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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

 Dalam beberapa tahun terakhir, isu lingkungan telah menjadi fokus 

masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global karena 

beberapa faktor. Pertama, permasalahan lingkungan hidup ini selalu mempunyai 

efek global. Kedua, isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap 

sumber daya global seperti lautan dan atmosfer. Ketiga, permasalahan lingkungan 

hidup selalu bersifat transnasional, sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara 

akan berdampak pula bagi wilayah di sekitarnya (Hartati 2012). 

 Terkait isu lingkungan global, Eckersley (1992) menjabarkan bahwa di 

satu sisi terdapat paham ekosentris yang menjadi sumber inspirasi bagi gerakan 

lingkungan hidup, namun di sisi lain terdapat paham antroposentris yang berfokus 

pada manusia. Dinamika dalam menanggapi persoalan lingkungan hidup 

berlangsung di antara kedua pemikiran tersebut. Kaum modernis (antroposentris) 

meyakini bahwa perbaikan terus menerus dalam pengetahuan ilmiah dan dalam 

persaingan teknologi akan meningkatkan keahlian manusia dalam menguasai 

lingkungan. Dengan kata lain, manusia akan terus meningkatkan keahliannya 

dalam menghasilkan dan mengkonsumsi dengan cara yang ramah lingkungan. 

Sebaliknya, kaum ekoradikal (ekosentris) berpandangan bahwa ekosistem 

memiliki daya tampung yang terbatas. Kaum ekosentris menyatakan bahwa 

masyarakat di muka bumi terancam bergerak mendekati daya tampung planet. 

Perbaikan teknologi yang sederhana tidak akan mampu mengurusi masalah 

tersebut. Solusinya adalah pengendalian populasi yang lebih keras dan perubahan 

drastis dalam gaya hidup modern menuju cara hidup yang ramah lingkungan, 

berorientasi sedikit mengkonsumsi, sedikit menghasilkan sampah, dan 

pengurangan bahan kimia terhadap lingkungan. 

 Di Indonesia, penggunaan bahan kimia yang berlebihan terutama dalam 

bentuk pupuk nitrogen, pestisida dan sisa bahan kimia dari industri merupakan 

penyebab utama terjadinya penurunan kualitas lingkungan di lahan pertanian (Las 

et al. 2006).  Residu pupuk nitrogen berupa nitrat (NO3) telah mencemari sebagian 

sumber daya air, baik air irigasi maupun air tanah, bahkan produk pertanian. Batas 

maksimum kandungan nitrat dalam air hanya 4,50 pm. Sekitar 85% air yang 

mengairi sebagian besar lahan sawah di Jawa mengandung rata-rata 5,40 ppm atau 

20% lebih tinggi dari batas toleransi (Las et al. 2006). Lebih lanjut, Las et al. 

(2006) juga menjelaskan bahwa penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus 

akan mempercepat pengurasan unsur hara lain seperti natrium, kalsium, 

magnesium serta unsur mikro seng dan tembaga. Di sisi lain, penambahan secara 

khusus unsur-unsur mikro tersebut sangat jarang bahkan tidak pernah dilakukan 

oleh petani, padahal untuk mendukung produksi tanaman yang efisien dan lestari 

diperlukan keseimbangan ketersediaan unsur hara makro dan mikro di dalam 

tanah.  

 Pemupukan yang sangat intensif tidak saja menyebabkan tingginya residu 

pupuk namun juga meningkatkan kandungan logam berat terutama timbal dan 

kadmium. Penelitian Ardiwinata et al. (1999) serta Kasno dan Suwandi (2000) 

mengidentifikasi 21,40% lahan sawah di jalur Pantura, Jawa Barat dikategorikan 
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telah terkontaminasi oleh kedua jenis logam berat tersebut, bahkan 47% di 

antaranya dikategorikan terkontaminasi berat (>1,0 dan >0,24 ppm). 

