
Buku saku “Peningkatan Produk Pangan Organik” disusun 
berdasarkan  serangkaian Penelitian Strategis Nasional (Tahun 
Anggaran 2012/2013 dan 2013/2014) dan FGD (Focus Group 
Dicussion) pakar sejawat, serta Penelitian Dasar Keahlian (Dana DPP 
UMM Tahun 2012/2013). Buku ini menginformasikan  Pangan dan 
Manusia, Produk Pangan Organik, Peningkatan Produk Pangan 
Organik, dan Keuntungan Konsumsi Produk Pangan Organik  yang 
diharapkan mampu mencerahkan pembaca untuk bersama-sama 
melakukan upaya serius dan berkelanjutan dalam meningkatkan 
produk pangan organik di Indonesia.

Pada abad 21 ini, trend pola gaya hidup sehat telah berhasil 
mendorong berkembangnya pertanian organik secara luas yang 
mampu menghasilkan pangan organik. Pertanian organik merupakan 
salah satu alternatif menuju pembangunan pertanian yang ramah 
lingkungan dan berkelanjutan. Pertanian organik merupakan suatu 
sistem pertanian berkelanjutan yang diakui oleh Komisi Eropa 
(European Commission) dan Agricultural Council pada Konferensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1992.
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Sekapur Sirih

Syukur Alhamdulillah, akhirnya Tim Peneliti dapat 
menyusun buku saku “Peningkatan Produk Pangan Organik” setelah 
melakukan serangkaian Penelitian Strategis Nasional (Tahun 
Anggaran 2012/2013 dan 2013/2014) dan FGD (Focus Group 
Dicussion) pakar sejawat, serta Penelitian Dasar Keahlian (Dana 
DPP UMM Tahun 2012/2013) sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan. Buku ini menginformasikan  Pangan dan Manusia, 
Produk Pangan Organik , Peningkatan Produk Pangan Organik, dan 
Keuntungan Konsumsi Produk Pengan Organik  yang diharapkan 
mampu mencerahkan pembaca untuk bersama-sama melakukan 
upaya serius dan berkelanjutan dalam meningkatkan produk pangan 
organik di Indonesia.

Keberadaan buku saku ini tidak terlepas dari kontribusi dan 
peran berbagai pihak. Untuk perkenankanlah Tim Penulisi pada 
kesempatan ini menghaturkan ucapan terimakasih kepada Yth:
1. Pimpinan DP2M Dirjendikti Kemdikbud RI.
2. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Pimpinan DPPM UMM
4. Enam Mahasiswa UMM yang terlibat dalam kegiatan penelitian 
dan penulisan buku ini (Anggi Gusti Kristyawan, Tri Akbar Prayoga, 
Rifky Rian Aprila, Nadia Deviana, Eko Frastyo, Indah Nur Sefiriani). 
Semoga kontribusi dan peran berbagai pihak ini dibalas oleh Allh 
SWT sebagai amal sholeh.

Akhirnya, Tim Penulis memohon masukan dan saran 
perbaikan dalam kerangka  perbaikan buku saku ini.

Malang, Oktober 2014

Penulis
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1.1 Peranan Pangan Dalam Kehidupan Sosial
1.1.1 Pangan Dan Kehidupan Sosial

Kemajuan teknologi dan sosial yang demikian 
cepatnya menyebabkan masa depan sulit sekali diterka 
wujudnya, demikian juga halnya dengan pola makan serta 
nilai gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu 
pangan dan gizi adalah dua hal yang sulit dipisahkan, 
maka perlu dimengerti dan dihayati apa arti pangan dan 
gizi, baik untuk pertumbuhan badan, kesehatan, maupun 
kecerdasan seseorang. Banyak bahan pangan yang 
bukan saja mengandung zat-zat gizi yang besar 
faedahnya bagi tubuh, tetapi juga mengandung berbagai 
senyawa yang berkhasiat terhadap kesehatan, yang 
sebagian besar diantaranya telah diketahui oleh naluri 
nenek moyang kita tetapi belum mampu dianalisis oleh 
peralatan laboraturium yang ada, sedikit demi sedikit telah 
tergeser oleh makanan modern yang justru memperbesar 
peluang timbulnya berbagai penyakit.

Makanan tidak hanya dipandang sebagai sumber 
kalori, protein, vitamin, dan mineral, tetapi lebih dari itu. 
Pangan menjadi penting artinya bagi kepekaan daya pikir 
dan kecerdasan serta kepekaan terhadap seni, budaya 
dan keindahan. Pangan penting artinya bagi kelayakan 
hidup dan keagungan manusia ( human dignity ) itu sendiri. 
Dengan kemajuan dan penggunaan teknologi tersebut, 
bahan pangan akan kehilangan sifat kesegaran, dan 
sebagian besar zat gizi yang terkandung didalamnya 
hilang atau rusak. Sebagian besar tujuan pengolaan 
pangan adalah agar bahan menjadi awet dan praktis 
dalam penanganan.

Setiap manusia memerlukan bahan makanan untuk 
menunjang ke langsungan h idupnya.  Dengan 
menggunakan bahan pangan, manusia mampu 
membangun sel-sel tubuh dan menjaganya agar tetap 
berfungsi dengan semestinya sehingga tetap sehat. 
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Manusia sehat adalah manusia yang bugar, segar dan 
berjaya. Zat-zat yang diperlukan oleh tubuh tersebut dapat 
diperoleh disebut gizi. Dalam suatu masyarakat yang maju, 
terasa timbul kebutuhan yang beralasan untuk mengetahui 
komposisi makanan yang kita konsumsi. Pada umumnya, 
pangan atau makanan tidak hanya tersusun atas air, 
protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan serat makanan ( 
dietary fiber ) tetapi juga tediri atas berbagai zat kimia lain 
yang sudah berada dalam makanan secara alami maupun 
yang ditambahkan.

1.1.2 Pemilihan Bahan Pangan
Berbagai faktor dapat mempengaruhi pertimbagan 

seseorang terhadap makanan yang ia pilih dan ia sukai. 
Tingkat perkembangan teknologi dan komunikasi akan 
banyak mempengaruhi jumlah dan jenis pangan yang 
tersedia. Disamping itu, faktor-faktor lain yang sangat 
penting pengaruhnya adalah faktor sosial, ekonomi, 
budaya, dan tradisi persepsi individu itu sendiri. Pilihan 
makanan bagi anak-anak kecil banyak dipengaruhi orang 
tua mereka. Masyarakat biasanya memilih makanan 
berdasarkan nilai dan kepercayaan mereka. Banyak 
diantaranya mereka pelajari dan peroleh dari lingkungan 
keluarga sebagai cara-cara tradisional atau kebiasaan 
sehari-hari yang perlu diikuti. Bagaimana seseorang 
memandang dan  menganggap d i r inya ,  juga  
mempengaruhi perilaku makan dan peranan makanan.

Fungsi makanan bagi masyarakat Indonesia 
bukanlah sekedar kumpulan zat-zat gizi semata tetapi 
makanan memiliki fungsi sosial, budaya dan religi. 
Makanan erat sekali dengan tradisi setempat, karena itu 
makanan adalah fenomena lokal yang dapat menjadi 
wahana hubungan antar manusia. Karena alasan tersebut, 
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sebelum memilih berdasarkan gizi, konsumen lebih dahulu 
tertarik pada warna, rasa, tekstur serta tidak lepas dari 
hedonisme ( mendapatkan  kenikmatan semata-mata ).

1.2 Hubungan Antara Pangan Dengan Kualitas 
Manusia

1.2.1 Pangan Dan Kualitas Manusia
Tujuan pembangunan manusia adalah untuk 

mencapai manusia Indonesia yang seutuhnya. Jadi, 
kualitas manusia Indonesia bukan menjadi syarat untuk 
menunjang pembangunan saja, tetapi juga menjadi tujuan 
pembangunan itu sendiri. Agar dapat menghadapi 
berbagai tantangan di masa depan, maka kualitas 
manusia Indonesia perlu di tingkatkan baik di bidang 
kualitas fisik maupun kualitas nonfisik.

Menurut Emil Salim (1984), kualitas fisik banyak 
kaitannya dengan tubuh fisik penduduk, dan hal itu dapat 
ditingkatkan melalui perbaikan gizi makanan olahraga, dan 
pola hidup sehat. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas 
nonfisik penduduk perlu dikembangkan tiga unsur: unsur 
pertama adalah perasaan manusia agar peka dan mampu 
menyerap getaran seni, keindahan, dan kehalusan hidup; 
unsur kedua adalah rasio manusia agar dapat 
dikembangkan semaksimal mungkin sehingga terbentuk 
kualitas manusia Indonesia yang tangguh; dan unsur 
ketiga adalah unsur agama (religi).

1.2.2 Manusia Dan Undang-Undang Pangan
Pembangunan suatu bangsa adalah sutu usaha 

yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan 
kualitas hidup manusia. Kesehatan adalah salah satu 
komponen kualitas manusia yang penting. Agar dapat 
hidup dengan baik dan sehat, manusia memerlukan 
makanan yang harus dikonsumsi tiap hari. Dalam hal ini 
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mutu makanan tertentu besar sekali 
manusia yang ingin terus hidup dan sehat perlu makanan 
untuk dikonsumsi. Setiap hari minimal 45 jenis zat gizi 
harus dimasukkan kedalam tubuh manusia melalui 
makanan. Kekurangan satu atau lebih dari zat-zat tersebut 
dapat menyebabkan manusia sakit atau bahkan mati. 
Pangan bukan saja untuk menumbuhkan badan secara 
fisik, tetapi pangan mempunyai pengaruh terhadap 
sanubari, kecerdasan, dan kebijakan secara naluri. 
Dengan mengkonsumsi makanan yang benar dan sesuai, 
spirit dan hidup menjadi lebih baik dan berkualitas tinggi. 
Untuk mengetahui tingkat hidup seseorang dapat pula 
dilihat dari apa yang biasa mereka konsumsi. Bangsa yang 
budayanya tinggi, maka tata krama makanannya pasti 
tinggi. Semakin meningkat ekonomi suatu masyarakat, 
semakin tinggi tuntunan mutu akan makanan yang mereka 
konsumsi.

Berbagai masalah keamanan pangan dan industri 
pangan muncul karena Indonesia belum memiliki Undang-
Undang Pangan. Undang-Undang Barang yang ada belum 
cukup memenuhi kebutuhan kemajuan ilmu dan teknologi 
sedang berkembang pesat. Peraturan-peraturan 
sepanjang yang menyangkut produksi food additive, 
registrasi, dan labelling sudah relatif lengkap sehingga 
dapat dengan mudah dimasukkan pada undang-undang 
yang akan ada. Surat Keputusan Menteri nampaknya tidak 
memiliki dukungan legislatif seperti Undang-Undang 
Pangan sehingga baru berfungsi sebagai guide line atau 
pedoman saja. Barangkali karena alasan tersebut jarang 
kita dengar dari media masa adanya masalah kontaminasi 
dan pencemaran serta keracunan makanan yang sampai 
ke pengadilan.

peranannya. Setiap 
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Undang-undang Pangan yang modern haruslah di 
buat dengan berkiblat pada sejarah, mempertimbangkan 
masalah yang terjadi di masa lalu serta usaha-usaha yang 
telah berhasil, tetapi masih mempertimbangkan 
tantangan-tantangan masa depan. Undang-undang 
pangan hendaknya bukan hanya berisi daftar larangan, 
tetapi mengandung juga peraturan yang ada sangkut 
pautnya dengan masalah kesehatan seperti misalnya 
kekurangan zat gizi. Undang-Undang Pangan yang 
modern harus mencakup isu-isu baru seperti Bioteknologi, 
dan bagaimana cara mengendalikan hasil dari produk 
rekayasa genetika.  Adanya Undang-Undang Pangan saja 
tidak pernah secara utuh menjamin makanan lebih aman 
dan mencegah paraktek-praktek curang dalam industri. 
Masih ada piranti-piranti pelengkap yang penting yaitu 
pelaksanan dan pengontrolan. Proses pengamanan 
undang-undang harus dilakukan secara bertahap tetapi 
mantap. Menjadi kewajiban moral bagi industri untuk dapat 
memproduksi makanan yang aman bagi konsumen. 
Betapapun baiknya undang-undang dan peraturan, tetapi 
tanpa komitmen yang kuat dari pada industri pangan, 
perlindungan konsumen sulit terwujud.

1.2.3 Mutu, Kualitas dan Kesenjangan Pangan dalam 
Kehidupan
Untuk mengukur secara kualitatif mutu kehidupan 

masyarakat, maka ukuran PQLI (Physical Quality of Life 
Index) atau Indeks Mutu Hidup Fisik dapat digunakan 
untuk memperoleh gambaran yang lebih jernih mengenai 
tingkat kesejaahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, ada 
tiga unsur yang tercakup didalam PQLI yaitu : indeks 
kematian bayi, harapan hidup pada satu tahun, dan tingkat 
melek huruf. Dua unsur pertama tersebut dapat digunakan 
untuk tujuan akhir dari usaha pembangunan masyarakat, 
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yaitu yang terukur pada diri orang (individu) umur bayi (1-0 
tahun) dan harapan hidup pada waktu ulang tahun 
pertama. Tingkat melek huruf sesungguhnya bukan ukuran 
“hidup fisik” walaupun hal itu jelas mendukung PQLI. 
Keadaan melek huruf dapat memberi gambaran akan 
potensi orang atau golongan di masyarakat dalam jenjang 
pembaharuan dengan semakin tersalurnya ilmu dan 
keterampilan lewat kemampuan membaca. Meningkatkan 
bahwa unsur ketiga bukan ukuran “fisik”, mungkin lebih 
tepat menerjemmah PQLI dengan Indeks Mutu Hidup saja 
tanpa “fisik” atau sering disingkat dengan IMH.

