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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Praktik sosial pertanian kota atau biasa yang disebut urban farming 

kini telah menjadi praktik yang sangat digemari oleh sebagian besar 

masyarakat kota di Indonesia. Urban farming sendiri memiliki dua pengertian, 

yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Urban farming 

dalam pengertian secara sempit adalah kegiatan berkebun di tengah pinggiran 

kota atau perkotaan. Urban farming dalam pengertian luas adalah keseluruhan 

metode produksi pangan, mulai dari budidaya, pemrosesan, dan distribusi 

bahan pangan di atau sekitar kota. Urban Farming dalam pengertian luas bisa 

melibatkan pertenakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura (Karto 

Wijaya et al. 2020). 

Praktik sosial urban farming pertama kali muncul di Indonesia diawali 

dengan adanya permasalahan mengenai kurangnya Ruang Terbuka Hijau dan 

banyaknya lahan yang yang kurang teroptimalkan dengan baik. Masalah 

keterbatasan lahan tersebut juga dirasakan di wilayah Kota Surabaya. Kota 

Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, setiap tahunnya 

mengalami peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Surabaya pada 

tahun 2019 mencapai 3 juta jiwa (Dispendukcapil 2019), yang sebelumnya 

ada 2,9 juta di tahun 2018 dan 2,8 juta di tahun 2017 (BPS Surabaya 2018). 

Peningkatan laju penduduk inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab 

masalah keterbatasan lahan yang ada di Surabaya. 

Kota Surabaya tidak hanya mengalami masalah keterbatasan lahan 

saja, beberapa wilayah juga mengalami kerentanan. Sebagian besar penduduk 

Surabaya, yaitu sekitar hampir 63% menempati wilayah perkampungan (Rita 

2013). Wilayah perkampungan adalah kawasan perumahan informal yang 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

2 

SKRIPSI PRAKTIK SOSIAL URBAN... ELLY ERSA V 

 

 

 

sebagian besar dihuni oleh kelompok sosial ekonomi bawah sampai menengah 

yang hidup secara berdampingan (Rita 2013). Sebagai kota besar, Surabaya 

memiliki daya tarik bagi investor untuk mengembangkan jangkauan fasilitas 

bisnis mereka. Hal ini terbukti dari banyaknya wilayah wilayah di Surabaya 

yang mengalami alih fungsi lahan, termasuk wilayah perkampungan yang ada 

di Surabaya. Kerentanan juga ditandai dengan tingkat ketergantungan pangan 

yang tinggi. Joelianto (2016) selaku Kasubag UPTD Balai Pembibitan Dinas 

Pertanian Kota Surabaya berpendapat bahwa Surabaya belum bisa memberi 

makan penduduknya dalam satu bulan penuh. Surabaya hanya mampu 

menjamin pangan selama 18 hari dan sisanya diambil dari Kota Sidoarjo, 

Gresik, dan Lamongan. 

Dalam rangka mengatasi permasalahan permasalahan tersebut, 

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pertanian mulai menyusun Program 

Urban Farming. Program Urban Farming disusun berdasarkan asas yang ada 

pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana 

Tata Ruaang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 dan dianggarkan 

dalam APBD Kota Surabaya (Vika 2016). Program Urban Farming di 

Surabaya sengaja digalakkan oleh Pemerintah sebagai praktik budidaya 

pengelolaan makanan melalui pemanfaatan pekarangan dan lahan lahan 

kosong bagi masyarakat miskin kota. Tujuan awal dari program urban 

farming sendiri adalah untuk membangun kemandirian masyarakat miskin 

kota dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi dan meningkatkan 

perekonomian rumah tangga. Program Urban Farming di Surabaya pada 

mulanya telah menyasar ke 37.199 KK, berada di 31 Kecamatan dan 163 

Kelurahan yang tersebar di wilayah Surabaya Pusat, Surabaya Barat, Surabaya 

Selatan, Surabaya Timur, dan Surabaya utara (Herlambang 2010). Pemberian 

bantuan Program Urban Farming kepada masyarakat harus melalui verifikasi 

terlebih dahulu oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya. Proses verifikasi 
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dilakukan dengan menilai kualifikasi penerima bantuan, yaitu merupakan 

warga kurang mampu, memiliki KTP Surabaya, dan rumahnya memiliki lahan 

untuk dijadikan tempat budidaya urban farming. 

Seiring dengan berjalannya waktu, program urban farming di 

Surabaya terus bersinergi dengan program program lain yang juga bisa 

meningkatkan produktifitas rumah tangga. Program tersebut salah satunya 

adalah Surabaya Smart City. Program Surabaya Smart City berbeda dengan 

program sebelumnya, seperti Surabaya Green and Clean dan Kampung 

Meredeka Sampah. Hal tersebut dikarenakan program SSC tidak hanya 

membicarakan soal kebersihan dan penghijauan saja, namun juga memiliki 

cita cita besar yaitu sampai menjadikan kampung kampung yang ada di 

Surabaya sebagai kampung wisata (Eri Cahyadi 2019). Program SSC 

menginginkan terwujudnya smart environment, yang meliputi smart energy, 

smart water, air and land management, serta smart waste management (Adi 

Candra 2019). Program SSC memiliki kategori yang lebih luas dari program 

program sebelumnya, yakni kebersihan lingkungan dan pemilahan sampah, 

pencapaian target reduksi sampah (sebelum – sesudah), penghijauan, drainase 

dan sanitasi, partisipasi warga, kebiasaan, tim pendamping lingkungan, 

inovasi, sirkulasi ekonomi, pemanfaatan energi terbarukan, juga pemanfaatan 

lahan untuk urban farming. 

Berdasarkan penjabaran diatas, diketahui bahwa tujuan awal 

digalakkan program urban farming dan program kemandirian pemerintah 

surabaya selainnya adalah untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian 

rumah tangga miskin kota. Selain itu juga ikut turut membantu mereka 

menghadapi masalah kerentanan pangan dan keterbatasan lahan. Namun 

terdapat fenomena menarik yang ditemukan peneliti dari isu urban farming ini. 

Peneliti menemukan adanya Kampung di Surabaya yang telah melakukan 

praktik urban farming, yang justru telah dilakukan secara kolektif dan mandiri. 
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Fenomena ini tentunya berbeda dari tujuan awal digalakkan program urban 

farming oleh pemerintah. Kampung tersebut adalah Kampung Pulosari III K 

Surabaya. Di Surabaya sendiri sebenarnya juga sudah ada beberapa kampung 

yang telah melakukan praktik urban farming. Kampung tersebut misalnya 

adalah Kampung Hidroponik Simo Kalangan. Praktik hidroponik di Simo 

Kalangan dilaksanakan dengan mengandalkan bantuan dari pihak swasta, 

yang dalam hal ini adalah Pelindo III. Kampung Hidroponik Simo Kalangan 

mendapatkan bantuan dana dari Pelindo III dengan total sebesar 225 juta 

rupiah (Pelindo 2018). Kampung selainnya adalah Kampung Hijau HSSE 

Njagir yang merupakan kampung binaan PT Pertamina. Kampung Hijau 

HSSE Njagir mulai dibina oleh PT Pertamina sejak tahun 2012 dari yang 

awalnya merupakan kampung kumuh sekarang menjadi kampung produktif 

yang menjalankan praktik urban farming (Prismono 2019). Sejauh 

penelusuran peneliti, Kampung Pulosari III K adalah satu satunya kampung di 

Surabaya yang berhasil membentuk praktik urban farming secara mandiri, 

tanpa melibatkan banyak bantuan dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. 

Penelitian ini akan membahas mengenai urban farming sebagai 

praktik sosial yang dilakukan di wilayah perkampungan, khususnya Kampung 

Pulosari III K Surabaya. Praktik sosial sendiri adalah aktivitas hasil hubungan 

yang terjadi antara struktur dan agen yang terus menerus dijalankan. Para agen 

melalui sarananya menciptakan aktivitas aktivitas sosial secara berulang dan 

berkelanjutan untuk mengekspresikan diri sebagai agen. Untuk itulah praktik 

sosial memiliki keterulangan dan pola yang terjadi sepanjang lintas ruang dan 

waktu (Giddens 2010). Kampung Pulosari III K berada di wilayah Kelurahan 

Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya ini merupakan 

kampung yang padat dengan penduduk yang dihuni oleh hampir 293 KK. 

