
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya perkembangan dari sektor pertanian di Kota 

Batu telah menghadapi permasalahan yang terlihat kompleks karena selain 

dihadapkan dengan perubahan iklim yang tidak dapat di prediksi sehingga dapat 

berpengaruh pada produktivitas pertanian. Selain itu permasalahan penyusutan 

lahan di Kota Batu, tidak hanya disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, 

namun juga disebabkan oleh berkembangnya pariwisata di Kota batu semakin 

meningkat. Perkembangan pariwisata ini mengakibatkan banyaknya alih fungsi 

lahan pertanian menjadi lahan pariwisata, banyak petani yang beralih mata 

pencaharian menjadi pengusaha dibidang akomodasi pariwisata sehingga terus 

menggerus lahan pertanian di Kota Batu. 

Tabel 1.1 Perkembangan Lahan Pertanian di Kota Batu 

Jenis Lahan Pertanian Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 (%) 

Sawah teririgasi (ha) 2516 2436 2373 2481 2480 -

1.43 

Ladang/tegalan/pertanian 
tanah kering (Ha) 

14858.58 14717.69 14732.72 14623.82 14386.93 -
3.17 

Total 17,374.58 17,153.69 17,105.72 17,104.82 16,866.93 -4.6 

Sumber : Rekapitulasi Luas Lahan Menurut Jenis Lahan, Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kota Batu, 2015, Diolah 

 

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari tahun ketahun lahan pertanian di 

Kota Batu mengalami penurunan akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan 

non pertanian atau lahan terbangun (untuk pembangunan kawasan wisata,perkantoran, 

perumahan maupun kawasan bisnis). Dengan berkembangnya pembangunan pariwisata 

otomatis untuk memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan, jumlah 

penginapan/villa/hotel dan restoran di Kota Batu juga mengalami peningkatan. 
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Sesuai dengan permasalahan yang ada di Kota Batu terkait dengan 

peralihan lahan pertanian menjadi lahan pariwisata, dengan demikian dapat 

memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Selain itu juga, masyarakat 

dikota Batu masih kurang memahami terkait program pemerintah tentang sistem 

pertanian organik, sistem pertanian organik hanya dipahami sebatas pada praktek 

pertanian yang tidak menggunakan pupuk pestisida saja sehingga pengertian 

pertanian organik yang baik dan benar perlu disebarluaskan kepada 

masyarakat/petani di Kota Batu. 

Selain pemahaman masyarakat/petani yang masih kurang tentang sistem 

pertanian organik, terkait pemasaran produk organik juga menjadi 

permasalahannya karena dirasa petani harga jual hasil pertanian organik masih 

sama dengan harga jual hasil pertanian konvensional. Seharusnya harga jual hasil 

pertanian organik lebih tinggi karena kualitas hasil pertanian organik lebih bagus 

dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat dibandingkan dengan hasil pertanian 

konvensional. 

Dengan adanya permasalahan yang telah dirasakan oleh petani di Kota 

Batu, maka pemerintah seharusnya lebih cepat tanggap untuk mengatasi 

permasalahan tersebut untuk mencarikan solusi terhadap petani Kota Batu. 

Dengan begitu sebaiknya pemerintah melakukan program kerjasama bersama 

pihak swasta, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan 

kemajuan terhadap petani di Kota Batu. 

Berdasarkan visi tahun 2012-2017, Kota Batu kedepannya akan diarahkan 

sebagai pertanian organik dengan berbasis pariwisata internasional. Selain itu, 

pernyataan tersebut juga diperkuat dengan misi dari pemerintah Kota Batu tahun 
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2012-2017 yang bertujuan untuk mengembangkan pertanian organik dan 

perdagangan serta memasarkan hasil pertanian organik. Berdasarkan visi dan misi 

dari pemerintah Kota Batu tersebut, maka pertanian organik tersebut merupakan 

salah satu sektor yang menjadi perhatian terpenting dari pemerintah Kota Batu 

dalam melakukan program pembangunan daerah. Selain hal itu, sektor pertanian 

organik di Kota Batu merupakan salah satu pekerjaan yang cukup besar dalam 

memberikan lapangan pekerjaan terhadap penduduk setempat dan juga menjadi 

mata pencaharian masyarakat. 

