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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam memasuki era globalisasi perdagangan dewasa ini, membuat

perdagangan komoditas pertanian mengalami persaingan yang ketat. Sektor

pertanian tidak lagi menjadi aktivitas yang sederhana, tidak sekedar bercocok

tanam tetapi menjadi suatu kegiatan bisnis yang kompleks, sehingga memaksa

petani sebagai produsen utama produk-produk pertanian harus mampu bersaing

dengan produsen pertanian lain diberbagai Negara. Dalam kondisi demikian,

maka produsen akan saling bersaing dengan sekuat tenaga untuk merebut pasar,

akibatnya produsen yang kalah bersaing akan semakin lemah dan termarginalkan.

Kurniawan (2011) mengemukakan bahwa globalisasi perdagangan produk

akan menekankan persyaratan mutu, keamanan pangan, sanitary and

phytosanitary (SPS) serta jaminan kegiatan produksi dilakukan secara ramah

lingkungan. Dengan demikian aspek keamanan pangan, mutu, serta aspek

lingkungan harus menjadi bagian dari sistem produksi, dan sekaligus sebagai

upaya meningkatkan daya saing pasar. Oleh karena itu, dalam keadaan ini kita

tidak cukup hanya memproduksi dalam jumlah besar dan produktivitas tinggi,

dengan mengabaikan aspek efisiensi, keamanan pangan, dan produksi yang ramah

lingkungan.

Untuk memenangkan persaingan tersebut, tantangan yang paling dominan

bagi produsen pertanian adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kepada

konsumen bahwa produk hasil pertanian yang akan mereka konsumsi bermutu,

aman, dan pada tingkat harga yang terjangkau, serta produksi yang ramah

lingkungan. Konsekuensinya, produsen pertanian harus mampu menerapkan

sistem jaminan mutu, jaminan keamanan pangan, dan jaminan produksi yang

ramah lingkungan sebagai fokus kegiatan utama. Walaupun konsekuensi tersebut

akan menambah biaya produksi, namun peningkatan biaya tersebut akan

diimbangi dengan penerimaan dari konsumen.

Peningkatan daya saing hortikultura adalah salah satu cara untuk dapat

masuk dan bersaing pada perdagangan global. Dalam menghadapi tuntutan dan

persaingan perdagangan global, perlu adanya pembinaan melalui pelatihan petani
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dalam penerapan budidaya yang baik (Good Agriculture Practices). Penerapan

budidaya yang baik (GAP) adalah upaya untuk menghasilkan produk bermutu,

aman dikonsumsi, serta mencakup penerapan teknologi ramah lingkungan.

Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) dalam pengembangan hortikultura,

diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor:

61/Permentan/OT.160/11/2006, tentang Pedoman Budidaya Buah yang baik

(Good Agriculture Practices for Fruits). Kemudian pada tahun 2009 direvisi

menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48 Permentan/OT.140/10/2009,

tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (Good Agriculture

Practices for Fruit and Vegetable). Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan

Menteri Pertanian sebagai dasar hukum penerapan GAP, sosialisasi GAP

dilakukan sejak tahun 2006, melalui: bimbingan penerapan yang dilaksanakan dan

difasilitasi pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota); pendampingan oleh

petugas/penyuluh/peneliti yang kompeten dalam penerapan GAP; adanya “Kebun

Contoh” penerapan GAP serta pedoman implementasi dilapangan dalam bentuk

Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dalam operasional pelaksanaannya, GAP dibuat standar pekerjaan dalam

bentuk SOP untuk setiap komoditas dan spesifik lokasi, agar produk yang

dihasilkan memenuhi standar dan kebutuhan konsumen. SOP ini hanya dibuat

dalam bentuk manual dan akan secara terus menerus diperbaiki, yang kemudian

akan diterapkan oleh petani pada suatu lokasi. Dengan mengikuti manual tersebut

secara tepat, maka produk yang dihasilkan akan sesuai dengan yang direncanakan

(mutu, jumlah produk berkualitas, produktivitas) serta standar yang telah

ditetapkan. Kontrol kualitas dapat dilakukan dengan mengecek proses produksi.

Teknik budidaya yang ditetapkan dalam SOP, bedasarkan rekomendasi ahli

pertanian senior, praktisi, dan petani maju, serta dirancang sesuai dengan kondisi

lokal aktual (spesifik lokasi), sehingga mudah diadopsi oleh petani.

Penerapan GAP sudah menjadi tuntutan dan persyaratan dalam penyediaan

produk di pasaran dan perdagangan produk pertanian, dan sudah menjadi isu

perdagangan global, sehingga GAP sudah banyak diterapkan di beberapa negara

dan wilayah. Negara-negara lain yang telah menerapkan prinsip GAP dalam

sistem produksi pertanian mereka, antara lain Malaysia telah menerapkan prinsip
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GAP dengan SALM (Skema Akreditasi Ladang Malaysia), Australia dengan

Fresh Care, New Zealand dengan Approved Supplier Program, Inggris dengan

Assured Produce Scheme, Uni Eropa dengan EUREP GAP dan Q System

(Thailand). GAP menjadi isu yang sangat penting karena disamping peningkatan

produksi dan produktivitas, peningkatan permintaan dan tuntutan konsumen

terhadap jaminan mutu dan keamanan produk juga menjadi syarat utama

(Sukmadjaja, 2007).