Praktik urban farming ini diawali oleh beberapa warga yang memiliki 

kesadaran bahwa kampungnya masih kurang hijau, kurang bersih, rentan akan 
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ketahanan pangan, dan mati secara sosial maupun ekonomi. Melihat 

kenyataan tersebut, para warga tersebut menginginkan agar kampungnya bisa 

lebih hijau, lebih bersih, lebih aktif secara sosial, dan bisa lebih produktif 

secara ekonomi maupun ketahanan pangan. Para warga menilai bahwa 

sebenarnya kampungnya memiliki kekuatan sosial yaitu keguyuban 

masyarakat. Dalam mewujudkan keinginan tersebut, tentu tidaklah mudah. 

Para warga menjumpai beberapa kendala, mulai dari kendala dalam 

menciptakan kesadaran masyarakat untuk sadar lingkungan dan ikut kegiatan 

urban farming, dana yang dibutuhkan untuk kegiatan urban farming, sampai 

keahlian SDM untuk mengelola usaha urban farming. Namun para warga 

mengatasi semua kendala tersebut secara mandiri dengan terus menerus 

melakukan berbagai praktik praktik sosial hingga akhirnya beberapa 

masyarakat lainnnya ikut bergabung. Dalam hal ini beberapa warga yang 

tergerak untuk membentuk praktik urban farming adalah sebagai agen.  

Praktik yang dilakukan pertama kali oleh para agen adalah melakukan 

penyadaran kepada masyarakat lainnya soal penghijaun kampung yang harus 

dilakukan dengan konsisten. Cara dan metode yang digunakan oleh para agen 

tergolong unik dan kreatif. Beberapa caranya yaitu dengan mencontohkan 

terlebih dahulu cara tanam hidroponik. Ketika sudah mulai panen, hasil panen 

hidroponik tersebut akan dibagikan ke warga warga. Cara selainnya adalah 

dengan memberikan tabulampot ke masing masing warga. Pada suatu malam, 

agen akan mengacak tanaman tanaman warga di satu gang. Dengan harapan 

akan muncul rasa marah dari warga karena ada yang mengacak acak tanaman 

warga, sehingga bisa muncul dorongan untuk lebih perhatian dalam merawat 

tanaman. Hal ini dilakukan karena para agen menyadari bahwa untuk 

memberikan kesadaran kepada masyarakat, tidak bisa hanya sekali atau dua 

kali di sosialisasi, namun harus melalui pembiasaan.  
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Praktik social terwujud dalam kegiatan kegiatan urban farming yang 

dipelopori oleh beberapa agen dan kemudian diikuti dan terus diulang oleh 

masyarakat lainnya. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Giddens bahwa 

praktik sosial akan menunjukkan posisi aktor sedangkan keterulangan dan 

keterpolaan dari praktik social menunjukkan pada posisi struktur. Praktik 

dilakukan dengan menciptakan kesadaran akan kepedulian terhadap 

lingkungan. Setelah kesadaran mulai dibangkitkan, masyarakat akan 

melaksanakan praktik yang dibentuk oleh agen seperti ikut berpatisipasi dalam 

kegiatan pembibitan, pembuatan kompos, panen, melakukan dekorasi 

penghijauan, pemasaran, dan lain sebagainya. Setelah praktik urban farming 

terus dijalankan dan diulang selama hampir 4 tahun ini berhasil membentuk 

struktur kepengurusan baru, yaitu Kelompok Green House dan yang baru saja 

dibentuk tahun ini adalah Kelompok Tani Wanita. Praktik praktik tersebut 

dilakukan terus menerus sampai berpola dan membentuk sebuah struktur baru, 

yaitu masyarakat yang sadar lingkungan yang kemudian disimbolkan dengan 

“Green House My Darling 07 02” atas praktik urban farming yang ada di 

Kampung Pulosari. My Darling sendiri adalah singkatan dari Masyarakat 

Sadar Lingkungan. Di dalam kelompok greenhouse tersebut terdapat aturan 

aturan dan sumber daya yang digunakan oleh para agen untuk melanggengkan 

praktik urban farming yang para agen lakukan. Dari penjelasan tersebut, bisa 

dilihat bahwa struktur baru yang muncul yaitu kelompok Greenhouse My 

Darling adalah hasil dari praktik urban farming yang dijalankan oleh agen, 

sekaligus menjadi sarana agen untuk melanggengkan praktiknya. Giddens 

melihat hal ini sebagai relasi dualitas antara agen dan struktur yang terjadi 

pada praktik social yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu 

(Giddens 2010). Dalam relasi tersebut menjelaskan bahwa agen bisa 

mempengaruhi struktur dan struktur bisa mempengaruhi tindakan agen. Untuk 
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itulah, struktur bisa menjadi hasil dari praktik agen sekaligus sebagai media 

untuk melanggengkan praktik agen. 

Dalam menunjukkan kebaruan penelitian ini, peneliti akan 

membandingkan isu yang diangkat dalam penelitian ini dengan penelitian 

penelitian terdahulu. Peneliti hanya menemukan satu penelitian yang juga 

mengangkat sebuah isu mengenai praktik sosial urban farming di Indonesia. 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Wahida Junainah et al. (2016) dalam jurnal 

yang berjudul “Program Urban Farming Sebagai Model Penanggulangan 

Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Kelurahan 

Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya). Perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh Wahida Junainah et al. (2016) dengan penelitian ini adalah 

penelitian Wahida Junainah et al. (2016) memiliki fokus bahwa praktik urban 

farming yang dijalankan adalah sebagai model penanggulangan kemiskinan 

masyarakat dan sifatnya berupa praktik yang dibina dan dilanggengkan oleh 

pemerintah Dinas Pertanian selaku struktur yang mengekang. Sedangkan 

penelitian ini akan membahas sebuah fokus baru mengenai praktik urban 

farming yang dijalankan secara mandiri, bukan untuk menanggulangi 

kemiskinan, melainkan untuk penghijaun kampung dan produktifitas lahan. 

Peneliti kemudian juga menemukan beberapa penelitian yang dinilai 

masih bersinggungan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu 

mengenai praktik sosial namun bukan dalam kerangka praktik urban farming. 

Beberapa penelitian ini relevan digunakan sebagai perbandingan karena 

memiliki persamaan yaitu mengangkat isu praktik sosial untuk merubah 

lingkungan menjadi lebih baik, hanya saja bukan spesifik pada praktik sosial 

urban farming. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Alif 

Mahardika (2014) dalam jurnal yang berjudul “Hubungan Agen dengan 

Struktur dalam Perubahan Sosial Kelurahan Gundih menjadi Kampung 

Gundih Berseri”. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Alif Mahardika 
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(2014) memiliki fokus bahwa hubungan antara agen dan struktur akan 

menghasilkan praktik sosial yang berhasil merubah lingkungan gundih yang 

awalnya kumuh menjadi gundih berseri. Sedangkan penelitian ini akan 

membahas sebuah fokus mengenai praktik sosial khususnya urban farming 

sebagai upaya peningkatan lingkungan. 

Penelitian lainnya yang masih bersinggungan dengan isu peneliti 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Aliantri (2013) dalam jurnal yang 

berjudul “Penanganan Sampah Sederhana sebagai Praktik Sosial pada 

Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo”. Perbedaan 

penelitian ini adalah penelitian Aliantri (2013) memiliki fokus praktik sosial 

menangani sampah sebagai upaya peningkatan lingkungan dalam bentuk 

program yang bernama Bank Sampah. Sedangkan penelitian ini akan 

membahas sebuah fokus mengenai praktik sosial khususnya urban farming 

sebagai upaya peningkatan lingkungan.  