Dalam rangka memasyarakatkan dan mengembangkan sistem pertanian 

organik, melalui peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ 

OT.140/5/2013 kementrian pertanian republik indonesia telah menyusun agenda 

nasional pengembangan pertanian organik dengan sebutan “Go Organic”. 

Program pengembangan pertanian organik “Go Organic” adalah salah satu pilihan 

program untuk mempercepat terwujudnya pembangunan agribisnis berwawasan 

lingkungan (eco-agribisnis) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

khususnya petani. Misi yang diemban dalam program Go Organic adalah 

“meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan alam 

indonesia, dengan mendorong berkembangnya pertanian organik yang berdaya 

saing dan berkelanjutan
1
. Sejalan dengan Agenda Nasional Pengembangan 

Pertanian Organik, Pemerintah Kota Batu sangat mendukung pengembangan 

budidaya pertanian organik karena Kota Batu merupakan daerah sentral produksi 

pertanian yang penting di Jawa Timur. Berdasarkan perda No. 7 tahun 2011 

tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 telah ditetapkan kawasan strategis 

                                                             
1
 Mayrowani,Henny. 2012. Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia. Jurnal Pusat Sosial 

Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Vol.30 No.2. Hlm. 93 
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sektor unggulan pertanian. Penepatan RPJPD Kota Batu melalui Perda No.4 tahun 

2012 tentang RPJPD Kota Batu 2005-2025 bahwa pembangunan jangka panjang 

di Kota Batu diprioritaskan pada pembangunan di bidang pertanian dan 

pariwisata. 

Dari semua landasan tersebut maka dibentuklah Peraturan Walikota Batu 

sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan 

Pertanian Organik yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 

tentang Sistem Pertanian Organik. Peratuan Walikota tersebut dibentuk dengan 

tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengkonsumsi makanan 

sehat, memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik, membangun 

sistem pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur, meningkatkan nilai 

tambah dan daya saing produk pertanian, memelihara ekosistem sehingga dapat 

berperan dalam pelestarian lingkungan. 

Menurut Dunhan pengembangan merupakan upaya yang terorganisir yang 

dilakukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat melalui usaha yang 

kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan melalui 

bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela
2
. 

Pengembangan juga salah satu upaya untuk membangun daya, dengan cara 

mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya
3
.  

Konsep dan pendekatan pengembangan kawasan pertanian, strategi dan 

kebijakan pendukungnya serta langkah-langkah implementasinya telah dituangkan 

                                                             
2
 Isbandi, Rukminto, Adi. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya 

Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali. Hal. 219 
3
 Aziz Muslim. 2012. Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat. Yogyakarta: Samudera Biru. 

Hal.17 
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di dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 tahun 2012 tentang pedoman 

pengembangan kawasan pertanian dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 

2015-2019 yaitu (1) penguatan perencanaan, (2) Penguatan kerjasama dan 

kemitraan, (3) penguatan sarana dan prasarana, (4) penguatan sumber daya 

manusia, (5) penguatan kelembagaan, (6) percepatan adopsi teknologi bioenergi 

dan, (7) pengembangan industri hilir
4
. 

Pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian organik telah dirintis sejak 

tahun 2011, namun kegiatan persiapan menuju pengembangan kawasan pertanian 

organik dilakukan pada tahun 2012. Adapun hasil pengembangan kawasan 

pertanian organik  yang di capai dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2012 

membentuk kawasan organik di 4 Desa dengan luas lahan 40 Ha, tahun 2013 di 6 

Desa dengan luas lahan 60 Ha, tahun 2014 di 8 Desa dengan luas lahan 80 Ha, 

tahun 2015 di 9 Desa dengan luas lahan 87,5 Ha, tahun 2016 di 12 Desa dengan 

luas lahan 120 Ha, tahun 2017 pengembangan kawasan organik di 14 Desa 

dengan luas lahan 140 Ha. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun pertanian 

organik mengalami peningkatan dengan perluasan lahan pertanian. 

