan mempunyai wilayah LP2B (Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan). 
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3. Perilaku Kelompok Sasaran dalam Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Kelompok obyektif atau sasaran sangat mempengaruhi efek 

pengaturan dari kebijakan serta mempengaruhi presentasi atau 

kinerja otoritas pelaksana tingkat yang lebih rendah dan jika efeknya 

bisa diterima, presentasi dari otoritas tingkat bawah juga bisa 

diterima dan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran ini memasukkan 

reaksi positif maupun negatif dari para petani daerah kota Makassar 

dalam mendukung atau tidak mendukung adanya pendekatan atau 

kebijakan untuk menjamin lahan pertanian yang akan dilindungi di 

Kota Makassar dan diiringi dengan kritik atau umpan balik sebagai 

reaksi dari kelompok petani di Kota Makassar dengan adanya 

penataan untuk mengamankan lahan untuk pertanian yang 

berkelanjutan kota Makassar. 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu kelompok 

tani di Kota Makassar yaitu, Kelompok Tani Malewang di Kampung 

Malewang Kecamatan Biringkanaya terkait dengan respon petani 

selama ini dalam dalam mendukung adanya kebijakan untuk 

perlindungan kawasan lahan untuk pertanian pangan yang 

berkelanjutan dikota Makassar: 

“Kami sudah perna disampaikan kalau lahan pertanian di Kota 
Makassar akan dilindungi pemerintah. kami senang akan 
adanya informasi tersebut dan kami sangat mendukung. Tapi 
itu sudah lambat, karena petani yang punya lahan sudah jual ke 
yang lain. Kami juga petani disini terbatas, karena bukan 
sebagai pemilik lahan. Saya sendiri mengelola lahan pertanian 
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sebagai petani penggarap, saya kelola lahannya orang pemilik 
pengusaha BTN dan di kelompok kami dari 16 orang dalam 
satu kelompok hanya ada 1 orang yang bukan petani 
penggarap. Kami di kelompok tani malewang selama ini sudah 
dibantu sama Dinas Pertanian dan semakin senang karena 
selalu ada bantuan yang diberikan dan itu sudah cukup enak 
untuk kami petani. Hanya saja, harapan kami sama pemerintah 
itu, supaya lahan pertanian tetap dilindungi. Karena luas lahan 
pertanian di kelompok malewang sendiri semakin lama semakin 
berkurang gara-gara dijual dan dirubah jadi bangunan. Itu 
karena bukan milik kami, tapi milik pengusaha BTN atau 
pengembang. (Hasil Wawancara AH, 6 Oktober 2020)” 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, kelompok 

tani malewang di Kampung Malewang Kecamatan Biringkanaya 

sangat mendukung dengan adanya  sosialisasi yang di berikan Dinas 

Pertanian mengenai perlindungan lahan untuk pertanian pangan 

berkelanjutan di kota Makassar. Hanya saja, berdasarkan 

pernyataan informan diatas bahwa, sosialisasi yang diberikan oleh 

Dinas Pertanian sangat terlambat. Karena di kelompok tani 

malewang rata-rata sudah menjual lahan pertaniannya ke 

pengembang. Artinya sebagai petani dikelompok tani Malewang, 

tentunya terkendala dalam status kepemilikan lahan dan tidak biasa 

berbuat banyak selain hanya menggarap lahan pertanian yang 

dikelolanya. Adapun bantuan yang diberikan kepada petani selama 

ini oleh Dinas Pertanian untuk para petani sudah cukup memuaskan 

bagi Kelompok tani Malewang. lebih lanjut peryantaan informan 

diatas dalam hal ini Kelompok Tani Malewang bahwa, semakin lama 

luas lahan pertanian di kelompok tani Malewang semakin berkurang 
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karena di alih fungsikan ke hal lain dan berharap agar lahan 

pertanian di kota Makassar segera dilindungi. 

Adapun tambahan hasil wawancara dari Kelompok Tani 

Paraikatte di Kassi Utara Kecamatan Manggala terkait dengan 

respon petani selama ini dalam mendukung adanya kebijakan untuk 

perlindungan kawasan lahan untuk pertanian pangan yang 

berkelanjutan di kota Makassar bahwa: 

“Selama ini Dinas Pertanian sudah sangat bagus perhatiannya 
dan sudah ada bantuan selalu diberikan dari Dinas Pertanian. 
Kami juga sangat senang karena sudah ada informasi kalau 
lahan pertanian di kota Makassar akan dilindungi. Karena kalau 
tidak dilindungi, lahan pertanian semakin lama semakin hilang 
tiap tahunnya. Kami kelompok tani Paraikatte hanya sebagai 
tukang sewa dan kelompok tani paraikatte, dari 36 orang 
kebanyakan kami hanya sebagai penyewa lahan pertanian. 
Selama ini, kami di kelompok tani Paraikatte ingin melindungi 
lahan pertanian. Tetapi tidak bisa, karena punyanya orang lain 
dan itu tidak bisa di halangi. Dulu petani disini sebelumnya 
memang sebagai pemilik lahan. Hanya saja, karena sudah di 
jual dan si pembeli belum mengelola lahan itu, jadi biasanya 
pemilik sebelumnya yang sudah jual datang kembali 
menawarkan diri kepembeli meminta sebagai penyewa lahan 
itu untuk di kelola. Di sini, dulu kalau petani butuh uang, pasti 
dijual lahan pertaniannya dan kebanyakan petani disini jual 
lahan pertaniannya karena rata-rata kalu mau kasih nikah 
anaknya, tidak ada uangnya, jadi petani jual lahan 
pertaniannya. (Hasil Wawancara DP, 9 Oktober 2020)” 

Dari hasil wawancara dengan petani di atas dapat dikatakan 

yaitu, perhatian selama ini dari Dinas Pertanian kepada petani sudah 

cukup baik dan dengan adanya sosialisasi tentang akan adanya 

perlindungan lahan pertanian di kota Makassar tentunya sangat 

direspon positif oleh kelompok tani Paraikatte. Hanya saja, karena 

terkendala dalam status kepemilikan lahan. Sehingga membuat 
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Kelompok tani Paraikatte tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun 

berdasarakan pernyataan informan diatas bahwa, fenomena 

penyebab petani di kelompok tani Paraikatte menjual lahan 

pertaniannya, karena kebutuhan akan uang. 

Tambahan yang lainnya dari hasil wawancara dengan 

Kelompok Tani Tegal Bekasi di Jalan Borong Indah Kecamatan 

Rappocini terkait dengan respon petani dalam mendukung adanya 

kebijakan untuk perlindungan kawasan lahan untuk pertanian 

pangan yang berkelanjutan dikota Makassar bahwa: 

“Benar sering kali ada pemberitahuan dari Dinas Pertanian 
untuk melindungi lahan pertanian di Kota Makassar dan kami 
sangat mendukung itu, tapi itu hanya pemberitahuan, bukan 
melarang petani untuk merubah atau menjual ke developer 
atau pengembang. Seharusnya ada kebijakan yang kuat dari 
pemerintah atau buatkan peraturan-peraturan untuk melindungi 
lahan pertanian di kota Makassar. Karena pasti lahan pertanian 
akan semakin hilang kalau dibangun terus perumahan dan 
yang lainnya. Kami mengiginkan untuk mempertahankan lahan 
pertanian. Tapi kami petani tidak bisa, karena bukan milik kami. 
Sementara untuk yang punya tanah pribadi juga punya hak 
untuk menjual. Seperti misalnya di sini, rata-rata yang digarap 
kelompok kami dari 15 orang, itu tanah sengketa. Maksudnya, 
belum ditahu siapa yang punya dan ada juga petani yang 
statusnya menyewa lahan. Sementara pemilik lahan pribadi itu 
hanya sebagian. Kami di Kelompok Tani Tegal Bekasi sudah 
mendapatkan perhatian lebih selama ini dari Dinas Pertanian, 
sehingga penghasilan kami tiap tahun semakin lama semakin 
bagus.(Hasil Wawancara BB, 17 Oktober 2020)” 

Adapaun tambahan hasil wawancara dengan petani di atas 

dapat dikatakan bahwa, sosialisasi tentang keberadaan lahan 

pertanian harus dilindungi di Kota Makassar itu sudah ada 

pemberitahuan yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan hal itu 
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sangat direspon sangat baik oleh kelompok tani Tegal Bekasi. Hanya 

saja menurut pernyataan informan diatas bahwa, informasi tentang 

keberadaan lahan pertanian harus dilindungi di Kota Makassar itu 

hanya berupa pemberitahuan dan hal itu tidak kuat untuk melarang 

petani untuk merubah atau menjual lahan pertaniannya. Harapan 

Kelompok Tani Tegal Bekasi yaitu seharusnya ada kebijakan yang 

kuat dari pemerintah untuk melindungi lahan pertanian di kota 

Makassar. Adapun kondisi yang dialami kelompok tani Tegal Bekasi, 

rata-rata menggarap diatas tanah sengketa yang tidak jelas status 

kepemilikan lahannya dan sebagiannya sebagai petani penyewa. 