Penelitian lain yang hampir mirip dengan penelitian Aliantri (2013) 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Widya (2015) dalam Skripsi yang 

berjudul “Merdeka dari Sampah sebagai Praktik Sosial dalam Kehidupan 

Sosial Masyarakat Peduli Sampah”. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian 

Widya (2015) memiliki fokus praktik sosial merdeka dari sampah sebagai 

bentuk program pemberdayaan. Sedangkan penelitian ini akan membahas 

sebuah fokus mengenai praktik sosial khususnya urban farming sebagai upaya 

peningkatan lingkungan. 

Peneliti juga menelusuri penelitian terdahulu yang bersinggungan 

dengan isu urban farming, namun tidak menggunakan pendekatan praktik 

sosial. Penelitian ini relevan digunakan sebagai perbandingan karena memiliki 

persamaan yaitu mengangkat isu urban farming dengan konteks penelitian 

sosial, namun tidak menggunakan pendekatan praktik sosial. Penelitian 

tersebut dilakukan oleh Atika (2016) dalam jurnal yang berjudul “Model 
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Pemberdayaan Masyarakat melalui Konsep Pertanian Perkotaan (Urban 

Farming)”. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Atika (2016) memiliki 

fokus untuk mendeskripsikan model pemberdayaan melalui konsep urban 

farming. Penelitian tersebut akan dianalisa dengan pendekatan CIPOO. 

Sedangkan penelitian ini akan membahas sebuah fokus untuk 

mendeskripsikan praktik sosial urban farming. 

Peneliti dalam menunjukkan kebaruan penelitian ini, tidak hanya 

meggunakan referensi penelitian dalam negeri, namun peneliti juga 

membandingkan dengan penelitian internasional yang dinilai masih 

menunjukkan relevansi dengan isu yang diangkat. Penelitian tersebut 

diantaranya “Roles of Community Towards Urban Farming Activities” oleh 

Norul et al. dari Malaysian Institute, Malaysia (2017), “Social Capital and 

Farming at the Rural-Urban Interface: the Importance of Nonfarmer and 

Farmer Relations” oleh J.S Sharp dan M.B Smith dari Ohio State University, 

USA (2002), “Urban Farming as a Transformative Planning Practice: The 

Contested New Territories in Hongkong” oleh Huang (2018), “Growing 

Urban Agriculture: Using Social Practice Theory to Assess How Transition 

Norwich Can Upscale Huosehold Food Gardening in the City of Norwich” 

oleh Dionysios dari University of East Anglia, Norwich (2011), “The Space 

and Times of Community Farming” oleh Pingyang et al. (2016), “Social 

Practices of Urban Agriculture in the Metropolitan Region of Thessaloniki” 

oleh Georgios (2017). Meskipun sudah banyak penelitian internasional 

tentang urban farming, dan beberapa diantaranya menggunakan pendekatan 

praktik sosial namun tetap memiliki perbedaan dengan penelitian ini. 

Perbedaannya terletak pada kondisi sosial ekonomi masing masing negara 

yang berpengaruh terhadap karakter praktik urban farming nya. Karakter 

praktik urban farming yang ada di Indonesia, khususnya Surabaya berbeda 

dengan karakter urban farming yang ada di luar negeri. Hal tersebut 
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dikarenakan penelitian ini akan lebih fokus kepada praktik urban farming 

yang dilakukan secara mandiri dan kolektif oleh masyarakat yang menempati 

wilayah perkampungan. 

Penjabaran beberapa realitas sosial diatas menjelaskan fenomena yang 

menarik mengenai adanya Praktik yang dilakukan masyarakat Kampung 

Pulosari yang kini telah produktif dengan memiliki greenhouse sendiri. 

Praktik yang terjadi pun tidak hanya berdampak pada lingkungan fisiknya saja, 

melainkan juga berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut 

dikarenakan adanya struktur baru yang dibentuk oleh agen agen perubahan, 

dipraktikkan dan yang kemudian dipertahankan oleh masyarakat hingga saat 

ini. Dengan adanya praktik urban farming yang dilanggengkan masyarakat 

Kampung Pulosari bisa memproduksi sendiri kebutuhan pangan sayur, 

mendapatkan tambahan penghasilan, memperkuat hubungan antar warga, dan 

meningkatkan aktivitas sosial warga. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji 

bagaimana praktik urban farming dibentuk oleh agen perubahan yang ada di 

Kampung Pulosari III K. Selanjutnya peneliti juga akan mengkaji bagaimana 

hubungan antara agen dan struktur yang ada dalam praktik urban farming di 

Kampung Pulosari III K. 

1.2 Fokus Penelitian 

1.2.1 Bagaimana Proses Praktik Sosial Urban Farming di Kampung Pulosasi III 

K Surabaya dibentuk? 

1.2.2 Bagaimana Hubungan Agen dan Struktur dalam Praktik Sosial Urban 

Farming di Kampung Pulosari III K Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai praktik 

urban farming dibentuk di Kampung Pulosari III K Surabaya. Selain itu 
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penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hubungan 

antara agen dan struktur yang ada dalam praktik urban farming di Kampung 

Pulosari III K Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya bagi peneliti, namun juga bisa 

bermanfaat bagi pihak lain. Manfaat dari penelitian ini, antara lain: 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Penelitian ini secara akademik diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu 

pengetahuan baru mengenai praktik sosial urban farming yang dilakukan 

secara mandiri oleh masyarakat wilayah perkampungan di Surabaya. Selain 

itu, penelitian ini juga akan memberikan manfaat berupa pengetahuan baru 

mengenai hubungan yang tercipta antara agen dan struktur dalam praktik 

urban farming. Sehingga memberikan kontribusi sebagai studi baru 

sosiologi mengenai praktik sosial khususnya praktik sosial urban farming. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

pemerintah, stakeholder, maupun masyarakat kampung selainnya yang 

memiliki kepentingan di bidang usaha urban farming. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai proses dari sebuah 

komunitas wilayah perkampungan yang secara kolektif dan mandiri 

mendirikan greenhouse hidroponik. Dengan mempelajari proses praktik 

urban farming dibentuk dan direproduksi akan ditemukan titik titik 

kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman sehingga bisa dijadikan dasar 

perencanaan pengelolaan urban farming pada wilayah perkampungan kota 

maupun perencanaan jaringan bisnis usaha urban farming. 
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1.5 Tinjauan Pusataka 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti memaparkan penelitian terdahulu dengan tujuan untuk 

menunjukkan posisi peneliti dalam menarik masalah penelitian. Selain itu, 

peneliti juga bermaksud menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian penelitian terdahulu agar diketahui kebaruannya. Peneliti akan 

memaparkan penelitian penelitian terdahulu yang sejenis, artinya tidak 

terlepas dari isu praktik sosial dan urban farming. Sehingga penelitian ini 

bisa menunjukkan signifikansi kebaruannya. 

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian dari dalam negeri 

yang mengangkat isu urban farming sebagai model pemberdayaan 

masyarakat dengan menggunakan pendekatan analisis praktik sosial. 

Penelitian tersebut berjudul “Program Urban Farming Sebagai Model 

Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus di 

Kelompok Tani Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)” 

oleh Wahida Junainah et al. (2016). Penelitian Wahida et al. (2016) 

membahas bagaimana praktik sosial yang terjadi pada implementasi 

program urban farming sebagai bentuk pemberdayaan untuk masyarakat 

miskin kota. Selain itu, penelitian Wahida et al. (2016) juga membahas 

mengenai partisipasi kelompok tani dalam proses perencaanan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan evaluasi. Hasil dari penelitian Wahida et al. (2016) adalah 

implementasi program urban farming sifatnya top down, artinya ada peran 

struktur yang mengekang agen. Agen tidak terlibat dalam proses 

perencanaan program. Hal ini tentunya berbeda dengan fokus penelitian ini. 

Peneliti memilih fokus praktik sosial yang dijalankan secara mandiri dan 

kolektif oleh beberapa masyarakat kampung sebagai agennya. 

Adapun beberapa penelitian internasional yang juga membahas urban 

farming dengan pendekatan praktik sosial. Penelitian terdahulu yang kedua 
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berjudul “Social Practices of Urban Agriculture in the Metropolitan Region 

of Thessaloniki” oleh Georgios (2017). Penelitian Georhios (2017) 

bertujuan untuk mempelajari kemunculan dan reproduksi kegiatan pertanian 

perkotaaan untuk penyediaan makanan berkelanjutan di Thessaloniki. 