 Orang mulai menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan 

kimia yang digunakan dalam bisnis pertanian.  Slogan “Back to Nature” mulai 

dikumandangkan di mana-mana, termasuk di Indonesia, termasuk pula di 

dalamnya, konsep pertanian organik.  Tujuan utama dari pertanian organik adalah 

untuk menyediakan produk pertanian yang aman bagi kesehatan konsumen, dan 

pada saat yang sama, tidak merusak lingkungan. Pertanian organik telah 

didefinisikan sebagai sistem produksi dan manajemen pangan holistik yang 

mempromosikan, meningkatkan, mengoptimalkan dan “menjaga kesehatan tanah, 

ekosistem, manusia, dan planet” (IFOAM 2016) sebagai satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan (Codex Alimentarius Commission 2001). Pertanian organik 

mengintegrasikan proses dan siklus biologis dan ekologis yang disesuaikan 

dengan kondisi lokal. Hal ini juga bergantung pada teknik manajemen hama 

terpadu, siklus nutrisi, dan adanya upaya menghalangi penggunaan input sintetis, 

yang dapat mempengaruhi lingkungan, agroekosistem, tanaman, dan manusia 

(IFOAM 2016).  

 Pertanian organik sejak pertengahan 1980-an dikatakan telah berkembang 

sangat pesat khususnya di negara-negara berkembang dan Oseania, Amerika 

Latin, Asia, dan Afrika (Kristiansen et al. 2006), dengan besar pasar mencapai 

US$82 miliar (Gambar 1). Dari 160 negara yang terlibat dalam pertanian organik 

di seluruh dunia, lebih dari 65% adalah negara berkembang (Reddy 2010). Selain 

itu, lebih dari sepertiga lahan yang dikelola secara organik di dunia (12,5 juta 

hektar) dan 80% dari produsen organik dunia dilaporkan berada di negara-negara 

berkembang (Willer et al. 2013) (Gambar 2). 

 

 

Gambar 1  Perkembangan pasar organik global tahun 2000-2015  
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Gambar 2  Sepuluh besar produsen organik dunia  

 

 Peningkatan permintaan untuk produk organik di negara maju dan 

ketidakmampuan produsen organik lokal untuk memenuhi permintaan ini telah 

diidentifikasi sebagai salah satu faktor utama yang menyumbang pertumbuhan 

pertanian organik di negara berkembang (Mbiha et al. 2008; Oelofse et al. 2010). 

Faktor lain yang mendasari pertumbuhan ini adalah promosi pertanian organik di 

negara berkembang sebagai sarana yang dapat diandalkan untuk mengatasi 

keamanan pangan dan meningkatkan kondisi penghidupan pedesaan dan 

produktivitas petani kecil (Bakewell-Stone et al. 2008; Bolwig et al. 2009; 

Kristiansen et al. 2006). Kemudahan konversi dari sistem pertanian tradisional ke 

pertanian organik juga merupakan faktor penting dalam mempercepat 

pertumbuhan pertanian organik di negara berkembang (Kristiansen et al. 2006; 

Twarog 2006). 

 Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dan negara ekonomi 

berkembang dengan sekitar 252 juta penduduk pada tahun 2015 serta 

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% per tahun, memiliki potensi untuk menjadi 

produsen dan pasar terbesar untuk produk organik. Menurut perkiraan pemerintah, 

antara tahun 2020 dan 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Sebagai 

akibatnya, jumlah orang dewasa usia kerja meningkat dengan cepat, dan fakta ini 

mengarah pada peningkatan pendapatan per kapita di antara rumah tangga kelas 

menengah (David dan Ardiansyah 2016). 

 Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi sangat besar bagi 

pertanian organik, sayangnya potensi yang begitu besar ini belum digarap secara 

optimal. Pertanian dan pangan organik dapat menjadi potensi besar bagi 

pemulihan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik (2018) menyebutkan bahwa 

Indonesia memiliki 12 juta hektar lahan yang sementara tidak diusahakan. Hubeis 

et al. (2013) mengatakan bahwa potensi pendapatan ekspor pangan organik dari 

lahan 12 juta hektar tersebut diperkirakan mencapai US$100 miliar per tahun. 

Secara umum, pendapatan rata-rata yang akan diperoleh dari pertanian organik 

adalah sekitar US$6.000 per hektar. Dari segi harga, produk organik di pasar 

internasional berkisar 5-10 kali dari harga produk biasa. Secara makro, ini dapat 

menggerakkan roda ekonomi. Selain keuntungan dari segi ekonomi, 

pengembangan produk organik bersifat padat karya, yang bersumber pada potensi 
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lokal yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan. Terciptanya lapangan 

kerja baru ini, memberi kontribusi bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi 

pedesaan.  