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi harapan 
usia hidup (life expentancy) manusia diantaranya adalah 
faktor keturunan dan lingkungan. Diantara berbagai faktor 
lingkungan, termasuk didalamnya adalah kesehatan dan 
gizi, baik yang meliputi jenis dan dan jumlah makanan yang 
dikonsumsi maupun kebiasaan makan. Meskipun ilmu 
pengetahuuan dan teknologi telah berkembang pesat, 
tetapi harapan usia hidup maksimum secara tepat belum 
dapat ditentukan, yang ada adalah angka kasar yang 
sifatnya sebagai data teoritis. Angka-angka harapan usia 
hidup yang dilaporkan biasanya merupakan suatu konsep 
statistik yang diturunkan dari analisis data-data laju 
kematian untuk suatu populasi manusia tertentu. Konsep 
untuk memperoleh angka-angka harapan usia hidup 
tersebut lebih banyak dikembangkan oleh perusahaan-
perusahaan asuransi jiwa.

Tersedianya bahan makanan yang cukup, perbaikan 
perumahan serta meningkatnya pelayanan kesehatan dan 
tingkat pendidikan ternyata merupakan faktor yang banyak 
mempengaruhi harapan usia hidup manusia. Perlu diakui 
bahwa meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dapat 
meningkatkan timbulnya dampak baru. Dari segi ekonomi 
misalnya, meningkatnya jumlah orang lanjut usia 
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memerlukan anggaran dana sosial yang lebih besar untuk 
pensiun dan perawatan kesehatan. Meningkatkan jumlah 
usia lanjut juga akan membawa dampak sosial bagi 
keluarga, disamping timbulnya masalah jangka panjang 
mengenai makanan dan nilai hidup bagi golongan usia 
lanjut itu sendiri.

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang 
digunakan atau suatu batas yang ditarik melalui angka 
rata-rata. Angka rata-rata yang dimaksud meliputi :
a. Angka konsumsi beras (kg perorang)
b. Komsumsi 9 pokok bahan
c. Pengeluaran biaya rumah tangga (Rp /orang)
d. Konsumsi kalori dan protein per orang dan per hari

Angka rata-rata tersebut dibedakan antara Jawa dan 
daerah lain. Demikian juga antara desa dan kota. 
Golongan masyarakat yang termasuk “di bawah rata-rata” 
tersebut disebut golongan miskin atau di bawah garis 
kemiskinan. Masalah pangan, gizi, dan kemiskinan 
merupakan masalah yang saling mengikat secara erat 
sekali.

Menurut Sayogyo (1977), cara pengukuran yang 
sifatnya relatif tersebut mempunyai kekurangan karena 
garis kamiskinan tersebut belum dihubungkan dengan 
kebutuhan atau keperluan pokok. Paling tidak, keperluan 
pangan yang patokannya makin mantap, yaitu dengan 
melibatkan golongan masyarakat berdasarkan 
umur/kelamin, rumah tangga, jenis pekerjaan dan 
sebagainya seperti yang telah dilaporkan oleh WHO/FAO. 
Distribusi pendapatan juga tidak dapat menggambarkan 
keperluan pokok pangan yang sesuai keperluan tiap 
orang/rumah tangga. Pendekatan pengukuran “garis 
kamiskinan” yang disarankan oleh Sayogyo pada 
umumnya memiliki dua ciri, yaitu ciri pertama meliputi 
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spesifikasi garis kemiskinan yang mencakup konsepsi 
“nilai ambang kecukupan pangan” (food threshold), 
cakupan pangan khususnya kalori dan protein.

Kualitas Hidup Dan Kesenjangan

Dengan diketahuinya garis kemiskinan dan kualitas 
(mutu) hidup manusia maka dapat dibahas beberapa faktor 
yang banyak sangkut pautnya dengan pemerataan dan 
kasenjangan. Pemerataan pembangunan seperti yang 
telah di amanatkan dalam GBHN memang sangat penting 
artinya kalau pemerataan tersebut tidak dikendalikan 
dengan cermat akan dapat menyebabkan kesenjangan 
kualitas hidup yang makin lama makin besar antara desa 
dengan kota dan antara lapisan masyarakat rendah 
dengan lapisan masyarakat tingkat tinggi.

Kesenjangan yang semakin membesar, meskipun 
ada kenaikan kualitas hidup akan menyebabkan 
ketegangan, keresahan, serta ketidakpuasan dalam 
masyarakat meningkat. Dalam keadaan tersebut yang 
menjadi tolak ukur bukan lagi garis kemiskinan tetapi kadar 
kesenjangan. Terjadinya kesenjangan antara desa dan 
kota yang semakin membesar haruslah dicegah. Hal ini 
perlu dilakukan karena meningkatnya kesenjangan akan 
penghasilan dampak, baik dampak positif maupun dampak 
negatif. Dampak positif, adanya kesenjangan dapat 
memacu orang untuk berpacu lebih keras agar dapat 
menyusun ketinggalannya. Dampak negatifnya, ada 
kesenjangan dapat menimbulkan perasaan iri hati, ia 
merasa dirinya diperlakukan tidak adil.
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1.3 Pemenuhan Gizi Pangan Terhadap Kualitas 
Manusia
Pangan dan gizi adalah sesuatu gabungan kata yang 

sulit dipisahkan, karena berbicara gizi haruslah 
menyangkut pangan dan bahan makanan, dan ini tidak 
berarti bahwa bahan pangan yang tidak bergizi menjadi 
tidak penting artinya, peningkatan produksi pangan 
haruslah dikaitkan dengan program kecukupan pangan 
dan gizi, bukan saja untuk memenuhi kebutuhan nasional 
tetapi lebih difokuskan bagi seluruh golongan rawan 
pangan dan gizi di Indonesia. Pembangunan yang sedang 
kita galakkan bersama dewasa ini bertujuan untuk 
membangun manusia seutuhnya yaitu membangun badan 
fisik biologis dan mental spiritual dan membangun 
masyarakat indonesia seluruhnya. Disisi lain membangun 
masyarakat Indonesia seutuhnya berarti menjamin adanya 
peningkatan taraf hidup masyarakat dari semua lapisan 
masyarakat dan golongan. Adapun cara – cara lain yang 
digunakan adalah meningkatkan produksi pangan dengan 
cara sebagai berikut:
a. Pemakaian irigasi teknis yang efektif di tempat – tempat 

yang menyediakan air alamiahnya kurang.
b. Diversivikasi pangan yang berarti menganekaragamkan 

makanan pokok masyarakat suatu daerah dengan 
berbagai makanan pokok yang dapat disediakan oleh 
pemerintah, seperti beras, jagung, gandum, ketela 
pohon, sagu, dan lain sebagainya.

Dalam pengolahan bahan makanan kita harus 
berhati-hati sekali agar bahan makanan tersebut tidak 
kehilangan sebagian dari zat-zat gizi terutama vitamin-
vitamin yang mudah larut di dalam air, selain itu ada 
beberapa zat gizi yang lain dapat rusak oleh pemanasan 
dan penyinaran matahari.
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Pangan menyediakan unsur-unsur kimia dasar tubuh 
dikenal sebagai zat gizi. Beberapa di antara zat gizi yang 
disediakan oleh pangan tersebut disebut zat gizi esensial, 
jadi  zat gizi esensial yang diperlukan untuk memperoleh 
dan memlihara pertumbuhan, perkembangan, dan 
kesehatan yang baik. Oleh karena itu pengetahuan terapan 
tentang kandungan zat gizi  dalam pangan yang umum 
dapat diperoleh penduduk di suatu tempat adalah penting 
guna merencanakan, menyiapkan, dan mengkonsumsi 
makanan seimbang.

Pada umumnya zat gizi dibagi dalam lima kelompok 
utama, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan 
mineral. Sedangkan sejumlah pakar juga berpendapat 
bahwa air juga merupakan bagian dari zat gizi. Tiga 
golongan zat gizi yang dapat diubah menjadi energi adalah 
karbohidrat, protein, dan lemak.

Susunan pangan dalam makanan yang seimbang 
adalah susunan bahan yang dapat menyediakan zat gizi 
penting dalam jumlah cukup yang diperlukan tubuh untuk 
tenaga, pemeliharaan, pertumbuhan, dan perbaikan 
jaringan. Banyaknya gizi yang diperlukan, berbeda antara 
satu orang dengan orang lain disebabkan berbagai 
faktoryang dibicarakan kemudian, tetapi fungsi gizi pada 
pokoknya sama untuk semua orang. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi status gizi seseorang adalah sebagai 
berikut :
a. Produk pangan (jumlah dan jenis makanan)

Jumlah macam makanan dan jenis serta banyaknya 
bahan makanan dalam pola pangan di suatu 
negara/daerah tertentu biasanya berkembang dari 
pangan setempat atau dari pangan yang telah ditanam di 
tempat tersebut untuk jangka waktu yang panjang. Di 
samping itu kelangkaan pangan dan kebiasaan bekerja 
dari keluarga, berpengaruh pula pada pola makanan.
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b. Keterbatasan ekonomi
Di negara seperti indonesia yang jumlah pendapatan 
penduduk sebagian besar adalah golongan rendah dan 
menengah akan berdampak kepada pemenuhan bahan 
makanan terutama makanan yang bergiz i .  
Keterbatasan ekonomi yang berarti tidak mampu 
membeli bahan makanan yang berkualitas baik, maka 
pemenuhan gizinya juga akan terganggu.

c. Selera makan
Selera makan juga akan mempengaruhi dalam 
pemenuhan kebutuhan gizi untuk energi dan 
pertumbuhan, pertumbuhan, dan kesehatannya. Di 
samping selera makan dipacu oleh sistem tubuh karena 
lapar seperti tersebut di atas, maka selera juga dapat di 
pacu oleh pengolahan pangan dan penyajian makanan. 
Pengolahan pangan dengan menggunakan bahan 
pembangkit cita rasa dan pewarna tertentu akan mampu 
membangkitkan selera makan lebih tinggi. Penggunaan 
pembangkit cita rasa berlebihan akan berakibat buruk 
seperti yang terjadi di cina dengan tragedi Sindrom 
Restoran Cina, di mana restoran cina mempunyai 
kebiasaan menyediakan sup dengan menggunakan 
vetsin (monosodium glutamat) secara berlebihan 
sebagai makanan pembuka. Itu bisa mengakibatkan 
gangguan kesehata konsumen.

d. Kurangnya pengetahuan dan salah presepsi tentang 
kebutuhan pangan dan nilai adalah umum di setiap 
negara di dunia.

Secara umum status gizi dibagi menjadi tiga 
kelompok, yaitu sebagai berikut:
1. Kecukupan gizi

Dalam hal ini asupan gizi, seimbang dengan kebutuhan 
gizi seseorang yang bersangkutan. Kebutuhan gizi 

16

seseorang ditentukan oleh kebutuhan gizi basal, 
kegiatan, dan pada keadaan fisiologis tertentu, serta 
dalam keadaan sakit.

2. Gizi kurang
Gizi kurang merupakan keadaan tidak sehat (patologis) 
yang timbul karena tidak cukup makan dengan demikian 
konsumsi energi dan protein kurang selama jangka 
waktu tertentu berat badan yang menurun adalah tanda 
utama dari gizi kurang.

3. Gizi lebih
Keadaan patologis (tidak sehat) yang disebabkan 
kebanyakan makan, dan juga mengkonsumsi energi 
lebih banyak daripada yang diperlukan tubuh untuk 
jangka waktu yang panjang disebut Gizi lebih. Obesitas 
jika dibiarkan berkelanjutan akan mengakibatkan 
berbagai penyakit antara lain tekanan darah tinggi dll. 
Jika masa dahulu gemuk dan kegemukan merupakan 
tanda kemakmuran, maka paradigma kesehatan 
modern dan milenium kegemukan merupakan penyakit 
yang harus dicegah mulai dini.

Pembangunan yang sedang kita galakkan bersama 
dewasa ini bertujuan untuk membangun manusia 
seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia 
seluruhnya. Dalam membangun manusia Indonesia 
seutuhnya berarti menjamin adanya peningkatan taraf 
hidup dari semua lapisan masyarakat dan golongan. 
Keadaan gizi masyarakat tidak lain adalah pencerminan 
kualitatif dari pemenuhan kebutuhan pokok akan pangan 
tersebut. Masalah gizi yang terjadi pada masa tertentu 
akan menimbulkan masalah pembangunan di masa yang 
akan datang. Keterlambatan dalam memberikan 
pelayanan gizi akan berakibat kerusakan yang sulit bahkan 
mungkin tak dapat ditolong.
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2.1  Produksi Pangan Organik
Pada abad 21 ini, trend pola gaya hidup sehat telah 

berhasil mendorong berkembangnya pertanian organik 
secara luas yang mampu menghasilkan pangan organik 
(Prihandarini, 2009). Pertanian organik merupakan salah 
satu alternatif menuju pembangunan pertanian yang 
ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertanian organik 
merupakan suatu sistem pertanian berkelanjutan yang 
diakui oleh Komisi Eropa (European Commission) dan 
Agricultural Council pada Konferensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) tahun 1992 (Jolly, 2000).

Menurut Winarno dalam Bahar (2008) konsumen 
dalam dan luar negeri, khususnya di negara maju, seperti 
Eropa, Jepang dan Amerika sangat tertarik akan pangan 
organik dikarenakan  motivasi kesehatan, produknya lebih 
segar, rasanya enak, bagus teksturnya dan memiliki sifat 
spesifik yang dapat memberikan kepuasan serta 
kenikmatan tersendiri. Di beberapa negara maju, 
kebutuhan pangan organik telah menunjukkan porsi yang 
cukup baik dalam sistem produksi pangan. Misalnya di 
Austria, 10% dari pangan berasal dari pangan organik, di 
Swiss pangan organik mencapai 7,8%, dan di beberapa 
negara lainnya seperti Amerika Serikat, Perancis, Jepang 
dan Singapura, kemajuan dalam pertanian organik 
mencapai lebih dari 20% setiap tahunnya.

Dalam upaya mengembangkan pertanian organik 
dalam upaya Go Organic 2010, Departemen Pertanian 
telah menyusun standar pertanian organik di Indonesia 
yang tertuang  dalarn SNI 01 6729 2002 (BSN, 2002). SNI 
sistem pangan organik ini merupakan dasar bagi lembaga 
sertifikasi yang nantinya  juga harus diakreditasi oleh 
Deptan melalui PSA (Pusat Standarisasi dan Akreditasi). 
SNI sistern pangan organik diadopsi dengan mengadopsi 
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seluruh materi dalam dokumen standar CAC/GL 32 – 1999 
tentang guidelines for the production, processing, labeling 
and marketing of organically produced food (Yusmaini, 
2009).