Menurut Suprapto, Ardhi, dan Apriandi dalam penelitiannya Upaya 

Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Sistem Padi 

Organik di Desa Pojok Kwadungan Ngawi mengungkapkan ketergantungan 

petani dalam menggunakan pupuk dan pestisida kimia dapat menyebabkan 

kerusakan dan degradasi lahan pertanian, kerusakan tersebut dapat menggangu 

fungsi lahan sehingga mempengaruhi nilai keberlanjutan dari lahan tersebut. 

Kondisi ini jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan 

                                                             
4
 Action Plan Pengembangan Kawasan pertanian Kabupaten Bireuen-Aceh. Bireuen:Dinas 

Pertanian.Hal.2 
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produktivitas petani semakin menurun. Salah satu solusi yang dapat diterapkan 

dan sekaligus sebagai upaya dalam mencapai tujuan pembangunan yang 

berkelanjutan yaitu melalui perubahan tanam konvensional (anorganik) menjadi 

sistem padi organik (SPO). Melalui SPO diharapkan akan diperoleh produksi 

petani yang lebih baik dan akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup 

kesejahteraan petani. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu 

penyuluhan tentang pentingnya keberlanjutan fungsi lahan, keuntungan pertanian 

organik serta penyuluhan sistem padi organik ramah lingkungan. Kegiatan 

tersebut telah bekerjasama dengan komunitas ngawi organik center (KNOC) 

dengan dukungan perangkat desa, tokoh masyarakat, Dinas Pertanian dan petani
5
. 

Selain itu hasil penelitian Iftitah Indriyani di daerah kabupaten Sleman 

menganalisis bahwa luas lahan untuk pertanian organik dirasa masih kurang. 

pertanian padi organik menunjukkan luas lahan lebih sedikit sedangkan analisis 

luas lahan padi non organik berkontribusi lebih besar. Sehingga dapat diketahui 

luas lahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan 

pertanian padi organik dan pertanian padi non organik didesa Pakembinangun
6
. 

Sementara hasil penelitian Indriana dalam penelitiannya tentang Dinamika 

Kelembagaan Pertanian Organik Menuju Pembangunan Berkelanjutan 

menganalisis bahwa permasalahan terkait perkembangan pertanian organik 

dibeberapa daerah diantaranya kurangnya konformitas antara kelompok tani 

dengan gapoktan, perbedaan persepsi (pandangan) antara kelompok tani yang 

                                                             
5
 E. Suprapto, M. W. Ardhi & D. Apriandi. 2018.  Upaya Mewujudkan Sustainable Development 

Goals (SDGs) Melalui Sistem Padi Organik di Desa Pojok Kwadungan Ngawi.  Jurnal FKIP, 

UNIPMA, Hlm 92. 
6
 Indriyani, Iftitah. 2018.  Analisis Keuntungan Pertanian Padi Organik dan Pertanian Padi Non 

Organik di Desa Pakembinangan Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Jurnal Ekonomi 

Pembangunan.UNIPMA.Hlm.5 
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telah melaksanakan pertanian organik dan yang belum melaksanakan pertanian 

organik.  Dalam proses perkembangan pertanian organik  telah diwarnai oleh 

beberapa konflik diantara aktor-aktor yang terkait baik internal maupun eksternal. 

Konflik-konflik tersebut tentunya sangat mempengaruhi proses perkembangan 

pertanian organik
7
. 

