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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris dengan kekayaan Sumber Daya Alam 

yang melimpah dan sangat beragam. Ketersediaan Sumber Daya Alam yang 

begitu melimpah dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan 

dan sebagai sektor penunjang perekonomian nasional. Mayoritas penduduk 

Indonesia bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap 

sekitar 35,76 juta orang atau sebesar 30,27 % dari total tenaga kerja di Indonesia. 

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, namun hal 

tersebut masih belum mampu mengentaskan kemiskinan utamanya didaerah 

perdesaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan tahun 2014 sejumlah 17,14 juta 

orang sedangkan di perkotaan sejumlah 10,13 juta orang (Renstra Kementerian 

Pertanian 2015-2019:17 dalam Arin Sugiarti dan M.Farid Ma’ruf, (2014).  

Kota Batu adalah kota yang sebagian besar penduduknya merupakan petani. 

Profesi sebagai petani nampaknya juga masih belum bisa mengentaskan sebagian 

besar masyarakat Kota Batu dari garis kemiskinan. Kota Batu merupakan kota 

kecil dengan potensi pertanian yang sangat bagus. Alam dan lingkungan yang 

sangat mendukung untuk kegiatan bertani menjadikan daerah ini sebagai salah 

satu penghasil produk pertanian unggulan di Jawa Timur. Bentang geografi Kota 

Batu berupa perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian ± 800 meter di atas 

permukaan laut berada di lingkungan gunung Panderman (2.010 m) dan gunung 

Welirang atau Kemukus (3.156 m). Kota Batu memiliki beberapa jenis tanah 



2 
 

seperti tanah Andosol berupa lahan tanah yang paling subur, Kambisol, alluvial, 

dan Latosol. Kondisi hidrologi juga sangat baik, terdapat banyak sumber atau 

mata air yang melimpah. Terdapat pula sungai-sungai yang membelah kota 

dengan aliran yang deras, kondisi ini sangat membantu masyarakat dalam 

kegiatan pertanian. Struktur tanah Kota Batu pada umumnya merupakan lahan 

subur untuk pertanian. Sektor pertanian dengan sub-sistem perikanan dan 

peternakan dijadikan salah satu potensi unggulan pembangunan daerah Kota Batu. 

Banyak produk pertanian dihasilkan di Kota Batu mulai dari sayuran dataran 

tinggi seperti kentang, kubis, wortel, kembang kol dan lain sebagainya. Selain 

sayuran juga terdapat berbagai jenis tanaman hias serta hasil produksi buah-

buahan seperti apel, jeruk, strawberi dan sebagainya. 

Namun di balik semua potensi dan keunggulan yang di miliki oleh Kota Batu 

akan dunia pertanian, masih terdapat di dalamnya problema yang hingga sekarang 

masih menjadi suatu hal yang sangat risakan. Suatu masalah yang membutuhkan 

perhatian khusus. Salah satunya yakni masalah menyempitnya luas lahan 

pertanian. Jumlah lahan tanah sawah di Kota Batu mengalami penurunan dari 

yang sebelumnya 2.681 ha pada tahun 2003 menjadi 2.373 ha pada tahun 2013 

dengan rincian 1.863 ha perairan teknis, 456 ha perairan setengah teknis dan 

sisanya perairan sederhana, (BPS Kota Batu, 2013). Berdasarkan angka sementara 

hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha 

pertanian di Kota Batu mengalami penurunan dari 19.326 rumah tangga pada 

tahun 2003 menjadi 17.357 rumah tangga pada tahun 2013, dengan laju 

penurunan sebesar 1,07 persen per tahun. Perununan tersebut jika dilihat menurut 
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Kecamatan, tidak seluruhnya mengalami penurunan jumlah rumah tangga usaha 

pertanian. Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah rumah tangga usaha pertanian di 

tahun 2013 meningkat sebesar 0,29 persen per tahun. Kecamatan Batu dan 

Kecamatan Junrejo menurun masing-masing 2,42 persen dan 1,96 persen. Kalau 

di runtut mengenai permasalahan tersebut, maka akarnya adalah kurang 

sejahteranya kehidupan petani. Petani beranggapan bahwa dengan bertani 

kehidupan mereka hanya akan begitu-begitu saja. Ketidak sejahteraan para petani 

bersumber dari ketidak berdayaan mereka dalam memanfaatkan dan mengolah 

potensi pertanian yang ada. 