Dinas Pertanian dalam melakukan sosialisasi budidaya hortikultura

berdasarkan GAP tersebut, melalui metode siklus pembelajaran petani secara

langsung di lahan usahataninya dengan konsep Sekolah Lapangan (SL). Sekolah

Lapang Good Agriculture Practices (SL-GAP) merupakan salah satu pendekatan

dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petani tentang

prinsip GAP, melalui pola pembelajaran lewat pengalaman dengan menggunakan

lahan sebagai tempat belajar. Melalui sekolah lapangan yang dilakukan setiap

minggu sepanjang periode tanam, diharapkan petani dapat memantau pertanaman

secara teratur sekaligus dapat mengkaji dan membahasnya, sehingga menjadi ahli

dan dapat mengambil keputusan sendiri.

Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang merupakan salah

satu daerah sebagai sentra penghasil komoditas hortikultura, khususnya tanaman

apel di Kecamatan Pujon. Potensi pertanian Kecamatan Pujon meliputi:

1). Tanaman wortel dengan total luas lahan 250 ha dan jumlah produksi 30 ton/ha

terletak di Desa Ngarab, Desa Tawangsari, Desa Sukomulyo dan Desa Ngroto;

2). Tanaman kol bulat dengan total luas lahan 150 ha dan jumlah produksi 30

ton/ha; 3). Tanaman apel dengan total luas lahan 295 ha dan jumlah produksi 30

ton/ha terletak di Desa Madiredo, Desa Tawangsari, Desa Bendosari, Desa

Wiyurejo, dan Desa Pujon Lor (Pemkab. Malang Kecamatan Pujon, 2014).

Tingginya produktifitas tanaman apel di Desa Madiredo tidak diimbangi dengan

mutu buah apel yang dihasilkan. Rendahnya mutu buah apel di Desa Madiredo,

disebabkan petani belum melakukan pengelolaan usahatani secara baik dan belum

menerapkan teknologi anjuran. Petani tergantung pada penggunaan bahan kimia

untuk kegiatan budidaya secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan tingginya

tingkat residu bahan kimia, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak aman
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dikonsumsi serta mencemari lingkungan. Maka untuk dapat menghasilkan produk

bermutu, aman dikonsumsi, serta ramah lingkungan, perlu ditangani lebih terarah

menggunakan teknologi maju, dikelola secara professional, dan efektif sejalan

dengan kaidah Good Agriculture Practices (GAP).

Kelompok tani Harapan I merupakan kelompok tani di Desa Madiredo,

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang yang telah melaksanakan program GAP

pada tanaman apel melalui konsep sekolah lapang (SL-GAP). Kelompok tani ini,

terpilih karena sebagian besar anggotanya membudidayakan komoditas apel, yang

merupakan produk unggulan di desa tersebut. Program GAP pada tanaman apel

melalui SL-GAP, dilaksanakan pada bulan april-agustus tahun 2011 oleh

kelompok tani Harapan I. Hingga saat ini, program tersebut telah berselang

kurang lebih 3 (tiga) tahun. Selama selang waktu tersebut, belum diketahui apakah

kegiatan budidaya tanaman apel sudah sesuai dengan kaidah GAP yang diberikan

pada saat SL-GAP. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai respon

petani apel terhadap Sekolah Lapang Good Agriculture Practices (SL-GAP) di

Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Hal tersebut merupakan

salah satu yang menentukan keberhasilan dari program GAP pada tanaman apel.

Apabila respon petani apel tinggi, maka tujuan GAP untuk menghasilkan buah

apel dengan produktivitas tinggi, produk bermutu, aman dikonsumsi, serta

penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dapat tercapai.

1.2 Rumusan Masalah

Kegiatan budidaya apel yang dilakukan kelompok tani Harapan I di Desa

Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, berlangsung sepanjang tahun

dengan dua hingga tiga kali musim panen. Salah satu dampak dari “Revolusi

hijau” adalah ketergantungan petani pada pupuk dan pestisida kimia dengan

jumlah yang besar. Kondisi ini, juga membuat sebagian besar petani apel di Desa

Madiredo khususnya petani apel dalam kelompok tani Harapan I, melakukan

sistem pertanian yang sangat intensif dengan menggunakan input pupuk dan

pestisida kimia yang tinggi. Sistem pertanian ini akan mencemari lingkungan,

mengambil unsur hara, dan bahan organik tanah dalam jumlah besar, serta
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menurunkan kesuburan tanah, selain itu juga akan menurunkan mutu buah apel

karena tidak aman untuk dikonsumsi.

