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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris di mana pembangunan diprioritaskan 

di bidang pertanian, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang 

berkomitmen dalam pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategis 

terhadap pembangunan nasional. Perwujudan ketahanan pangan merupakan 

kewajiban pemerintah bersama masyarakat (UU No.07/1996 tentang pangan). 

Suprihono (2003) menyatakan bahwa lebih dari 55 persen penduduk Indonesia 

bekerja dan melakukan kegiatannya di sektor pertanian terutama padi dan tinggal 

di pedesaan. Sehingga hal ini membuat peran sektor pertanian dalam 

pembangunan Indonesia menjadi sangat penting.  

Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004, menjelaskan pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah 

maupun  yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman 

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, 

dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau 

pembuatan makanan (PP No.28/2014 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan).  

Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 

kenaikan yang menyebabkan kebutuhan akan pangan nasional semakin 

meningkat. Pertumbuhan penduduk meningkat berdasarkan deret ukur sedangkan 

pertumbuhan pangan berdasarkan deret hitung yang berakibat terjadinya krisis 

pangan (Maltus, 1834 dalam Marwanto, 2013).  Hubeis dkk. (2013) menyatakan 

bahwa krisis pangan merupakan kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar 

masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, 

dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan serta konflik sosial. 

Penyelesaian mengatasi kebutuhan pangan yang semakin meningkat, maka 

pemerintah pada tahun 1963 telah menetapkan kebijakan bahwa untuk 

meningkatkan produksi pangan secara cepat dengan menerapkan teknologi 

pertanian modern yang dikenal dengan “Revolusi Hijau” (Rosmawati, 2016).  
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Revolusi hijau adalah suatu teknologi pertanian guna meningkatkan laju 

produksi hasil-hasil pertanian secara signifikan dengan suatu terobosan upaya 

yang nyata (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2015).  Upaya meningkatkan 

produksi pangan melalui kebijakan pemerintah tersebut ternyata berhasil dengan 

dibuktikannya swasembada pangan selama lima tahun antara 1984-1989. 

Tambunan (2004) mengungkapkan bahwa upaya peningkatan produksi padi 

melalui gerakan revolusi hijau ini telah mengantarkan Indonesia mencapai 

swasembada beras pada tahun 1984.  

Beras yang berasal dari tanaman padi merupakan salah satu bahan pokok 

(pangan) masyarakat Indonesia. Laju pertumbuhan produksi padi setiap tahun 

mengalami fluktuasi.  Hal ini karena peningkatan produksi padi tidak terjadi 

secara signifikan. Produksi padi dapat dilihat  pada Gambar 1. 

Gambar 1. Produksi  Tanaman Padi Nasional tahun 2011-2015 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 

 

Gambar 1 memperlihatkan produksi padi terus mengalami peningkatan.  

Akan tetapi pada tahun 2014 produksi padi mengalami penurunan sebanyak 0,44 

juta ton dibandingkan dengan tahun 2013. Penurunan produksi padi terjadi karena 

penurunan luas panen seluas 41,61 ribu hektar dan penurunan produktivitas 
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sebesar 0,17 Ku/Ha (Badan Pusat Statistik, 2015 dalam Permata, 2016). Produksi, 

luas panen dan produktivitas dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi di Indonesia 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 
 
 

Peningkatan produksi pangan di Indonesia dapat dicapai salah satunya 

dengan teknologi modern, yang dalam prakteknya petani melakukan pengolahan 

lahan, pemupukan dengan pupuk buatan, perbaikan jaringan perairan, penanaman 

bibit unggul serta pengendalian hama dan penyakit dengan pestisida. Teknologi 

ini menggunakan teknik bercocok tanam intensif dengan ciri pemakaian pestisida 

dan pupuk kimia sintetis dengan harapan kebutuhan pangan seluruh penduduk 

yang setiap tahun meningkat dapat terpenuhi (Mudjiono, 2011).  

Seiring dari berjalannya waktu timbul dampak negatif dari penggunaan 

pestisida dan pupuk kimia sintetis yakni kerusakan atau degradasi yang terjadi di 

permukaan bumi, seperti kerusakan hutan, penurunan keanekaragaman hayati, 

salinitas, penurunan kesuburan tanah, sedimentasi senyawa kimia di dalam tanah 

maupun perairan, erosi dan kerusakan lainnya (Rosmawati, 2016). 

Ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan bahan-bahan kimia sintetis 

menyebabkan usatahani beresiko pada penurunan produktivitas lahan sehingga 

laju pertumbuhan produksi pangan menjadi negatif. Balai Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian (2010) menjelaskan bahwa ketergantungan petani 
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Tahun 

  Pertumbuhan 

Growth 

2015 over 
  2011 2012 2013 2014 2015 2014 
       (%) 

1 Padi       
 Produksi (000 Ton) 65.757 69.056 71.280 70.846 75.551 6.64 

 Luas panen (000 Ha) 13.204 13.446 13.835 13.797 14.309 3.71 

 Produktivitas (ku/Ha) 49,80 51,36 51,52 51,35 52, 80 2.82 

2 Padi Sawah       

 Produksi (000 Ton) 62.528 65.188 67.392 67.102 71.801 7.00 

 Luas panen (000 Ha) 12.169 12.672 12.666 13.187 13.187 4.11 

 Produktivitas (ku/Ha) 51,38 53,18 52,98 54,45 54,45 2.77 

3 Padi Ladang       

 Produksi (000 Ton) 3.229 3.868 3.888 3.744 3.75 0.15 

 Luas panen (000 Ha) 1.035 1.164 1.163 1.131 1.123 -0.74 

 Produktivitas (ku/Ha) 31,21 33,22 33,42 33,11 33,4 0.88 
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terhadap pupuk anorganik yang masih tinggi serta adanya kebijakan subsidi 

pupuk mengakibatkan penggunaan pupuk anorganik seringkali berlebihan, yang 

kemudian berdampak pada penurunan kondisi bahan organik dalam tanah.  

Upaya untuk memperbaiki lingkungan tetapi tetap mempertahankan 

produktivitas pangan salah satu alternatifnya adalah pertanian organik. Sejalan 

dengan kesadaran masyarakat mengkonsumsi makanan sehat dan keseimbangan 

ekosistem, maka muncul slogan “Back To Nature” yang didukung syarat 

penjaminan produk pertanian, yaitu aman untuk di konsumsi (food safety 

attributer), memiliki kandungan nitrusi yang tinggi (nutrional attributes), dan 

ramah terhadap lingkungan (eco-labelling attributes) (Sutanto, 2002).  

Suntainable Development Goals (SDG‟s) 2016 menyatakan menjaga 

kelestarian lingkungan hidup, dengan prinsip-prinsip pembangunan  

berkelanjutan  dengan kebijakan program nasional serta mengembalikan sumber 

daya yang hilang,   dimana salah satunya merupakan menjaga kelestarian daratan, 

maka untuk menjaga kelestarian lahan pertanian yang merupakan sumber 

makanan pokok masyarakat, satu-satunya alternatif untuk mengembalikan 

kelestarian lahan pertanian adalah dengan pertanian organik, yaitu pertanian yang 

kembali ke alam, tanpa menggunakan pupuk kimia ataupun pestisida (Sumekar 

dan Haryadi, 2016).  

Pertanian organik merupakan budidaya yang dalam pelaksanaannya tidak 

menggunakan bahan-bahan kimia sintetis melainkan menggunakan bahan-bahan 

hayati (organik) seperti penggunaan pupuk hijau, pupuk hayati, peningkatan 

biomasa, penyiapan kompos yang diperkaya dan pelaksanaan pengendalian hama 

dan penyakit secara hayati diharapkan mampu memperbaiki kesehatan tanah 

sehingga hasil tanaman dapat ditingkatkan, serta aman dan menyehatkan manusia 

yang mengkonsumsi (Sutanto, 2002).  

Pertanian organik memiliki dua pemahaman umum yang penting dan patut 

untuk di kembangkan. Pertama, pertanian organik “absolut” (POA) merupakan 

sistem pertanian yang sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintetis, 

akan tetapi hanya menggunakan bahan alam berupa bahan organik dan pupuk 

organik. Kedua, pertanian organik “rasional” atau semi organik merupakan 



5 

pertanian yang dalam pelaksanaannya menggunakan bahan-bahan organik sebagai 

salah satu masukan yang berfungsi sebagai perbaikan tanah, namun tidak tertutup 

kemungkinan penggunaan pupuk kimia (Fagi dan Las, 1988 dalam Pirngadi, 

2009).  

Makarim dan Suhartatik (2006) menyatakan bahwa padi semi organik 

merupakan pertanian dengan bahan yang bebas bahan kimia, pestisida kimia, serta 

rendah pupuk kimia. Dikatakan semi organik karena dalam pelaksanaan 

usahataninya tidak menggunakan pestisida kimia namun masih menggunakan 

pupuk kimia sesuai dosis yang dianjurkan dalam Standar Operasional Produksi 

(SOP) padi  semi organik.  

Perubahan usahatani padi anorganik ke organik tidak bisa dilakukan secara 

tiba-tiba agar tidak terjadi penurunan produktivitas, butuh waktu yang cukup 

sebagai masa transisi, menurut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 

Perkebunan (2015) bahwa masa transisi lahan pertanian anorganik ke pertanian 

organik membutuhkan waktu sekitar dua tahun. Masa  transisi adalah  masa  yang  

diperlukan dalam proses perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah secara 

bertahap sampai keadaan stabil dimana  ketersediaan unsur hara  yang  dapat  

digunakan secara  efektif  oleh  tanaman  dalam jumlah  mencukupi.  Masa  

transisi merupakan  salah  satu  hal  penting yang  harus  diketahui dan dipahami 

dalam proses konversi dari pertanian anorganik ke pertanian organik, menurut  

beberapa  hasil  penelitian bahwa  selama  periode transisi produksi lebih rendah 

dibandingkan pertanian konvensional (anorganik), (Neera et al., 1999 dalam 

Padel, 2001). 