Jika melihat perkembangan sistem pertanian organik dari beberapa daerah 

dapat simpulkan bahwa pengembangan sistem pertaniaan organik mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dengan berbeda-beda kendala diantara dengan 

faktor kurangnya luas lahan pertanian, harga produksi pertanian organik serta aktor-

aktor yang terlibat dalam pengelolaan pengembangan sistem pertanian organik. Oleh 

karena itu beberapa hal yang harus dipersiapkan Pemerintah Kota Batu dalam 

pengembangan sistem pertanian organik ini , perlunya untuk menjalin kerja sama 

dengan beberapa Stakholder seperti Pemerintah daerah melalui Dinas pertanian dan 

Kehutanan bekerja sama dengan Akademisi dan Lembaga Penelitian (fakultas 

Pertanian UMM), Masyarakat (petani, anggota kelompok tani), LSM organik/ peduli 

lingkungan, hotel atau restoran dalam Pengembangan sistem pertanian organik. 

Sehingga, nanti pada prosesnya akan membutuhkan koordinasi dan kerjasama lintas 

sektor untuk mendukung eksistensi kawasan melalui pengembangan berbagai 

komponen pendukungnya seperti sektor perdagangan, industri kecil pengolahan hasil 

pertanian, serta infrastruktur pendukung
8
. Hal ini tentunya akan membuka pula 

peluang kerjasama antar stakeholder untuk saling mendukung dalam rangka 

mewujudkan keberlanjutan pertanian organik. 

                                                             
7
 Indriana, Hana DKK. 2016.  Dinamika Kelembagaan Pertanian Organik Menuju Pembangunan 

Berkelanjutan. Jurnal Sosiologi Pedesaan, IPB. Hlm. 198 
8
Inneke Meilia Fadlina, Bambang Supriyono, Saleh Soesidy. Perencanaan Pembangunan 

Pertanian Berkelanjutan ( kajian tentang pengembangan pertanian organik di Kota batu)”.Jurnal 

Admnistrasi Publik (JAP), vol 4,  hal 48 
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Dalam kerjasama yang kolaboratif Dwiyanto menyatakan mereka sepakat 

bekerjasama karena memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk mewujudkan secara 

bersama-sama, yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja 

sendiri. Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dalam 

menyelesaikan masalah publik bukan dianggap sebagai hal yang aneh dan 

dihindari, bahkan kerjasama melalui governance bodies dianggap pilihan yang 

lebih efektif dan akuntabel, terutama ketika berhadapan pada masalah publik yang 

kompleks dan strategis. Permasalahan publik yang kompleks, memiliki implikasi 

politik dan ekonomi luas, serta berpengaruh pada kehidupan orang banyak 

sebaiknya dikelola secara kolaboratif dengan institusi governance bodies.
9
 

Berdasarkan penjelasan diatas maka pelibatan berbagai pemangku 

kepentingan (stakeholder) secara kolaboratif dalam konteks perumusan, 

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam pengembangan sistem pertanian 

organik di Kota Batu menjadi sangat penting dengan begitu dapat di 

identifikasikan siapa saja pemangku kepentingan, selain masyarakat yang 

tergabung dalam pengembangan sistem pertanian organik di Kota Batu. Sehingga 

akan diperoleh kejelasan peran maupun pola relasi yang setara dan otonom, saling 

berbagi manfaat dan resiko, serta penggabungan sumber daya dengan intensitas 

tinggi yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang 

Dengan demikian penjabaran kerjasama ini telah terdapat dalam Peraturan 

Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2014 Pada BAB V menjelaskan Peran Serta 

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Media Massa, Masyarakat, Dan Petani dalam 

pengembangan sistem pertanian organik, dimana pemerintah daerah dan para 

                                                             
9
 Dwiyanto, A. 2015.  Manajemen Pelayanan Publik, Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Yogyakarta 

: Gadjah Mada University Press. Hlm. 251 
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stakeholder saling bekerja sama mulai dari menyediakan lahan untuk 

pengembangan sistem pertanian organik, memasarkan hasil produksi pertanian 

organik,  melakukan kerja sama pendampingan pasar dan pemanfaatan atau 

pengembangan teknologi tepat guna, melaksanakan sistem pertanian organik 

secara bertahap, konkrit, dan berkelanjutan. 