Penelitian Georgios (2017) menggunakan metode kuantitatif dengan 

mengoperasionalkan variabel dari teori praktik sosial dan kerangka kerja 

multi level dalam tiga kasus. Meskipun sama sama membahas isu mengenai 

praktik sosial dan urban farming, namun pendekatan dan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian Georgios (2017). 

Pendekatan praktik sosial dalam penelitian Georgios tidak menggunakan 

teori praktik sosial dari giddens. Penelitian Georgios (2017) menggunakan 

pendekatan praktik sosial (SPT) untuk menganalisis dan memahami 

fenomena sosial dan dinamika transisi yang ada di masyarakat. Selain itu 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbeda dengan 

penelitian Georgios (2017) yang menggunakan metode kuantitatif. 

Penelitian terdahulu ketiga yang juga membahas urban farming 

dengan pendekatan praktik sosial berjudul “Growing Urban Agriculture: 

Using Social Pratice Theory to Asses How Transition Norwich Can Upscale 

Houshold Food Gardening in the City of Norwich” oleh Dianysios (2011). 

Penelitian Dianysios (2011)  bertujuan untuk mengusulkan sejumlah 

intervensi yang dapat diterapkan dalam proses transisi Norwich untuk 

meningkatkan produksi pangan tingkat rumah tangga. Untuk itulah 

penelitian ini menggunakan pendekatan praktik sosial karena menganggap 

agen bisa membentuk perilaku dan merancang aksi. Penelitian Dianysios 

(2011) beranggapan bahwa diperlukan perubahan radikal dalam struktur 

sosial, sistem sosial, dan rezim jika ingin mencapai keberlanjutan. Meskipun 

sama sama membahas isu urban farming dan praktik sosial, namun 

penelitian Dianysios (2011) berbeda dengan penelitian ini dari maksud dan 
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tujuan. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

praktik sosial dan hubungan antara agen dan struktur dalam praktik urban 

farming, sedangkan penelitian Dianysios (2011) lebih memfokuskan 

perencanaan aksi untuk membuat sebuah perubahan menggunakan 

pendekatan praktik sosial. 

Penelitian terdahulu keempat yang juga membahas urban farming 

dengan pendekatan praktik sosial berjudul “Urban Farming as a 

Transformative Planning Practice: The Contested New Territories in 

Hongkong” oleh Shu Mei Huang (2018). Penelitian Huang (2018) 

menggambarkan bagaimana pertanian perkotaan dapat dilihat sebagai 

praktik yang memungkinkan, lintas skala yang memelihara mikropolitik 

demokrasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menyambung kembali dan 

meregenerasi teori, praktik, dan batasan. Hasil dari penelitian Huang (2018) 

adalah pertanian perkotaan membawa kekuatan transformatif unik untuk 

mendorong aktivis di Hong Kong. Pertanian perkotaan juga berfungsi 

sebagai pengungkit bagi para aktivis-petani dan peneliti-petani untuk 

mengungkap banyak masalah dalam perencanaan penggunaan lahan, 

ketahanan pangan yang terancam punah, dan pengabaian sisi kemanusian 

dalam perencanaan masa depan Hongkong. Hal tersebut tentunya berbeda 

dengan fokus penelitian ini, yang hanya bertujuan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis praktik sosial dan hubungan antara agen dan struktur 

dalam praktik urban farming. 

Penelitian terdahulu kelima yang juga membahas urban farming 

dengan pendekatan ruang dan waktu berjudul “The Space and Times of 

Community Farming” Pingyang Liu et al. (2017). Penelitian Pingyang et al. 

(2017) membahas mengenai peran penting dari ruang dan waktu untuk 

membentuk pemahaman kolektif berkebun. Hasil dari penelitian Pingyang 

et al. (2017) menyatakan masyarakat berkebun yang berhasil adalah yang 
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mampu menyediakan ruang dan waktu sesuai dengan tindakan sehingga 

anggotanya dapat menikmati berbagai manfaat. Beberapa anggota membuat 

hubungan yang kuat dengan tanah, petani dengan petani. Penelitian 

Pingyang et al. (2017) mirip dengan isu penelitian ini yang sependapat 

dengan giddens bahwa praktik sosial adalah kegiatan yang terus menerus 

dilakukan dalam ruang dan waktu. Namun fokus dari penelitian ini lebih ke 

spesifik melihat praktik sosial urban farming-nya dan hubungan antara agen 

dan struktur yang tercipta dari praktik urban farming. Selain itu, 

karakteristik praktik urban farming dalam penelitian Pingyang et al. (2017) 

berbeda dengan praktik urban farming yang ada di Pulosari Surabaya. 

Penelitian terdahulu yang keenam adalah penelitian yang mengangkat 

isu praktik sosial dalam melakukan sebuah perubahan sosial. Penelitian ini 

berjudul “Hubungan Agen dengan Struktur dalam Perubahan Sosial 

Kelurahan Gundih menjadi Kampung Gundih Berseri” oleh Alif (2014). 

Penelitian Alif (2014) membahas peran dari agen dan struktur yang terlibat 

dalam perubahan sosial dari ampung yang kumuh menjadi kampung yang 

bersih dan sehat. Selain itu, penelitian Alif (2014) juga membahas hubungan 

yang terjadi antara agen dan strukturnya. Hasil dari penelitian Alif (2014) 

adalah adanya agen yang mengawali perubahan sosial di kampung tersebut. 

Hubungan antara agen dengan struktur dalam perubahan terjadi melalui 

skema struktur dominasi, signifikansi, dan skema legitimasi. Hal ini 

tentunya berbeda dengan fokus penelitian ini. Meskipun sama sama 

membahas mengenai praktik sosial dan hubungan antara agen dengan 

struktur. Namun penelitian Alif (2014) fokusnya adalah praktik sosial secara 

umum untuk melakukan perubahan sosial, sedangkan peneliti memilih fokus 

praktik sosial spesifik urban farming yang dijalankan secara mandiri dan 

kolektif. 
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Penelitian terdahulu yang ketujuh dan kedelapan adalah penelitian 

yang mengangkat isu praktik sosial penanganan sampah. Penelitian tersebut 

berjudul “Penanganan Sampah Sederhana sebagai Praktik Sosial pada 

Progam Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo” oleh Aliantri (2013) 

dan “Merdeka dari Sampah Sebagai Praktik Sosial Dalam Kehidupan Sosial 

Masyarakat Peduli Sampah” oleh Widya (2015). Kedua penelitian tersebut 

sama sama membahas praktik pengelolaan sampah. Perbedaannya hanya 

terletak pada program pengelolaan sampahnya, jika penelitian dari Aliantri 

(2013) praktik sosialnya dalam lingkup program Bank Sampah, sedangkan 

penelitian Widya (2015) praktik sosialnya terjadi dalam lingkup program 

merdeka dari sampah. Hasil dari kedua penelitian tersebut, yaitu pada 

penelitian Aliantri (2013) praktik yang dilakukan untuk menangani sampah 

berjalan sesuai dengan rencana, hanya saja ada beberapa masyarakat yang 

belum memiliki kesadaran yang sama. Sedangkan hasil dari penelitian 

Widya (2015) menunjukkan praktik sosial dilakukan oleh ibu ibu 

dasawisma dalam menangani sampah melalui penanganan 3R dan 

menabung sampah. Refleksivitas pengetahuan dari ibu ibu dasawisma 

berpengaruh terhadap arus kehidupan masyarakat peduli sampah. Kedua 

penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Hal ini dikarenakan kedua 

penelitian tersebut terfokus pada penanganan sampah sebagai praktik 

sosialnya, sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah urban farming 

sebagai praktik sosialnya.  

Penelitian terdahulu kesembilan adalah penelitian yang mengangkat 

isu mengenai urban farming sebagai model pemberdayaan masyarakat. 