Gambar 2.1 Anggur Organik  di Indonesia
Sumber:http://indo.hadhramaut.info/App_images/Large/anggur.jpg)

Menurut survey tahun 2005, Ceko telah menghabiskan 
US $ 15,9 juta (Rp 133,878 milyar) untuk membeli produk 
organik.  Nilai tersebut diperkirakan akan mencapai US $ 
59 juta (Rp 496,78 milyar) pada tahun 2011. 50% dari nilai 
tersebut berasal dari masyarakat Ceko yang sama sekali 
tidak mengenal produk organik dan hanya 3% saja berasal 
dari konsumen Ceko yang secara teratur membeli produk 
berlabel ramah lingkungan. Survei menyebutkan bahwa 
umumnya masyarakat Ceko cenderung membeli produk 
organik oleh karena harganya yang tinggi dan kandungan 
nilai tradisionalnya (Yusmaini, 2009).

Saat ini sekitar 10% – 15% rumah tangga di Swiss 
membeli produk organik  secara teratur. Swiss merupakan 
pembeli produk organik terbesar di dunia dengan 
menghabiskan SFr 160 (Rp 1,185,600,-) per orang setiap 
tahunnya untuk produk-produk organik tertentu. Di antara 
produk-produk tersebut, produk pangan organik 
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menguasai 30% dari penjualan produk organik. Migros, 
penjual makanan terbesar di Swiss, mampu menjual 
produk organik bersertifikasi sebesar SFr 300 juta (Rp 
2.223 trilyun) pada tahun 2005. Fenomena ini menjadi 
sangat menguntungkan bagi petani organik (Yusmaini, 
2009).

Di Kanada, promosi konsumen ternyata dapat 
berpengaruh pada permintaan pangan organik di pasaran. 
Pertumbuhan permintaan pangan organik di pasar 
diprediksikan mencapai 17.41% pada periode 2007 – 
2011. Padahal permintaan tahun sebelumnya hanyalah 
sebesar 3% – 4%. Pertumbuhan permintaan tersebut 
menyebabkan total penjualan pangan bersertifikat organik 
sepanjang tahun 2006 mencapai US $ 412 juta (Rp 3.72 
trilyun) dari total penjualan pangan di Kanada sebesar US 
$ 46 milyar (Rp 415.01 trilyun). Dari total penjualan tahun 
2006 tersebut,  pasar pangan organik di Kanada 
mendapatkan keuntungan sebesar US $ 1.4 juta atau 
12.63 milyar rupiah (Yusmaini, 2009).

Gambar 2.2 Jambu Organik  di Indonesia
(Sumber:http://static.skalanews.com/media/news/thumbs-396-

263/produk_pertanian_indonesia_kesulitan_masuk_pasar_china_big__2011
0502183040_file_vino_cms.jpg)
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Media Organik Inggris memberitakan bahwa 
pedagang yang menjual makanan organik di Asia 
meningkat 20% setiap tahunnya. Angka ini tidaklah 
mengejutkan mengingat begitu banyaknya tulisan tentang 
krisis keamanan pangan yang menyerang konsumen 
setiap harinya – termasuk tentang ikan terkontaminasi, 
kandungan listeria di dalam es krim dan residu pestisida 
yang tinggi pada sayuran.  Supermarket Wal-Mart dan 
Carrefour adalah dua pusat perbelanjaan yang 
mendapatkan keuntungan dari peningkatan permintaan 
produk organik tersebut. Supermarket Wal-Mart di Beijing 
menyatakan penjualan sayur organik meningkat tajam 
menjadi 88% dalam kurun waktu 12 bulan sejak bulan 
November 2006 dari penjualan terakhir tahun 2005 - 2006 
sebesar 13.6% (Yusmaini, 2009).

Produsen Organik Terbesar di Afrika 50 ribu petani 
Uganda telah disertifikasi organik. 38 persen atau 185 ribu 
hektar lahan produksi organik Afrika berada di Uganda. Hal 
ini menjadikan Uganda sebagai produsen pertanian 
organik  terbesar di Afrika.  Sementara Jumlah perusahaan 
eksporter produk organik meningkat dari 5 perusahaan di 
tahun 2001 menjadi 22 perusahaan di akhir tahun 2005.  Di 
Afrika, Tanzania menempati posisi kedua dengan 17%, 
sementara Afrika Selatan menyusul di posisi ketiga yang 
memproduksi 14 persen produk pertanian organik di Afrika.  
Produk organik utama asal Afrika yaitu nanas segar dan 
kering, Organically produced products include fresh and 
dried pineapples, markisa, mangga kering, vanila dan 
wijen.  Afrika Selatan memiliki 45 ribu hektar lahan yang 
dikelola organik, diikuti oleh Tunisia (18,2 ribu hektar), 
Mesir (15 ribu hektar) dan Maroko 11 ribu hektar 
(Yusmaini,2009).
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Gambar 2.3 Berbagai produk sayur organik di Indonesia
(Sumber:http://setkab.go.id/media/article/images/2012/10/06/

s/y/syuran_2.jpg)

Pertanian organik merupakan salah satu pilihan yang 
dapat dilakukan oleh petani-petani kecil Indonesia untuk 
memperoleh cukup pangan di tingkat rumah tangga sambil 
sekaligus memperbaiki kualitas tanah, memperbaiki 
keanekaragaman hayati dan memberikan pangan 
berkualitas kepada masyarakat kecil di sektarnya. Manfaat 
pertanian organik telah diperlihatkan dengan sistem 
pertanian organik yang terintegrasi, ekonomis, ramah 
lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. 
Sejumlah keuntungan yang dapat dipetik dari 
pengembangan pertanian organik adalah, antara lain :
1. Menghasilkan makanan yang cukup, aman dan bergizi 

sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat. Data 
menunjukkan bahwa praktek pertanian organik mampu 
meningkatkan hasil sayuran hingga 75 % dibanding 
pertanian konvensional. Disamping itu, produk 
pertanian organik juga mempunyai kandungan vitamin 
C, kalium, dan beta karoten yang lebih tinggi (Pither dan 
Hall, 1999). 
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2. Membuat lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi 
petani, karena petani akan terhindar dari paparan 
(exposure) polusi yang diakibatkan oleh digunakannya 
bahan kimia sintetik dalam produksi pertanian. 

3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; 
karena: 1) Biaya pembelian pupuk organik lebih murah 
dari biaya pembelian pupuk kimia; 2) Harga jual hasil 
pertanian organik seringkali lebih mahal; 3) Petani dan 
peternak bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari 
penjualan jerami dan kotoran ternaknya; 4) Bagi 
peternak, biaya pembelian pakan ternak dari hasil 
fermentasi bahan organik lebih murah dari pakan ternak 
konvensional; 5) Pengembangan pertanian organik 
berarti memacu daya saing produk agribisnis Indonesia 
untuk memenuhi permintaan pasar internasional akan 
produk pertanian organik yang terus meningkat.  Ini 
berarti akan mendatangkan devisa bagi pemerintah 
daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan 
kesejahteraan petani. 

4. Meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari 
kegiatan pertanian. Karena pertanian organik: 1)  
Menghindari penggunaan bahan kimia sintetis dan 2) 
Memanfaatkan limbah kegiatan pertanian seperti 
kotoran ternak dan jerami sebagai pupuk kompos. 

5.Meningkatkan dan menjaga produktivitas lahan 
pertanian dalam jangka panjang serta memelihara 
kelestarian alam dan lingkungan. Pemakaian kompos, 
misalnya, akan menciptakan lingkungan tanah, air dan 
udara yang sehat yang merupakan syarat utama bagi 
tumbuhnya komoditi pertanian yang sehat karena: 1) 
Memperbaiki struktur tanah sehingga sesuai untuk 
pertumbuhan perakaran tanaman yang sehat; 2) 
Menyediakan unsur hara, vitamin dan enzim yang 
dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh sehat; (3) 
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2. Membuat lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi 
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Menyediakan tempat (inang) bagi berbagai hama dan 
penyakit tanaman sehingga tidak menyerang tanaman 
(Sutanto, R. 2002, Iwantoro, S. 2004, Soleman, 2006).

Hortikultura organik merupakan salah satu upaya 
untuk bisa memenangkan persaingan dalam merebut 
pasar pada pascaperdagangan bebas Asean. Sayur dan 
buah dari luar negeri seperti China dipastikan mengandung 
zat-zat tertentu agar bisa bertahan lama di pasarkan di 
negara Asean atau minimal kalau tidak menggunakan zat 
kimia, kesegarannya dipastikan berkurang karena lama di 
perjalanan.  Tahun 2008, nilai devisa dari produk 
hortikultura  sebanyak 50.314 ton senilai 17,4 juta dolar AS. 
Ekspor hortikultura yang potensial adalah cabe kering dan 
termasuk kacang tanah dengan tujuan ekspor ke Thailand, 
Jepang,  Belanda dan bahkan ke China. Pada 2009 terjadi 
kenaikan ekspor pada produk itu atau menjadi senilai 18,9 
juta dolar AS dari hasil penjualan sebanyak 66.901 ton  
(Ditjen Hortikultura, 2007, Dinas Pertanian Sumut,  2010).

Pengelolaan sistem pertanian organik yang menjadi 
andalan berbagai Kabupaten/Kota memang memiliki 
kelebihan lebih ramah lingkungan dan relatif terjangkau 
bagi petani. Banyak tanaman hortikultura seperti salak 
pondoh, kacang panjang, serta aneka tanaman hortikultura 
yang menjadi unggulan ditanam dengan sistem organik.  
Sistem pertanian organik dikelola dengan penggunaan 
bahan pupuk yang diperoleh dari bahan organik (Dinas 
Pertanian Jambi, 2010). Suwartini (2003) menyatakan 
bahwa  atribut yang dianggap paling penting untuk suatu 
produk hortikultura segar yakni: bebas residu 
pestisida/pupuk kimia, untuk itu produsen atau pengusaha 
on farm merupakan pihak yang paling berperan untuk 
menyediakan produk organik yang berkualitas secara 
kontinu.

Sulaefi (2000) dalam penelitian yang berjudul 
Peluang, Kendala dan Strategi Pengembangan  Ekspor 
Agrobisnis - Agroindustri  Hortikultura Indonesia di Era 
Millenium III menyatakan bahwa dalam mengembangan 
produk hortikultura di Indonesia terdapat beberapa 
tantangan yang harus dihadapi yaitu munculnya pesaing 
baru yang berasal dari Asia Tenggara (seperti Thailand, 
Vietnam, dan Kamboja), Asia Selatan (India, Srilangka) 
dan Afrika, dan perlunya Indonesia meningkatkan 
kemampuan penetrasi dan daya saing produk hortikultura 
yang dihasilkannya di lingkungnan pasar internasional. 
Adapun kemampuan penetrasi pasar dan daya saing yang 
perlu mendapat perhatian yang lebih serius untuk lebih 
ditingkatkan lagi adalah penetapan produk hortikultura 
unggulan dan wilayah andalan untuk produk hortikultura, 
produk hortikultura organik, SDM berbudaya industri, 
teknologi, manajemen, harga yang bersaing, permodalan, 
pemasaran / promosi, dan infrastruktur.

2.2 Produksi Pangan Organik Berkelanjutan
Menurut Bahar (2008) pembangunan berkelanjutan 

saat ini sudah menjadi isu dan perhatian masyarakat dunia, 
begitu juga halnya di bidang pertanian. Di bidang pertanian 
penerapan pembangunan berkelanjutan berupa 
pembangunan pertanian berkelanjutan (Sustainable 
Agriculture Development) yang berwawasan lingkungan, 
yang dalam penerapannya sudah termasuk aspek 
pertanian organik. Masalah pembangunan berkelanjutan 
telah diterima sebagai agenda politik oleh semua negara di 
dunia (sebagaimana dikemukakan dalam Agenda 21, Rio 
de Jeneiro, 1992). Ditegaskan bahwa pembangunan 
ekonomi jangka panjang dapat dilakukan bila dikaitkan 
dengan masalah perlindungan lingkungan, dan masalah ini 
hanya akan didapat bila terbangun kemitraan yang baik 
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dengan mengikutsertakan pemerintah, masyarakat dan 
tokoh-tokoh masyarakat .  Disaming i tu  per lu 
keseimbangan dalam menangani atau melaksanakan 
pembangunan dengan memperhatikan kepentingan 
lingkungan. Pertemuan Johanesberg, Afrika Selatan (2-4 
September 2002) yang dikenal sebagai Pertemuan 
Puncak Pembangunan Berkelanjutan (World Summit On 
Sustainable Development), telah menghasilkan Deklarasi 
Johanensberg, antara lain menegaskan bahwa 
pembangunan berkelanjutan membutuhkan pandangan 
dan penanganan jangka panjang dengan partisipasi penuh 
semua pihak. Kelimpahan keanekaragaman yang dimiliki 
dapat dikembangkan sebagai kegiatan kerjasama untuk 
mencapai tujuan bersama dalam pembangunan 
berkelanjutan. Masyarakat global telah diberkati dengan 
berbagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk 
pengentasan kemiskinan dan pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah 
penting untuk menjamin keberlanjutan dan ketersediaan 
sumberdaya alam tersebut.