 Dengan banyaknya manfaat dari pertanian organik, sudah sepantasnya 

pemerintah dan masyarakat memfokuskan diri pada pengembangan produk 

organik. Salah satu produk pertanian organik yang mudah dibudidayakan oleh 

masyarakat adalah produk hortikultura. Hortikultura yang merupakan bagian dari 

sektor pertanian terdiri atas sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Komoditas 

hortikultura, khususnya sayuran, memegang peranan penting dalam pemenuhan 

kebutuhan pangan manusia. Di Indonesia, khususnya di daerah Bogor, Jawa Barat, 

menurut penelitian Hubeis et al. (2013), permintaan produk hortikultura terutama 

sayuran terus meningkat (Gambar 3).  

 

 
       Sumber : (Hubeis et al. 2013) 

Gambar 3  Peningkatan luasan panen dan produksi hortikultura di Indonesia  

 

 Untuk pangan organik, 92% responden yang mengkonsumsi pangan 

organik memilih sayuran sebagai yang paling sering dikonsumsi, diikuti oleh 

beras dan buah-buahan (AOI 2017). Pemilihan sayuran organik sebagai salah satu 

komoditas yang diusahakan, selain didasarkan karena kebutuhan yang terus 

meningkat, juga relatif lebih mudah untuk dibudidayakan, jika dibandingkan 
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dengan tanaman lainnya, sehingga kini agrobisnis sayuran organik mulai banyak 

diminati untuk dikembangkan lebih luas lagi.  

 Semakin luasnya lahan sayuran organik di Indonesia dari tahun 2007-2011 

yang mengalami peningkatan luas lebih dari 180.000 hektar, mengidentifikasikan 

semakin banyaknya permintaan konsumen akan sayuran organik (Priastuti et al. 

2014). Aspek pasar produk hortikultura organik di Indonesia juga masih relatif 

terbuka luas dari berbagai segmentasi pasar. Dalam hal pasar domestik, 

permintaan untuk produk hortikultura organik cenderung meningkat. Pasar 

hortikultura di Indonesia sangat besar dan menunjukkan kecenderungan yang terus 

meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan pertumbuhan populasi 

(Chrysanthini et al. 2017). 

 Gambaran negara ini penting untuk melihat situasi pertanian organik 

khususnya hortikultura di Indonesia saat ini. Indonesia memulai pembangunan 

konstruktif pertanian organik sejak tahun 1980. Namun, masih terdapat banyak 

hambatan dalam pengembangan pertanian organik di Indonesia. Secara detail, 

hambatan-hambatan itu kebanyakan ditemui pada tingkat petani kecil. Beberapa 

kendala dapat digambarkan sebagai berikut: (1) petani tidak menaruh banyak 

minat pada pertanian organik; (2) kurangnya pemahaman petani terhadap sistem 

pertanian organik; (3) belum adanya organisasi di tingkat petani yang merupakan 

kunci penting dalam budidaya pertanian organik; (4) kemitraan dan 

kewirausahaan petani yang kurang; dan (5) keberlanjutan pertanian organik yang 

belum menjadi fokus bagi pemangku kepentingan (Mayrowani 2015). 

 Pihak-pihak yang teridentifikasi sebagai pemangku kepentingan 

(stakeholder) dalam pengembangan sistem pertanian organik adalah petani, 

praktisi, konsumen, pedagang atau pelaku pasar, pemerintah dan akademisi. 

Pemangku kepentingan baik individu maupun kelompok, dianggap penting dalam 

suatu sistem karena pemangku kepentingan dapat mempengaruhi dan dapat pula 

dipengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan. Hal ini berhubungan dengan 

kekuasaan, sumber daya, informasi, keahlian dan kebutuhan masing-masing 

pemangku kepentingan tersebut (Vairo et al. 2009).  

 Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan seperti yang sudah 

diungkapkan oleh Mayrowani (2015), sebuah gerakan pengembangan pertanian 

organik di Indonesia diperlukan, yang mana untuk membentuknya diperlukan 

sebuah strategi. Fadlina et al. (2013) menekankan, dalam perencanaan strategi, 

penting untuk memperhatikan proses penyusunan rencana itu sendiri, aktor atau 

pemangku kepentingan yang terkait, strategi yang telah digunakan oleh kasus 

sukses, serta interaksi faktor yang dapat mendukung maupun menghambat upaya 

perencanaan strategi dan pelaksanaannya. 

 Perencanaan strategi di abad ke-21 melibatkan lingkungan sosial ekonomi 

eksternal, dan lingkungan organisasi internal, yang merupakan atribut penting dari 

model bisnis (Boons dan Lüdeke-Freund 2013). Evaluasi dari tujuan dan kinerja 

berdasarkan rencana strategis dan faktor internal dan eksternal memainkan peran 

penting dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisasi (Dragnić 2014). 

