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1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian di Indonesia masih memegang peranan penting dari 

keseluruhan perekonomian nasional, sehingga pertanian merupakan sektor yang 

sangat mendukung kemajuan suatu bangsa. Peranan pertanian dalam perekomian 

nasional mencakup peningkatan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan juga dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). 

Kementerian pertanian (2019) melansir kenaikan PDB sektor pertanian terjadi pada 

awal tahun 2019, dimana tumbuh sekitar 5,41 persen. Pangan merupakan kebutuhan 

dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat sehingga komoditas 

tanaman pangan utamanya padi merupakan suatu komoditas sangat penting dan 

strategis. Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan 

ketahanan pangan karena penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan 

secara berkelanjutan (Renstra Kementan 2015-2019). Hal ini pun diikuti dengan 

tujuan Kementerian Pertanian pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 

2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertanian tentang persentase 

pangan organik. 

Indonesia menjadi salah satu negara yang mulai mengembangkan pertanian 

organik. Pertanian organik tidak hanya sebatas meminimalisir serta meniadakan 

pengunaan akan input sintetis dan kimiawi, tetapi penggunaan terhadap sumber- 

sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, penghematan energi dan 

produksi makanan sehat juga. Keingintahuan serta kesadaran masyarakat Indonesia 

lambat laun mulai meningkat akan pertanian organik terutama dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pangan utama yaitu padi/beras. Daya tarik terhadap 

pertanian organik baik petani ataupun masyarakat biasa juga dipicu dengan 

kesadaran akan bahaya yang tinggalkan dari pemakaian sintetis yang berlebihan, 

kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman akan kesehatan dan 

juga ramah terhadap lingkungan sehingga terjadi peningkatan akan produk 

pertanian organik terutama beras organik. 
 
 

Gambar 1 Produksi Padi dan Setara Padi Kabupaten Subang 

 

Gambar diatas menggambarkan produksi padi dan setara padi pada 

Kabupateng Subang. Jawa Barat merupakan provinsi mempunyai 6.944 Ha titik 

wilayah organik yang terletak di 22 Kabupaten, salah satunya ialah Kabupaten 
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Subang. Kementerian Pertanian melansir bahwa mendukung penuh pada tahun 

2019 Jawa Barat sebagai produsen atau penghasil beras organik terbesar di 

Indonesia (Kementerian Pertanian 2019). Desa Pringkasap merupakan salah satu 

lumbung padi di Kabupaten Subang, memiliki potensi sawah seluas 627 Ha yang 

dilintasi irigasi tarum timur dan sebagian area bisa ditanami sebanyak tiga kali 

dalam setahun. Ide dasar dari P4S Agrospora di Desa Pringkasap adalah sebagai 

upaya untuk mensejahterakan petani dengan cara meningkatkan perekonomian 

petani. Saat ini petani hanya memproduksi beras konvensional dengan harga yang 

relatif rendah. Hal tersebut merupakan sebuah dilema bagi petani dimana petani 

menginginkan harga gabah tinggi, akan tetapi pada kenyataannya ketika panen 

harga gabah ditingkat petani rendah. Adapun penyebab rendahnya harga gabah 

ditingkat petani ialah karena petani tidak memiliki posisi tawar sehingga harga 

cenderung ditentukan oleh tengkulak, sedangkan pada aktual dilapangan petani 

sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli, akan tetapi pada kenyataanya 

petani tidak mampu menentukan harga gabahnya sendiri. 

Ketidakpastian harga tersebut sudah berlangsung cukup lama, sehubungan 

dengan hal tersebut upaya untuk meningkatkan nilai jual gabah tersebut adalah 

dengan merubah cara budidaya. Adapun cara untuk meningkatkan harga jual gabah 

petani, dilakukan terobosan baru yaitu dengan merubah cara budidaya 

menggunakan teknologi ramah lingkungan. Dengan teknologi tersebut gabah/beras 

yang dihasilkan bebas dari residu kimia sehingga dapat meningkatkan harga jual 

gabah tersebut dan secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf hidup petani. 