Penerapan pertanian organik merupakan salah satu 
dari pendekatan dalam pembangunan berkelanjutan, 
karena itu pengembangan pertanian organik tidak terlepas 
dari program pembangunan pertanian secara 
keseluruhan. Dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan bukan berarti penggunaan bahan kimiawi 
pertanian (Agrochemical) tidak diperbolehkan sama sekali, 
namun sampai batas tertentu masih dimungkinkan. Hal ini 
juga dipakai dalam penerapan konsep pengendalian hama 
terpadu (PHT) selama ini. Masalah pembangunan 
pertanian berkelanjutan telah diintegrasikan dalam 
program pembangunan pertanian yang diterapkan 
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dewasa ini. Dalam Grand Strategi Pembangunan  
Pertanian disebutkan bahwa pembangunan pertanian 
harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan 
memadukan antara aspek organisasi, kelembagaan, 
ekonomi, teknologi dan ekologis. Pembangunan agribisnis 
dilakukan dengan memberdayakan dan melestarikan 
keanekaragaman sumberdaya hayati, pengembangan 
produksi dengan tetap menjaga pelestarian dan konservasi 
sumberdaya alam (hutan, tanah dan air), menumbuh 
kembangkan kelembagaan lokal dan melegalkan hal ulayat 
masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam 
bagi kegiatan pertanian (communal resources 
management), serta dengan meningkatkan nilai tambah 
dan manfaat hasil pertanian (Bahar, 2008).

Produksi pangan ramah lingkungan salah satunya 
adalah dengan menerapkan pertanian organik. Pertanian 
organik diartikan sebagai praktek pertanian secara alami 
tanpa pupuk buatan dan sedikit mungkin melakukan 
pengolahan tanah. Bila kita sepenuhnya mengacu kepada 
terminologi (pertanian organik natural) ini tentunya 
sangatlah sulit bagi petani kita untuk menerapkannya, oleh 
karena itu pilihan yang dilakukan adalah melakukan 
pertanian organik regenaratif, yaitu pertanian dengan 
perinsip pertanian disertai dengan pengembalian ke alam 
masukan-masukan yang berasal dari bahan organik. 
Pengelolaan agribisnis berwawasan lingkungan dilakukan 
melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, 
lestari dan menguntungkan, sehingga dapat dimanfaatkan 
secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi 
sekarang dan generasi mendatang. Pemilihan komoditas 
dan areal usaha yang cocok merupakan kunci dalam 
pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan, 
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komoditas hasrus yang menbguntungkan secara 
ekonomis,  masyarakat  sudah terbiasa mem-
budidayakannya, dan dibudidayakan pada lahan yang 
tidak bermasalah dari segi teknis, ekologis dan 
menguntungkan secara ekonomis (Bahar, 2008).

Gambar 2.4 Padi Organik di Indonesia
(Sumber: http://www.abi-bioagroinput.or.id/index/abi/files/project06.jpg)

Prinsip dasar pembangunan produksi pangan organik 
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah :
1. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan 

pangan (terutama lahan dan air) secara lestari sesuai 
dengan kemampuan dan daya dukung alam. 

2. Proses produksi atau kegiatan usahatani dilakukan 
secara organik, sehingga tidak menimbulkan dampak 
negatif dan eksternalitas pada masyarakat.

3. Penanganan dan pengolahan hasil, distribusi dan 
pemasaran, serta pemanfaatan produk pangan tidak 
menimbulkan masalah pada lingkungan (limbah dan 
sampah).

30

4.  Produk yang dihasilkan harus menguntungkan secara 
bisnis, memenuhi preferensi konsumen dan aman 
konsumsi. Keadaan dan perkembangan permintaan 
dan pasar merupakan acuan dalam agribisnis (Bahar, 
2008).

Gambar 2.5 Cabai  Organik di Indonesia
(Sumber:http://img2.bisnis.com/semarang/posts/2014/02/19/72075/cabe.jpg)

31



komoditas hasrus yang menbguntungkan secara 
ekonomis,  masyarakat  sudah terbiasa mem-
budidayakannya, dan dibudidayakan pada lahan yang 
tidak bermasalah dari segi teknis, ekologis dan 
menguntungkan secara ekonomis (Bahar, 2008).

Gambar 2.4 Padi Organik di Indonesia
(Sumber: http://www.abi-bioagroinput.or.id/index/abi/files/project06.jpg)

Prinsip dasar pembangunan produksi pangan organik 
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah :
1. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan 

pangan (terutama lahan dan air) secara lestari sesuai 
dengan kemampuan dan daya dukung alam. 

2. Proses produksi atau kegiatan usahatani dilakukan 
secara organik, sehingga tidak menimbulkan dampak 
negatif dan eksternalitas pada masyarakat.

3. Penanganan dan pengolahan hasil, distribusi dan 
pemasaran, serta pemanfaatan produk pangan tidak 
menimbulkan masalah pada lingkungan (limbah dan 
sampah).

30

4.  Produk yang dihasilkan harus menguntungkan secara 
bisnis, memenuhi preferensi konsumen dan aman 
konsumsi. Keadaan dan perkembangan permintaan 
dan pasar merupakan acuan dalam agribisnis (Bahar, 
2008).

Gambar 2.5 Cabai  Organik di Indonesia
(Sumber:http://img2.bisnis.com/semarang/posts/2014/02/19/72075/cabe.jpg)

31



Bab III
Peningkatan Produksi 

Pangan Organik

33



Bab III
Peningkatan Produksi 

Pangan Organik

33



Pertanian organik merupakan salah satu alternatif 
menuju pembangunan pertanian yang ramah lingkungan 
dan berkelanjutan. Tujuan utama dari sistem pertanian 
organik adalah untuk menghasilkan produk bahan pangan 
yang aman bagi kesehatan produsen maupun konsumen 
dan tidak merusak lingkungan (Jolly, 2000). Menurut 
Budiyanto (2013) dalam mengembangan produksi pangan 
organik terdiri dari 4 komponen (input, proses, output, dan 
outcome) dengan 14 sub komponen dan 35 indikator yaitu 
sebagai berikut.

Rocket Models "Pengembangan Produk Pangan Organik" (Agus 
Krisno, 2013)

Berdasarkan kajian teoritik dan emprik, untuk 
mengembangakan produk pangan organik maka 
diperlukan optimasi beberapa komponen penting, yaitu 
sebagai berikut:
1. SDM Petani dan Pengurus Kelompok Tani yang meliputi 

Kemampuan dasar yang harus dimiliki (pengetahuan, 
keterampilan, teknologi),komitmen, loyalitas, dan 
kegiatan pelatihan, seminar, workshop, dan magang.
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2. Pemanfaatan lahan dan air yang meliputi penggunaan 
“sistem tumpang sari, pergiliran tanaman”. Sejarah 
lahan sangat penting untuk diperhatikan, paling baik 
lahan tidak ditanami cabe selama minimal 2 tahun 
terakhir agar diperoleh hasil optimal. Penggunaan 
lahan bekas non-organik (konversi lahan), jika 
menngunakan air irigasi teknis yang tercemar pestisida 
sintetik, pendapat tentang sumur bor untuk sumber air 
yang bebas dari cemaran pestisida. Proses penyiapan 
lahan perlu juga dicermati, misalnya mengetahui 
kondisi kimia lahan Penentuan pH tanah diperlukan 
untuk menentukan jumlah pemberian kapur pada tanah 
masam (pH < 6,5). Pengukuran pH bisa menggunakan 
kertas lakmus atau pH meter dengan metode zigzag. 
Penyiapan lahan (gotong royong), penambahan pupuk 
organik, berapa lama lahan bisa dipakai setelah  
disiapkan, pembajakan, pencangkulan, penggunaan 
bahan herbisida organik (bahan pembunuh biji di 
tanah), pengunaan mulsa (jenis, cara), jenis mulsa 
organik (jerami, serbuk gergaji, dan batang tanaman.

3. Proses pembibitan. Penggunan pupuk dan pestisida 
organik, misalnya untuk menghilangkan jamur pada biji 
atau memupuk bedengan. Benih yang digunakan 
(benih lokal, benih hibrida, benih hasil rekayasa 
genetika)

4. Proses perawatan. Penyulaman, perempelan, sanitasi 
lahan (pengendalian gulma dan genangan), pengairan 
(tanyakan pula adanya irigasi teknis), pemupukan, 
pengendalian hama penyakit. Penggunaan pupuk 
organik untuk pemupukan (jenis dan jumlah, jika 
mencampur dengan pupuk anorganik berapa 
perbandingannya, waktu pemupukan).  Penggunaan 
pestisida organik (misalnyta bahan  mindi, paitan, 
salam, tembakau, mimba.  
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Cara membuat, takaran, cara, waktu, frekuensi 
pemberian, teknik lain yan mendukung, misalnya 
dengan cara mekanik).

5. Proses pemanenan. Organisasi (gotong royong), 
proses (panen bergilir utk menjaga keseimbangan stok 
dan permintaan), standar mutu, tepat waktu, 
penanganan pasca panen (seleksi, pencucian, 
penggunaan bahan pengawet/kimia, pengepakan, 
penyimpanan, pengangkutan)

6. Penanganan limbah. Penangan limbah yang akrab 
lingkungan (utk pakan ternak, pupuk kompos, dan 
biogas) tanyakan (proses, pemafaatan).

7. Distribusi. Pelaku (perorangan, kelompok, koperasi, 
industri), jaringan transportasi, ketersediaan sarana 
angkutan, ketersediaan akses jalan, jalur distribusi, 
peran koperasi/kelompok tani, ketercukupan jumlah 
dan mutu, tujuan distribusi (merata/kurang merata), 
display produk, pelabelan, selisih harga di sentra 
produksi dan di tingkat konsumen.

8. Preferensi konsumen. Karakteristik produk, jenis, mutu, 
jumlah kebutuhan, ketercukupan pasokan, 
ketersediaan pasokan, daya beli masyarakat, pola 
konsumsi masyarakat (sebagai bahan menu selingan/ 
utama), keanekaragaman menu olahan, produksi 
berdasarkan fluktuasi musim, pengetahuan tentang 
produk pangan organik.

Menurut Organik Indonesia (2013) ada beberapa hal 
yang perlu dilakukan dalam pengembangan pertanian 
organik untuk meningkatkan produksi pangan organik, 
yaitu sebagai berikut:
1. Lahan

Pada dasarnya semua lahan dapat dikembangkan 
menjadi lahan Pertanian Organik  dan yang terbaik 
adalah lahan pertanian yang berasal dari praktek 
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pertanian tradisional atau hutan alam yang tidak pernah 
mendapatkan asupan bahan-bahan agrokimia (pupuk 
dan pestisida). Namun, bila lahan yang digunakan 
berasal dari lahan bekas budidaya pertanian 
konvensional (menggunakan pupuk dan pestisida 
kimia), lebih dahulu perlu dilakukan konversi lahan. 
Konversi lahan adalah upaya yang bertujuan untuk 
meminimalkan kandungan sisa-sisa bahan kimia yang 
terdapat dalam tanah dan memulihkan unsur fauna dan 
mikroorganisme tanah. Lamanya konversi tergantung 
dari intensitas pemakaian input kimiawi dan jenis 
tanaman sebelumnya (sayuran, padi atau tanaman 
keras). Masa konversi dapat diperpanjang/diperpendek 
tergantung pada sejarah lahan tersebut. Bila masa 
konversi telah lewat, lahan tersebut merupakan lahan 
organik. Bila kurang dari itu, maka lahan tersebut masih 
merupakan lahan konversi menuju organik.

2. Benih
Benih yang digunakan untuk budidaya Pertanian 
Organik adalah benih yang tidak mendapatkan 
perlakuan rekayasa genetika. Petani sebaiknya 
menggunakan benih lokal, atau benih hibrida yang telah 
beradaptasi dengan alam sekitar. Keunggulan 
m e n g g u n a k a n  b e n i h  l o k a l  a d a l a h  m u d a h  
memperolehnya dan murah harganya, bahkan petani 
bisa membenihkan sendiri. Selain itu, benih lokal 
memiliki asal usul yang jelas dan sesuai dengan kondisi 
alam sekitar. Dengan memakai benih sendiri, petani juga 
tidak tergantung pada pihak luar.

3. Persiapan tanam
Lahan yang digunakan untuk produksi Pertanian 
Organik sedapat mungkin dijaga kestabilannya tanpa 
harus mengacaukan, yaitu berpedoman pada metode 
sedikit olah tanah (minimum tillage).
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4. Tanam
Prinsip yang diterapkan dalam praktek penanaman 
Pertanian Organik selalu mencerminkan adanya 
tumpangsari agar tercipta keanekaragaman tanaman 
(varietas). Perencanaan dan teknik penanaman perlu 
disesuaikan dengan sifat tanaman, prinsip-prinsip 
pergiliran tanaman dan kondisi cuaca setempat.

5. Pemeliharaan Tanaman
Setiap tanaman memiliki sifat karakteristik tertentu, 
maka pemeliharaan tanaman ditentukan oleh sifat 
karakteristik tersebut. Dengan mengenali karakteristik 
tanaman petani dapat dengan mudah melakukan 
pemeliharaan yang sesuai, sehingga tujuan 
pemeliharaan tercapai yaitu “kebahagiaan tanaman itu 
sendiri”.

6. Pemupukan
Secara teori, lahan Pertanian Organik akan semakin 
subur karena proses-proses yang diterapkan 
berpedoman pada pemeliharaan tanah. Tetapi 
realitanya, petani seringkali kurang memahami hal ini 
sehingga tanah selalu lebih banyak kehilangan unsur 
hara melalui erosi, penguapan, dan sebagainya 
dibandingkan dengan hara yang diberikan/ditambahkan. 
Maka prinsip pemupukan ditentukan oleh kepekaan kita 
dalam mengamati/menilai kapan tanaman kekurangan 
makanan.

7. Pengendalian HPT/OPT
Dalam pertanian organik digunakan prinsip 
pengendalian organsme berbasis pada keseimbangan 
ekosistem. Konsekuensinya semua organisme yang ada 
(termasuk hama) dipandang ikut berperan dalam proses 
keseimbangan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada 
mahluk hidup yang tidak berguna. Dengan demikian 
yang diperlukan adalah mengendalikan hama/penyakit 
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supaya tidak berada dalam jumlah berlebihan. Pola 
tumpangsari, pergiliran tanaman, pemulsaan, rekayasa 
teknik menanam, dan manajemen kebun menjadi pilihan 
metode pengendalian HPT karena sesuai dengan prinsip 
keseimbangan. Penggunaan pestisida alami diperlukan 
sejauh kita tahu bahwa di lahan Pertanian Organik 
sedang terjadi ketidakseimbangan, yang terlihat pada 
munculnya gangguan hama/penyakit .  Kadar 
pemakaiannya juga tergantung dari tingkat gangguan 
yang ada.