Penelitian ini berjudul “Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Konsep 

Pertanian Perkotaan (Urban Farming)” oleh Atika (2016). Penelitian Atika 

(2016) mendeskripsikan model pemberdayaan dengan konsep urban farming 

dengan pendekatan CIPOO (Context – input – process output dan outcome). 
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Hasil dari penelitian Atika (2016) menunjukkan bahwa kelompok tani yang 

diteliti berada pada tahap keberdayaan II, yaitu sebagai mitra dalam 

implementasi program pendampingan masyarakat. Selain itu juga penelitian 

ini menunjukkan bahwa variabel input-process dan output-outcome sudah 

baik, namn beberapa pendekatan belum terpenuhi. Penelitian Atika (2016) 

tentunya sangat berbeda dengan penelitian ini, meskipun sama sama 

mengangkat isu mengenai urban farming. Namun penelitian ini tidak 

melihat realitas urban farming sebagai pemberdayaan, melainkan melihat 

realitas urban farming dengan pendekatan praktik sosial. 

Penelitian terdahulu kesepuluh adalah penelitian internasional yang 

mengangkat isu peran masyarakat dalam aktivitas urban farming. Penelitian 

ini berjudul “Roles of Community Towards Urban Farming Activities” oleh 

Norul et al. (2017). Penelitian Norul et al. (2017) membahas peran 

masyarakat untuk mewujudkan kestabilan ekonomi dan sosial melalui 

partisipasi dalam menyuplai makanan, nutrisi, dan pemanfaatan ruang. Hasil 

dari penelitian Norul et al. (2017) adalah faktor yang paling penting dalam 

keberhasilan urban farming adalah persepsi dan pastisipasi masyarakat 

setempat. Partisipasi masyarakat yang aktif akan menunjukkan kekuatan dan 

kontrol masyarakat dalam mengambil keputusan. Partisipasi masyarakat 

juga akan membangun persaudaraan yang kuat dan bersemangat, 

menciptakan rasa kemitraan, dan meningkatkan kohesi komunitas antar 

petani. Penelitian Norul et al. (2017) tentunya sangat berbeda dengan 

penelitian ini, meskipun sama sama mengangkat isu mengenai urban 

farming. Namun penelitian ini tidak melihat partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan urban farming, melainkan melihat realitas urban farming dengan 

pendekatan praktik sosial. 

Penelitian terdahulu kesebelas adalah penelitian internasional yang 

mengangkat isu mengenai modal sosial dan perbatasan pertanian kota dan 
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desa. Penelitian ini berjudul “Social Capital and Farming at the Rural-

Urban Interface: the Importance of Nonfarmer and Farmer Relations” oleh 

J.S Sharp dan M.B Smith (2002). Penelitian J.S Sharp dan M.B Smith 

(2002) membahas modal sosial dan hubungan antara petani dan bukan 

petani. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

mengoperasionalkan konsep modal sosial, tingkat kepercayaan, dan 

frekuensi interaksi antara petani dan yang bukan petani. Hasil dari penelitin 

J.S Sharp dan M.B Smith (2002) adalah dukungan dan toleransi pertanian 

lebih kuat ketika pihak yang buka petani menggunakan modal sosial dengan 

petani. Penelitian dari J.S Sharp dan M.B Smith (2002) jelas berbeda 

dengan penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini tidak 

menggunakan metode kuantitatif, melainkan kualitatif. Selain itu juga, 

penelitian ini tidak membahas modal sosial dan hubungan antara petani dan 

bukan petani, melainkan membahas realitas urban farming dengan 

pendekatan praktik sosial. 

Berdasarkan pemaparan diatas, didapatkan bahwa penelitian ini 

memiliki fokus baru yang berbeda dari sebelumnya. Meskipun ada beberapa 

penelitian terdahulu yang mengangkat isu yang sama, namun penelitian ini 

memiliki perbedaan, baik dari pendekatan, metode, tujuan penelitian, 

maupun konteks sosial dan budaya lokus penelitian yang berpengaruh 

terhadap karakteristik pratik urban farming.  Sehingga fokus dari penelitian 

ini yaitu mengenai “praktik sosial urban farming yang dibentuk secara 

mandiri oleh beberapa agen masyarakat di wilayah perkampungan” 

merupakan isu yang baru. 

1.5.2 Landasan Teori 

1.5.2.1 Konsep Urban Farming 

Penjelasan mengenai konsep urban farming digunakan oleh 

peneliti sebagai pendasaran untuk mengidentifikasi bahwa aktivitas dan 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

19 

SKRIPSI PRAKTIK SOSIAL URBAN... ELLY ERSA V 

 

 

 

kebiasaan kebiasaan yang dilakukan oleh agen adalah kegiatan urban 

farming. Urban farming menurut (Bareja 2010) merupakan kegiatan 

membudidayakan tanaman atau dan kegiatan pertenakan di dalam dan di 

sekitar wilayah kota besar (metropolitan) atau kota kecil untuk 

memperoleh bahan pangan atau kebutuhan lain dan tambahan finansial, 

yang didalamnya terdapat pemrosesan hasil panen, pemasaran, dan 

distribusi produk hasil kegiatan. Pendapat yang sama dari (Athariyanto 

dan Tauran 2013) urban farming adalah usaha tani yaitu pengelolaan 

sampai distribusi dari berbagai komoditas pangan, termasuk di dalamnya 

sayuran dan pertenakan di wilayah kota atau pinggiran kota. Secara 

teknis, urban farming adalah kegiatan yang berupa pertanian, perikanan, 

dan pertenakan dengan mengoptimalkan fungsi lahan kosong dan 

perkarangan. 

Adapun pengertian lain yaitu urban farming sebagai program. 

Urban farming sebagai program memiliki pengertian lebih spesifik yaitu 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui penguatan 

sector pertanian kota (Athariyanto dan Tauran 2013). Pemerintah 

melaksanakan program urban farming dengan cara menyuplai bahan 

bahan untuk kegiatan setiap pertanian yang ada dan menyediakan 

prasarana kepada masyarakat, seperti memberikan bantuan media tanam, 

benih, bibit, dan pupuk. Dengan adanya program urban farming ini 

diharapkan jumlah angka kemiskinan di wilayah perkotaan bisa menurun 

dan akhirnya terjadi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan pemikiran (Hough 2002) yang mengatakan bahwa urban 

farming mencakup konsep proses dan perubahan, diantaranya dapat 

memperoleh manfaat ekonomi dari upaya dan energi yang sedikit, 

kesehatan lingkungan dan sosial, membentuk pemahaman yang lebih luas 
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mengenai masalah ekologi di seluruh dunia, dan peningkatan nilai nilai 

lingkungan. 

Selain manfaat secara ekonomi, praktik sosial urban farming juga 

memiliki beberapa manfaat secara sosial dan budaya. Urban farming 

membantu regenerasi lingkungan sekitar dengan membawa vitalitas dan 

keramahtamahan lingkungan melalui pertukaran dan interaksi sosial. 

Orang orang berkumpul di ruang publik untuk menanam dan 

memproduksi pangan, yang mendorong terjadi interaksi antar satu sama 

lain, baik yang saling kenal maupun yang masih asing (Frank 2005). 

Hasilnya warga lebih peduli untuk membantu dan mendukung satu sama 

lain, dan memiliki perasaan yang lebih kuat. Ini mendorong partisipasi 

sosial dan masyarakat yang berkelanjutan; membangun inklusi dan 

kohesi sosial yang dapat dilakukaan oleh berbagai kalangan masyarakat 

(Ohmer et.al. 2009). 