Berdasarkan hasil dari observasi peneliti lakukan bahwa, sudah 

ada selama ini sosialisasi dilakukan pemerintah Kota Makassar 

dalam hal ini Dinas Pertanian tentang keberadaan lahan pertanian di 

Kota Makassar harus dilindungi agar tidak dialih fungsikan ataupun 

untuk di perjual belikan. Hal itu sangat direspon positif oleh kelompok 

tani di Kota Makassar. Hanya saja, permasalahan disatu sisi yang di 

alami Kelompok pertanian di kota Makassar untuk mempertahankan 

lahan pertaniannya, tentunya terkendala dalam setatus kepemilikan 

lahan. Karena petani di kota Makassar, selain ada yang mengelola 

lahan yang bersengketa seperti yang dialami Kelompok tani Tegal 

Bekasi di Kecamatan Rappoci, status petani di kota Makassar rata-

rata hanya sebagai petani penggarap dan penyewa. Artinya, petani 

yang mengelolah lahan pertanian yang bukan milik pribadinya, tentu 
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tidak bisa berbuat lebih dalam hal tidak terjadinya perubahan atau 

konversi lahan pertanian yang dikelola para petani di wilayah kota 

Makassar. 

4. Faktor Pendukung dan Faktor  Penghambat Dalam Implementasi 

Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Di Kota Makassar 

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung adalah semua faktor baik itu yang sifatnya 

mendorong, melancarkan, menunjang, dan mepercepat proses 

dalam melakukan perlindungan lahan untuk pertanian pangan yang 

berkelanjutan dikota Makassar. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti 

kepada kasie padi dan palawija di Instansi Pertanian dan Perikanan 

kota Makassar, terkait dengan faktor pendukung dalam hal 

melindungi lahan untuk pertanian  pangan yang berkelanjutan dikota 

Makassar bahwa: 

“Tentu faktor pendukung utamanya karena adanya penguatan 
dari UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mendorong dan 
mendasari Kota Makassar dalam pembuatan PERDA khusus 
untuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelajutan 
(LP2B) di Kota Makassar dan kami di Dinas Pertanian di 
dukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti PPK 
(Pemimpin Pertanin Kecamatan) dan PPL (Penyuluh Pertanian 
Lapangan)  yang sudah sangat berpengalaman dilapangan, jadi 
tidak ada kendala mengenai pendataan dan pembinaan untuk 
pertanian. Terpenting karena, masih ada lahan pertanian yang 
tersisa 2.035 hektar yang tersebar di 7 kecamatan di kota 
Makassar yang berpotensi untuk dilindungi untuk di LP2B kan 
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di Kota Makassar dan sekarang ini sudah ada peta lokasi 
penyebaran luas lahan pertanian dalam rancangan tata ruang 
wilayah di kota Makassar. (Hasil Wawancara HA, 27 September 
2020)” 

 
Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, dengan 

adanya UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan, bisa dijadikan sebagai dasar Pemerintahan 

Kota Makassar dalam pembuatan atau perumusan PERDA 

(Peraturan Daerah) kusus untuk melakukan perlindungan tehadap 

LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) kota Makassar. 

Karena Kota Makassar masih memiliki potensi lahan pertanian yang 

tersisa sebanyak 2.035 hektar yang tersebar di Kota Makassar. 

Untuk faktor pendukung yang lain, sebagaimana peryataan Dinas 

Pertanian dalam hal ini Kasie Padi dan Palawija bahwa, saat ini di 

Kota Makassar sudah ada peta lokasi penyebaran luas lahan 

pertanian dalam rancangan tata ruang wilayah di kota Makassar dan 

Dinas Pertanian di dukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang sudah sangat berpengalaman dilapangan. Seperti adanya 

Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) sebagai perpanjangan 

tangan Dinas Pertanian dengan para petani perkecamatannya, 

dalam hal menangani kebutuhan setiap petani dan adanya Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL) yang menangani teknis pertanian dalam 

membudidayakan tanaman pertanian disetiap kelompok tani yang 

tersebar di kota Makassar.  
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Sementara tambahan hasil wawancara dengan kepala seksi 

penataan pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar 

mengenai faktor pendukung dalam melindungi lahan untuk pertanian 

pangan yang berkelanjutan dikota Makassar bahwa: 

“Sekarang ini sudah ada data spasial lengkap tentang peta 
penyebaran luas lahan pertani di Kota Makassar dan itu sangat 
mendukung dalam hal tindakan selanjutnya, terutama dalam 
pembuatan PERDA Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LP2B) di Kota Makassar. Apa lagi saat ini sudah 
ada SK Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional 
tahun 2019. (Hasil Wawancara HR, 5 Oktober 2020)” 
 
Dari hasil tambahan wawancara dengan Kepala Seksi 

Penataan Pertanahan diatas dapat dikatakan bahwa, untuk 

mendukung perumusan atau pembuatan PERDA (Peraturan Daerah) 

mengenai LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dikota 

Makassar, Pemerintahan kota Makassar sudah memiliki peta 

penyebaran luas lahan pertanian yang lengkap di kota Makassar dan 

sudah ada SK dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan 

Pertanahan Nasional mengenai penetapan luas lahan baku sawah 

nasional tahun 2019. 

Sebagaimana hasil observasi penulis lakukan bahwa, kota 

Makassar masih memiliki potensi lahan pertanian yang tersisa 

sebanyak 2.035 hektar yang tersebar di Kota Makassar dan dengan 

adanya data spasial lengkap tentang peta penyebaran luas lahan 

pertani di kota Makassar yang dimiliki Dinas Pertanian dan telah 
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diterbitkannya SK Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG-03.03/XII/2019 tentang 

penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2019 yang bisa 

dijadikan sebagai dasar untuk mendorong Pemerintahan Kota 

Makassar dalam perumusan Peratutan Daerah (DAERAH) Kusus 

untuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 

kota Makassar. Ditambah faktor pendukung lainnya, Dinas Pertanian 

di dukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah sangat 

berpengalaman dilapangan dalam melaukan pelatihan dan 

pendampingan terhadap petani di Kota Makassar. 

b. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat adalah semua jenis faktor yang berpotensi 

menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan proses dalam 

melakukan perlindungan lahan untuk pertanian pangan yang 

berkelanjutan dikota Makassar. 

Dari wawancara yang telah dilakukan penulis bersama Kasie 

Padi dan Palawija di Instansi Pertanian dan Perikanan kota 

Makassar terkait dengan faktor penghambat dalam melindungi lahn 

untuk pertanian pangan yang berkelanjutan dikota Makassar bahwa:  

“Kendala kami di Dinas Pertanian selama ini untuk melakukan 
perlindungan lahan pertanian di kota Makassar yaitu, tidak 
adanya peraturan pendukung untuk dijadikan dasar melarang 
petani mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Jadi PERDA No 
4 Tahun 2015 yang ada saat ini harus di revisi secepatnya dan 
belum lagi kendala kami karena, status kepemilikan lahan 
pertanian di Kota Makassar yang umumnya hanya sebagai 
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petani penggarap dan hanya sedikit yang punya lahan pribadi 
dan itu belum kami data semuanya. Kalau pemilik aslinya yang 
bukan petani penggarap, ada semua datanya di kami. hanya 
saja, untuk petani yang menggarap selama ini kami belum tahu 
siapa pemilik aslinya. Karena itu, kami tidak tahu semua pemilik 
aslinya pemilik lahan pertanian di kota Makassar yang masih 
ada. Kami masih mendata semuanya. Ada juga hambatan kami 
yaitu, masalah penganggaran, karena untuk memenuhi 
kebutuhan petani secara merata agar petani tetap bertahan di 
Kota Makassar butuh dana sangat besar. Apa lagi anggaran 
untuk persiapan LP2B. (Hasil Wawancara HA, 15 September 
2020)”. 