Maka dengan adanya Pengembangan Sistem Pertanian Organik di Kota 

Batu, peneliti ingin mengetahui bagaimana Kerjasama Pemerintah Daerah dengan 

Para stakeholder tersebut. Adapun alasan peneliti menjadikan Kerjasama sebagai 

fokus penelitian karena Kerjasama merupakan tahap yang cukup penting untuk 

dijadikan sebagai tolak ukur suatu kebijakan apakah dapat berjalan sesuai dengan 

harapan yang ingin dicapai. Teori yang digunakan peneliti sendiri yaitu teori 

network governance karena didalam teori tersebut mencakup konsep kerjasama 

swasta publik dan kontrak di definiskan dalam konteks ini yang nantinya 

bertujuan dalam mensukseskan program pengembangan sistem pertanian organik 

di Kota Batu.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas terdapat beberapa 

rumusan masalah, sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kerjasama Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam 

Pengembangan Sistem Pertanian Organik di Kota Batu ? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat Kerjasama Pemerintah Daerah, 

Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pertanian Organik di 

Kota Batu ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui Kerjasama Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat  

dalam Pengembangan Sistem Pertanian Organik di Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Kerjasama 

Pemerintah Daerah , Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem 

Pertanian Organik di Kota Batu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara 

teoritis, maupun praktis, yaitu : 

1. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan bagi 

pihak tertentu yang ingin mengetahui Network Governance dalam 

pengembangan sistem pertanian organik. 

2. Manfaat Praktis yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran yang sekiranya 

dapat menjadi sebagai bahan acuan untuk melihat hasil Kerjasama pemerintah 

daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan sistem pertanian organik 

serta dapat juga sebagai referensi peneliti selanjutnya. 

 

1.5 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah pernyataan yang mengartikan atau memberikan 

konsep atau istilah tertentu.
10

 Definisi konseptual juga memberikan penggambaran 

                                                             
10

 Sialahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung : Refika Aditama. Hlm. 119 
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secara umum dan menyeluruh dan menyiratkan maksud konsep atau istilah 

tersebut secara konstitutif atau definisi yang telah disepakati oleh banyak pihak. 

Dalam penelitian ini yang merupakan definisi konsep yaitu :  

1. Network Governance 

Network Governance merupakan salah satu konsep yang dapat 

dijadikan sebagai platform kolaborasi antara management strategi yang 

diperlukan sebagai proses interaksi yang memberikan percepatan terhadap 

inovasi pada sektor publik. Dengan adanya Network Governance maka 

pemerintah akan memiliki suatu kemungkinan lebih untuk menjangkau 

permasalahan lebih cepat dengan memanfaatkan keunggulan network serta 

dapat mengembangkan gagasan secara inovatif untuk mengurai 

permasalahan publik maupun meningkatkan kualitas pelayanan terhadap 

kebijakan
11

. 

2. Pengembangan 

Pengembangan kawasan merupakan salah satu usaha yang 

bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan saling ketergantungan 

serta interaksi antara sistem ekonomi, masyarakat dan lingkungan hidup 

sumber daya bermasyarakat. Adapun tujuan dari pengembangan suatu 

kawasan yaitu, pertama, melakukan pembangunan terhadap masyarakat 

pedesaan serta sarana dan prasarana pendukung. Kedua, mempercepat 

pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Ketiga, mengurangi tingkat 

kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat. keempat, 

mendorong pemerataan pertumbuhan dengan cara mengurangi disparitas 

                                                             
11

 Aisah, yuni, Siti. 2015. Kajian Governance Network Dalam Program The Sunan Giri Awards di 

Kabupaten Gresik. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3 No. 5, Hlm.3 
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antar daerah. Kelima, memberikan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dan konservasi sumber daya alam untuk berkesinambungan 

pembangunan daerah. Keenam, mendorong pemanfaatan ruang desa yang 

efisien dan berkelanjutan.
12

 

3. Sistem Pertanian Organik 

Sistem Pertanian organik merupakan suatu cara budidaya pertanian 

yang menggunakan bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia. 