8. Panen
Setiap langkah dalam proses produksi akan dinilai dari 
hasil panenan. Prinsip dalam panen adalah menjaga 
standar mutu dengan memanen tepat waktu sesuai 
kematangan. Cara pemanenan juga perlu berhati-hatis 
ehingga tidak menimbulkan kerusakan atau kehilangan 
hasil yang lebih besar.

9. Pasca Panen
Kegiatan pasca panen harus mampu menekan 
kerusakan hasil seminimal mungkin. Metode 
pengolahan yang dilakukan tidak boleh mengubah sama 
sekali komposisi bahan aslinya. Karenanya proses 
seleksi, pencucian, pengepakan, penyimpanan dan 
pengangkutan produk organik perlu berhati-hati agar 
kondisi tetap segar dan sehat ketika berada di tangan 
pembeli. Dalam PO, kegiatan pasca panen menghindari 
pemakaian bahan pengawet atau perlakuan kimiawi 
lainnya dan seminimal mungkin melakukan proses 
pengolahan.

Dalam Pertanian Organik berlaku standar yang 
berfungsi sebagai pedoman bagi petani dan pelaku lain 
dalam menjalankan usahanya di bidang ini. Standar ini 
berisi prinsip-prinsip mendasar Pertanian Organik dan hal-
hal umum yang sebaiknya dilakukan dan dihindari dalam 
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bertani organik. Sebagai contoh, pemerintah telah 
menerbitkan SNI (Standar Nasional Indonesia) 01-6729-
2002 tentang Sistem Pangan Organik yang dapat menjadi 
acuan bagi para pelaku terkait pengembangan Pertanian 
Organik  Standar ini mengacu pada standar internasional 
yakni Codex CAC/GL 32/1999, dan cukup selaras dengan 
standar dasar IFOAM (International Federation of Organik 
Agriculture Movement). BIOCert sendiri tengah 
mengembangkan standar Pertanian Organik yang selaras 
dengan pedoman di atas dan sesuai dengan visi dan misi 
BIOCert.

Dalam hal limbah pertanian, Pada pertanian 
konvensional atau modern pada umumnya tidak terdapat 
pengelolaan limbah atau minim pengelolaan limbahnnya, 
sebab dalam pertanian konvensional kebanyakan 
inputnya seperti pupuk menggunakan bahan kimia. 
Limbah dianggap suatu bahan yang tidak penting dan tidak 
bernilai ekonomi. Padahal jika dikaji dan didikelola dengan 
baik, limbah pertanian dapat diolah menjadi beberapa 
produk baru yang bernilai ekonomi tinggi. Saat ini dalam 
dunia usaha bisnis internasional telah berkembang 
paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development) yang dikaitkan dengan terbitnya isu 
manajemen lingkungan dalam bentuk penerbitan sertifikat 
ISO. Selain itu di Indonesia juga mulai diterapkan sistem 
pertanian terpadu. Isu tersebut menekankan pada 
pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien 
dengan meminimalkan dampak negatif terhadap 
lingkungan di sekitarnya utamanya yang disebabkan 
perncemaran limbah. Paradigma pembangunan 
berkelanjutan tersebut memiliki tiga pilar utama, yaitu 
ekonomi, ekologi, dan sosial.
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Secara ekonomi, pembangunan agribisnis atau 
agroindustri harus dapat menciptakan pertumbuhan yang 
tinggi untuk mencapai kesejahteraan, khususnya bagi 
stakeholder agribisnis atau agroindustri. Secara ekologi, 
pembangunan tersebut hendaknya menekan seminimal 
mungkin dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh 
kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Secara sosial, 
memberikan kemanfaatan pada masyarakat luas (Jenie 
dan Rahayu. 1994). 

Model tersebut telah diverifikasi melalui kegiatan FGD 
(Fokus Group Dicussion) yang melibatkan UMM, 
Kelompok Tani Sumber Urip I, Kelompok Tani Sumber Urip 
II, KPPO Majujaya, dan  KPPO Sejahtera. Rekomendasi 
FGD tersebut adalah perlunya penyempurnaan model 
peningkatan produk pangan organik pada subkomponen 
nomor: 7, 11, 12, 16, 23, 31, dan 32. Rekomendasi ini 
didasarkan pada pengalaman empirik petani dalam 
mengembangkan pertanian organik. Selengkapnnya 
rekomendasi FGD tersebut adalah sebagai berikut.
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No
Subkomponen dan Indikator Pengembangan Produksi 

Pangan Organik

SDM Petani dan Pengurus Kelompok Tani

1
Kemampuan dasar yang harus dimiliki (pengetahuan, 
keterampilan, teknologi),komitmen, loyalitas, dll.

2 Kegiatan pelatihan, seminar, workshop, magang, dll.

Pemanfaatan lahan dan air

3 Penggunaan “sistem tumpang sari, pergiliran tanaman”

4 Optimasi penggunaan lahan bekas non-organik (konversi lahan)

5
Penggunaan sumur bor untuk sumber air yang bebas dari 
pestisida
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ekonomi, ekologi, dan sosial.
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Secara ekonomi, pembangunan agribisnis atau 
agroindustri harus dapat menciptakan pertumbuhan yang 
tinggi untuk mencapai kesejahteraan, khususnya bagi 
stakeholder agribisnis atau agroindustri. Secara ekologi, 
pembangunan tersebut hendaknya menekan seminimal 
mungkin dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh 
kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Secara sosial, 
memberikan kemanfaatan pada masyarakat luas (Jenie 
dan Rahayu. 1994). 

Model tersebut telah diverifikasi melalui kegiatan FGD 
(Fokus Group Dicussion) yang melibatkan UMM, 
Kelompok Tani Sumber Urip I, Kelompok Tani Sumber Urip 
II, KPPO Majujaya, dan  KPPO Sejahtera. Rekomendasi 
FGD tersebut adalah perlunya penyempurnaan model 
peningkatan produk pangan organik pada subkomponen 
nomor: 7, 11, 12, 16, 23, 31, dan 32. Rekomendasi ini 
didasarkan pada pengalaman empirik petani dalam 
mengembangkan pertanian organik. Selengkapnnya 
rekomendasi FGD tersebut adalah sebagai berikut.
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No
Subkomponen dan Indikator Pengembangan Produksi 

Pangan Organik

SDM Petani dan Pengurus Kelompok Tani

1
Kemampuan dasar yang harus dimiliki (pengetahuan, 
keterampilan, teknologi),komitmen, loyalitas, dll.

2 Kegiatan pelatihan, seminar, workshop, magang, dll.

Pemanfaatan lahan dan air

3 Penggunaan “sistem tumpang sari, pergiliran tanaman”

4 Optimasi penggunaan lahan bekas non-organik (konversi lahan)

5
Penggunaan sumur bor untuk sumber air yang bebas dari 
pestisida
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14
Proses (panen bergilir utk menjaga keseimbangan stok dan 
permintaan)

15 Standar mutu, tepat waktu pemanenan

16
Penanganan pasca panen (seleksi, pencucian, penggunaan 
bahan pengawet/k imia,  pengepakan,  penyimpanan,  
pengangkutan)

Penanganan limbah

17
Penangan limbah yang akrab lingkungan (utk pakan ternak, pupuk 
kompos, biogas, dll) tanyakan (proses, pemafaatan)

Distribusi

18 Pelaku (perorangan, kelompok, koperasi, industri)

Proses penyiapan lahan

6 Optimasi  kondisi kimia lahan

7
Penyiapan lahan dengan penambahan pupuk organik, pembajakan, 
pencangkulan, penggunaan bahan herbisida organik (bahan 
pembunuh biji di tanah), pengunaan mulsa, dll.

Proses pembibitan

8

Penggunan pupuk dan pestisida organik, misalnya untuk 
m e n g h i l a n g k a n  j a m u r  p a d a  b i j i  a t a u  m e m u p u k  
bedengan.Penggunan pupuk dan pestisida organik, misalnya untuk 
menghilangkan jamur pada biji atau memupuk bedengan.

9
Benih yang digunakan (benih lokal, benih hibrida, benih hasil 
rekayasa genetika)

Proses Perawatan

10
Penyulaman, perempelan, sanitasi lahan (pengendalian gulma dan 
genangan), pengairan (tanyakan pula adanya irigasi teknis), 
pemupukan, pengendalian hama penyakit.

11
Penggunaan pupuk organik untuk pemupukan (jenis dan jumlah, jika 
mencampur dengan pupuk anorganik berapa perbandingannya, 
waktu pemupukan)

12

Penggunaan pestisida organik (bahan -> mindi, paitan, salam, 
tembakau, mimba, dll.  Cara membuat, takaran, cara, waktu, 
frekuensi pemberian, teknik lain yan mendukung, misalnya dengan 
cara mekanik)

Proses Pemanenan

13 Organisasi Pemanenan

14
Proses (panen bergilir utk menjaga keseimbangan stok dan 
permintaan)

15 Standar mutu, tepat waktu pemanenan

19
Jaringan transportasi, ketersediaan sarana angkutan, 
ketersediaan akses jalan

20 Jalur distribusi

21 Peran koperasi/kelompok tani

22
Ketercukupan jumlah dan mutu, tujuan distribusi (merata/kurang 
merata)

23 Display produk, pelabelan

24 Selisih harga di sentra produksi dan di tingkat konsumen

Preferensi konsumen

25
Karakteristik produk, jenis, mutu, jumlah kebutuhan, ketercukupan 
pasokan, ketersediaan pasokan

26 Advokasi daya beli masyarakat

27 Pola konsumsi masyarakat (sebagai bahan menu selingan/utama)

28 Keanekaragaman menu olahan
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Gambar 3.2 Peserta FGD Sangat Bersemangat Memberikan Masukan 
Penyempurnaan Model Pengembangan Produk Pangan Organik

Gambar 3.3 Peserta Foto Bareng dalam FGD  Model Pengembangan 
Produk Pangan Organik

Model pengembangan produk pangan tersebut di 
atas juga didukung dengan berbagai hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh penulis terkait dengan optimasi 
penggunaan produk pangan organik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
Budiyanto (2012) tentang Tipologi Preferensi Konsumen 
terhadap Produk pangan Organik di Kota Malang, maka 
dapat dinyatakan bahwa: 1) Tipe pengambilan keputusan 
konsumen dalam memilih produk pertanian organik di  
Malang adalah economic type (4%), psychological type 
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31
Keuntungan selisih nilai beli dan nilai jual, resiko bisnis, 
keuntungan berdasarkan fluktuasi musim.

Peran Bappeda / Dinas Pertanian / Koperasi / DUDI / Perbankan

32
Dukungan kebijakan, Dana, SDM Ahli/tenaga pendamping, 
prasarana (gedung), sarana (peralatan), bantuan bibit, subsidi 
pupuk

33 Fasilitasi pelatihan/workshop /magang, sertifikasi

34
Pengembangan kerjasama (sebaga instruktur, tempat fild trip, 
penelitian mhs, magang mhs, dll),

35
Pemesanan barang (pupuk bibit, pestisida organik, dll), bantuan 
promosi, penciptaan iklim usaha yang produktif, mempromote 
komoditas unggulan, perintisan industri hilir desa.

29 Pengetahuan tentang produk pangan organik

Keamanan konsumsi

30 Pandangan konsumen, distributor tentang aspek 

Keuntungan Bisnis

Gambar 3.1 Peserta FGD Sangat Antusias Mencermati Deseminasi Model 
Pengembangan Produk Pangan Organik
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(13%), consumer behaviour type (25%), dan others type 
(58%). Tipe lain-lain sebagian besar karena alasan agama 
dan kesehatan, dan 2) Faktor-faktor   yang mempengaruhi 
konsumen dalam memilih produk pangan organik di  
Malang adalah   faktor sosial (10%),  faktor personal 
(14%),  faktor psikologi (19%),  faktor kultural (5%), dan 
faktor lain-lain (52%).  Faktor lain-lain sebagian besar 
karena faktor agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 26 subyek 
penelitian yang berstatus sebagai mahasiswa, dosen, 
perawat, ibu rumah tangga, karyawan dan profesi lainnya. 
58% memilih tipe lain (others type) yang melandasi 
keputusan untuk membeli bahan pangan organik. Mereka 
memilih tipe lain dengan alasan tipe agama dan kesehatan. 
Kedua tipe ini sama pentingnya, karena makan yang 
halallan toyyibah itu sangat diutamakan dan menyehatkan 
walaupun harganya lebih mahal dari sayuran anorganik, 
tetapi dilihat dari manfaat jangka panjang lebih baik untuk 
kesehatan tubuh. 25% konsumen memilih consumer 
bahaviour type yang diambil berdasarkan alasan 
ekonomis, sosiologis, dan psikologis karena dengan 
menentukan barang yang ekonomis dan rasional dapat 
mengurangi pemborosan dan sesuai dengan yang 
diinginkan diri sendiri dan yang dibutuhkan keluarga. 
Selain harganya yang ekonomis tipe ini juga 
mempengaruhi psikologis dan sosiologis sebagai 
konsumen yang cerdas dan cermat untuk memilih sebuah 
produk yang sehat dan memenuhi target. Psychological 
type dipilih konsumen sebanyak 13%. Mereka 
beranggapan bahwa beberapa produk konsumen karena 
pengaruh keluarga dan lingkungan yang terbiasanya 
mengkonsumsi makanan organik. Selain itu juga makanan 
organik bisa bermanfaat untuk pengobatan contohnya 
adalah buah Bit yang berfungsi sebagai obat alternatif 
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anemia. Persentase 4% terdapat pada Economic type. 
Mereka merasa mampu untuk membeli bahan produk 
organik walaupun harganya lebih mahal dibanding bahan 
produk anorganik. Kosumen rela mengeluarkan uang yang 
banyak dengan mempertimbangkan kesehatan. 
Persentase yang melandasi keputusan konsumen dalam 
memilih bahan pangan organik digambarkan pada gambar 
berikut ini.