 
Dari hasil tambahan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, 

kendala Pemerintahan kota Makassar selama ini dalam melakukan 

perlindungan lahan pertanian di kota Makassar yang semakin 

menyempit. Karena tidak adanya peraturan pendukung perlindungan 

lahan pertanian di kota Makassar selama ini untuk dijadikan dasar 

pegangan Dinas Pertanian untuk melakukan pelarangan agar tidak 

terjadinya penjualan dan alih fungsi lahan pertanin ke non pertanian 

di kota Makassar.  

Disisi lain bardasarkan pernyataan informan diatas bahwa, 

status kepemilikan lahan pertanian dikota Makassar umumnya hanya 

sebagai petani penggarap, bukan sebagai pemilik lahan. Artinya 

petani yang hanya statusnya sebagai penggarap tidak bisa berbuat 

lebih, dalam hal ini untuk tidak terjadinya alih fungsi lahan pertanian 

kefungsi yang lainnya. Karena petani bukan sebagai pemilik lahan. 

Adapun hambatan lain yang di alami Dinas Pertanian saat ini untuk 

menjaga lahan pertanian yang masih tersisa di kota Makassar yaitu 

masalah kurangnya anggaran untuk pertanian di Kota Makassar.  
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Adapun tambahan hasil dari wawancara peneliti bersama Kasie 

Pemanfaatan Ruang kota Makassar di Dinas Penataan Ruang kota 

Makassar mengenai permasalahan akan lahan untuk pertanian 

pangan yang berkelanjutan di kota Makassar bahwa: 

“Masyarakat yang aktifitasnya berada dilahan pertanian 
tersebut, sulit untuk lagi mempertahankan lahan pertaniannya, 
karena terbatasnya saluran air irigasi teknis untuk memenuhi 
kebutuhan pertanian di Kota Makassar. Juga karena kalau kita 
lihat dalam aspek ekonomi yaitu dari segi pendapatan, pemilik 
lahan pasti lebih pilih menjual atau mengalih fungsikannya dan 
itu hak mereka sebagai pemilik. Kita juga di Dinas Penataan 
Ruang ingin mempertahankan lahan pertanian di Kota 
Makassar, tetapi kita tidak di beckup dengan regulasi yang ada. 
(Hasil Wawancara AS, 29 September 2020)” 

 
Berdasarkan tambahan dari wawancara yang dilakukan peneliti 

diatas yaitu, hambatan selama ini dari Dinas Penataan Ruang untuk 

mepertahankan lahan pertanian di wilayah kota Makassar, karena 

belum adanya adanya aturan yang bisa dijadikan dasar untuk 

melindungi lahan pertanian di Kota Makassar. Terlebih lagi 

berdasarkan penjelasan informan diatas, dalam hal ini Kasie 

Penataan Ruang bahwa, masalah yang di alami sebagai pemilik 

lahan pertanian tentunya, karena aspek pendapatan ekonomi 

nonpertanin lebih menjanjikan. sementara kendala yang lainnya, 

karena lahan pertanian dikota Makassar terbatas akan saluran air 

irigasi teknis untuk memenuhi kebutuhan air pertanian di Kota 

Makassar. 

Lebih lanjut tambahan hasil wawancara penulis dengan Kepala 

Seksi Penataan Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional 
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Kota Makassar mengenai hambatan dalam mengimplementasikan 

perlindungan lahan pertanian pangan dikota Makassar bahwa: 

“Hambatan dalam melakukan perlindungan lahan pertanian di 
Kota Makassar, karena bertambahnya jumlah penduduk untuk 
kebutuhan akan perumahan dan infrastruktur lainnya. 
Sementara luas tanah tidak perna bertambah, seperti di Kota 
Makassar. Selama ini juga, dalam PERDA RTRW No 4 Tahun 
2015 Kota Makassar tidak ada penjelasan data spasial yang 
menjelaskan secara khusus penetapan titik lokasi yang 
dilindungi. tidak seperti didaerah lain ada disebutkan 
kecamatan dan lokasi dikecamatannya dibagian mana. Tidak 
hanya menyebutkan lokasi secara umum. Jadi seharusnya 
untuk PERDA tentang perlindungan lahan pertanian, harus ada 
kejelasan lokasinya dan setelah itu ada pemberian bantuan 
insentif 2X lipat yang diberikan kepada pemilik lahan pertanian 
serta sertifikat sebagai kawasan yang dilindungi khusus untuk 
pertanian pangan berkelanjutan agar pemilik lahan tidak 
mengalihfungsikan lahan pertaniannya. (Hasil Wawancara HR, 
5 Oktober 2020)” 
 
Dari hasil tambahan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, 

luas lahan disuatu wilayah sifatnya tetap, sementara jumlah 

penduduk semakin bertambah yang tentunya kebutuhan akan 

pemukiman dan infrastruktur lainya pasti juga ikut bertambah. 

Adapun penjelasan Kepala Seksi Penataan Pertanahan diatas 

bahwa, dalam Peraturan Daerah (PERDA) RTRW No 4 Tahun 2015 

kota Makassar yang ada saat ini tentang peruntukan kawasan 

pertanian kota Makassar, tidak adanya gambaran kejelasan aturan 

yang ditetapkan mengenai yaitu, adanya ketetapan titik lokasi 

kawasan yang diperuntukan sebagai zona atau wilayah budidaya 

kawasan lahan untuk pertanian yang berkelanjutan. 
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Sementara adapun tambahan hasil wawancara penulis dengan 

Kelompok Tani Tegal Bekasi di Jalan Borong Indah Kecamatan 

Rappocini terkait dengan hambatan petani selama ini dalam hal 

melindungi lahan untuk pertanian pangan yang berkelanjutan dikota 

Makassar bahwa: 

”Seharusnya pemerintah Makassar atau Dinas Pertanian punya 
ketentuan standar harga gabah, karena dimakassar harga 
gabah sangat rendah bedah dengan didaerah lain dan itu 
membuat petani Makassar sulit sejahtera sehingga lebih baik 
menjual lahan pertaniannya. Seperti kalau saya jual gabah 
perkilo 4.300. tidak seperti kalau didaerah seperti di sidrap 
sampai 5.000 dan kalau soppeng itu 4.700. Seharusnya 
pemerintah buat kelompok organisasi dari dinas pertanian yang 
tugasnya mengumpul hasil pertanian kota Makassar untuk 
dibelih baru di jual, itu lebih bagus. Berbeda kalu dijual secara 
langsung, karena pasti kami dipermainkan. (Hasil Wawancara 
BB, 17 Oktober 2020)” 

Dari hasil tambahan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, 

agar pertanian tetap terlindungi dan petani tetap bertahan di bidang 

pertanian di kota Makassar, Dinas Pertanian seharusnya punya 

ketentuan standar harga gabah di kota Makassar. Sebagaimana 

perkataan informan di atas dalam hal ini  Kelompok Tani Tegal 

Bekasi bahwa, harga gabah sangat rendah di kota Makassar. hal itu 

membuat petani Makassar sulit sejahtra, sehingga lebih baik menjual 

lahan pertaniannya. untuk petani di kota Makassar yang menjual 

hasil pertaniannya secara langsung, hal itu berpotensi terjadinya 

permainan dalam transaksi jual belih hasil pertanian di kota 

Makassar. 
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Sebagaimana hasil observasi penulis lakukan bahwa, Pertanian 

dikota Makassar semakin lama mengalami penyusutan, dalam artian 

keadaan pertanian dikota Makassar semakin lama makin hilang, 

karena alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian. Hal itu terjadi 

akibat penambahan jumlah penduduk yang tentunya kebutuhan akan 

pemukiman dan infrastruktur lainya pasti juga ikut bertambah. 

Sementara luas lahan di kota Makassar sifatnya tetap. Belum lagi, 

masalah yang di alami sebagai pemilik lahan pertanian tentunya, 

karena aspek pendapatan ekonomi nonpertanian lebih menjanjikan. 

Seperti yang dikatakan Kelompok Tani Tegal Bekasi bahwa, harga 

gabah sangat rendah bedah dengan didaerah lain dan itu membuat 

petani Makassar sulit sejahtra, sehingga lebih baik menjual lahan 

pertaniannya. Disisi lain, status kepemilikan lahan pertanian dikota 

Makassar umumnya hanya sebagai petani penggarap, bukan 

sebagai pemilik lahan.   

