
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pemerintahan Kota Batu sejak 2001, merupakan pemerintahan yang 

berdiri sendiri, sehingga merupakan kota yang sedang berkembang dan 

membutuhkan perubahan yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh 

masyarakat yang mengalaminya. Pada masyarakat yang sedang membangun, 

penyebarserapan ide-ide atau hal-hal yang baru terjadi secara terus menerus dari 

suatu waktu ke kurun waktu dan dari bidang tertentu ke bidang yang lainnya. 

Penyebarserapan ide dan hal-hal baru tersebut menyebabkan masyarakat akan 

menjadi berubah. Masuknya ide-ide dan hal-hal baru ke tengah suatu sistem sosial 

tentunya terjadi komunikasi antar anggota suatu masyarakat atau masyarakat 

dengan masyarakat yang lain. Dengan demikian komunikasi merupakan faktor 

yang penting untuk terjadinya komunikasi.  

Menurut Deddy Mulyana (2005:63), pesan merupakan inti dari 

komunikasi, dalam hal ini pesan merupakan apa yang dikomunikasikan oleh 

sumber kepada penerima, pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan non 

verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tersebut. Oleh 

karena itu pesan harus dirancang dengan benar dan tepat, sehingga menjadi sangat 

bermanfaat. Bentuk kegiatan komunikasi sekarang telah berkembang di kalangan 

masyarakat sesuai dengan perkembangan diferensiasi kehidupan dalam 

masyarakat yang memerlukan dukungan komunikasi.  
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Saat ini pemerintah Kota Batu Dinas Pertanian dan Kehutanan  membuat 

program, sebetulnya program go organic tersebut bukanlah sesuatu yang baru 

bagi kalangan petani. Program ini telah lama di sosialisasikan kepada para petani 

dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Tetapi hasil yang dicapai 

belum begitu terlihat dan memuaskan. Oleh karena itu pemerintah Kota Batu 

Dinas Pertanian dan Kehutanan yang sebetulnya hanya mengemas program 

pertanian organic itu sendiri dengan kemasan yang baru dan diharapkan lebih 

menarik perhatian petani. Program go organic ini sangat penting sekali karena 

masyarakat sebagian besar bersumber mata pencahariaan sebagai petani 

hortikultura yaitu sayur mayur, buah dan bunga, selain itu juga ditunjang dalam 

bidang peternakan. Dengan potensi pertanian yang dimiliki Kota Batu maka 

Pemkot Batu, dalam hal ini Dinas Pertanian berusaha mensosialisasikan program 

go organik sebagai kegiatan pada sektor pertanian. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, tentunya melibatkan para petani.  

Dilihat dari segi pengaruh pembangunan terhadap komunikasi, maka perlu 

diperhatikan bahwa konsep utama dari penyebaran pesan adalah pemanfaatannya 

bagi pembangunan. Karena pesan pembangunan dinilai sebagai suatu modal yang  

merangsang khalayak sasaran yang dituju. Khalayak sasaran dalam hal ini adalah 

masyarakat petani berdasarkan tingkat ekonomi, sosial, dan pendidikan, latar 

belakang budaya masyarakat Kota Batu. Sehingga Pemkot Batu dalam 

melaksanakan penyebaran pesan program go organic membutuhkan perencanaan 

komunikasi yang dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan menunjukkan 

nilai-nilai, sikap mental dan bentuk perilaku yang menunjang. 
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Masyarakat Kota Batu merupakan produk dari kekuatan sosial yang 

bersifat homogen. Hal ini dilihat dari sejarah perkembangan kota yang 

bersangkutan karena berlatar belakang pertanian. Dilihat dari peta rupa bumi Kota 

Batu membentuk cekungan, karena dikelilingi oleh gunung-gunung dan 

perbukitan. Kemiringan Kota Batu merupakan kawasan yang layak untuk kegiatan 

budidaya pertanian tanaman hortikultura. Sehingga dilihat dari sudut lokasinya, 

setiap kota memiliki wilayah pengaruhnya atas daerah pedalaman yang 

mengelilinginya. Dengan mengetahui seluk beluknya dari lingkungan kota, maka 

dapat direncanakan dasar untuk masa yang akan datang.  

Di Kota Batu, launching Go Organik yang dicanangkan Walikota Batu 

melaui Dinas pertanian dan Kehutanan adalah program yang dicanangkan 

pemerintah untuk menunjang program ketahanan dan kemandirian di bidang 

pertanian. Dengan digulirkannya program pertanian tersebut, berdampak kepada 

sektor swasta sebagai pelaku usaha untuk turut serta berpartisipasi mensukseskan 

ketahanan dan kemandirian di bidang pertanian. Wali Kota Batu mempunyai 

komitmen tinggi terhadap program go organik tersebut sehingga pada tahun ini 

program itu harus terlaksana. Hal itu juga untuk memberikan image bahwa produk 

pertanian asal Kota Batu lebih aman dikonsumsi karena bebas bahan kimia. 