Pertanian secara organik tersebut dapat memberikan manfaat bagi 

kesehatan bagi masyarakat baik produsen maupun konsumen karena 

dengan mengkonsumsi produk organic dirasa aman dan tidak merusak 

lingkungan sekitar. Perilaku gaya hidup sehat merupakan salah satu gaya 

yang telah melembaga secara internasional dengan memberikan syarat 

jaminan terhadap produk pertanian yang memiliki branding aman untuk 

dikonsumsi (food safety attributes) memiliki kandungan nutrisi tinggi 

(nutrition attributes) serta ramah terhadap lingkungan (eco-labeling 

attributes). Dengan adanya permintaan dari masyarakat maka akan 

memberikan peningkatan terhadap produk pertanian semakin meningkat.
13

 

Melalui Sustainable Development Goals (SDGs) seperti masalah 

kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan dapat teratasi dengan 

mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada fase pengembangan 

Pertanian Organik ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development 

Goals pada Goals ke 2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan 

                                                             
12

 Wiranto, Tatag. 2014. Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan untuk Perencanaan 

Pembangunan Daerah. Jakarta : BAPPENAS Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan 

Tertinggal,Hlm. 36 
13

  Nurhidayati, Pujiwati. 2008. Pertanian Organik suatu kajian sistem pertanian terpadu dan 

berkelanjutan. Malang : Universitas Islam Malang. Hlm. 3 
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pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan. 

Karena ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi 

negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya 

pangan yang cukup. Baik jumlah maupun tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, 

dan produktif secara berkelanjutan. Dan dapat menjamin, dimana produksi 

bukan hanya diorientasikan untuk memenuhi permintaan ekspor namun 

juga dapat memenuhi kebutuhan pangan organik tingkat lokal dan 

nasional.  

 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu kondisi, bahan, dan prosedur yang 

diperlukan untuk mengidentifikasi  atau menghasilkan kembali atau lebih sebagai 

acuan konsep yang didefinisikan. Adapun indikator dari suatu konsep yang 

dijelaskan secara operasional dalam penelitian ini adalah : 

a. Kerjasama Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam 

Pengembangan Sistem Pertanian Organik. 

1. Hubungan antar aktor dalam penyediaan lahan, sertifikasi lahan 

dan pengembangan dan pemanfaatan hasil produksi pertanian 

organik 

2. Dukungan sumber daya anggaran dari pemerintah dalam 

pengembangan dan pemanfaatan produksi pertanian organik 

3. Koordinasi aktor-aktor dalam proses pengembangan dan 

pemanfaatan produksi pertanian organik 
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4. Tujuan dan manfaat program sistem pertanian organik 

5. Monitoring dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan program sistem 

pertanian organik 

b. Faktor Penghambat Kerjasama Pemerintah Daerah, Swasta dan 

Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pertanian Organik. 

1. Faktor Penghambat Pengembangan Pertanian Organik 

a. Rendahnya Komitmen Petani dalam Menerapkan Sistem 

Pertanian Organik 

b. Keterbatasan Modal dari Petani dalam Pengembangan Sistem 

Pertanian Organik 

c. Lemahnya Aspek Pemasaran Produk Pertanian Organik 

 

1.7 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut 

Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal 

dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metodologi kualitatif sendiri dapat dilakukan 

dengan berbagai pendekatan diantaranya : analisis wacana, pendekatan partisipatoris, 

etnografi, studi kasus, grounded theory, naratif, fenomenologi
14

. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus yang dimana penelitiannya 

telah mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer 

(kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus). Melalui berbagai 

                                                             
14

 Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (memilih Diatara Lima 

Pendekatan). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm. 87 
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pengumpulan data secara detail dan mendalam dengan cara pengamatan , 

wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan
15

. 