Sementara dalam Peraturan Daerah (PERDA) RTRW No 4 

Tahun 2015 Kota Makassar yang ada saat ini, mengenai peruntukan 

kawasan pertanian untuk daerah kota Makassar. Belum adanya 

aturan yang jelas mengenai penetapan titik khusus lahan yang 

diperuntukan sebagai zona wilayah budidaya kawasan lahan untuk 

pertanian yang ditetapkan atau dijaga dan kendala pemerintah kota 

Makassar selama ini, tidak bisa melakukan teguran atau pelarangan 

untuk tidak terjadinya transaksi jual beli dan konversi lahan pertanian 
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pangan di wilayah kota Makassar, karna belum adanya peraturan 

pendukung untuk dijadikan dasar melakukan tindakan pencegahan. 

Belum lagi, petani dikota Makassar kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan pertaniannya seperti air untuk mengaliri lahan 

pertaniannya. Karena lahan pertanian dikota Makassar tidak memiliki 

pemerataan saluran air irigasi teknis untuk memenuhi kebutuhan air 

pertanian yang tersebar di Kota Makassar. Adapun hambatan lain 

yang di alami Dinas Pertanian saat ini, untuk menjaga lahan 

pertanian yang masih tersisa di kota Makassar yaitu masalah 

kurangnya anggaran untuk pertanian di Kota Makassar. 

C. Pembahasan 

Secara umum penelitian ini menguraikan permasalahan dengan 

menelusuri aspek implementasi kebijakan Soren C. Winter pada 

perlindungan akan lahan untuk pertanian pangan yang berkelanjutan 

daerah kota Makassar. Teori tersebut mengarahkan pada 3 

(tiga) variabel utama yaitu; a. Perilaku hubungan antar organisasi, yang 

poinnya yaitu Komitmen serta Kordinasi antar organisasi. b. Perilaku 

implementator tingkat bawah, yang pointnya yaitu Control organisasi, 

Adanya etos kerja serta Norma professional. c. Perilaku kelompok 

sasaran, yang meliputi respon positif atau negatif masyarakat. Serta 

ditambahkan dengan bagaimana Faktor Pendukung dan Faktor 

Penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar. 
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1. Pada aspek Prilaku Hubungan Antar Organisasi 

Pemerintah Kota Makassar dalam melindungi lahan untuk 

pertanian pangan yang berkelanjutan di Kota Makassar. Sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 mengenai 

Perlindungan akan lahan untuk pertanian pangan yang berkelanjutan 

yaitu, proses serta sistem untuk menetapkan serta merumuskan, 

mengembangkan, mengendalikan, memanfaatkan, mengontrol serta 

membina setiap lahan untuk pertanian pangan dengan cara yang 

berkelanjutan. Pemerintah Kota Makassar selama ini tidak memiliki 

Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) kota Makassar tentang perlindungan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan di kota Makassar. 

Sementara tentang keberadaan PERDA (Peraturan Daerah) 

Rencana Tata Ruang Wilayah No 4 Tahun 2015 mengenai adanya 

wilayah untuk peruntukan kawasan pertanian di kota Makassar sebagai 

wilayah untuk kawasan pertanian, itu dijelaskan di pasal 72 bagian 2 

sebagai wilayah peruntukan kawasan untuk lahan pertanian pangan 

yang ditetapkan sebagian dari kawasan Kecamatan Biringkanaya 

seluas 168,79 Ha. Berdasarkan pernyataan Dinas Penataan Ruang 

kota Makassar bahwa, Peraturan Daerah yang menyebutkan tentang 

adanya kawasan peruntukan di kota Makassar tersebut, hanya sebagai 

rencana atau sebagai kawasan pertanian budidaya yang masih dalam 

tahap rencana, yang bisa kapanpun dialih fungsikan atau di kelola ke 



125 
  

 
 

hal yang lain. Artinya, belum bisa dikatakan sebagai kategori pertanian 

untuk pangan yang berkelanjutan. Sementara, untuk perlindungan akan 

lahan untuk pertanian pangan yang berkelanjutan, wajib memilik 

Peraturan Daerah khusus tersendiri. 

Jadi selama ini, Pemerintah kota Makassar tidak bisa melakukan 

pelarang kepada para pemilik lahan pertanian yang masih ada di kota 

Makassar untuk mengkonversi atau mengalih fungsikan lahan 

pertaniannya ke nonpertanian. Karena, kota Makassar belum memiliki 

Peraturan Daerah khusus yang mengatur tentang, kawasan kusus 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Artinya, belum ada 

lahan yang di tetapkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan di kota Makassar.  

Adapun salah satu bentuk komitmen pemerintah kota Makassar 

selama ini dalam usaha mengimplementasikan kebijakan dalam 

perlindungan lahan untuk pertanian pangan yang berkelanjutan di kota 

Makassar adalah adanya usaha pencegahan yang dilakukan oleh 

Dinas Pertanian dengan memberikan pelatihan, pembinaan dan 

pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian tiap tahunnya 

kepada para petani dalam mempertahankan lahan pertaniannya. 

Melihat upaya yang lain dilakukan pemerintah kota Makassar 

sebagai bentuk komitmennya dalam menerapkan perlindungan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan untuk kedepannya, dalam hal ini Dinas 

Pertanian masih sedang mengusahakan identifikasi kepemilik lahan 
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pertanian  yang masih ada di kota Makasaar dan kini masih berada di 

tahap proses penganggaran serta penyusunan rancangan pengadaan 

kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di kota 

Makassar yang akan ditetapkan untuk dimasukkan dalam persiapan 

Peraturan Daerah baru untuk kota Makassar. 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Dan Pengolahan Data Kegiatan Penyiapan Data 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Makassar 2019 

 

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar 2019 

Dari table 4.5 menjelaskan bahwa, sudah ada hasil analisa dan 

pengolahan data kegiatan penyiapan data lahan pertanian pangan 

berkelanjutan (LP2B) di Kota Makassar di tahun 2019 yaitu sangat 

direkomendasikan seluas lahan sawah totalnya 250,44 Ha, 

Direkomendasikan seluas 1.050,78 Ha dan tidak direkomendasikan 

seluas 734,11 Ha dari total luas lahan sawah yang ada di Kota 

Makassar seluas 2.035 Ha. 
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Tabel 4.5 

Komiten Pemerintah Dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan Di Kota Makassar 

No Komitmen Instansi Pemerintah Kota Makassar 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Dinas Pertanian 

a) .Adanya sosialisasi secara terus 
menerus yang dilakukan Dinas 
Pertanian ditiap melakukan 
pertemuan kepada para petani 
agar tidak mengalifungsikan 
lahan pertaniannya. 

b) .Dinas Pertanian tiap tahunnya 
selalu memberikan program 
pelatihan, pembinaan serta 
bantuan sarana dan prasarana 
kepada para petani agar tetap 
mempertahankan lahan 
pertaniannya. 

c) .Dinas Pertanian sedang tahap 
proses identifikasi status 
kepemilikan lahan pertaninan dan 
mempersiapkan rancangan 
pengadaan kawasan lahan 
pertanian pangan berkelanjutan 
yang akan dimasukkan dalam 
Peraturan Daerah baru kota 
Makassar. 

 

 

2 

 

 

Dinas Penataan Ruang 

Karena belum adanya peraturan 
pendukung atau khusus mengenai 
perlindungan lahan pertanian 
pangan berkelanjutan di kota 
Makassar, maka Dinas Penataan 
Ruang belum perna melakukan 
perlindungan lahan pertanian 
pangan dikota Makassar 

 

 

3 

 

 

Badan Pertanahan Nasional 

Semenjak di terbitkanya SK 
Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR)/Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) di tahun 2019, 
Badan Pertanahan Nasional kini 
bertugas dalam pendataan lahan 
pertanian yang sudah bersertifikat 
dan peta penyebaran lahan 
pertanian di kota makassar. 
Sebagai syarat pembuatan 
Peraturan Daerah Khusus 
mengenai LP2B kota Makassar. 

Sumber: Olahan Data Hasil Penelitian 2020 
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Sementara koordinasi antar organisasi yang dilakukan sesama 

instansi pemerintahan Kota Makassar yang bertanggung jawab dalam 

melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota Makassar. 

Selama ini, Dinas Pertanian belum perna melakukan koordinasi 

sesama instansi lainnya, terkait dengan keberadaan PERDA (Peraturan 

Daerah) RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kota Makassar No 4 

tahun 2015, mengenai wilayah peruntukan untuk pertanian yang di 

uraikan pada pasal 72 bagian 2, sebagai wilayah peruntukan lahan 

pertanian untuk pangan yang ditentukan sebagian kawasan di Kec. 

Biringkanaya seluas 168,79 Ha. Karena selama ini Dinas Pertanian 

selaku penanggungjawab utama dalam hal perlindungan pertanian di 

Kota Makassar ternyata belum perna tahu  akan adanya PERDA 

RTRW tersebut. 