Gambar 3.4  Diagram Tipe Pengambilan Keputusan Konsumen untuk 
Membeli  Produk Pangan Organik

Menurut Kotler dan Amstrong (2006) secara umum 
ada tiga tipe pengambilan keputusan konsumen, yakni:
1. Economic type,  pengambilan keputusan diambil 

berdasarkan alasan ekonomis dan bersifat lebih 
rasional.

2.   Psychological type, diambil lebih banyak karena alasan 
psikoligis dan sejumlah faktor sosiologis seperti 
pengaruh keluarga dan budaya 

3. Consumer behaviour type, model yang umumnya diambil 
kebanyakan konsumen, Model ini dilandasi oleh faktor 
ekonomis rasional dan  psikologis.
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banyak penyakit yang diderita manusia yang disebabkan 
oleh produk pangan anorganik. Dijelaskan pada faktor 
agama larangan untuk mengkonsumsi makanan yang 
berbahaya, jadi salah satu solusi untuk makanan yaitu 
dengan makanan organik. 19% konsumen memilih faktor 
psikologis karena dengan majunya teknologi banyak sekali 
makanan yang mengandung zat kimia yang berbahaya. 
Banyak masyarakat berpendapat bahwa dengan membeli 
produk organik dipercaya dapat membuat badan lebih 
sehat karena diperoleh dari hasil yang alami. 14% 
konsumen memil ih faktor personal,  alsannya 
perekonomian seseorang dan gaya hidup membentuk 
presepsi seseorang termasuk dalam pembelian produk 
pangan sangat menentukan terutama dalam kehidupan 
masyarakat yang terkenal konsumtif. Persentase faktor 
sosial sebesar 10%. Menurut mereka faktor sosial sangat 
diperlukan karena suatu aktivitas individu atau kelompok 
dipengaruhi oleh kelompok atau individu lain. Untuk 
kalangan mahasiswa belum mampu untuk membeli produk 
pangan organik, karena segi ekonomis harganya relatif 
mahal. Persentase faktor kultural sebesar 5%, karena 
mereka secara kultural mampu dan terbiasa untuk 
membeli produk pangan organik dan mereka juga merasa 
bahwa mengkonsumsi produk pangan organik itu lebih 
aman untuk kesehatan dibandingkan dengan membeli 
produk pangan di pasar tradisional. Persentase faktor yang 
dipertimbangkan konsumen dalam memilih bahan pangan 
organik digambarkan pada gambar berikut.
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Menurut Peter (2005), model dalam pengambilan 
keputusan mempunyai tiga komponen utama yaitu:
1. Masukan (input), komponen ini mempunyai berbagai 

pengaruh luar yang berlaku sebagai sumber informasi 
mengenai produk tertentu dan mempengaruhi nilai-
nilai, sikap dan perilaku konsumen yang berkaitan 
dengan produk.

2. Proses pembelian, komponen ini berhubungan dengan 
cara konsumen mengambil keputusan untuk membelu. 
Tindakan pengambilan keputusan konsumen terdiri dari 
tiga tahap, yaitu:  a) Pengenalan kebutuhan, b) 
Penelitian sebelum pembelian, dan c) Penilaian 
berbagai alternatif. Faktor-faktor yang dapat 
meningkatkan pencarian informasi sebelum pembelian, 
yaitu: a) faktor-faktor produk (lamanya waktu antar 
pembelian, perubahan model produk, perubahan harga, 
jumlah pembelian, harga yang tinggi, merk alternatif 
yang banyak, berbagai macam keistimewaan), b) faktor 
situasi (pengalaman, dapat diterima secara sosial, 
pertimbangan yang berhubungan dengan nilai), dan c) 
faktor produk (karakteristik demografis konsumen, 
kepribadian). 

3. Keluaran (output), komponen ini menyangkut dua 
kegiatan pasca pembelian yang berhubungan erat: 
perilaku pembelian dan penilaian pasca pembelian. 
Tujuan dari dua kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 
kepuasan konsumen terhadap pembeliannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor   
yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk 
pangan organik di  Malang meliputi faktor sosial, faktor 
personal, faktor psikologi, faktor kultural, dan faktor lain 
yang di dalamnya terdapat agama dan kesehatan. Faktor 
lain-lain banyak dipilih oleh konsumen sebesar 52% 
dengan alasan agama dan kesehatan, karena selama ini 
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Gambar 3.5  Diagram Faktor yang Diperhatikan Konsumen ketika Membeli  
Produk Pangan Organik

Anas (Mahasiswa Jurusan Pertanian Universitas 
Muhammadiyah Malang) yang bertindak sebagai salah 
satu supplier produk hasil pertanian organik, menyatakan 
bahwa pembeli dari produk pertanian organik ini mayoritas 
dari golongan masyarakat menengah ke atas. Alasan 
konsumen membeli produk pertanian organik yaitu 
masyarakat menganggap bahwa produk yang dihasilkan 
memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih aman 
dikonsumsi dibanding dengan pertanian non organik.

“Faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 
membeli produk pangan organik adalah faktor 
personal yang meliputi situasi ekonomi dan usia. 
Usia menjadi faktor dominan. Hal ini dikarenakan 
terdapat kesadaran prima untuk lebih menjaga 
kesehatan di usia tua dimana degeneratif sudah 
mulai terjadi. Konsumen menyatakan bahwa 
konsumsi produk bahan pangan organik sangat 
membantu dalam upaya menjaga kesehatan 
lansia” papar Amin Distributor produk pangan 
organik.
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Gambar 3.6  Sebagian Produk di Salah Satu Etalase Penjualan Produk 
Pangan Organik  Hero Supermarket Malang

Menurut Kotler dan Amstrong, (2006) konsumen 
dalam memilih barang untuk pemenuhan kebutuhannya di 
pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah: a)  
faktor sosial yang didalamnya terdapat group, family 
influence, roles and status, b) faktor personal yang 
didalamnya terdapat economic situation, lifestyle, personal 
and self consept, age and life cycle stage, dan occupation, 
c) faktor psikologi yang didalamnya terdapat motivation, 
perception, learning, dan belief and attitude, dan d) faktor 
kultural yang didalamnya terdapat subculture dan social 
class.
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Faktor Sosial yang mempengaruhi konsumen dalam 
memilih barang adalah sebagai berikut.
1. Group 

Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak 
grup-grup kecil. Kelompok dimana orang tersebut 
berada yang mempunyai pengaruh langsung disebut 
membership group. Membership group terdiri dari dua, 
meliputi primary groups (keluarga, teman, tetangga, dan 
rekan kerja) dan secondary groups yang lebih formal 
dan memiliki interaksi rutin yang sedikit (kelompok 
keagamaan, perkumpulan profesional dan serikat 
dagang).  

2. Family influence
Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam 
perilaku pembelian. Para pelaku pasar telah memeriksa 
peran dan pengaruh suami, istri, dan anak dalam 
pembelian produk dan servis yang berbeda. Anak-anak 
sebagai contoh, memberikan pengaruh yang besar 
dalam keputusan yang melibatkan restoran fast food. 

3. Roles and status
Seseorang memiliki beberapa kelompok seperti 
keluarga, perkumpulan-perkumpulan, organisasi. 
Sebuah role terdiri dari aktivitas yang diharapkan pada 
seseorang untuk dilakukan sesuai dengan orang-orang 
di sekitarnya. Tiap peran membawa sebuah status yang 
merefleksikan penghargaan umum yang diberikan oleh 
masyarakat.

Faktor personal yang mempengaruhi konsumen 
dalam memilih barang adalah sebagai berikut.
1. Economic situation 

Keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi 
pilihan produk, contohnya rolex diposisikan konsumen 
kelas atas sedangkan timex dimaksudkan untuk 
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konsumen menengah. Situasi ekonomi seseorang amat 
sangat mempengaruhi pemilihan produk dan keputusan 
pembelian pada suatu produk tertentu.

2. Lifestyle 
Pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam 
aktivitas, ketertarikan, dan opini orang tersebut. Orang-
orang yang datang dari kebudayaan, kelas sosial, dan 
pekerjaan yang sama mungkin saja mempunyai gaya 
hidup yang berbeda.

3. Personality and self concept
Personality adalah karakteristik unik dari psikologi yang 
memimpin kepada kestabilan dan respon terus menerus 
terhadap lingkungan orang itu sendiri, contohnya orang 
yang percaya diri, dominan, suka bersosialisasi, 
otonomi, defensif, mudah beradaptasi, agresif. Tiap 
orang memiliki gambaran diri yang kompleks, dan 
perilaku seseorang cenderung konsisten dengan 
konsep diri tersebut  

4. Age and life cycle stage
Orang-orang merubah barang dan jasa yang dibeli 
seiring dengan siklus kehidupannya. Rasa makanan, 
baju-baju, perabot, dan rekreasi seringkali berhubungan 
dengan umur, membeli juga dibentuk oleh family life 
cycle. Faktor-faktor penting yang berhubungan dengan 
umur sering diperhatikan oleh para pelaku pasar. Ini 
mungkin dikarenakan oleh perbedaan yang besar dalam 
umur antara orang-orang yang menentukan strategi 
marketing dan orang-orang yang membeli produk atau 
servis.

5. Occupation
Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa 
yang dibeli. Contohnya, pekerja konstruksi sering 
membeli makan siang dari catering yang datang ke 
tempat kerja. Bisnis eksekutif, membeli makan siang dari 
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full service restoran, sedangkan pekerja kantor 
membawa makan siangnya dari rumah atau membeli 
dari restoran cepat saji terdekat.

Faktor psikologi yang mempengaruhi konsumen 
dalam memilih barang adalah sebagai berikut.
1. Motivation

Kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan 
seseorang untuk mencari kepuasan dari kebutuhan. 
Berdasarkan teori Maslow, seseorang dikendalikan 
oleh suatu kebutuhan pada suatu waktu. Kebutuhan 
manusia diatur menurut sebuah hierarki, dari yang 
paling mendesak sampai paling tidak mendesak 
(kebutuhan psikologikal, keamanan, sosial, harga diri, 
pengaktualisasian diri). Ketika kebutuhan yang paling 
mendesak itu sudah terpuaskan, kebutuhan tersebut 
berhenti menjadi motivator, dan orang tersebut akan 
kemudian mencoba untuk memuaskan kebutuhan 
paling penting berikutnya.

2. Perception
Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, 
mengorganisasi, dan menerjemahkan informasi untuk 
membentuk sebuah gambaran yang berarti dari dunia. 
Orang dapat membentuk berbagai macam persepsi 
yang berbeda dari rangsangan yang sama.

3. Learning
Pembelajaran adalah suatu proses, yang selalu 
berkembang dan berubah sebagai hasil dari informasi 
terbaru yang diterima (mungkin didapatkan dari 
membaca, diskusi, observasi, berpikir) atau dari 
pengalaman sesungguhnya, baik informasi terbaru 
yang diterima maupun pengalaman pribadi bertindak 
sebagai feedback bagi individu dan menyediakan dasar 
bagi perilaku masa depan dalam situasi yang sama.
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4. Beliefs and attitude
Beliefs adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang 
mempercayai sesuatu. Beliefs dapat didasarkan pada 
pengetahuan asli, opini, dan iman. Sedangkan attitudes 
adalah evaluasi, perasaan suka atau tidak suka, dan 
kecenderungan yang relatif konsisten dari seseorang 
pada sebuah obyek atau ide.

Faktor kultural yang mempengaruhi konsumen dalam 
memilih barang adalah sebagai berikut.
1. Subculture

Sekelompok orang yang berbagi sistem nilai 
berdasarkan persamaan pengalaman hidup dan 
keadaan, seperti kebangsaan, agama, dan  daerah. 
Meskipun konsumen pada negara yang berbeda 
mempunyai suatu kesamaan, nilai, sikap, dan 
perilakunya seringkali berbeda secara dramatis.  

2. Social Class
Pengelompokkan individu berdasarkan kesamaan nilai, 
minat, dan perilaku. Kelompok sosial tidak hanya 
ditentukan oleh satu faktor saja misalnya pendapatan, 
tetapi ditentukan juga oleh pekerjaan, pendidikan, 
kekayaan, dan lainnya.

Preferensi konsumen terhadap produk pangan 
organik juga nampak pada antusiasme konsumen dalam 
mengolah dan mengkonsumsi produk pangan organik. 
Rina (Karyawan Kantor Jurusan Pertanian dan Peternakan 
Universitas Muhammadiyah Malang) yang merupakan 
salah satu konsumen produk pertanian organik biasanya 
mengolah produk-produk tersebut sesuai dengan 
kebutuhannya sehari-hari diantaranya diolah menjadi 
sayur kuah, tumis dan lain sebagainya. Dalam mengelola 
produk tersebut Rina tidak menggunakan zat-zat food 
aditif. Menurut Rina penambahan zat food aditif ke dalam 
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pengolahan makanan dapat menimbulkan dampak negatif 
terhadap kesehatan tubuh. Jika produk olahan pertanian 
organik tersebut ditambahkan food aditif maka akan 
menurunkan kualitas dan keunggulan dari produk 
pertanian organik itu sendiri yang dipilihnya dengan alasan 
kesehatan.