Lepas dari berbagai persoalan di atas, pihak pemerintah baik pusat 

maupun pemerintah Kota Batu sendiri sebenarnya sudah mengupayakan 

pembangunan pertanian di Kota Batu. Berbagai kebijakan telah di buat guna 

mengatasi perasalahan pembangunan pertanian. Salah satu kebijakan pemerintah 

Kota Batu dalam hal pembangunan pertanian adalah melalui kebijakan 

Agropolitan. Kota Batu telah terbentuk kawasan agropolitan mandiri sejak tahun 

2001 (Bappeda Jatim, 2011). Agropolitan juga telah menjadi fungsi Kota Batu 

yang ditetapkan pada Perda Kota Batu Nomor 3 pasal 16 tahun 2004 tentang 

rencana tata ruang wilayah Kota Batu 2003-2013 (M. Rozikin, 2012). Tujuan 

pembangunan agropolitan adalah memasukkan beberapa unsur penting dari gaya 

hidup kota ke dalam daerah pedesaan yang berpenduduk dengan kepadatan 

tertentu. Wilayah agropolitan menyediakan berbagai fungsi layanan yang meliputi 

sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan dan peralatan), sarana penunjang 

produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik), serta sarana pemasaran (pasar, 
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terminal ang-kutan, sarana transportasi). Konsep agropolitan juga 

memperkenalkan adanya agropolitan distrik yaitu suatu daerah pedesaan dengan 

radius pelayanan 5-10 km dan dengan jumlah penduduk 50-150 ribu jiwa serta 

kepadatan penduduk minimal 200 jiwa/km2 (Bappeda Kota Batu, 2012). Adanya 

kebijakan Agropolitan tersebut nampaknya belum memberikan kontribusi 

maksimal terhadap pembangunan pertanian. Sebagaimana yang di tulis oleh M. 

Rozikin (2012) bahwa melihat perjalanan dari kebijakan agropolitan yang sudah 

berjalan hampir 10 tahun ternyata belum melahirkan komitmen politik yang kuat. 

Agropolitan seolah menjadi kepentingan kepala daerah, bukan menjadi sebuah 

kebijakan yang masyarakat butuhkan sehingga harus mendapatkan prioritas dan 

komitmen politik yang kuat dari kepala daerah. 

Hal ini menunjukan bahwa pembangunan pertanian dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat petani masih belum bisa di katakan berhasil. Dengan 

demikian masyarakat yang bekerja sebagai petani masih ragu akan kesejahteraan 

kehidupan mereka sendiri. Hal itu karena belum berdayanya para petani dalam 

memanfaatkan potensi pertanian yang tersedia. Potensi pertaian yang begitu baik, 

tetapi nampaknya belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat 

petani. Petani masih bingung akan masa depan keluarganya yang hanya melalui 

bertani. Mereka ragu dapat bertahan hidup hanya dengan bertani. Semua itu 

muncul karena ketidakberdayaan mereka dalam mengolah dan memanfaatkan 

segala sumber daya alam yang tersedia. Sehingga Kota Batu yang begitu potensial 

terhadap pertanian hanya bisa di gembar gemborkan tanpa bisa di manfaatkan 

secara nyata. Pemberdayaan sangat di butuhkan oleh para petani guna 
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meningkatkan taraf kehidupan petani ke arah yang lebih baik. Pemberdayaan 

Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk 

melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, 

penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil 

Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu 

pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. 

Sebagaimana menurut Sunyoto Usman ( 2004 : 39) dalam  Jack Mangowal (2014) 

bahwa salah satu strategi penting dalam pembangunan adalah pentingnya 

pemberdayaan pada masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat adalah satu 

kekuatan yang sangat vital. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek 

fisik, material, aspek ekonomi dan pendapatan, aspek kelembagaan (tumbuhnya 

kekuatan individu dalam bentuk wadah/kelompok), kekuatan kerjasama, kekuatan 

intelektual dan kekuatan komitmen bersama untuk mematuhi dan menerapkan 

prinsip-prinsip pemberdayaan. Arti pentingnya pemberdayaan masyarakat adalah 

menciptakan kemandirian, agar masyarakat mampu berbuat, memahami serta 

mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Melihat pemberdayaan 

begitu sangat di butuhkan oleh masyarakat petani. Selayaknya pemerintah terus 

gencar untuk mengupayakan pemberdayaan petani melalui berbagai program 

demi terciptanya kehidupan petani yang sejahtera. Sebagaimana yang termuat 

dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013  Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani Pasal 3 bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

bertujuan untuk: (a) mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam 

rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, 
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(b) menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam 

mengembangkan Usaha Tani, (c) memberikan kepastian Usaha Tani, (d) 

melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal 

panen, (e) meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan 

Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan 

berkelanjutan, dan (f) menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan 

Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.  