Adapun semenjak di terbitkanya SK Kementrian Agraria dan Tata 

Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tahun 2019, 

tentang penetapan Luas Lahan Baku Sawah dalam pembahasan 

persiapan pemetaan persiapan kawasan perlindungan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan di kota Makassar. Baru kembali mulai diadakan 

koordinasi sesama antar instansi yang terkait sebagai penanggung 

jawab dalam Tim RTRW untuk penyusunan rencana untuk LP2B 

(Lahan Pertanian Pangtan Berkelanjutan) dikota Makassar.  
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Dinas yang terkait dalam TIM RTRW penyusunan rencana untuk 

LP2B tersebut diantaranya; Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas 

lainnya yaitu Penataan Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Dinas 

Lingkungan Hidup, Pihak Akademisi dan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Makassar. 

Mengenai koordinasi antar organisasi yang dilakukan sesama 

instansi pemerintahan kota Makassar yang bertanggungjawab dalam 

mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan selama ini belum efektif. Karena terjadi perbedaan 

pendapat beberapa informan dengan instansi yang berbeda, sehingga 

proses menyamakan, melaporkan dan menyeimbangkan segalah 

kegiatan antar sesama instansi yang terkait dalam hal ini Dinas 

Pertanian dengan instansi yang terkait untuk mencapai tujuan bersama, 

dalam melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 

di kota Makassar tidak berjalan dengan baik.  

Seperti terjadi perbedaan pendapat mengenai pengetahuan 

tentang adanya PERDA RTRW No 4 tahun 2015 mengenai penjelasan 

adanya wilayah peruntukan untuk pertanian dikota Makassar sebagai 

kawasan peruntukan pertanian dan juga terjadinya perbedaan 

pendapat mengenai pengetahuan tentang adanya pembahasan 

program penyusunan rencana perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan di kota Makassar. 
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2. Prilaku Implementator Tingkat Bawah  

Dalam hal control organisasi, sebagai bentuk pengawasan atau 

pengamatan yang dilakukan pemerintah kota Makassar terhadap 

segalah aktifitas yang dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung, baik diluar maupun didalam lingkungan kerja dalam 

menjalankan kebijakan dalam perlindungan lahan untuk pertanian 

pangan yang berkelanjutan dikota Makassar.  

Pemerintah Daerah kota Makassar dalam hal ini Dinas Pertanian, 

memiliki pembagian bidang di Dinas Pertanian untuk melakukan control 

organisas dalam perlindungan lahan pertanian di kota Makassar. Untuk 

tugas lapangan dalam melakukan pengontrolan dan pendampingan 

secara langsung, Dinas Pertanian memilik Pemimpin Pertanian 

Kecamatan (PPK) yang bertugas untuk memantau atau mengawasi 

secara rutin setiap kegiatan para petani sementara untuk bagian 

pendampingan Dinas Pertanian memiliki Penyuluh Pertanian Lapangan 

(PPL)  bergerak sebagai penyuluhan teknisnya. 

Dinas Pertanian memiliki 7 (tujuh) kordinator Pemimpin Pertanian 

Kecamatan (PPK) yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yang masih 

tersisa lahan pertanian Kota Makassar yaitu Kecamatan Biringkanaya, 

Tamalanrea, Rappocini, Manggala, Tallo, Panakukkang dan Tamalate, 

yang bertugas di lapangan secara langsung untuk mengontrol para 

petani di Kota Makassar..  
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Adapun control organisasi yang dilakukan Dinas Pertanian selama 

ini untuk melindungi sisa lahan untuk pertanian yang tentunya masih 

jelas keberadaanya dikota Makassar, sudah ada pengontrolan yang 

dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu oleh Dinas Pertanian. Hal itu 

sebagaimana juga dijelaskan oleh pemimpin pertanian kecamatan 

kordinator Kecamatan Biringkanaya bahwa, Pemimpin Pertanian 

Kecamatan (PPK) yang ditugaskan kelapangan, itu bertugas 2 (dua) 

kali dalam seminggu untuk mengontrol setiap kegiatan kelompok tani di 

kota Makassar.  

Tabel 4.6 

Luas Lahan Pertanian Perkecamatan Di Kota Makassar Tahun 

2019 

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar 2019 

Dari table 4.6 menjelaskan bahwa, luas lahan sawah 

Perkecamatan Di Kota Makassar Tahun 2020 yaitu luas lahan sawah 

Kecamatan Biringkanaya 639 Ha, Tamalanrea 632 Ha, serta 

Penakukang 29 Ha, Rappocini 20 Ha, Manggala 801 Ha, Tallo 15 Ha 
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serta Tamalate 509 Ha. Jadi total luas lahan sawah secara keseluruhan 

Kota Makassar adalah 2.035 Ha. 

Sementara mengenai control atau pengawasan yang dilakukan 

oleh Dinas Penataan Ruang kota makassar, yaitu Kabid Penertiban 

Ruang Bangunan. Dalam hal  penanganan terhadap pelanggaran yang 

terjadi di kawasan pertanian selama ini, belum perna ada penindakan 

yang dilakukan terhadap perlindungan lahan pertanian di Kota 

Makassar. Karena belum perna ada laporang tentang pelanggaran 

yang terjadi di kawasan khusus pertanian. Adapun Pengawasan 

pertanian yang dilakukan Dinas Penataan Ruang, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, tergantung berdasarkan adanya izin laporan 

yang ada, seperti laporan keberatan masyarakat dan kawasan yang 

tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan Peraturan Daerah 

RTRW Kota Makassar.  

Hal itu sudah sesuai PERDA RTRW kota Makassar No 4 tahun 

2015 di BAB VII mengenai Ketetapan Pengendalian untuk 

Pemanfaatan akan Ruang, di bagian yang 3 mengenai Perizinan, pasal 

115 No 2 yaitu, setiap untuk penggunaan ruang,  wajib mendapatkan 

legaitas perizinan untuk pemanfaatan ruang serta wajib melaksanakan 

setiap peraturan pemanfaatan ruang di Badan Publik Pemerintahan 

Daerah Provinsi atau/dan Pemerintah Daerah Kota,  yang selaras 

peruntukannya dengan penataan ruang wilayah seperti dengan PERDA 

(Peraturan Daerah) tersebut selaras  dengan PERWALI (Peraturan 
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Walikota) Makassar No 25 tahun 2014 di pasal 5 bagian 2,  khusus 

mengenai pengaturan pada yang berhak atau yang melaksanakan 

pembagunan tanpa adanya dasar legalitas atau izin dalam mendirikan 

sebuah bangunan atau mendapatkan perizinan, namun tidak sesuai 

dengan perizinan yang telah didapatkan atau peroleh.    

Perihal pemberian izin sebagaimana yang dimaksud PERDA kota 

Makassar No 4 tahun 2015 pada BAB VII mengenai Ketentuan dalam 

pengendalian untuk pemandaatan akan ruang, di bagian 3 perihal 

Perizinan. Dilakukan dengan upaya bersama dengan pengakuan 

terhadap spesialis dan kepentingan berbagai institusi terkait yang 

sesuai dengan pengaturan perundang-undangan dan diatur dalam 

pasal 116 bagian 2 mengenai perizinan akan penggunaan kawasan 

atau ruang yang seperti diuraikan pada pasal 115 bagain 2, yang 

diantaranya izin: a. Standar, b. Area, c. Pemanfaatan guna lahan, d. 

Pembangunan gedung, serta e. Lisensi yang berbeda tergantung pada 

pengaturan hukum. 

Adapun untuk Etos Kerja selama ini yang dilakukan Pemerintah 

Kota Makassar, sebagai sikap yang muncul atas kemauan dan 

kesadaran diri dari pemerintah kota Makassar atas system orientasi 

perilaku kerja yang etis terhadap perlindungan lahan prtanian pangan 

berkelanjutan di kota Makassar bahwa, Pemerintah Daerah Kota  

Makassar dalam hal ini Dinas pertanian setiap tahunnya mengadakan 

pertemuan kepada seluruh petani di Kota Makassar disetiap acara 
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besar musyawarah kelompok tani Abbulo Sibatang dan disetiap 

pertemuan, Dinas Pertanian selalu mensosialisasikan kepada para 

petani agar selalu menjaga dan melindungi lahan pertaniannya untuk 

tidak di alih fungsikan.  