Preferensi konsumen terhadap produk pangan 
organik juga tergambar dalam pemahamana responden 
tentang produk pangan organik. Menurut Bapak Alim, 
bahan pangan organik adalah tanaman yang tidak 
menggunakan  pestisida atau bebas pestisida, dimana 
pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang dan pupuk 
kompos. Manfaat dari bahan pangan organik adalah 
banyaknya vitamin yang terkandung dalam bahan pangan 
tersebut sehingga menyehatkan bagi konsumen karena 
bebas dari residu selain itu, bahan pangan organik juga 
dapat digunakan sebagai obat misalnya pada brokoli 
dapat mengobati penyakit tertentu karena kandungan 
dalam brokoli itu sendiri dan tidak terdapatnya kandungan 
bahan kimia dalam brokoli organik itu. Bapak Alim ini 
merupakan supliyer yang sukses, bahan pangan organik 
yang kirim yaitu buah bit dan brokoli, yang diperoleh dari 
produk pertanian Universitas Brawijaya. Bahan-bahan 
organik ini selanjutnya dikirim ke supermarket seperti 
Giant dan Hero. Alasan pengiriman produk pangan organik 
ke supermarket bukan di pasar tradisional, karena 
menurut Bapak Alim pangan oganik harganya lebih mahal 
dibandingkan bahan pangan non organik. Hanya kalangan 
tertentu saja yang mampu membeli dan mengetahui 
manfaat dari bahan pangan organik. Bapak Alim tidak 
memiliki kendala apapun dalam menjalankan bisnis 
tersebut, penjualan dilakukan secara lancar dan tidak 
pernah kekurangan stok. Sosialisasi juga diperlukan 
dalam bisnis ini untuk mendapatkan hasil yang baik. Bapak 
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Alim juga mengikuti seminar di Surabaya tentang kiat-kiat 
dalam berbisnis dan cara pemasaran bahan pangan 
organik. Dengan adanya seminar ini Bapak Alim bisa 
mengetahui cara pemasaran bahan pangan organik, 
manfaat bahan pangan organik sehingga selain menjual 
beliau dapat mensosialisasikan manfaat bahan pangan 
organik kepada masyarakat

Pada observasi yang dilakukan di Hipermart yang 
bertempat di Malang Town Square didapatkan beberapa 
bahan pangan organik yang dijual di tempat ini diantaranya 
adalah brokoli, jagung acar, polong-polongan, jagung 
manis, lobak, tomat,ontong, timun, sere, dan wortel. Hasil 
wawancara pada konsumen yang berbelanja di swalayan 
tersebut dan didapatkan hasil bahwa konsumen dari 
kalangan atas yang mengkonsumsi bahan pangan organik. 
Alasan konsumen pertama memilih bahan pangan organik 
adalah Consumer Behaviour type, alasan agama,  dan 
kesehatan dalam jangka waktu yang panjang karena 
konsumen ini merasa mampu untuk membeli dan mengerti 
dari manfaat bahan pangan organik. Pada konsumen 
kedua, alasan memilih bahan pangan organik adalah untuk 
kesehatan karena konsumen beranggapan bahwa 
tanaman organik ini tidak mengandung bahan-bahan kimia 
yang berbahaya bagi tubuh. Sedangkan pada konsumen 
ketiga, memiliki alasan ingin mencoba produk bahan 
pangan organik dan membandingkan bahan pangan 
organik dan bahan pangan anorganik yang dijual di pasar 
tradisional.
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Alim juga mengikuti seminar di Surabaya tentang kiat-kiat 
dalam berbisnis dan cara pemasaran bahan pangan 
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ketiga, memiliki alasan ingin mencoba produk bahan 
pangan organik dan membandingkan bahan pangan 
organik dan bahan pangan anorganik yang dijual di pasar 
tradisional.
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“Saya membeli produk pangan organik 
d i k a r e n a k a n  a l a s a n  a g a m a  
(perintahmengkonsumsi makanan thoyib), 
kesehatan dan ekonomi (daya beli). Peran media 
publikasi dan edukasi (TV, koran, majalah) turut 
mempengaruhi saya dalam pengambilan 
keputusan untuk membeli produk pangan organik” 
papar salah satu konsumen Hypermart.

Gambar 3.7  Konsumen (Subyek Penelitian) Sedang Memilih Produk di 
Salah Satu Etalase Penjualan Produk Pangan Organik  Hero Supermarket 

Malang

Mengkonsumsi makanan yang halal dan baik 
(thayyib) merupakan hal yang sangat penting bagi umat 
Islam.  Bahkan ditegaskan di dalam Al-Qur'an seruan untuk 
mengkonsumsi makanan halal dan thayyib adalah seruan 
untuk seluruh umat manusia,  sebagaimana firman Allah 
SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168:

یا أیها الناس كلوا مما في األرض حالال طیبا وال تتبعوا خطوات 
الشیطان إنھ لكم عدو مبین

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 
dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 
mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya 
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Dalam aya t  te rsebut  d i tegaskan bahwa 
mengkonsumsi makanan yang halal dan thoyib adalah 
sama dengan menghindari diri dari seruan mengikuti 
langkah-langkah syetan yang merupakan musuh yang 
nyata yang mengajak manusia untuk menjauhi keridhoan 
Allah SWT.  Seruan ini dari Allah SWT kepada mereka 
dalam statusnya sebagai ummat manusia.  Syetan 
berusaha untuk menghiasi hal-hal yang haram dan tidak 
thoyib agar manusia cenderung tersesat dan 
menjerumuskan sebagian yang la in  dengan 
mengharamkan hal-hal yang yang dihalalkan Allah SWT. 
Is lam t idak saja mewaj ibkan manusia untuk 
mengkonsumsi makanan yang thoyib (menyehatkan dan 
bergizi) tetapi juga mewajibkan manusia untuk 
mengkonsumsi makanan secukupnya. Diriwayatkan, 
Rasulullah SAW pernah menggambarkan: "Tidak ada 
bejana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia melainkan 
perutnya sendiri. Cukuplah seseorang itu mengonsumsi 
beberapa kerat makanan yang dapat menegakkan tulang 
punggungnya. Jika terpaksa, maka ia bisa mengisi 
sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiga lagi 
dengan minuman, dan sepertiga sisanya untuk 
nafas."(HR.Ahmad dan Tirmidzi). Hadis tersebut memberi 
pelajaran bahwa kita tidak boleh sembarangan memakan. 
Ada aturan dan batasan-batasan untuk menjaga 
keseimbangan tubuh. Hal itu agar terjadi stabilitas dan 
harmonisasi antara tubuh dan jiwa manusia. Sehingga ia 
menjadi orang yang kuat, tidak hanya kuat jasmani tapi 
ruhaninya juga tangguh.
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Di sisi lain, pertanian organik merupakan salah satu 
pilihan yang dapat dilakukan oleh petani-petani kecil 
Indonesia untuk memperoleh cukup pangan di tingkat 
rumah tangga sambil sekaligus memperbaiki kualitas 
tanah, memperbaiki keanekaragaman hayati dan 
memberikan pangan berkualitas kepada masyarakat kecil 
di sektarnya. Manfaat pertanian organik telah diperlihatkan 
dengan sistem pertanian organik yang terintegrasi, 
ekonomis, ramah lingkungan dan meningkatkan 
kesehatan masyarakat. Sejumlah keuntungan yang dapat 
dipetik dari pengembangan pertanian organik adalah, 
antara lain:
1. Menghasilkan makanan yang cukup, aman dan bergizi 

sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat. Data 
menunjukkan bahwa praktek pertanian organik mampu 
meningkatkan hasil sayuran hingga 75 % dibanding 
pertanian konvensional. Disamping itu, produk 
pertanian organik juga mempunyai kandungan vitamin 
C, kalium, dan beta karoten yang lebih tinggi (Pither dan 
Hall, 1999). 

2. Membuat lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi 
petani, karena petani akan terhindar dari paparan 
(exposure) polusi yang diakibatkan oleh digunakannya 
bahan kimia sintetik dalam produksi pertanian. 

3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; 
karena: 1) Biaya pembelian pupuk organik lebih murah 
dari biaya pembelian pupuk kimia; 2) Harga jual hasil 
pertanian organik seringkali lebih mahal; 3) Petani dan 
peternak bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari 
penjualan jerami dan kotoran ternaknya; 4) Bagi 
peternak, biaya pembelian pakan ternak dari hasil 
fermentasi bahan organik lebih murah dari pakan ternak 
konvensional; 5) Pengembangan pertanian organik 
berarti memacu daya saing produk agribisnis Indonesia 

untuk memenuhi permintaan pasar internasional akan 
produk pertanian organik yang terus meningkat.  Ini 
berarti akan mendatangkan devisa bagi pemerintah 
daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan 
kesejahteraan petani. 

4. Meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari 
kegiatan pertanian. Karena pertanian organik: 1)  
Menghindari penggunaan bahan kimia sintetis dan 2) 
Memanfaatkan limbah kegiatan pertanian seperti 
kotoran ternak dan jerami sebagai pupuk kompos. 

5.Meningkatkan dan menjaga produktivitas lahan 
pertanian dalam jangka panjang serta memelihara 
kelestarian alam dan lingkungan. Pemakaian kompos, 
misalnya, akan menciptakan lingkungan tanah, air dan 
udara yang sehat yang merupakan syarat utama bagi 
tumbuhnya komoditi pertanian yang sehat karena: 1) 
Memperbaiki struktur tanah sehingga sesuai untuk 
pertumbuhan perakaran tanaman yang sehat; 2) 
Menyediakan unsur hara, vitamin dan enzim yang 
dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh sehat; (3) 
Menyediakan tempat (inang) bagi berbagai hama dan 
penyakit tanaman sehingga tidak menyerang tanaman 
(Sutanto, R. 2002, Iwantoro, S. 2004, Soleman, 2006).

Hortikultura organik merupakan salah satu upaya 
untuk bisa memenangkan persaingan dalam merebut 
pasar pada pascaperdagangan bebas Asean. Sayur dan 
buah dari luar negeri seperti China dipastikan mengandung 
zat-zat tertentu agar bisa bertahan lama di pasarkan di 
negara Asean atau minimal kalau tidak menggunakan zat 
kimia, kesegarannya dipastikan berkurang karena lama di 
perjalanan. Tahun 2008, nilai devisa dari produk 
hortikultura  sebanyak 50.314 ton senilai 17,4 juta dolar AS. 
Ekspor hortikultura yang potensial adalah cabe kering dan 
termasuk kacang tanah dengan tujuan ekspor ke Thailand, 
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Jepang,  Belanda dan bahkan ke China. Pada 2009 terjadi 
kenaikan ekspor pada produk itu atau menjadi senilai 18,9 
juta dolar AS dari hasil penjualan sebanyak 66.901 ton  
(Ditjen Hortikultura, 2007, Dinas Pertanian Sumut, 2010).

Pengelolaan sistem pertanian organik yang menjadi 
andalan berbagai Kabupaten memang memiliki kelebihan 
lebih ramah lingkungan dan relatif terjangkau bagi petani. 
Banyak tanaman hortikultura seperti salak pondoh, kacang 
panjang, serta aneka tanaman hortikultura yang menjadi 
unggulan ditanam dengan sistem organik.  Sistem 
pertanian organik dikelola dengan penggunaan bahan 
pupuk yang diperoleh dari bahan organik (Dinas Pertanian 
Jambi, 2010). Suwartini (2003) menyatakan bahwa  atribut 
yang dianggap paling penting untuk suatu produk 
hortikultura segar yakni: bebas residu pestisida/pupuk 
kimia, untuk itu produsen atau pengusaha on farm 
merupakan pihak yang paling berperan untuk 
menyediakan produk organik yang berkualitas secara 
kontinu. 

Bab IV
Keuntungan Konsumsi 
Produk Pangan Organik
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Produk pangan organik adalah produk pangan yang 
dihasilkan melalui tanaman organik. Tanaman organik 
adalah tanaman yang ditanam dengan konsep ramah 
lingkungan, artinya tidak menggunakan pestisida dan 
pupuk buatan. Produk organik memiliki manfaat baik bagi 
petani yang menanamnya maupun bagi konsumen yang 
mengkonsumsinya. Bagi petani, dengan melakukan 
budidaya tanaman secara organik akan menjaga 
kesehatan petani tersebut dari akumulasi paparan bahan 
kimia/pestisida. Sedangkan bagi konsumen, dengan 
mengkonsumsi makanan organik (khususnya sayur dan 
buah organik) akan membantu regenerasi sel-sel baru, 
membersihkan darah, membuang racun dalam darah, 
menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, dan 
sebagai vitamin atau suplemen tambahan. Selain itu, 
makanan organik memiliki kelebihan dapat tahan lama 
sehingga tidak mudah rusak dan memiliki kandungan gizi 
yang lebih baik ( http://efarming.info).

Bahan pangan organik tertentu seperti sayuran dan 
buah, kandungan mineral lebih baik dibandingkan bahan 
pangan konvesional. Seperti penuturan Ali Khomsan, 
beberapa penelitian menunjukan sayuran seperti kubis, 
selada dan tomat kandungan mineral kalsium, pospor dan 
magnesium jauh lebih tinggi dibandungkan dengan 
sayuran anorganik. Seperti tomat organik, kandungan 
kalsiumnya 23 mg sedangkan yang bukan hanya 5 mg. 
Dari sisi cita rasa, bahan pangan organik juga lebih lezat. 
Sayuran dan buah organik lebih renyah, lebih manis dan 
tahan lama Sedangkan yang bukan, kandungan airnya 
tinggi, sehingga rasanya kurang manis dan lebih cepat 
busuk. Sebuah laboratorium independent di Amerika 
mempunyai fakta berbeda. Penelitian terhadap tepung 
terigu hasil pertanian organik mengandung 24 % lebih 
tinggi dibandingkan terigu yang ditanam secara 
konvensional. 

Selain unggul dari sisi nutrisi juga cita rasa, bahan pangan 
organik juga bebas residu pestisida dan bahan kimia 
berbahaya. Secara tidak kita sadari, zat ini akan tertimbun 
terus menerus di dalam tubuh kita. Jangka panjangnya, 
akan meningkatkan risiko kanker dalam tubuh karena zat 
tersebut bersifat karsinogen penyebab kanker. Lebih baik 
mencegah dengan beralih ke bahan pangan organik dari 
pada kita harus membayar lebih mahal untuk biaya 
kesehatan akibat sakit yang ditimbulkan. Karenanya, gaya 
hidub back to nature merupakan solusi tepat bagi Anda 
yang mau hidup sehat ( http://panganpertanianorganik)

Manfaat mengkonsumsi sayur dan buah organik 
(Greenfield Organik) adalah membantu regenerasi sel-sel 
baru, bekerja membersihkan darah, menjaga 
keseimbangan kadar asam basa tanpa obat-obatan, 
vitamin atau pun suplemen tambahan. Selain itu juga 
membuang racun yang menumpuk dalam sel (Greenfield 
Organik Melilea). Kelebihan makanan organik adalah 
tahan lama hingga tidak mudah basi dan memiliki 
k a n d u n g a n  g i z i  y a n g  l e b i h  b a i k  
(http://www.dnaberita.com). Banyak keuntungan 
mengkonsumsi produk pangan organik, diantaranya 
adalah:

1.Mengurangi bahan kimia berlebih dan residu bahan 
kimia di air minum, jalan-jalan air dan daerah-daerah 
pantai. Bahan kimia berlebih merupakan penyebab 
utama berkurangnya kehidupan, tumbuhan dan 
binatang laut.