Berdasarkan penjelasan diatas, kegiatan kegiatan penghijauan yang 

ada di Pulosari Surabaya merupakan sebuah praktik sosial urban farming 

yang memanfaatkan lahan kosong di wilayah kampung. Praktik sosial 

urban farming yang ada di Kampung Pulosari bukan merupakan sasaran 

program dari pemerintah, melainkan inisiatif sendiri dari beberapa agen 

perubahan yang ada di kampung tersebut. Kampung Pulosari biasa 

memproduksi pangan jenis sayuran, seperti sawi caisim, pakcoy, selada 

romaine, toga, dan lain sebagainya. Metode urban farming yang pernah 

di terapkan di kampung tersebut diantaranya hidroponik, tabulampot 

(tanaman buah dalam pot), aquaponik, dan lain sebagainya. Masyarakat 

Pulosari memperoleh beberapa manfaat dari adanya praktik urban 

farming yang telah dijalankan, diantaranya warga menjadi lebih sering 

berkumpul, menerima hasil penjualan sayur hidroponik, dan lingkungan 

yang lebih asri dan hijau. 
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1.5.2.2. Teori Strukturasi 

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritik strukturasi (Giddens 

2010). Peneliti memilih kerangka teoritik tersebut karena dinilai paling 

relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Di dalam 

kerangka teori strukturasi telah memuat konsep konsep yang bisa 

membantu peneliti untuk menganalisa praktik sosial urban farming yang 

menyangkut hubungan antara agen dan struktur yang terjadi dalam 

praktik sosial urban farming Kampung Pulosari Surabaya. Giddens 

menyebut strukturasi sebagai hubungan dualitas antara agen dan struktur. 

Dualitas yang dimaksud berarti hubungan timbal balik diantara struktur 

dan agen, sehingga struktur dan agen sifatnya bisa saling mengadakan, 

dan tidak mengekang satu sama lain (Giddens 2010).   

Praktik urban farming yang terjadi di Kampung Pulosari sendiri 

tidak terjadi begitu saja, melainkan dibentuk oleh beberapa agen 

perubahan. Agen perubahan tersebut memiliki kekuasaan untuk 

menciptakan kebiasaan baru dan kemudian mencipatakan struktur baru 

yang ditandai dengan adanya “greenhouse my darling 02 07”. Hal ini 

berbeda dengan teoritik structural fungsionalis yang menganggap 

hubungan antara struktur dan agen adalah dualisme atau sebuah 

pertentangan. Para pakar structural fungsionalis memberikan kekuasan 

yang besar kepada struktur untuk mengekang tindakan agen.  

Fokus utama dari teori strukturasi (Giddens 2010) adalah praktik 

praktik sosial yang terjadi sepanjang ruang dan waktu, dan bukanlah dari 

pengalaman masing masing aktor ataupun keberadaan struktur 

masyarakat yang mengekang. Para agen tidak hanya sekali melakukan 

praktik sosial, melainkan dilakukan secara terus menerus melalui suatu 

cara, dan dengan cara itu juga para warga menyatakan dirinya sendiri 

sebagai actor (Ritzer 2014). Hal yang sama juga dikatakan oleh (Giddens 
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2010) bahwa di dalam dan melalui kegiatan kegiatan itu para agen 

menghasilkan kondisi kondisi yang memungkinkan kegiatan tersebut. 

Dalam teori strukturasi, (Giddens 2010) menjelaskan beberapa konsep 

konsep yang menjelaskan mengenai praktik sosial yang menyangkut 

hubungan dualitas yang terjadi antara agen dan struktur.  

Pertama adalah mengenai agen. Giddens memberikan peran yang 

besar kepada agen. Agen tidak mengacu kepada maksud dari individu 

melakukan tindakan, melainkan berkaitan dengan kejadian kejadian yang 

melibatkan individu sebagai pelaku. Individu akan selalu memiliki peran 

terhadap segala sesuatu yang telah terjadi. Konsisten dengan hal tersebut, 

Giddens menempatkan agen sebagai aktor yang memiliki kekuasaan 

yang besar untuk mengubah situasi. Para agen tidak akan bermakna tanpa 

kekuasaan. Para agen akan berhenti menjadi seorang agen ketika 

kehilangan kekuatan untuk membuat suatu perbedaan. Hal ini berbeda 

dengan pemikiran structural fungsionalis yang menempatkan agen 

sebagai aktor yang tidak memiliki kebebasan dan tunduk pada struktur 

yang mengekang.  

Tindakan sosial berasal dari dalam individu hasil dari pengalaman 

yang diresapi dan perhatian refleksif aktor serta intervensi sebab akibat 

manusia yang direnungkan dalam kehidupannya (Giddens 2010). 

Terdapat tiga hal yang mendasar pada diri agen dalam melakukan 

tindakan sosialnya. Giddens menyebutnya sebagai monitoring tindakan 

secara refleksif (Reflexive monitoring of action), rasionalisasi tindakan 

(Rationalisation of action), dan motivasi tindakan (Motivation of action).  

Monitoring tindakan secara refleksif (Reflexive monitoring of 

action) merupakan sebuah upaya pengontrolan agen terhadap 

aktivitasnya dan agar orang lain juga mengikuti aktivitas tersebut. Selain 

itu agen juga secara rutin memantau aspek aspek yang melatarbelakangi 
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berbagai aktivitas tersebut baik fisik maupun sosialnya.  Rasionalisasi 

tindakan (Rationalisation of action) adalah adalah usaha agen untuk 

mempertahankan suatu pemahaman teoritis tentang landasan landasan 

dari aktivitasnya secara rutin sehingga dicapai tanpa perselisihan. 

Sedangkan motivasi tindakan (Motivation of action) adalah hasrat atau 

keinginan yang menjadi factor pendorong bagi aktor untuk melakukan 

tindakan.  

Kesadaran aktor dalam melaksanakan tindakannya juga terdapat 

perbedaan, yaitu antara kesadaran diskursif, kesadaran praktis, motivasi 

tak sadar (Giddens 2010). Kesadaran diskursif adalah kemampuan para 

aktor untuk menggambarkan tindakan tindakan yang dilakukan dengan 

kata kata. Sedangkan kesadaran praktis adalah tindakan tindakan yang 

diterima begitu saja oleh aktor tanpa mampu memberikan penggambaran 

tentang apa yang dilakukannya. Kesadaran praktis lebih mengarahkan 

perhatian terhadap apa yang dikerjakan daripada apa yang dikatakan. 

Kesadaran praktis menjadi sangat penting bagi teori strukturasi. Hal ini 

dikarenakan pengulangan praktik membutuhkan gugus pengetahuan 

praktis agar para actor tahu bagaimana melangsungkan hidup sehari hari 

tanpa harus mempertanyakan terus menerus apa yang terjadi atau yang 

seharusnya dilakukan. Rutinitas hidup personal dan sosial terbentuk 

melalui kinerja gugus kesadaran praktis ini. Diluar dari kesadaran 

diskursif dengan kesadaran praktis, agen memiliki ketidaksadaran yang 

kadang dalam melakukan aktivitas keluar dari tujuannya. Giddens 

menyebutnya dengan motivasi tak sadar sebagai keinginan atau 

kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tetapi bukan tindakan 

itu sendiri.  

Kedua adalah mengenai struktur dan system sosial. Giddens 

memberikan penekanan yang berbeda antara struktur dan sistem dalam 
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teori Strukturasi. Sistem sosial merupakan praktik sosial yang 

direproduksi atau hubungan yang direproduksi antara aktor dan 

kolektivitas yang diorganisir sebagai praktik sosial yang tetap. Sistem 

system sosial tidak memiliki struktur, namun system sosial menunjukan 

sifat sifat structural. Berbeda dengan structural fungsionalis yang 

menganggap struktur berada diluar individu dan bersifat mengekang 

tindakan individu. Giddens berpendapat bahwa struktur tidak hanya 

bersifat mengekang, namun struktur juga bersifat membebaskan. Aspek 

utama yang ada dalam struktur adalah aturan dan sumber daya.  