Sementara usaha lain yang dilakukan Pemerintah kota Makassar 

dalam hal ini Dinas Pertanian selaku penanggung jawab utama di 

bidang pertanian di Kota Makassar. Dinas Pertanian, membuat program 

peningkatan hasil produksi pertanian untuk petani di kota Makassar 

ditiap tahunnya dan memberikan pelatihan pemberdayaan pertanian, 

pembinaan pertanian dan juga bantuan untuk memenuhi kebutuhan 

para petani, seperti bantuan dalam bentuk benih, obat-obatan 

pertanian, alat- alat mesin pertanian seperti pompa air dan traktor, 

penggilingan padi, serta alat panen pertanian, pupuk subsidi dengan 

menggunakan kartu tani yang dibagikan oleh Dinas Pertanian. Selain 

dari itu, juga disediakan tempat pendistribusian pemasaran hasil 

pertanian kepada para petani yang ada di kota Makassar. 

Hal itu sesuai Peraturan Daerah No 4 Tahun 2015 di BAB VII 

mengenai Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Bagian 

Keempat tentang Ketentuan Insentif Dan Disinsentif. Pasal 120 nomor 

(2) yaitu, Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan 

rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum 

peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan Pasal 120 

Nomor (3) yaitu, Disinsentif diberikan pada pemanfaatan ruang yang 
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harus dibatasi, dicegah, atau dihilangkan jika ada yang tidak selaras 

akan perencanaan penataan ruang, model ruang, serta pengaturan 

umumnya dalam penyusunan pedoman yang ditetapkan pada pedoman 

daerah serta pada pasal 120 Nomor (4), Secara khusus, disinsentif 

serta insentif seperti yang dijelaskan dibagian 2 dan 3, yang diserahkan 

dari otoritas public untuk masyarakat setempat namun pastinya 

memperhatikan keistimewaan masyarakat yang ada. 

Kemudian dalam persiapan perencanaan perumusan pembuatan 

kebijakan dalam perlindungan akan lahan untuk pertanian pangan yang 

berkelanjutan dikota Makassar, saat ini Dinas Pertanian kota makassar 

masih ditahap proses pendataan para petani dan akan memanggil 

seluruh para pemilik lahan pertanian di Kota Makassar untuk bisa 

dijadikan lahan pertaniannya sebagai lahan pertanian pangan 

berkelanjutan di kota Makassar. 

Lebih lanjut, mengenai norma profesional sebagai perwujudan 

sumberdaya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia dan sumber 

daya finansial yang dimiliki Pemerintahan kota Makassar dalam 

melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dikota Makassar. 

Dinas Pertanian mempunyai kemampuan sumber daya manusia bidang 

Kasie Padi dan Palawija, yang menangani pertanian pangan di kota 

Makassar dan untuk petugas lapangan, Dinas Pertanian memiliki 

Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) yang bertugas untuk mendata 

sekaligus mengontrol setiap aktiftas  petani, yang di kordinatori 7 orang 
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yang tersebar di 7 kecamatan kota Makassar. Yaitu, Kecamatan 

Biringkanaya, Tallo, Tamalanrea, Rappocini, Manggala, Panakukkang 

dan Tamalate. Sementara untuk penangan teknisnya seperti dalam 

membudidayakan tanaman pertanian, baik cara penyuluhan tentang 

mengendalikan hama, penyuluhan tentang memupuk tanaman 

pertanian, Dinas Pertanian memiliki Penyuluh Pertanian Lapangan 

(PPL) yang ada disetiap perkelompok pertanian di kota Makassar. 

Dinas Pertanian juga memiliki tempat pertemuan antara PPK, PPL 

dan Petani di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang tersebar di dua 

wilayah. Yaitu, BPP Sudiang untuk kelompok tani khusus wilayah 

Kecamatan Biringkanaya, Tallo, dan Tamalanrea dan BPP Barombong 

untuk kelompok tani wilayah Kecamatan Rappocini, Manggala, 

Panakukkang dan Tamalate. Adapun saat ini jumlah kelompok tani 

yang terdaftar di Dinas Pertanian yaitu ada 70 kelompok pertanian 

pangan yang tersebar di 7 Kecamatan kota Makassar. 

Sementara untuk kemampuan sumberdaya finansial, Dinas 

Pertanian memilik sumber pendanaan setiap tahunnya untuk setiap 

program kegiatan meningkatkan produksi pertanian di kota Makassar, 

yang bersumber dari APBN Pusat dan APBD kota Makassar. Dari dana 

APBN Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian, berupa 

perbaikan jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier seperti di kecamatan 

manggala dan barombong, dam parit, sumur pompanisasi dan 

pengadaan Alat Mesin (ALSIN) Pertanian. untuk dana APBD kota 
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Makassar kususnya di Dinas Pertanian, untuk memfasilitasi pengadaan 

bibit, pupuk pertanian dan obat-obatan serta pengadaan pelatihannya 

untuk petani di kota Makassar.  

Mengenai norma profesional untuk sumber daya finansial yang 

dimiliki pemerintahan kota Makassar dalam hal ini Dinas Pertanian 

dalam memberikan bantuan kepada petani tidak dilakukan secara 

keseluruhan, yang artinya bertahap dilakukan pemberian bantuan 

disetiap kelompok tani yang ada di kota Makassar. Karena, Dinas 

Pertanian memilik keterbatasan anggaran dan berdasarkan pernyataan 

Dinas Pertanian dalam hal ini kasie padi dan palawija bahwa, semenjak 

di tahun 2018, Pemerintah Kota Makassar tidak lagi mendapatkan 

bantuan Dana Alokasi Kusus dari APBN Pusat. Karena, untuk 

mendapatkan batuan kusus dari pemerintahan pusat, saat ini wajib ada 

persyaratan memiliki kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan). Sementara saat ini, untuk daerah makassar sendiri 

belum mempunyai LP2B. 

3. Perilaku kelompok sasaran 

Mengenai respon secara positif serta respon secara negatif oleh 

kelompok sasaran yaitu, kelompok petani kota Makassar dalam 

mendukung atau tidak mendukung akan adanya kebijakan dalam 

perlindungan akan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan di kota 

Makassar menunjukkan bahwa, selain perhatian selama ini dari Dinas 

Pertanian, baik dalam hal pemberian bantuan dan pelatihan 
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pemberdayaan pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pertanian 

untuk para petani yang ada di kota Makassar, Dinas Pertanian juga 

sudah memberikan sosialisasi tentang keberadaan lahan pertanian di 

kota Makassar harus dilindungi agar tidak dialih fungsikan ataupun 

untuk diperjual belikan. 

 Hal itu sangat direspon positif oleh kelompok tani di kota 

Makassar. Hanya saja, permasalahan disatu sisi yang di alami 

Kelompok pertanian di kota Makassar untuk mempertahankan lahan 

pertaniannya, tentunya terkendala dalam setatus kepemilikan lahan. 

Karena petani di kota Makassar, selain ada yang mengelola lahan yang 

bersengketa seperti yang dialami Kelompok tani Tegal Bekasi di 

Kecamatan Rappoci, status petani di kota Makassar rata-rata hanya 

sebagai petani penggarap dan penyewa. Artinya, petani yang 

mengelolah lahan pertanian yang bukan milik pribadinya, tentu tidak 

bisa berbuat lebih dalam hal untuk tidak terjadinya konversi lahan 

pertanian yang di kelola petani yang ada di kota Makassar. 
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Tabel 4.7 

Respon Positif dan Negatif Kelompok Sasaran Terhadap 

Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan Di Kota Makassar 

 
No 

Respon Kelompok Tani Kota Makassar 

 
Respon Positif 

 
Respon Negatif 

 
1. 

Adanya dukungan dari 
petani, karena sudah ada 
sosialisasi yang diterima 
kelompok tani tentang akan 
adanya perlindungan lahan 
pertanian di kota Makassar 

Sosialisasi yang diberikan oleh 
Dinas Pertanian, tentang akan 
adanya perlindungan lahan 
pertanian, itu sudah terlambat. 
karena rata-rata petani sudah 
menjual lahan pertaniannya. 

 
2. 

Adanya pelatihan serta 
bantuan yang diberikan oleh 
Dinas Pertanian ditiap musim 
tanam kepada kelompok tani, 
berupa; bantuan benih, 
pupuk dan racun serta 
pendampingan pada petani. 

Petani di kota Makassar 
terkendala dalam status 
kepemilikan lahan, karena 
rata-rata petani di kota 
Makassar hanya sebagai 
buruh petani dan penyewa 
lahan pertanian. 