Penerapan budidaya yang baik (GAP) melalui konsep sekolah lapang yaitu

Sekolah Lapang Good Agriculture Practices (SL-GAP), merupakan inovasi baru

dalam bidang pertanian, sehingga dalam pelaksanaanya membutuhkan proses agar

dapat diterima oleh petani. SL-GAP bertujuan agar petani dapat secara mandiri,

aktif dan partisipatif, belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

petani tentang konsep, prinsip dan memenuhi kaidah-kaidah budidaya yang baik

(GAP) dalam kegiatan pertanian. Selanjutnya dapat meningkatkan produksi, mutu,

nilai tambah, dan daya saing produk, serta kegiatan produksi yang ramah

lingkungan..

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Permentan 48/2009, tujuan

penerapan pedoman budidaya yang baik (GAP) Buah dan Sayur ini adalah

1). Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman; 2). Meningkatkan mutu

hasil termasuk keamanan konsumsi; 3). Meningkatkan efisiensi produksi;

4). Meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya alam; 5). Mempertahankan

kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan;

6). Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang

bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri

dan lingkungan; 7). Meningkatkan daya saing dan peluang penerimaan produk

oleh pasar (pasar ekspor dan domestik). Sebagai Tujuan akhir adalah memberikan

jaminan keamanan terhadap konsumen, serta meningkatkan kesejahteraan petani

pelaku usaha.

Petani apel dalam kelompok tani Harapan I merupakan kelompok tani

yang telah melaksanakan program GAP pada tanaman apel melalui SL-GAP.

Dengan adanya SL-GAP pada kelompok tani tersebut, diharapkan dapat

memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani mengenai kegiatan

budidaya yang baik (GAP) khususnya tanaman apel, sehingga petani dapat

meninggalkan kegiatan budidaya apel dengan sistem yang intensif menggunakan

input kimia, menjadi sistem pertanian yang sesuai dengan kaidah GAP. Pelaksaan

program GAP pada tanaman apel melalui SL-GAP dilaksanakan pada bulan april-

agustus tahun 2011 oleh kelompok tani Harapan I, hingga saat ini belum diketahui
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apakah petani apel pada kelompok tani tersebut memperoleh pengetahuan dan

keterampilan mengenai budidaya yang baik (GAP) pada komoditas apel, setelah

mengikuti kegiatan SL-GAP, dan apakah perilaku petani apel pada kelompok tani

tersebut telah sesuai dengan kadidah/prosedur GAP, dalam melakukan penerapan

pada kegiatan budidaya apelnya, setelah dilaksanakan kegiatan SL-GAP. Untuk

itu perlu dilakukan penelitian mengenai respon petani apel terhadap SL-GAP.

Respon adalah aktivitas perilaku dari seseorang yang dihasilkan dari suatu

stimulus, tanpa memandang apakah stimulus tersebut dapat diidentifikasi atau

tidak dapat diamati (Gibson, et al. ,1996). Respon terkait dengan stimulus,

sehingga jika stimulus terjadi maka suatu respon akan mengikuti. Stimulus berupa

program GAP pada tanaman apel, dimana petani apel pada kelompok tani

Harapan I mengadopsi suatu inovasi yang diberikan pada program tersebut

melalui SL-GAP.

Respon petani apel terhadap SL-GAP pada dasarnya adalah bagian dari

suatu proses adopsi terhadap suatu inovasi. Dalam mengadopsi suatu inovasi baru,

banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor sosial ekonomi

petani. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang ada dalam penelitian

mengenai respon petani apel terhadap Sekolah Lapang Good Agriculture

Practices (SL-GAP), antara lain:

1. Bagaimana kondisi faktor sosial ekonomi petani apel di Desa Madiredo,

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang?

2. Bagaimana respon petani apel terhadap Sekolah Lapang Good Agriculture

Practices (SL-GAP) di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten

Malang?

3. Bagaimana hubungan antara faktor sosial ekonomi petani apel dengan respon

petani apel terhadap Sekolah Lapang Good Agriculture Practices (SL-GAP)

di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi faktor sosial ekonomi petani apel di Desa Madiredo,

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

2. Menganalisis respon petani apel terhadap Sekolah Lapang Good Agriculture

Practices (SL-GAP) di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten

Malang.

3. Menganalisis hubungan antara faktor sosial ekonomi petani apel dengan

respon petani apel terhadap Sekolah Lapang Good Agriculture Practices (SL-

GAP) di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi masyarakat, khususnya petani apel diharapkan penelitian ini dapat

digunakan sebagai masukan atau bahan pertimbangan untuk mengembangkan

tanaman apel.

2. Bagi pemerintah/instansi terkait, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten

Malang, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan

kebijakan dibidang pertanian, utamanya dalam upaya pengembangan tanaman

apel.

3. Bagi mahasiswa/pihak lain diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai

bahan literatur dan refrensi studi tentang respon petani untuk penelitian-

penelitian selanjutnya.