Giddens menyebutkan bahwa aturan merupakan sebuah panduan 

tindakan dan bisa diterapkan dalam pada serangkaian konteks dan 

kesempatan. Aturan berperan dalam pembentukan makna karena 

memberikan ungkapan verbal pada apa yang harus dilakukan. Aturan 

juga mengandung sanksi sanksi atau kelengkapan regulatif. Giddens 

(2010) menyebutkan bahwa aturan yang terlibat dalam proses reproduksi 

dan penstrukturan merupakan hal yang paling penting. Aturan yang 

terlibat dalam produksi maupun reproduksi praktik praktik sosial justru 

dipahami secara tahu sama tahu oleh para actor. Para aktor lebih 

mengerti bagaimana harus melanjutkan dan bersikap. Hal ini lebih kuat 

pengaruhnya daripada aturan formal. Meskipun pada aturan formal 

terdapat sanksi yang keras dan bisa menentukan jenjang retribusi 

masyarakat modern, namun Giddens berpendapat bahwa sanksi sanksi 

informal yang terkait dalam praktik sehari hari lebih memiliki daya paksa 

yang luar biasa 

Giddens (2010) menyebutkan bahwa sumber daya mengacu pada 

kemampuan untuk membuat sesuatu terjadi. Giddens membedakan 

sumber daya menjadi dua jenis. Sumber daya pertama yaitu sumber daya 

otoritatif. Sumber daya otoritatif berasal dari koordinasi aktivitas para 
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agen manusia. Sumber daya otoritatif adalah kemampuan untuk 

mengontrol dan mengarahkan pola pola interaksi dalam suatu konteks. 

Sumber daya ini mencakup keterampilan, pengetahuan ahli, posisi di 

lembaga, dominasi, legitimasi. Dengan kata lain, sumber daya otoritatif 

membuat orang lain menuruti dan melakukan keinginan atau perintahnya. 

Sumber daya kedua yaitu sumber daya alokatif. Sumber daya alokatif 

berasal dari control atas produk produk material atau aspek aspek dunia 

material. Sumber daya alokatif adalah kegunaan dari gambaran materi 

dan benda benda untuk mengontrol serta menggerakkan pola interaksi 

dalam suatu konteks. Sumber daya alokaif mencangkup bahan mentah, 

tanah, teknologi, alat alat produksi, pendapatan, harta benda. 

Ketiga adalah mengenai strukturasi. Giddens mendefiniskan 

strukturasi sebagai hubungan dualitas antara agen dan struktur yang 

terjadi pada lintas ruang dan waktu. Dualitas berarti saling mengadakan 

atau timbal balik. Berbeda dengan pengertian structural fungsionalis yang 

menempatkan struktur sebagai pengekang agen. Strukturasi justru 

menyebutkan bahwa tidak akan ada struktur tanpa agen, begitu 

sebaliknya tidak akan ada agen tanpa struktur. Sehingga agen dan 

struktur menciptakan sebuah arus yang berkelanjutan di dalam tindakan 

maupun di setiap peristiwa. Hubungan agen dan struktur kemudian 

memproduksi tiga gugus besar, yaitu signifikansi, dominasi, dan 

legitimasi. 

Gugus signifikansi melingkupi skemata pemaknaan, simbolik, 

penyebutan dan wacana. Gugus dominasi melingkupi skemata 

penguasaan aktor. Gugus legitimasi melingkupi skemata peraturan 

normative yang terungkap dalam tata hukum (Giddens 2010). Hubungan 

yang dilakukaan oleh agen akan selalu melibatkan pemaknaan, 
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penggunaan kekuasaan, dan sanksi normative. Skemata di bawah ini 

menyajikan pola hubungan antara agen dan struktur 

 

Gambar 1.1 Skema Strukturasi 

(Sumber: Giddens 2010) 

Pembahasan yang terakhir adalah mengenai ruang dan waktu. 

Dalam hubungan dengan praktik sosial, keterlibatan ruang dan waktu 

merupakan hal yang tidak bisa dilewatkan. Giddens dalam teorinya 

“struktur-asi”, dimana setiap akhiran “is-(asi)” merujuk pada 

kelangsungan proses. Hal ini berarti ruang dan waktu merupakan unsur 

yang selalu ada pada sebuah peristiwa atau gejala sosial. Sesuatu tidak 

hanya berada dalam ruang dan waktu, namun ruang dan waktu juga 

membentuk makna dari sesuatu itu.  

1.6 Kerangka Konseptual 

Praktik urban farming sengaja dibentuk para agen untuk merubah 

struktur lama masyarakat Pulosari agar lebih mencintai lingkungan dengan 

konsisten melakukan penghijauan. Tidak hanya penghijauan berupa tanaman 

hias, melainkan juga penghijauan yang bisa menghasilkan dan produktif 

melalui pengelolaan lahan yang tak terpakai. Praktik kemudian dilakukan 

secara terus menerus dalam konteks ruang dan waktu tertentu, sehingga 
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memunculkan sebuah struktur baru berupa “greenhouse my darling 02 07”. 

Struktur meuat aturan dan sumber daya yang digunakan sebagai media untuk 

melanggengkan praktik urban farming di Kampung Pulosari. Selain itu, 

struktur juga memunculkan skemata skemata baru sebagai bentuk hubungan 

yang tercipta antara agen dan struktur. Skemata pertama adalah signifikansi 

yang memunculkan suatu simbolisasi makna yang ditangkap oleh para agen 

dalam melakukan praktik urban farming. Skemata kedua adalah dominasi 

yang berkuasa untuk memberikan pengaruh kepada agen dalam 

melaksanakan praktik urban farming. Dan yang terakhir adalah skemata 

legitimasi yang berperan sebagai pedoman bagaimana praktik urban farming 

dijalankan oleh para agen.   

 

Gambar 1.2 Kerangka Konseptual 

(Sumber: Penulis 2020) 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Paradigma Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan suatu paradigma penelitian yang menghasilkan prosedur analisis 

secara rinci, dari kata kata, gambaran holistik, rumit, dan tidak 
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menggunakan prosedur analisis statistika atau cara kuatitatif lainnya 

(Moleong 2018). Penelitian kualitatif biasanya bertujuan untuk memahami 

fenomena tentang realitas yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, sikap, pandangan, perasaaan, keputusan, dll. Menurut Nana 

Syaodih Sukmadinata (2011), penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan 

mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. 

Isu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah praktik 

sosial urban farming yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Pulosari 

Surabaya. Penelitian ini relevan menggunakan jenis penelitian kualitatif 

karena tujuan peneliti dalam menjawab rumusan masalah adalah ingin 

menggambarkan bagaimana praktik urban farming Kampung Pulosari 

Surabaya dibentuk dan bagaimana hubungan antara agen dan strutktur yang 

terjadi dalam praktik urban farming yang dilanggengkan tersebut.  

1.7.2 Isu Penelitian 

Isu dalam penelitian ini adalah praktik urban farming yang terjadi di 

Kampung Pulosari Surabaya. Urban farming saat ini ramai dibicarakan oleh 

masyarakat perkotaan termasuk di Kota Surabaya. Urban farming dianggap 

sebagai praktik yang bisa meningkatkan ketahanan pangan dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat miskin kota dengan memanfaatkan 

lahan atau perkarangan kosong. 

Kampung Pulosari Surabaya mendirikan greenhouse secara kolektif 

dan mandiri sebagai upaya dari para agen untuk melanggengkan praktik 

urban farming dengan metode hidroponik, tabulampot, dan akuaponik, dan 

lain sebagainya. Masyarakat Kampung Pulosari Surabaya melakukan 

berbagai praktik urban farming, seperti pembibitan, peremajaan tanaman, 

panen, hingga penjualan di Green House yang didirikan secara kolektif. 
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Berbagai praktik tersebut dilakukan secara mandiri dan bersama sama tanpa 

melibatkan pihak pemerintah maupun pihak swasta. Hal inilah yang menjadi 

isu utama dalam penelitian ini. Green house menjadi simbol atas praktik 

urban farming yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Pulosari Surabaya. 

1.7.3 Setting Sosial Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampung Pulosari III K, Kelurahan 

Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. 

Lokasi Perkampungan Pulosari III K dekat dengan kawasan militer yaitu 

Kodam Brawijaya Surabaya. Kampung Pulosari III K merupakan wilayah 

perkampungan kecil padat penduduk. Masyarakat Kampung Pulosari III K 

sebagian besar berkecimpung di bidang dekorasi. Sebagian besar dari 

masyarakatnya memiliki usaha sewa sound, terop, dan tenda untuk acara 

acara besar seperti pernikahan dan khitanan.  