Dewasa ini, beberapa petani sudah menerapkan pertanian organik dan semi 

organik dalam budidaya secara intensif.  Mulyaningsih (2010) dalam kajiannya 

bahwa Jawa Barat merupakan provinsi kedua setelah Jawa Timur penghasil padi 

organik. Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu 

sudah menerapkan pola budidaya secara organik oleh para petani walaupun tidak 

secara menyeluruh.  
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Kecamatan Cisayong pada tahun 2015 memiliki total luas lahan panen 

seluas 5.212 hektar, produksi sebesar 38.747,75 ton dan produktivitas 98,38 

ton/hektar. Data luas panen, produksi dan produktivitas dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

Tabel 2. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Kecamatan 

Cisayong  tahun 2015 

Desa Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) 

Santanamekar 443 3.335,79 7,53 

Cisayong 513 3.898,80 7,60 

Sukajadi 423 3.214,80 7,60 

Sukasukur 448 3.373,44 7,53 

Jatihurip 161 1.207,50 7,50 

Sukaraharja 259 1.994,30 7,70 

Mekarwangi 389 2.956,40 7,60 

Nusawangi 419 3.155,07 7,53 

Cikadu 305 2.296,65 7,53 

Purwasari 471 3.579,60 7,60 

Cileuleus 310 2.356,00 7,60 

Sukasetia 504 3.795,12 7,53 

Sukamukti 476 3.584,28 7,53 

Jumlah 5.121 38.747,75 98,38 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tasikmalaya 

Rata-rata produksi tiap desa di Kecamatan Cisayong sebesar 2.980,60 ton, 

dan rata-rata produktivisas sebesar 7,56 ton/ha. Desa Sukasukur merupakan satu-

satunya desa yang menerapkan tiga jenis usahatani yakni anorganik, semi organik 

dan organik dibandingkan dengan desa lainya di kecamatan Cisayong. Jenis 

usahatani padi semi organik di Desa Sukasukur sudah menginjak 3 kali musim 

tanam, sedangkan jenis usahatani padi organik sudah menginjak tahun ke tiga. 

Desa Sukasukur pada tahun 2015 memperoleh 3.214,80 ton, menunjukkan bahwa 

desa Sukasukur produksi padi diatas rata-rata, tetapi produktivitas menunjukan 

dibawah rata-rata sebesar 7,53 ton/ha. 

Dari uraian diatas, maka penulis tertatik untuk menganalisis usahatani 

anorganik, semi organik dan organik di Desa Sukasukur Kecamatan Cisayong, 

Kabupaten Tasikmalaya. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penilis merumuskan beberapa 

rumusan masalah yaitu: 

1) Bagaimana keragaan usahatani padi anorganik, semi organik dan organik 

di Desa Sukasukur, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikamalaya? 

2) Berapakah produktivitas padi yang dibudidayakan secara anorganik, semi 

organik dan organik di Desa Sukasukur, Kecamatan Cisayong, Kabupaten 

Tasikmalaya? 

3) Adakah perbedaan produktivitas, biaya produksi, penerimaan, pendapatan 

dan R/C usahatani padi anorganik, semi organik dan organik di Desa 

Sukasukur, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Mendeskipsikan keragaan usahatani padi anorganik, semi organik dan 

organik di Desa Sukasukur, Kecamatan Cisayong, Kabupaten 

Tasikamalaya. 

2) Mengetahui produktivitas padi yang dibudidayakan secara anorganik, semi 

organik dan organik di Desa Sukasukur, Kecamatan Cisayong, Kabupaten 

Tasikmalaya. 

3) Menganalisis perbedaan produktivitas, biaya produksi, penerimaan, 

pendapatan dan R/C usahatani padi anorganik, semi organik dan organik di 

Desa Sukasukur, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1) Penulis, untuk pengaplikasian segala ilmu yang telah diperoleh selama 

perkuliahan, serta dapat melatih dan mengembangkan kemampuan 

berpikir dan menganalisis permasalahan yang ada di lapangan. 

2) Kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi, sebagai informasi dan 

pengetahuan yang berguna sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan 
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pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.  

3) Petani, sebagai tambahan pengetahuan dan informasi mengenai 

perbedaan keuntungan dan manfaat pertanian anorganik, semi organik 

dan organik.  

4) Pemerintah, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pembuatan 

kebijakan mengenai pengembangan pertanian. 

 


