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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Perkembangan tanaman hortikultura dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan, baik dalam produksi dan luas areal panen. Sekarang masyarakat
mulai menyadari untuk hidup lebih sehat dan kembali ke alam, yang disebut
“back to nature”, hal ini disebabkan banyak ditemukannya kasus jika makanan
mengandung zat kimia, contohnya pewarna, pengawet makanan. Pemakaian
pestisida kimia yang banyak mengganggu keseimbangan ekosistem, yaitu
memutus salah satu rantai ekosistem disekitar lahan. Dampak penggunaan
pupuk kimia yang berlebihan menyebabkan tanah menjadi keras, kering dan
asam. Banyak pengaruh negatif yang ditimbulkan sehingga mendorong petani
mengubah pola bertaninya menjadi pertanian organik.

Kondisi petani konvensional sungguh memprihatinkan, tingginya biaya
produksi seperti pupuk kimia, pestisida, bibit, herbisida, fungisida dan
sebagainya ternyata tidak diikuti dengan hasil produksi yang diperoleh setelah
panen. Berdasarkan pengalaman bertani secara konvensional terdapat persoalan
antara lain masalah biaya operasional yang tinggi, degradasi lahan, hama yang
tidak terkendali, berkurangnya kesempatan kerja, berkurangnya varietas lokal,
ketergantungan dan kemiskinan di pedesaan. Persoalan-persoalan pertanian
pada saat konvensional tersebut dapat dikatakan terjadi dalam seluruh proses
bertani. Maka dalam konteks persoalan pertanian, pertanian organik saat ini
menjadi sebuah solusi yang berkaitan dengan persoalan lingkungan,
sumberdaya pertanian, keadilan pasar( Francis, 2000) .

Di Indonesia pertanian organik mulai diperkenalkan oleh beberapa petani
yang sudah mapan dan memahami keunggulan pertanian organik. Kesadaran
konsumen memperoleh produk yang sehat dan ramah lingkungan semakin
meningkat, sehingga terdapat peluang meningkatnya pendapatan petani
(Pracaya, 2006).

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sektor pertanian
sebagai sumber mata pencaharian mayoritas penduduknya. Sebagian besar
penduduknya menggantungkan hidup di sektor pertanian, penggunaan lahan
diwilayah Indonesia diperuntukan sebagai lahan pertanian (Mubyarto, 1998).
Angkatan kerja sebesar 41,20% masih menggantungkan nasibnya bekerja
disektor pertanian (BPS, 2012).

Kondisi petani organik saat ini dikatakan maju karena rendahnya biaya
produksi seperti pupuk, pestisida, bibit. Harga komoditi organik lebih tinggi
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dibandingkan komoditi konvensional, sehingga dapat meningkatkan
pendapatan petani. Dengan peningkatan penghasilan petani organik akhirnya
akan meningkatkan kemampuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan
sosial ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Saat ini petani organik khususnya kelompok tani tranggulasi di Dusun Selo
Ngisor, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Jawa Tengah terus mengembangkan
usahatani sayuran organik. Diharapkan dengan budidaya sayuran organik dapat
meningkatkan penghasilan petani karena sayuran merupakan salah satu
komoditi yang sangat potensial untuk terus dikembangkan dan memiliki nilai
jual yang tinggi. Berdasarkan data Statistik Pertanian Organik Indonesia
(SPOI) yang diterbitkan oleh Aliansi Organis Indonesia (AOI) tahun 2009,
total jumlah pelaku pertanian organik yang tercatat adalah 12.101 produsen.

Dusun Selo Ngisor, Desa Batur, Kecamatan Getasan terletak di daerah
lereng gunung Merbabu dengan lingkup masyarakat desa yang sebagian besar
bermata pencaharian sebagai petani. Hasil yang diperoleh dari pertanian
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan
rumah tangga petani. Sebagian besar masyarakat berusaha tani secara
konvensional tetapi sekarang sudah mulai beralih ke organik. Dari perubahan
pola tanam tersebut adakah perbedaan yang dirasakan oleh petani dari segi
sosial ekonomi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kehidupan sosial ekonomi
sebelum dan sesudah menjadi petani organik. Dari penelitian ini akan diperoleh
gambaran mengenai kesejahteraan, interaksi sosial dan kemampuan
manajemen, pendapatan, biaya serta investasi, yang akan mengetahui dengan
jelas realita bagaimana kehidupan petani yang dulunya konvensional dan
sekarang beralih menjadi petani organik.

1.2. Tujuan
1. Mengetahui perbedaan kehidupan sosial (kesejahteraan, interaksi sosial,

kemampuan manajemen) sebelum dan sesudah menjadi petani organik.
2. Mengetahui perbedaan kehidupan ekonomi (pendapatan, biaya, investasi)

sebelum dan sesudah menjadi petani organik.
1.3. Signifikansi

Dari segi ilmiah diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu
pengetahuan di bidang sosial ekonomi pertanian, khususnya mengenai
kehidupan sosial ekonomi sebelum dan sesudah menjadi petani organik.

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi
bagi beberapa kalangan yang ingin mengembangkan pertanian organik.
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1.4. Batasan Masalah
Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada bagaimana kehidupan

sosial ekonomi sebelum dan sesudah menjadi petani organik. Sistem pertanian
organik adalah suatu pola pertanian yang menggunakan pupuk, pestisida
alamiah dan manajemen produksi ekologis yang mendukung dan memperkaya
keanekaragaman hayati, siklus biologis dan aktivitas tanah.

Pertanian konvensional merupakan cara bertani yang memanfaatkan
teknologi penggunaan input banyak dengan tujuan memperoleh output lebih
tinggi dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Kehidupan sosial ekonomi petani adalah cara-cara yang diterapkan
seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta pemanfaatan
penghasilan yang diperoleh dan mengenai keadaan hidup sehari-hari.

Aspek sosial yang akan dilihat meliputi kesejahteraan, interaksi sosial
dan kemampuan manajemen.
Kesejahteraan merupakan keadaan dimana petani hidup berkecukupan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya.
Interaksi sosial adalah hubungan secara umum yang menyangkut antara petani
dengan petani, kelompok tani dengan kelompok tani, petani dengan kelompok
tani.
Kemampuan manajemen merupakan keahlian petani dalam menentukan,
mengorganisir dan mengkoordinasi faktor-faktor produksi sayuran yang
digunakan sehingga mampu menghasilkan produksi sayuran yang diharapkan.

Aspek ekonomi yang akan dilihat yaitu pendapatan, biaya dan investasi.
Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh petani dari hasil
penjualan produk sayuran yang dihitung dari selisih antara penerimaan dengan
biaya produksi selama musim tanam lalu yang dinyatakan dalam satuan rupiah
per ha per musim tanam(Rp/ha/MT).
Biaya produksi adalah total pengeluaran petani yang diperlukan dalam
melakukan proses produksi sayuran dinyatakan dalam satuan rupiah per ha per
musim tanam (Rp/ha/MT).
Investasi adalah penanaman modal petani ke dalam bentuk peralatan selama
menjalankan usahatani, yang dimanfaatkan untuk menunjang keberlanjutan
produksi sayuran dimasa yang akan datang.