Sumber: Olahan Data Hasil Penelitian 2020 

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

Untuk faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami 

Pemerintah kota Makassar, baik itu yang sifatnya mendorong, 

melancarkan, menunjang, dan mempercepat proses dalam melakukan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dikota Makassar, 

Dinas Pertanian mengatakan bahwa, dengan adanya UU No 41 tahun 

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 

bisa dijadikan sebagai dasar Pemerintahan kota Makassar dalam 

perumusan Peraturan Daerah kusus untuk Perlindindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kota Makassar. 
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Dengan adanya peta lokasi penyebaran luas akan lahan pertanian 

yang dimiliki Dinas Pertanian yang ada saat ini dalam rancangan tata 

ruang wilayah di kota Makassar, menunjukkan bahwa luas lahan 

pertanian yang ada di Kota Makassar masih tersisa seluas 2.035 hektar 

yang berada tersebar di 7 Kecamatan kota Makassar, itu masih 

memiliki potensi untuk dijadikan sebagai kawasan lahan untuk 

pertanian pangan yang berkelanjutan dikota lahan Makassar. 

Untuk faktor pendukung yang lain, sebagaimana pernyataan 

Kepala Seksi Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kota 

Makassar bahwa, dengan adanya data spasial lengkap tentang peta 

lokasi penyebaran luas lahan pertani di Kota Makassar yang dimiliki 

saat ini, akhirnya telah diterbitkannya SK Kementrian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG-03.03/XII/2019 

tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2019, yang 

bisa dijadikan sebagai dasar untuk mendorong Pemerintahan Kota 

Makassar dalam perumusan Peraturan Daerah, kusus untuk 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kota 

Makassar. Ditambah faktor pendukung lainnya, Dinas Pertanian di 

dukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah sangat 

berpengalaman dilapangan dalam melaukan pelatihan dan 

pendampingan terhadap petani di kota Makassar. 

Disisi yang lain, adapun Faktor Penghambat yang dialami 

Pemerintah kota Makassar dalam melindungi kawasan lahan untuk 
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pertanian pangan yang berkelanjutan dikota Makassar yaitu, akibat laju 

pertumbuhan jumlah penduduk yang semain lama semakin pesat di 

kota Makassar, yang tentunya kebutuhan akan pemukiman dan 

infrastruktur lainya pasti juga ikut bertambah. Sehingga, fenomena alih 

fungsi lahan pertanian ke nonpertanian tidak bisa dipungkiri untuk di 

hindari. Karena, Pemerintahan kota Makassar terkendala akan tidak 

adanya peraturan pendukung yang bisa dijadikan dasar pegangan 

Dinas Pertanian untuk melakukan pelarangan agar tidak terjadinya 

transaksi jual beli lahan pertanian dan alih fungsi lahan pertanin ke non 

pertanian di Kota Makassar.  

Lebih lanjut, mengenai faktor penghambat yang dialami 

Pemerintah Kota Makasar sebagaimana bardasarkan pernyataan Dinas 

Pertanian bahwa, status kepemilikan lahan pertanian di kota Makassar 

umumnya hanya sebagai petani penggarap, bukan sebagai pemilik 

lahan.  Artinya petani yang hanya statusnya sebagai penggarap tidak 

bisa berbuat lebih, dalam hal ini untuk tidak terjadinya alih fungsi lahan 

pertanian ke fungsi yang lainnya. Karena petani bukan sebagai pemilik 

lahan. Adapun hambatan lain yang di alami Dinas Pertanian saat ini 

untuk menjaga lahan pertanian yang masih tersisa di kota Makassar 

yaitu masalah kurangnya anggaran untuk pertanian di kota Makassar.  

Belum lagi masalah yang di alami sebagai pemilik lahan pertanian 

sebagai mana penjelasan Kasie Penataan Ruang yaitu, selain karena 

lahan pertanian di kota Makassar terbatas akan saluran air irigasi teknis 
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untuk memenuhi kebutuhan air pertanian di kota Makassar, juga karena 

aspek pendapatan ekonomi nonpertanin lebih menjanjikan. Hal itu di 

pertegas dengan peryataan Kelompok Tani Tegal Bekasi bahwa, harga 

gabah sangat rendah dan itu membuat petani Makassar sulit sejahtera, 

sehingga lebih baik menjual lahan pertaniannya. 

Adapun faktor yang menjadi penghambat selama ini, mengenai 

Peraturan Daerah (PERDA) RTRW No 4 Tahun 2015 kota Makassar 

mengenai perutunkan kawasan pertanian di kota Makassar, 

sebagaimana penjelasan Kepala Seksi Penataan Pertanahan Badan 

Pertanahan Nasional Kota Makassar bahwa, tidak adanya ketetapan 

yang jelas di regulasi yang diatur, hal itu mengenai sub-zonasi kawasan 

yang mana saja dijadikan sebagai wilayah budidaya peruntukan lahan 

pertanian yang ditetapkan atau dilindungi dan kendala pemerintah kota 

Makassar selama ini tidak bisa melakukan teguran atau pelarangan 

akan terjadinya transaksi jual beli dan konversi lahan pertanian di kota 

Makassar, karena tidak ada peraturan pendukung untuk dijadikan 

dasar. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Sesuai dari hasil pembahasan di bab yang sebelumnya, untuk itu 

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: 

a. Pada aspek prilaku hubungan antar organisasi yaitu: Komitmen dan 

koordinasi antar organisasi yang dilakukan pemerintah kota 

Makassar selama ini dalam perlindungan akan lahan untuk pertanian 

pangan yang berkerlanjutan dikota Makassar. Peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa, Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki 

Peraturan Daerah (PERDA) mengenai RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) kota Makassar, yaitu perlindungan lahan akan pertanian 

pangan yang berkelanjutan di kota Makassar. Pemerintah Daerah 

kota Makassa dalam hal ini Dinas Pertanian, masih ditahap proses 

identifikasi status kepemilik lahan pertanian yang ada di Kota 

Makassar dan masih berada ditahap penganggaran serta 

penyusunan rancangan pengadaan wilayah atau kawasan LP2B 

(Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) kota Makassar. Dimana 

akan dimasukkan di persiapan PERDA baru di kota Makassar. 

Adapun koordinasi antar sesama intasi pemerintahan di kota 

Makassar yang dilakukan selama ini dalam perlindungan akan lahan 

untuk pertanian pangan yang berkelanjutan dikota  Makassar, tidak 

maksimal berjalan, karena masih terjadi perbedaan pendapat 
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diantara sesama instansi yang terkait. Adapun saat ini, Dinas 

Pertanian baru mulai kembali adakan kordinasi sesama antar 

instansi pemerintahan yang terkait dalam Tim RTRW untuk 

penyusunan rencana  perlindungan untuk lahan  akan pertanian 

pangan yang berkelanjutan di kota Makassar. 

b. Aspek perilaku implementator tingkat bawah yaitu: control organisasi, 

etos kerja dan norma profesionalisme yang dilakukan pemerintah 

Kota Makassar selama ini dalam perlindungan akan lahan untuk 

pertanian pangan yang berkelanjutan dikota Makassar dimana 

peneliti menyimpulkan bahwa, selama ini Pemerintah Daerah Kota 

Makassar selaku Dinas Pertanian, sudah ada dilakukan 

pengontrolan kepada petani disetiap mendekati musim tanam, 

menanam dan setelah musim tanam. Adapun usaha Dinas Pertanian 

untuk memenuhi kebutuhan para petani yang masih ada di Kota 

Makassar, juga sudah sangat baik. Sementara untuk sumber 

pendanaan setiap tahunnya untuk setiap program kegiatan 

meningkatkan produksi pertanian di kota Makassar selama ini 

bersumber dari APBN Pusat dan APBD kota Makassar. Hanya saja, 

Pemerintah Kota Makassar saat ini tentunya mengalami 

keterbatasan anggaran untuk pertanian. Karena Pemerintah Kota 

Makassar semenjak tahun 2018 tidak lagi mendapatkan bantuan 

Dana Alokasi Kusus (DAK) ditiap tahunnya dari APBN Pusat 

dibidang pertanian. Karena Kota Makassar tidak memilki LP2B 
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(Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) untuk menjadi syarat guna 

mendapatkan bantuan dari Pemerintah pusat. 

c. Aspek prilaku kelompok sasaran yaitu: respon positif dan respon 

negatif dari masyarakat petani kota Makassar dalam mendukung 

atau tidak mendukung akan keberadaan kebijakan tentang 

perlindungan untuk lahan akan pertanian pangan yang 

berkelanjutan. Dimana peneliti menyimpulkan bahwa, Kelompok 

petani di kota Makassar sangat merespon positif tentang adanya 

pemberitahuan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan di 

Kota Makassar. Hanya saja permasalahan disatu sisi yang di alami 

Kelompok pertanian di kota Makassar untuk mempertahankan lahan 

pertaniannya, tentunya terkendala dalam setatus kepemilikan lahan. 