Suter et al. (2012) menekankan bahwa dalam pembuatan sebuah strategi, teori 

sistem menyediakan model makro dan mikro untuk mempelajari teori organisasi, 

menilai dinamika individu dan kelompok, serta hubungan struktural eksternal dan 

internal. Penekanan utama dari teori sistem adalah untuk mendapatkan 
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pemahaman melalui refleksi pada hubungan faktor-faktor kritis (Amster dan 

Debolli 2013).  

Dalam hal pembuatan strategi, Amekawa (2010) dalam risetnya mengenai 

strategi pertanian di negara berkembang, menyebutkan pentingnya memasukkan 

indikator keberlanjutan khususnya dalam skala petani kecil. Stefan dan Paul 

(2008) juga menegaskan bahwa pembuatan kebijakan yang berkelanjutan dapat 

mengarah pada peningkatan hubungan dengan para pemangku kepentingan, 

mengurangi biaya input, dan meningkatkan pendapatan melalui akses yang lebih 

baik ke pasar dan kemungkinan produk yang berbeda serta teknologi baru.  

Salah satu tantangan utama yang terkait dengan keberlanjutan dan tema 

umum di seluruh literatur adalah ketidakmampuan untuk mengembangkan filosofi 

universal dan kerangka kerja umum yang mewakili strategi keberlanjutan. 

Meskipun terdapat variasi dalam definisi, ada tiga tema yang saling terkait di inti 

keberlanjutan: integritas lingkungan, keadilan sosial, dan kemakmuran ekonomi. 

Indikator keberlanjutan ini memiliki banyak variasi, namun penelitian Amekawa 

(2010) menyimpulkan bahwa ketiga indikator yang disebutkan di atas adalah 

bentuk indikator yang terukur, integratif, dan holistik. Lebih lanjut, Amekawa 

(2010) juga menjelaskan bahwa dimensi kemakmuran ekonomi yang dimaksud 

adalah adanya pemanfaatan keragaman agroekosistem untuk tercapainya 

ketergantungan minimum pada input eksternal, serta adanya integrasi tanaman dan 

ternak sehingga tercipta peningkatan produktivitas, keamanan pangan, keragaman 

pangan, dan stabilitas penghasilan petani. Dari segi keadilan sosial, yang banyak 

menjadi sorotan adalah mengenai pemberdayaan petani dan pengembangan 

budaya bertani yang ada di pedesaan, sedangkan dari segi lingkungan, indikator 

yang banyak digunakan adalah kualitas udara, air, dan tanah. 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembuatan strategi adalah hal yang penting untuk memecahkan masalah-masalah 

di pertanian organik di Indonesia. Dalam membuat strategi ini, pemangku 

kepentingan adalah komponen penting yang harus dilibatkan demi terciptanya 

strategi yang berkelanjutan. Adapun indikator keberlanjutan yang dimaksud 

adalah terciptanya integritas lingkungan, keadilan sosial, dan kemakmuran 

ekonomi. Dalam hal pembuatan strategi pertanian organik yang berkelanjutan, 

teori sistem adalah kerangka kerja konseptual yang mungkin tepat untuk 

mengeksplorasi kebijakan dan strategi yang digunakan. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan analisis pendahuluan dapat disimpulkan bahwa pertanian 

organik di Indonesia belum memiliki strategi yang komprehensif (Mayrowani 

2015). Selain itu Mayrowani (2015) juga menegaskan bahwa isu keberlanjutan 

belum menjadi fokus bagi para pemangku kebijakan di bidang pertanian organik 

ini. Lebih lanjut Fadlina et al. (2013) menyebutkan pentingnya peran pemangku 

kepentingan dalam pembuatan suatu strategi, yang apabila ditelaah, belum pernah 

dilakukan di industri pertanian organik di Indonesia. 

Dengan penjabaran di atas, terdapat dua gap yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini: 
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1. Gap Empiris 

Gap empiris dalam penelitian ini menyoroti peran pemangku 

kepentingan yang dirasa penting dalam pembuatan strategi, namun di 

sisi lain, pemetaan pemangku kepentingan yang menyeluruh dan 

berkelanjutan belum pernah dilakukan (Mayrowani 2015). 