Dalam perencanaan komunikasi terdapat pengaruh dari kehidupan sosial 

budaya, sehingga lingkup persiapan perencanaan, meliputi :  

a. Masalah penduduk dan kependudukan  
b. Keterbatasan sumber dan sarana komunikasi  
c. Keterbatasan jumlah tenaga yang berkecimpungdalam komunikasi 
d. Ada tidaknya jasa komunikasi dan materi komunikasi yang diperlukan 

untuk pengaruh komunikasi yang efektif  
e. Ada tidaknya dukungan dari masyarakat terhadap rencana komunikasi 
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sesuai dengan filsafat demokrasi dari keinginan partisipasi berdasarkan 
kesadaran melalui persuasi dan pendidikan atau paksaan. (Astrid 
Susanto, 1977:12) 
 

Maka dari itu untuk proses penyebaran pesan perlu didukung oleh 

partisipasi masyarakat. Kesulitan setiap wilayah tentunya berbeda-beda dalam 

menghadapi perubahan sosial. Sehingga dalam mewujudkan program go organik 

melibatkan dua komponen yang keduanya adalah manusia, yang pertama adalah 

komunikator pembangunan yang harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

dalam menyebarluaskan pesan. Sedangkan yang kedua adalah komunikan 

pembangunan dalam hal ini adalah masyarakat Kota Batu yang melibatkan para 

petani. Apabila komunikasi tersebut berlangsung dalam mewujudkan program go 

organik, maka perubahan tersebut bukan sekedar perubahan tersebut bukan 

sekedar perubahan sikap, pendapat atau perilaku individu untuk kelompok, 

melankan perubahan sosial. 

Dengan perencanaan pesan yang matang menjadi lebih terarah, dalam 

konteks ini pemahaman khalayak menjadi sangat bermanfaat. Dalam memahami 

khalayak, maka diperlukan penggalian terhadap masyarakat, apa yang disukainya, 

apa yang dibencinya dan apa aspirasinya. Wawasan ini sangat penting untuk bisa 

menjadi dasar berpikir dalam menentukan pesan sehingga menjadi relevan dan 

emosional menyentuh hati khalayak sasaran.  

Proses pesan yang disampaikan kepada masyarakat tidaklah sesederhana 

yang diduga, sekalipun masyarakat barangkali ada yang sudah terbiasa dengan 

masuknya hal-hal baru tersebut. Bahkan tentunya tidak jarang proses tersebut 

menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Pro dan kontra 
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tersebut tercermin dalam berbagai sikap dan tanggapan dari anggota masyarakat 

yang bersangkutan, ketika proses yang dimaksud berlangsung. Sehingga 

dibutuhkan peran Pemkot Kota Batu, untuk menggunakan saluran komunikasi 

dalam menyebarkan program go organik untuk mendapatkan pengenalan, 

pemahaman yang kelak akan menghasilkan penerimaan atas program tersebut.  

Penelitian ini dilakukan pada kelompok tani Kecamatan Bumiaji, karena 

merupakan sentral komoditas unggulan kota yang didukung dengan area luas 

pertanian. Diantara ke tiga kecamatan Kota Batu yaitu Bumiaji, Batu dan Junrejo. 

Pemilihan pada Kecamatan Bumiaji karena luas area pertanian merupakan yang 

terbesar yaitu 127.979 km2. Sehingga wilayah tersebut berpotensi untuk 

menghasilkan komoditas produksi dalam jumlah yang banyak. Maka kelompok 

tani di Kecamatan Bumiaji terbentuk sebanyak 47 kelompok yang terbagi dari 9 

desa dengan jumlah anggota yang beragam, dimana pada tiap kelompok berbeda 

usaha tani yang dihasilkan.  

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh 

mengenai penyebaran pesan program go organik dengan melibatkan petani di 

Kota Batu yang dilakukan oleh Pemkot Batu. Penelitian diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Kota Batu tanpa merusak 

lingkungan alam dan budaya tempat mereka berada. 

B. Rumusan Masalah 

  Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana penyebaran pesan program go organik 

pada petani Kota Batu? 
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C.  Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk  mengetahui penyebaran pesan program go organic pada petani Kota Batu.  

D.  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

akademis maupun praktis: 

1. Secara akademis, dapat memberikan gambaran secara konkrit mengenai 

aplikasi ilmu komunikasi di lapangan, memberikan referensi wacana 

keilmuan bagi peneliti lain. 

2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan dalam 

melakukan program-program pembangunan khususnya dalam bidang 

pertanian selanjutnya bagi Pemkot Batu.  

E. Fokus Penelitian 

Mengacu pada judul mengenai penyebaran pesan program go organik pada 

petani di Kota Batu, maka penelitian ini difokuskan pada:  

a. Konsep Penyebaran Pesan  

b. Media penyebaran 

1. Media elektronik 

2. Media cetak 

3. Komunikasi langsung 

c. Publikasi pesan 

1. Media publikasi 

 2. Isi makna pesan 
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