Karena petani di kota Makassar, selain ada yang mengelola lahan 

yang bersengketa, seperti yang dialami Kelompok tani Tegal Bekasi 

di Kecamatan Rappoci, status petani di kota Makassar rata-rata 

hanya sebagai petani penggarap dan penyewa. 

d. Adapun Faktor pendukung dan Faktor penghambat yang dialami 

pemerintah Kota Makassar dalam proses perlindungan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan yaitu; untuk faktor pendukung, kota 

Makassar sudah memiliki data spasial peta lokasi penyebaran luas 

lahan pertanian dalam rancangan tata ruang wilayah, dimana kota 

Makassar memiliki potensi lahan pertanian yang tersisa seluas 2.035 

hektar yang masih ada tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan kota 
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Makassar dan Dinas Pertanian juga didukung akan Sumber Daya 

Manusia yang sangat berpengalaman dilapangan selama ini. Serta 

telah diterbitkannya SK dari kementrian agrarian serta penataan 

ruang/BPN dengan No 686 / SK-PG-03.03 / XII / 2019 mengenai 

ketentuan akan adanya luas sawah atau bahan baku untuk pertanian 

secara nasional yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mendorong 

Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam perumusan PERDA 

(Peraturan Daerah) khusus untuk LP2B (Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan) Kota Makassar. Sementara yang menjadi faktor 

penghambat selama ini dalam melakukan perlindungan akan lahan 

untuk pertanian pangan yang berkelanjutan dikota Makassar yaitu, 

akibat penambahan jumlah penduduk semakin pesat yang tentunya 

kebutuhan akan pemukiman dan infrastruktur lainya pasti juga ikut 

bertambah. Hingga keadaan lahan pertanian di Kota Makassar 

makin lama makin hilang. Karena alih fungsi lahan pertanian ke 

nonpertanian. Itu karena Kota Makassar belum memiliki Peraturan 

Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

Sehingga Pemerintah kota Makassar selama ini tidak bisa 

melakukan teguran atau pelarangan untuk transaksi jual beli lahan 

pertanian maupun alih fungsi lahan pertanian di Kota Makassar. 

Karena tidak adanya peraturan pendukung untuk dijadikan dasar 

melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadinya transaksi jual 

beli dan alih fungsi lahan pertanin ke non pertanian di Kota 
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Makassar. Belum lagi, lahan pertanian di kota Makassar tidak 

memiliki pemerataan saluran air irigasi teknis untuk memenuhi 

kebutuhan air pertanian yang tersebar di Kota Makassar. Adapun 

masalah kurangnya anggaran untuk pertanian di Kota Makassar 

yang menjadi hambatan lain yang di alami Dinas Pertanian saat ini, 

untuk menjaga lahan pertanian yang masih tersisa di Kota Makassar. 

B. SARAN 

Sesuai dengan hasil penelitan, maka penulis menyarankan 

kepada pemerintah kota Makassar yaitu sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah Kota Makassar, untuk segera mewujudkan 

Peraturan Daerah (PERDA) mengenai ketentuan dasar wilayah yang 

dipastikan untuk perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. 

Dengan tujuan agar proses pelaksanaan itu, memiliki landasan atau 

payung hukum yang jelas, khususnya terkait dengan pelaksanaan 

pengawasan dan pengendalian lahan pertanian pangan 

berkelanjutan di daerah kota Makassar. 

2. Diharuskannya Koordinasi secara maksimal serta kolaborasi sesama 

institusi lembaga dari pemerintah yang berlaku, guna mengamankan 

lahan pertanian pangan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan 

bersama, baik pertemuan pemerintah dan pemilik lahan pertanian, 

maupun kelompok petani yang masih ada di kota Makassar. 

3. Mesti ada strategi yang ideal guna menjawab problem perlindungan 

akan lahan pertanian di kota Makassar, karena kebanyakan petani 
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yang ada di kota Makassar hanya sebagai petani penggarap dan 

penyewa. Sementara untuk pemilik lahan sendiri, perlu ada upaya 

atau alternatif guna mengatasi persoalan seandainya harus 

melakukan perubahan fungsi lahan mereka, sebab  kebutuhan akan 

uang atau juga seperti untuk perumahan maupun property lainnya. 

Misalnya dengan memberikan kepedulian khusus, baik berupa 

pemberian bantuan, seperti kemudahan pajak atau semacamnya 

dan bagi yang ingin menjadikan perumahan, pemerintah mestinya 

menyiapkan lahan untuk perumahan rakyat yang memadai.
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Lampiran 1. Olahan Data Pertanian 

 

Pergeseran Penggunaan Lahan Pertanian Di Kota Makassar Tahun 

2013-2019 

 

JENIS 
TANAMAN 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

PENGGUNAAN 
LAHAN SAWAH 

(Ha) 

 
 
- 

 
 
2.636 

 
 
2.636 

 
 
2.636 

 
 
2.636 

 
 
2.636 

 
 
2.035.33 

IRIGASI - - - 1.255 1.250 1.250 - 

NON IRIGASI - - - 1.411 1.386 1.386 - 

LUAS PANEN 
PADI SAWAH 

(Ha) 

 
3.203 

 
2.961 

 
3.315 

 
3.718 

 
4 441 

 
4210,34 

- 

PRODUKSI 
TANAMAN 

PANGAN PADI 
SAWAH (Ton) 

 
 
13 993 

 
 
13 701 

 
 
12 490 

 
 
13 653 

 
 
- 

 
 
12.889 

 
 
27.357,13 

Sumber: Dinas Pertanian 2019 

 

 

Luas Lahan Sawah Menurut Sistem Pengairan di Kota Makassar 

Tahun 2017 (Ha) 

 
Kota 

 
Irigasi 

Non Irigasi 

Tadah 
Hujan 

Rawa 
Pasah 
Surut 

Rawa 
Lebak 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Kota 
Makassar  

895,0 1.681,0 60,0 0,0 

Sumber: Statistik Penggunaan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan 

2017 
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Luas Lahan Sawah Perkecamatan Sebelum Alih Fungsi Di Kota 

Makasar 2019 
 

 
No 

 
Kecamatan 

 
Luas Lahan 
Sawah (Ha) 

 
Luas Lahan (Ha) 

MT.2018/2019 Dan MT 2019 

 
Tidak Di 
Tanama 

Padi 

   Tanam 
1x (IP 
100) 

Tanam 2x 
(IP 200) 

Tanam 3x 
(IP 300) 

 

1 Biringkanaya 639 200 439 - - 

2 Tamalanrea 632 479 153 - - 

3 Panakukang 20 20 - - - 

4 Manggala 801 171 630 - - 

5 Tamalate 509 50 349 70 40 

6 Rappocini 20 20 - - - 

7 Tallo 15 15 - - - 

Jumlah 2636 955 1571 70 40 

Sumber: Dinas Pertanian 2019 

 

Luas Lahan Sawah Perkecamatan Setelah Terjadi Alih Fungsi Di Kota 

Makasar 2019 
 

 
No 

 
Kecamatan 

 
Luas Lahan 
Sawah (Ha) 

 
Luas Lahan (Ha) 

MT.2018/2019 Dan MT 2019 

 
Tidak Di 
Tanama 

Padi 

   Tanam 1x 
(IP 100) 

Tanam 
2x (IP 
200) 

Tanam 
3x (IP 
300) 

 

1 Biringkanaya 442 - - - - 

2 Tamalanrea 550 - - - - 

3 Panakukang 33 33 - - - 

4 Manggala 593 - - - - 

5 Tamalate 394 - - - - 

6 Rappocini 23 23 - - - 

7 Tallo 20 20 - - - 

Jumlah 2035 76 0 0 0 
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Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kasie Padi Dan Palawija  2. PPK Panakkukang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PPK Tamalate     4. PPK Biringkanaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kepala Seksi Penataan Ruang     6. Kabid Penertiban Dan Bangunan 
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7. Kasie Hukum Penertiban   8.Kepala Penataan Pertanahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Petani Biringkanaya    10. Petani Panakkukang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Petani Manggala   12. Petani Rappocini 
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Lampiran 3. Dokumentasi Lahan Pertanian Di Kota Makassar 
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