2. Gap Teoretis 

Adapun gap teoretis menyoroti belum adanya penelitian komprehesif 

mengenai pembuatan strategi di pertanian organik di Indonesia, 

termasuk penggunaan indikator keberlanjutan dalam strategi tersebut. 

 Berdasarkan gap empiris dan teoretis tersebut, sebuah penelitian 

diperlukan untuk mengungkap strategi keberlanjutan bisnis organik hortikultura di 

Indonesia.  

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian, identifikasi, dan perumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Memetakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertanian organik 

khususnya hortikultura di Indonesia; 

2. Menganalisis strategi yang sudah diterapkan di pertanian organik 

khususnya hortikultura berkelanjutan di Indonesia; 

3. Merumuskan faktor kunci dalam pembuatan strategi keberlanjutan 

pertanian organik khususnya hortikultura di Indonesia; dan 

4. Menyusun strategi pertanian organik khususnya hortikultura yang 

berkelanjutan di Indonesia. 

 

 

Kebaharuan Penelitian 

 

Ladik dan Stewart (2008) mengungkapkan tiga domain kebaharuan dalam 

sebuah penelitian ilmiah: kebaharuan konsep, metode, dan konteks. Penelitian ini 

berusaha menjawab ketiga kebaharuan tersebut. 

1. Kebaharuan konsep  

a. Penelitian ini mencoba untuk menawarkan konsep baru tentang 

pendekatan pemangku kepentingan dalam pembuatan sebuah strategi, 

yang menurut Adebiyi (2014), pendekatan tersebut sangat efektif 

digunakan untuk pembuatan strategi pengembangan pertanian di 

negara berkembang. Selain itu, penelitian ini menekankan konsep 

keberlanjutan yang menjadi indikator penting dalam pembuatan 

strategi (Fadlina et al. 2013).   

b. Penggabungan empat teori besar, yaitu teori sistem, teori pemangku 

kepentingan, teori strategi bisnis, dan teori keberlanjutan. 

c. Penelitian ini berusaha menampilkan strategi keberlanjutan dan 

holistik, dalam hal ini integratif dengan kondisi empiris, di mana 

sebagian besar strategi yang ada sebatas model konseptual (teoretis). 

2. Kebaharuan metode 
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a. Penelitian ini mencoba menggunakan metode campuran kualitatif dan 

kuantitatif, untuk merumuskan strategi keberlanjutan di organik 

hortikultura di Indonesia. Sebagian besar penelitian mengenai 

pembuatan strategi ini menggunakan penelitian kualitatif (Lumbanraja 

2013). 

3. Kebaharuan konteks 

a. Penelitian ini menggunakan konteks ekonomi, sosial, dan lingkungan 

secara holistik dalam pembuatan strategi di pertanian organik 

khususnya hortikultura di Indonesia, yang mana sebagian besar 

penelitian terkait strategi keberlanjutan di pertanian organik khususnya 

hortikultura di Indonesia hanya menekankan konteks ekonomi atau 

lingkungan saja (Hubeis et al. 2013). 

b. Penelitian ini mengambil bukti empiris dari usaha yang memiliki 

variasi usia usaha (delapan, 15, dan 30 tahun) untuk melihat masing-

masing perkembangan strategi yang digunakan dalam bisnis pertanian 

organik khususnya hortikultura. Sebagian besar penelitian berfokus 

pada satu jenis rentang usaha saja (Hubeis et al. 2013). 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis 

Pihak manajemen pertanian organik khususnya hortikultura yang 

diteliti akan memperoleh gambaran mengenai strategi keberlanjutan 

pada pertanian organik, dengan melihat faktor internal dan eksternal 

yang mereka miliki, untuk mempertahankan bisnis pertanian mereka 

di Indonesia.  

2. Manfaat teoretis 

Pihak akademisi akan memperoleh gambaran awal mengenai strategi 

keberlanjutan di pertanian organik khususnya hortikultura di 

Indonesia yang menyeluruh dan integratif.            

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Ruang lingkup penelitian ini meliputi pemilihan pertanian organik 

khususnya hortikultura yang ada di Indonesia, dengan fokus bisnis yang dikelola 

oleh pihak swasta, dan sudah tersertifikasi secara nasional. Penelitian ini berusaha 

menggunakan sudut pandang bisnis yang sudah berjalan stabil (sudah 

menjalankan usahanya lebih dari lima tahun secara terus-menerus sampai saat 

penelitian ini dilakukan).   

 

 

 

 