Para petani akan lebih bisa memanfaatkan potensi pertanian yang begitu 

menunjang dan dapat mengolah sumber daya alam yang melimpah guna menuju 

kehidupan yang lebih baik. Terlebih untuk masyarakat petani di Kota Batu, 

pemberdayaan sangat di butuhkan. Kondisi  pertanian yang potensial dan 

keterseidaan sumber daya alam yang melimpah hanya akan sia-sia apabila 

masyarakat tidak mampu atau tidak berdaya dalam memanfaatkan dan 

mengolahnya. Pemberdayaan harus secara terus menerus di lakukan oleh 

pemerintah sehingga dengan adanya pemberdayaan maka kesejahteraan petani 

akan semakin menigkat. Harapkannya dengan semakin berdayanya para petani 

maka perekonomian rumah tangga tani akan meningkat. Perekonomian 

meningkat, maka para petani tidak lagi harus mengkhawatirkan kelangsungan 

masa depan mereka walau hanya melalui pertanian. Sebaliknya, mereka akan 

sangat bangga dan beruntung menjadi petani. Masyarakat tani tidak lagi 

berkeinginan untuk beralih profesi dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian. 

Otomatis laju alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian dapat di tekan, 
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tingginya alih profesi petani ke nonpertanian dapat berkurang, sehingga 

produktifitas pertanian akan dengan sendirinya meningkat.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk intervensi pemerintah dalam upaya pemberdayaan 

petani pada Kelompok Tani Bunga Krisan Mulyo Joyo di Kota Batu? 

2. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya intervensi 

pemerintah dalam kegiatan pertanian di lingkungan Kelompok Tani Bunga 

Krisan Mulyo Joyo Kota Batu? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendiskripsikan bentuk intervensi pemerintah dalam upaya 

pemberdayaan petani melalui Kelompok Tani Bunga Krisan Mulyo Joyo 

Kota Batu. 

2. Mendiskripsikan perubahan-perubahan setelah adanya intervensi 

pemerintah dalam kegiatan pertanian di lingkungan Kelompok Tani Bunga 

Krisan Mulyo Joyo Kota Batu 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 
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1. Memberikan informasi tentang upaya pemerintah dalam pemberdayaan 

masyarakat tani.  

2. Memberikan kontribusi praktis dan sebagai bahan masukan bagi para 

pengambil kebijakan, yaitu dalam hal ini aparat pemerintahan pusat dan 

daerah dalam upaya pemberdayaan petani. 

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain untuk penelitian yang sejenis. 

1.5. Batasan Istilah 

Batasan istilah yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Intervensi adalah sebuah perbuatan atau tindakan campur tangan yang 

dilakukan oleh satu lembaga (badan) terhadap sebuah permasalahan yang 

terjadi di antara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus. 

2. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat 

dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. 

3. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku 

industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. 

4. Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang 

menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian 

dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat 

keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi 

antarpetani. 
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5. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk

memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

6. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya

dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk

menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan

lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut

untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

1.6. Batasan Masalah Penelitian 

Penulis membatasi ruang lingkup dalam skripsi ini agar lebih fokus dan 

tidak terlalu meluas sebagai berikut : 

1. Intervensi yang di amati dalam penelitian hanya intervensi dari pemerintah

terutama melalui Dinas Pertanian, baik pusat maupun daerah.

2. Intervensi pemerintah yang di amati adalah hanya dalam bidang pertanian,

khususnya budidaya bunga krisan di lingkungan kelompok tani Bunga

Krisan Mulyo Joyo Kota Batu

3. Adanya intervensi pemerintah dimulai sejak berdirinya kelompok tani

Mulyo Joyo

4. Perubahan yang diamati antara sebelum dan setelah adanya intervensi

pemerintah adalah perubahan yang terjadi di lingkungan kelompok tani

Bunga Krisan Mulyo Joyo Kota Batu, diantaranya yakni :

a) Pengetahuan anggota kelompok tani Mulyo Joyo
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b) Kemampuan (skill) anggotan kelompok tani sebelum adanya 

intrevensi pemerintah dan sesudah adanya intrevensi pemerintah 

c) Produktifitas anggota kelompok tani bunga krisan Mulyo Joyo 

sebelum adanya intrevensi pemerintah dan sesudah adanya 

intrevensi pemerintah 

5. Responden yang dijadikan objek penelitian adalah anggota kelompok tani 

Mulyo Joyo 

 