Salah satu caranya adalah dengan memproduksi Beras Organik Pringkasap, beras 

yang memiliki keunggulan lebih dengan pangsa pasar menengah ke atas sehingga 

harga jual gabah ditingkat petani tetap tinggi tanpa mengkhawatirkan daya beli 

masyarakat. 

Penelitian tentang adopsi petani terhadap penerapan pertanian organik studi 

kasus pada Desa Pringkasap ini menjadi penting, dikarenakan Indonesia sebagai 

negara berkembang, dimana sebagain masyarakatnya sudah mempunyai kesadaran 

pola hidup sehat yang menjadi jargon kampanye yang cukup menarik jika 

dihadapkan dengan kehidupan manusia pada jaman sekarang dimana cukup rentan 

penyakit. Pola hidup sehat ini telah melembaga secara internasional dimana 

mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut food safety 

attributes, nutritional attributes dan eco-labelling attributes menjadi peluang bagi 

petani untuk beralih dari pertanian yang konvensional menuju pertanian organik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Peningkatan kualitas hidup dan taraf kehidupan masyarakat Indonesia secara 

umum saat ini menjadikan munculnya berbagai usaha yang dilakukan oleh berbagai 

pihak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tingginya tingkat kepedulian terhadap 

lingkungan dan kesehatan membuat sektor pertanian semakin bervariasi dalam 

menanggapi hal tersebut. Usahatani padi yang saat ini terus berkembang dan 

mengeluarkan berbagai inovasi baru diantaranya adalah beras organik, banyak 

provinsi yang sudah mengedepankan hal tersebut. 

Jawa Barat dalam hal ini merupakan salah satu dari provinsi yang memiliki 

lahan subur pada sektor pertaniannya didukung Pemerintah juga pernah 

mencanangkan program kembali ke organik dengan slogan Go-Organic tepat pada 

tahun 2010 yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk 
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meningkatkan produksi padi yang berkelanjutan dan selaras dengan alam (Sulaiman 

et al. dalam Imam 2016). Salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat 

dan menerapkan pertanian organik adalah Kabupaten Subang. Menurut data tahun 

2018, Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten dengan produksi GKG 

tertinggi dengan jumlah 991.000 ton (BPS 2019). 

Penerapan pertanian organik khususnya beras/padi organik masih relatif 

sedikit daripada banyaknya petani di Desa Pringkasap yang masih menggunakan 

pertanian konvensional. Hal ini dikarenakan berbagai faktor dan tidak banyak 

petani yang mengetahui bahwa penerapan pertanian organik berpotensi menjadi 

suatu strategi untuk meningkatkan pendapatan petani, meminimalisir penggunaan 

bahan bahan kimia, efisiensi pengeluaran petani, dan peningkatan mutu produk. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana proses adopsi petani terhadap penerapan sistem pertanian organik 

di Desa Pringkasap, Kecamatan Pabuaran? 

2. Apa saja faktor-faktor yang berhubungan proses adopsi petani terhadap 

penerapan sistem pertanian organik khususnya padi organik di Desa 

Pringkasap? 

3. Bagaimana proses petani bermitra dengan P4S agrospora dalam inovasi 

penerapan pertanian organik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui serta menganalisis proses petani bermitra dengan P4S agrospora 

dalam adopsi penerapan pertanian organik. 

2. Mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang berhubungan dan mempengaruhi 

proses adopsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik; 

3. Menganalisis proses adopsi petani terhadap penerapan sistem pertanian 

organik; 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pihak – pihak sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, memperoleh pengetahuan tentang proses, tingkat dan faktor- 

faktor apa saja yang mempengaruhi dan berhubungan dalam adopsi petani 

dalam penerapan pertanian organik. 

2. Bagi paguyuban, memperoleh rujukan terkait strategi untuk memahami faktor 

yang mempengaruhi adopsi petani terhadap penerapan pertanian organik 

khusunya beras organik. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian yang akan di bahas 

pada thesis ini merupakan adopsi petani dalam penerapan pertanian organik 

khususnya beras/padi organik di Desa Pringkasap, Kecamatan Pabuaran, 

Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Petani yang akan diteliti adalah petani 

yang sudah menerima dan juga menolak tentang sosialisasi pertanian organik di 

Desa Pringkasap. 