Berdasarkan penelusuran peneliti, Kampung Pulosari III K adalah satu 

satunya kampung di Surabaya yang berhasil membentuk praktik urban 

farming secara mandiri tanpa bantuan dari pihak pemerintah maupun pihak 

swasta. Kampung Pulosari III K berhasil mendirikan greenhouse sebagai 

sarana para agen melanggengkan praktik urban farming secara kolektif dan 

mandiri. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti memiliki Kampung 

Pulosari III K sebagai lokasi penelitian.  

1.7.4 Teknik Penentuan Informan 

Penelitian ini dalam mendapatkan Informan akan menggunakan teknik 

penarikan sampel berdasarkan tujuan atau purposive sampling. Teknik 

penarikan sampel berdasarkan tujuan adalah memilih obyek peneliti atau 

informan berdasarkan focus masalah yang diangkat oleh peneliti. Metode 

purposive sampling dipilih peneliti karena rumusan masalah penelitian 

sudah spesifik menunjuk ke beberapa informan yang menguasai 
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permasalahan dan memiliki data tentang praktik sosial urban farming di 

Kampung Pulosari Surabaya. Peneliti cenderung memilih informan yang 

dinilai paling tahu dan dapat dipercaya dalam memberikan data secara 

mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.  

Adapun kriteria Informan, sebagai berikut: 

a. Masyarakat Kampung Pulosari 

b. Mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pembentukan praktik 

urban farming di Kampung Pulosari 

c. Mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pelanggengan praktik 

urban farming di Kampung Pulosari 

Peneliti mengambil 5 orang yang memenuhi kriteria sebagai informan 

dari penelitian ini. Informan merupakan masyarakat Kampung Pulosari yang 

terlibat langsung dalam proses membentuk dan melanggengkan praktik 

urban farming di Kampung Pulosari. Diantara informan ada yang berperan 

sebagai agen perubahan (inisiator) dan ada juga yang merupakan 

masyarakat yang kemudian bergabung dengan kelompok greenhouse dan 

kelompok tani wanita. Dengan menemukan agen perubahan dan masyarakat 

kampung yang ikut bergabung, peneliti mendapatkan data data yang 

digunakan untuk menganalisis praktik urban farming beserta hubungan 

antara agen dan strukturnya.  

Peneliti menemukan informan pertama yaitu Pak Rio sebagai Humas 

dalam structural pengurus kelompok greenhouse. Pak Rio sebagai pencetus 

pertama dari praktik urban farming dengan metode hidroponik di Kampung 

Pulosari. Peneliti menemui Pak Rio pertama kali saat pertama kali 

melakukan pencarian data lapangan. Peneliti menjumpai Pak rio untuk 

wawancara sebanyak enam kali.  
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Informan kedua yang peneliti temui adalah Pak Heru. Pak Heru adalah 

Pembina dalam structural pengurus kelompok greenhouse. Pak Heru 

merupakan inisiator pertama kali praktik urban farming dengan metode 

tanaman dalam pot di Kampung Pulosari. Peneliti dibantu dengan Pak Rio 

untuk bertemu dengan Pak Heru saat berkunjung ke greenhouse untuk 

pertama kalinya. Sama halnya dengan Pak Rio, peneliti sangat sering 

menjumpai Bapak Heru untuk melakukan wawancara yaitu sekitar enam 

kali. 

Informan ketiga adalah Pak Wandi. Bapak Wandi dalam structural 

kepengurusan greenhouse adalah sebagai pelaksana. Bapak Wandi adalah 

orang yang pertama kali ikut gabung dengan Bapak Heru membentuk 

kelompok greenhouse. Sehingga Bapak Wandi memahami bagaiamana 

sepak terjang praktik urban farming dimulai sampai sekarang. Peneliti 

menemui beliau dibantu oleh Bapak Heru.  

Informan keempat adalah Pak Bowo. Bapak Bowo dalam struktural 

kepengurusan greenhouse adalah sebagai pelaksana. Bapak Bowo juga 

adalah orang yang pertama kali ikut gabung dengan Bapak Heru 

membentuk kelompok greenhouse. Sehingga Bapak Bowo memahami 

bagaiamana sepak terjang praktik urban farming dimulai sampai sekarang. 

Peneliti menemui beliau dibantu oleh Bapak Heru bersama Bapak Wandi. 

Informan kelima adalah Pak Didik. Pak Didik bukan merupakan 

anggota dari greenhouse. Namun Bapak Didik senantiasa menjadi penasihat 

atau pembimbing dari kelompok greenhouse karena Bapak Didik 

merupakan Fasilitator Kelurahan. Pak Didik mengetahui perjalanan 

kelompok greenhouse mulai dari awal hingga sekarang. Peneliti berjumpa 

dengan Pak Didik saat Pak Didik menghadiri acara baksos yang diadakan 
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oleh kelompok greenhouse. Kemudian Peneliti mendapatkan kontak Bapak 

Didik dari Bapak Heru.  

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang memiliki 

pengaruh terhadap proses dbentuknya praktik urban farming di kampung 

Pulosari Surabaya. Selain data mengenai praktik yang dibentuk, juga 

dibutuhkan data mengenai relasi hubungan agen dan struktur yang ada di 

dalam praktik tersebut. Data yang ditemukan tergolong dalam dua jenis data, 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, 

dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku buku, 

serta dokumen perusahaan (Sugiyono 2012). Dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1.7.5.1 Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam dilakukan menggunakan pedoman 

wawancara terbuka dan dengan menciptakan suasana keakraban. Hal ini 

dilakukan agar peneliti mendapatkan data primer mengenai gambaran 

secara jelas mengenai praktik urban farming Kampung Pulosari dan 

hubungan yang terjadi antara struktur – agen dalam praktik tersebut.  

Peneliti melakukan wawancara terstruktur untuk mendapatkan 

keterangan-keterangan yang mendalam mengenai praktik urban farming 

dari tiap informan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara tidak 

terstruktur, yaitu wawancara dalam suasana cari antara informan dengan 

peneliti. Wawancara tidak terstruktur dilakukan peneliti di sela sela 

kegiatan kelompok greenhouse dalam diskusi malam. 
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1.7.5.2 Observasi Lapangan 

Observasi lapangan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan 

penelitian yaitu mengamati proses praktik praktik yang dilakukan oleh 

masyarakat Kampung Pulosari, khususnya kelompok greenhouse, 

diantaranya saat pembibitan, perawatan tanaman, diskusi malam. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung atau sumber data primer 

mengenai pola hubungan agen dan struktur dalam melanggengkan praktik 

urban farming di Kampung Pulosari Surabaya. 

1.7.5.3 Studi Dokumen 

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data melalui 

dokumen dokumen. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi didapatkan dari 

catatan peneliti selama berada di lapangan yang mengandung informasi 

mengenai interaksi agen dan struktur dalam praktik urban farming di 

Pulosari. Sedangkan dokumen resmi didapatkan dari dokumen milik 

kelompok greenhouse dan berita berita eksternal mengenai praktik urban 

farming di Kampung Pulosari.  

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis 

data dikembangkan dari data data yang diperoleh selama penelitian, baik 

dari data primer maupun data sekunder dan didapakan dari dari wawancara 

mendalam, observasi lapangan dan studi dokumen.  

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu ada reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman 1992). 

Adapun langkah langkah analisis datanya adalah sebagai berikut 
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1.7.6.1 Reduksi Data 

Tahap reduksi data menurut Sugiyono (2012) adalah merangkum, 

memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Sedangkan tahap reduksi data menurut Lexy 

adalah identifikasi data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan focus 

dan masalah penelitian. Kemudian dibuatkan kodingnya, yaitu berupa 

klasifikasi dalam kategori kategori kerangka penelitian (2018) 

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan untuk menyaring data 

data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan 

konsep konsep yang ada di dalam teori strukturasi. 

1.7.6.2 Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sejenisnya (Sugiyono 2012). Penyajian data yang paling 

sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. 

Penyajian data dalam penelitian ini adalah menyampaikan data 

dalam bentuk narasi pada masing masing konsep desain produk. Narasi 

tersebut adalah hasil reduksi dari proses pengumpulan data.  

1.7.6.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan data penelitian kualitatif bersifat temuan baru 

dari yang sebelumya belum pernah ada. Temuan data berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang remang sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis, atau teori (Sugiyono 2012). 