Ciri-ciri dari penelitian studi kasus ialah dengan cara identifikasi 

kasus secara spesifik terlebih dahulu yang dimana bertujuan untuk 

memberikan pemahaman tentang isu maupun permasalahan yang diteliti 

sehingga nantinya penelitian yang diambil tidak fokus pada satu sumber 

saja. Studi kasus kualitatif sendiri terdiri dari dua tipe yaitu studi kasus 

kualitatif berdasarkan ukuran batas dari studi kasus atau berdasarkan dari 

analisis kasus. 

Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe studi kasus 

intrinsik yang berfokus pada studi kasus yang tidak biasa karena dalam 

memahami isu maupun permasalahan dilakukan dengan teliti dan spesifik 

agar nantinya dalam menyeleksi kasus tersebut dapat dipahami dengan 

baik dan benar. pilihan tipe studi kasus intrinsik ini dilakukan agar 

permasalahan yang terjadi dalam kerjasama antara Pemerintah daerah dan 

swasta dalam pengembangan sistem pertanian organik di Kota Batu dapat 

dilihat secara spesifik dan dapat dianalisis secara holistik. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu suatu informasi yang dapat diperoleh dari 

narasumber pertama berupa hasil observasi dan wawancara di lokasi 

penelitian dengan narasumber yang tepat, akurat dan dapat dipercaya. 

Karena nantinya peneliti akan berhadapan langsung melalui kegiatan 
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wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam 

Kerjasama Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam 

Pengembangan Sistem Pertanian Organik di Kota Batu. 

data primer ini nantinya akan dipergunakan sebagai bahan bukti 

bahwa peneliti mendapatkan data secara langsung melalui instansi atau 

lembaga maupun pihak-pihak yang terkait dari objek penelitian.  

Adapun data primer yang akan digunakan yaitu hasil wawancara 

dengan berbagai pihak-pihak yang terkait dengan Kerjasama 

Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat  dalam Pengembangan 

Sistem Pertanian Organik. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari pihak kedua yang 

dapat digunakan sebagai bahan pendukung data primer. Data yang bisa 

diperoleh yaitu dalam bentuk data yang sudah jadi atau sudah dikelola oleh 

lembaga, instansi atau penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan. Data sekunder dari penelitian ini berupa sumber data yang 

sudah ada dan relevan yaitu berupa peraturan daerah, Undang-Undang 

peraturan Kementrian Dalam Negeri , Jurnal, Koran, buku, maupun 

Internet yang sesui dengan penelitian ini.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan aktivitas pengamatan dan pencatatan 

yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi-informasi terkait dengan penelitiannya. Dengan begitu 
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peneliti bisa melakukan pengamatan secara terstruktur dengan apa 

yang telah diamati, kapan dan dimana tempatnya. Oleh karena itu 

penelitian ini menggunakan observasi secara terstruktur dengan cara 

pelaksanaan observasi secara sistematis terkait dengan pelaksanaan 

Kerjasama Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam 

Pengembangan Sistem Pertanian Organik di Kota Batu. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi 

dengan bentuk komunikasi tatap muka atau bertemu secara langsung 

dengan narasumber atau subyek penelitian. Yang Dimana pedoman 

wawancara disusun terlebih dahulu dalam bentuk (interview guide). 

dilakukannya wawancara tersebut yakni bertujuan untuk mendapatkan 

informasi yang akurat dan langsung dari narasumber terkait dengan 

pelaksanaan dan permasalahan dalam Kerjasama Pemerintah Daerah, 

Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pertanian 

Organik di Kota Batu. 

