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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era reformasi saat ini, pembangunan disegala bidang mengalami 

perubahan paradigma pembangunan nasional. Pembangunan pertanian 

diupayakan agar mampu mewujudkan prinsip good governance dan 

memunculkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas, 

profesionalisme, dan produktifitas tenaga kerja pertanian. Cara kerja petani 

harus diperhatikan dan diperbaiki sehingga mampu mencapai tingkat 

produksi pangan yang tinggi. 

Kebutuhan hidup sehat dengan pola konsumsi makanan yang 

menyehatkan semakin tinggi dikalangan masyarakat. Hal ini terbukti dengan 

semakin meningkatnya animo masyarakat terhadap hasil pertanian organik. 

Bagi masyarakat, hasil tanaman organik lebih menyehatkan karena terbebas 

dari bahan-bahan kimia. Hingga saat ini, pertanian yang terbebas dari pupuk 

dan obat-obatan kimia telah menjadi pola tanam dibeberapa daerah di 

Indonesia. 

Pemerintah membuat kebijakan yang ditujukan untuk menumbuhkan, 

memfasilitasi, mengarahkan, dan mengatur perkembangan pertanian organik. 

Departemen Pertanian mencanangkan pertanian organik dengan slogan “Go 

Organic 2010”. Kedua hal tersebut juga dihubungkan dengan visi pemerintah 

Kota Batu yaitu “Kota Batu sebagai Sentra Pertanian Organik Berbasis 

Kepariwisataan Internasional” yang mencanangkan program pengembangan 

pertanian organik. Upaya yang dilakukan ialah dirilisnya pengembangan 

pertanian organik pada beberapa kawasan dengan komoditas pangan dan 

sayur-mayur. Oleh karena itu, untuk menyukseskan program pemerintah kota 

Batu ini, pihak Dinas terkait tidak berhenti memberikan pengarahan dan 

penyuluhan terkait program yang sedang diprogramkan saat ini. Penelitian ini 

dilakukan di Kecamatan Junrejo yaitu Desa Dadaprejo, Desa Torongrejo, dan 

Desa Junrejo. Ketiga desa tersebut  merupakan wilayah yang sedang
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mengembangkan program pertanian organik.  Maka dari itu perlu dilakukan 

penelitian tentang sikap petani dalam program pengembangan pertanian 

organik di Kecamatan Junrejo Kota Batu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat 

dibahas pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sikap petani terhadap program pengembangan pertanian 

organik khususnya kawasan organik sayur di Kecamatan Junrejo Kota 

Batu? 

2. Apakah faktor-faktor (konversi lahan, SDM, produksi, pemasaran, dan 

sertifikasi organik) berpengaruh terhadap sikap petani? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petani dan solusi yang dilakukan saat 

program pengembangan pertanian organik tersebut diselenggarakan di 

daerah tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisis sikap petani terhadap program pengembangan pertanian 

organik khususnya kawasan organik sayur di Kecamatan Junrejo Kota 

Batu. 

2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor (konversi lahan, SDM, produksi, 

pemasaran, dan sertifikasi organik) terhadap sikap petani. 

3. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh petani dan solusi yang 

dilakukan saat program pengembangan pertanian organik tersebut 

diselenggarakan di daerah tersebut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, hasil penelitian ini mampu 

digunakan sebagai informasi maupun evaluasi mengenai sikap petani 

terhadap program pertanian organik yang telah dijalankan pemerintah, 
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permasalahan yang dihadapi petani saat program tersebut berjalan, dan 

upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bagi 

penulis. Hasil penelitian ini juga untuk mengetahui permasalahan yang 

dihadapi petani saat program tersebut berjalan, dan upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

2. Bagi pembaca, mampu menambah ilmu dan pengetahuan serta menjadi

referensi yang berguna dalam pengembangan atau pelaksanaan penelitian

selanjutnya.

1.5 Batasan Istilah 

Agar penelitian ini lebih jelas dan terarah kepada tujuan penelitian, maka 

dalam penelitian ini diperlukan batasan istilah, diantaranya: 

1. Sikap adalah pernyataan-pernyataan atau penilaian evaluatif berkaitan

dengan objek, orang, atau suatu peristiwa (Robbins, 2006) dalam

penelitian Yusuf Wibisono (2011).

2. Pertanian organik adalah sistem pertanian yang holistik yang mendukung

dan mempercepat biodiversiti, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah

(IFOAM, 2008) dalam penelitian Henny Mayrowani (2012)

3. Program pertanian organik adalah sebuah rancangan penerapan sistem

pertanian organik yang dicanangkan oleh pemerintah untuk

memasyarakatkan pertanian organik yang awalnya berupa pertanian

konvensional.

1.6 Pengukuran Variabel 

Program pengembangan pertanian organik ini terdiri dari beberapa 

komponen ukuran variabel yang akan diteliti diantaranya: 

1. Konversi lahan, meliputi luas lahan yang menerapkan sistem organik (ha).

2. Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi jumlah kelompok tani yang

sedang atau telah menerapkan pertanian organik, jumlah petani yang

menerapkan pertanian organik, jumlah penyuluh (dari Dinas Pertanian)

yang mendampingi kelompok tani atau petani yang menerapkan pertanian

organik.
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3. Produksi, meliputi produksi (jenis komoditas dan volume produksi (ton)), 

ketersediaan pupuk organik (ton), jumlah pusat produksi pupuk organik 

yang ada di Kota Batu, jumlah pusat produksi agen hayati yang ada di Kota 

Batu, analisa residu bahan kimia dan analisa biologi tanah (jenis-jenis 

mikroorganisme dan organisme bermanfaat yang ada di lahan pertanian 

organik), dan bahan organik tanah. 

4. Pemasaran, meliputi volume dan persentase  produk organik yang terserap 

pasar, wilayah pemasaran (Kota Batu, Regional, Nasional), jumlah 

ketersediaan unit display dan transaksi produk-produk organik. Sertifikasi 

organik, yaitu tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Pertanian Organik 

(LSPO) dan jumlah kelompok tani yang bersertifikat organik.



 

 

 

 

 