Narasumber dalam wawancara ini adalah Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kota Batu. Adapun yang menjadi narasumber pada 

wawancara ini adalah : 

a. Kabid Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan asumsi 

narasumber mengetahui tentang informasi dan data mengenai 

sistem pertanian organik khususnya pada Kerjasama pemerintah 

daerah,   swasta dan masyarakat dalam pengembangan sistem 

pertanian organik di Kota Batu. 
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b. Staf Holtikultura Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan asumsi 

narasumber mengetahui tentang informasi dan data mengenai 

sistem pertanian organik khususnya pada Kerjasama pemerintah 

daerah,  swasta dan masyarakat dalam pengembangan sistem 

pertanian organik di Kota Batu. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan bukti data berupa gambaran baik 

secara media tertulis maupun dokumen yang dibuat langsung oleh 

pihak yang bersangkutan yang nantinya akan dijadikan bukti dan data 

yang diperoleh dilapangan. Adanya studi Dokumentasi informasi dapat 

diperoleh dari fakta yang tersimpan berupa catatan harian, foto, bentuk 

surat, hasil rapat, jurnal, cinderamata dan lain-lain. Dokumetasi dari 

penelitian ini yaitu berupa pengumpulan data yang bersumber dari 

hasil wawancara dengan kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota 

Batu, Masyarakat, Gapoktan, catatan lapang peneliti serta gambar atau 

foto yang mendukung data penelitian. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan peneliti karena subyek penelitian ini adalah narasumber yang 

dimana dianggap sebagai orang yang menguasai dan bisa menjawab terkait 

dengan pelaksanaan dan permasalahan dalam Pengembangan Sistem 

Pertanian Organik di Kota Batu. 

Adapun subyek dalam penelitian ini ialah : 
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1. Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan asumsi narasumber 

mengetahui tentang informasi dan data mengenai sistem pertanian 

organik khususnya pada Kerjasama pemerintah daerah, swasta dan 

masyarakat dalam pengembangan sistem pertanian organik di Kota 

Batu. 

2. Staf Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan asumsi narasumber 

mengetahui tentang informasi dan data mengenai sistem pertanian 

organik khususnya pada Kerjasama pemerintah daerah, swasta dan 

masyarakat dalam pengembangan sistem pertanian organik di Kota 

Batu. 

3. Petani/Gapoktan di Kota Batu 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pertanian dan Kehutanan  

Kota Batu yang berada di Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 3 Jalan 

Panglima Sudirman, Kota Batu, Kode Pos 65313. Pemilihan lokasi 

tersebut diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi maupun data 

yang falid terkait dengan penelitian ini.  

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data yaitu suatu aktivitas yang terstruktur dengan 

mengelompokkan data maupun informasi yang didapat dan saling 

berkaitan antar bagiannya. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, 

maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang dimana 

membagi langkah-langkah dalam kegiatan teknik analisis data dengan 
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beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Pada analisis model pertama melakukan pengumpulan data hasil 

wawancara, hasil obeservasi dan berbagai dokumen yang sesuai dengan 

masalah penelitian yang kemudian dikembangkan dengan mencari data 

selanjutnya. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu salah satu bentuk kegiatan merangkum, memilah 

dan memfokuskan data yang telah diperoleh oleh penulis. Selanjutnya 

akan dilakukan proses penarikan kesimpulan yang dimana sebagai inti dari 

penelitian dan untuk memperjelas analisis data di lapangan dengan data 

penelitian. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan pengelompokkan dari reduksi data yang 

sudah tersusun. Dalam penyajian data nantinya akan berupa bentuk bentuk 

Teknik 

Pengumpulan 

data 

Reduksi 

Data 

Penyajian 

data 

kesimpulan 
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neratif, diagram alur dan bagan. Secara keseluruhan, penyajian data akan 

menjadi tolak ukur berhasilnya analisis data yang valid dengan proses 

analisis yang berkelanjutan. 

d. Kesimpulan  

tahap ini yaitu penarikan kesimpulan yang diperoleh dari semua 

data dari hasil penelitian berupa pola-pola, alur sebab akibat, penjelasan 

dan sebagainya yang nantinya akan disajikan dalam bentuk narasi. 

penarikan kesimpulan ini merupakan tahap paling akhir dari analisis data 

dan pengolahan data. 