2. Mengembalikan kesuburan tanah untuk lahan pertanian 
yang produktif dan aman. Sistem pertanian organik 
berdasarkan pada prinsip regenerasi lahan dan tanah 
dan praktek lingkungan hidup terbaik.
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3. Meningkatkan biodiversitas dan menyelamatkan habitat 
binatang asli dari kepunahan. Selama beberapa dekade 
para ilmuwan di seluruh dunia mengangkat studi dnegan 
kesimpulan yang jelas bahwa pertanian organik secara 
signifikan mendukung biodiversitas.

4. Menjaga integritas makanan. Organik yang bersertifikasi 
memberikan jaminan bahwa produk-produknya telah 
ditumbuhkan, ditangani, dikemas dan didistribusikan, 
dengan menghindari resiko pencemaran produk hingga 
ke tempat penjualan. Sebuah jalinan utuh yang terjaga 
dalam mata rantai.

5. Membantu memperbaiki perubahan iklim. Pertanian 
dituduh sebagai hal yang bertanggung jawab terhadap 
30 persen pemanasan global melalui emisi CO2-nya, 
meskipun demikian perubahan pada pertanian organik 
bisa mengembalikan CO2 ke tanah dalam bentuk 
humus. Sebuah proyek penelitian selama 23 tahun 
memperlihatkan bahwa kalau saja 1000 pertanian skala 
menengah berubah menjadi produksi organik, karbon 
yang tersimpan dalam tanah akan sepadan dengan 
mengambil 117 dari 440 mobil dari jalanan tiap 
tahunnya.

6. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan 
menghilangkan pupuk nitrogen sintetis.

7. Menghindarkan dari memakan dua kilogram zat aditif 
makanan tiap tahunnya. Banyak zat aditif makanan 
dihubungkan dengan gejala seperti reaksi alergi, ruam, 
sakit kepala, asma, penghambat pertumbuhan dan 
hiperaktif pada anak-anak.

8. Hindari GMO. Pengujian independen mengenai efek 
kesehatan jangka panjang dari makanan-makanan 
GMO pada manusia belum selesai.

9. Menurunkan insiden masalah perkembangan saraf 
(neuro) pada anak-anak, mungkin termasuk ADHD dan 
autisme. Perkembangan saraf abnormal pada anak-

anak bisa disebabkan atau menjadi semakin buruk 
dengan kelahiran prematur dan kehidupan masa awal 
yang terkespos kepada pestisida dan bahan-bahan 
kimia yang mencemari makanan kita.

10. Memberi nutrisi kepada bayi akan membangun 
pertahanan yang berguna bagi kesehatan mereka di 
masa depan. Sembilan puluh persen produk olahan 
susu dan daging dari sumber-sumber organik telah 
terbukti meningkatkan level asam lemak pada ASI  
(http://apotekherbal.com)

11. Lebih bergizi. Beberapa studi menunjukkan bahwa 
buah dan sayuran organik seperti: beras, tomat, 
bawang, kubis, dan selada organik mengandung lebih 
banyak nutrisi seperti vitamin, magnesium, fosfor, 
zinc, dan besi. Susu organik mengandung lebih 
banyak vitamin E.

12. Lebih Sehat - Makanan organik tidak dibentuk 
menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia serta 
bahan kimia lain sehingga tidak merugikan tubuh 
manusia. Susu organik memiliki 50-80% lebih banyak 
antioksidan yang mengurangi resiko tumor.

13. Kelestarian Lingkungan - Makanan organik menjaga 
lingkungan dari polusi tanah, air, dan udara sehingga 
menciptakan dunia yang aman bagi kehidupan 
generasi mendatang.

14. Kesejahteraan Hewan - Kesejahteraan hewan 
merupakan aspek penting dalam produksi susu, 
daging, ayam, dan ikan organik. Orang merasa 
senang mengkonsumsi produk dari hewan yang tidak 
terkungkung sengsara dalam sangkar (http://dinda-
dimas.com)

15. Lebih sedikit mengandung pestisida. Pestisida adalah 
bahan kimia seperti fungisida, herbisida, dan 
insektisida. Bahan kimia ini banyak digunakan dalam 
pertanian konvensional, dan residu akan tetap 
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menempel pada makanan yang kita makan. Sisa 
pestisida ini bahkan tidak bisa dihilangkan dengan 
proses mencuci, karena bisa terserap oleh akar dan 
mengendap didalam tumbuhan. Residu pestisida ini 
merupakan neurotoksin yang meracuni syaraf. Karena 
terbebas dari bahan kimia, tanaman pangan organik 
pasti lebih sehat dalam jangka panjang.

16. Lebih segar dan bertahan lama. Makanan organik 
biasanya lebih segar dan lebih lezat saat dimakan. 
Makanan yang dibudidayakan secara alami ini juga 
bisa bertahan lebih lama, sehingga sekaligus 
meminimalisasi penggunaan bahan pengawet.

17. Lebih bergizi. Selain rasanya yang lebih lezat, 
makanan organik menurut penelitian juga lebih tinggi 
jumlah nutrisinya. Sebuah studi yang dilaporkan 
organik.org menunjukkan bahwa buah-buahan dan 
sayuran organik mengandung 27% lebih banyak 
vitamin C, 21,1% lebih banyak zat besi, 29,3% lebih 
banyak magnesium, 13,6% lebih banyak fosfor, dan 
18% lebih banyak polyphenol. Para peneliti telah 
menemukan bahwa asam salisilat rata-rata lebih 
banyak 600% didalam sup organik, dan sup wortel 
organik mengandung 1.040 nanogram salisilat, jika 
dibandingkan dengan sup wortel non-organik yang 
hanya 20 nanogram. Daging organik juga sedikit 
mengandung lemak jenuh, dan yang lebih banyak 
adalah lemak sehat.

18. Tidak mengandung antibiotik. Hewan organik tidak 
diberikan antibiotik, hormon pertumbuhan, atau 
makanan buatan dari bahan sampingan/limbah. 
Penggunaan antibiotik dalam produksi hewan ternak 
pedaging akan menciptakan strain bakteri baru yang 
resisten terhadap antibiotik. 

Hal ini berarti bahwa ketika seseorang jatuh sakit 
karena strain ini, maka ia akan kurang merespon 
terhadap pengobatan antibiotik.

19. Tidak direkayasa secara genetika. Dengan kemajuan 
teknologi, rekayasa genetika untuk pangan kini sudah 
menjadi hal yang biasa untuk meningkatkan produksi. 
Penelitian menyebutkan bahwa tikus dilaboraorium 
yang diberi jagung hasil rekayasa genetika 
mengembangkan tumor diotak dan akhirnya mati. 
Makanan organik adalah satu-satunya makanan yang 
bebas dari hasil persilangan.

20. Pertanian organik lebih ramah bagi lingkungan. 
Pertanian organik terbukti mengurangi polusi (udara, 
air dan tanah), menghemat air, mengurangi erosi, 
meningkatkan kesuburan tanah, dan menggunakan 
lebih sedikit energi. Selain itu, pertanian organik lebih 
baik bagi ekosistem yang berada disekitarnya. 
Pertanian tanpa pestisida juga lebih aman bagi para 
petani yang mengelola produksi makanan 
(http://www.carakhasiat.com)

21. Memiliki kandungan gizi yang lebih baik. Makanan 
organik rata-rata mempunyai kandungan vitamin C, 
mineral, serta phytonutrients (bahan dalam tanaman 
yang dapat melawan kanker) yang lebih tinggi 
ketimbang bahan pangan konvensional.

22. Makanan organik lebih tahan lama hingga tidak mudah 
basi.

23. Menghemat proses produksi dan mengurangi tingkat 
kerusakan lingkungan. (http://jakarta-melilea.com)

24. Sehat dan aman. Banyak riset menyimpulkan : buah-
buahan, sayur mayur, dan kacang-kacangan yang 
ditanam secara organik banyak mengandung zat 
nutrisi, termasuk vitamin C, zat besi, magnesium, dan
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fosfor. Sebaliknya, makanan ini sangat sedikit 
mengandung nitrat dan endapan pestisida 
dibandingkan yang non-organik.

25. Rasanya enak. Karena tanpa penggunaan bahan 
kimia, rasa asli dari produk tanpa zat kimia itu terasa 
lebih enak dan alami. Mineral dan vitamin yang 
terkandung di dalamnya masih menempel dan akan 
menambah rasa.

26. Lebih bernutrisi. Penelitian membuktikan, dibanding 
makanan non-organik, produk organik mengandung 
10-200% lebih banyak mineral dan vitamin! Selain itu 
makanan organik memiliki 60% lebih banyak 
antioksidan dan asam lemak yang bermanfaat bagi 
tubuh. Misalnya, daging ayam organik lebih banyak 
mengandung asam lemak omega-3.

27. Lebih Berasa. Banyak orang merasa bahwa makanan 
organik lebih enak daripada makanan non-organik. 
Alasan utamanya karena makanan itu dihasilkan 
dengan sarana produksi alami.

28. Menurunkan berat badan. Makanan yang diproduksi 
dengan pestisida memungkinan meningkatkan residu 
kimia. Lama-kelamaan, residu kimia terakumulasi 
dalam lemak tubuh, sehingga menyebabkan berat 
badan naik. Sedangkan makanan organik nggak 
memiliki resiko residu kimia. Ditambah, nutrisi 
makanan organik akan mengurangi resiko berat badan 
naik (http://yess-online.com)

Daftar Pustaka
Abdurahman, A., N. Suharta, D. Santoso, dan A.B. 

Siswanto. 2002. Potensi Lahan Untuk Pertanian 
Organik Berdasarkan Peta Pewilayahan 
Komoditas Di Indonesia. Prosiding Seminar 
Nasional Pertanian Organik, Bogor:  Balai 
Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.  

Arianti NK, 2006. Teknologi Tepat Guna Pisang: B2PTTG 
Subang, Kiprah Nyata LIPI yang Terpendam. 
Kompas 6 Juli 2006.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu 
Pendekatan Praktek. edisi revisi V1. Jakarta: 
Rineka Cipta.

Bahar  YH, 2008;  Pertanian Organik, ataukah Pertanian 
Berkelanjutan, 
http://www.hortikultura.deptan.go.id, Diakses 14 
Januari 2010.

Bahar YH, 2009.  Penerapan GAP sebagai Terobosan 
Peningkatan Daya Saing Hortikultura. 2009 
http://www.hortikultura.deptan.go.id, Diakses 
tanggal 16 Januari 2010.

Budiyanto MAK, 2012. Tipologi Preferensi Konsumen 
terhadap Produk pangan Organik di Kota 
Malang. Laporan Penelitian, Malang: Universitas 
Muhammadiyah Malang.

Budiyanto MAK, 2009. Tipologi Penggunaan Pupuk 
Organik pada Budidaya Hortikultura di Kota Batu. 
Laporan Penelitian, Malang: Universitas 
Muhammadiyah Malang.

Budiyanto MAK, 2008. Pola Pemanfaatan Kotoran Sapi 
di Kabupaten Malang. Laporan Penelitian, 
Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

70 71



fosfor. Sebaliknya, makanan ini sangat sedikit 
mengandung nitrat dan endapan pestisida 
dibandingkan yang non-organik.

25. Rasanya enak. Karena tanpa penggunaan bahan 
kimia, rasa asli dari produk tanpa zat kimia itu terasa 
lebih enak dan alami. Mineral dan vitamin yang 
terkandung di dalamnya masih menempel dan akan 
menambah rasa.

26. Lebih bernutrisi. Penelitian membuktikan, dibanding 
makanan non-organik, produk organik mengandung 
10-200% lebih banyak mineral dan vitamin! Selain itu 
makanan organik memiliki 60% lebih banyak 
antioksidan dan asam lemak yang bermanfaat bagi 
tubuh. Misalnya, daging ayam organik lebih banyak 
mengandung asam lemak omega-3.

27. Lebih Berasa. Banyak orang merasa bahwa makanan 
organik lebih enak daripada makanan non-organik. 
Alasan utamanya karena makanan itu dihasilkan 
dengan sarana produksi alami.

28. Menurunkan berat badan. Makanan yang diproduksi 
dengan pestisida memungkinan meningkatkan residu 
kimia. Lama-kelamaan, residu kimia terakumulasi 
dalam lemak tubuh, sehingga menyebabkan berat 
badan naik. Sedangkan makanan organik nggak 
memiliki resiko residu kimia. Ditambah, nutrisi 
makanan organik akan mengurangi resiko berat badan 
naik (http://yess-online.com)

Daftar Pustaka
Abdurahman, A., N. Suharta, D. Santoso, dan A.B. 

Siswanto. 2002. Potensi Lahan Untuk Pertanian 
Organik Berdasarkan Peta Pewilayahan 
Komoditas Di Indonesia. Prosiding Seminar 
Nasional Pertanian Organik, Bogor:  Balai 
Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.  

Arianti NK, 2006. Teknologi Tepat Guna Pisang: B2PTTG 
Subang, Kiprah Nyata LIPI yang Terpendam. 
Kompas 6 Juli 2006.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu 
Pendekatan Praktek. edisi revisi V1. Jakarta: 
Rineka Cipta.

Bahar  YH, 2008;  Pertanian Organik, ataukah Pertanian 
Berkelanjutan, 
http://www.hortikultura.deptan.go.id, Diakses 14 
Januari 2010.

Bahar YH, 2009.  Penerapan GAP sebagai Terobosan 
Peningkatan Daya Saing Hortikultura. 2009 
http://www.hortikultura.deptan.go.id, Diakses 
tanggal 16 Januari 2010.

Budiyanto MAK, 2012. Tipologi Preferensi Konsumen 
terhadap Produk pangan Organik di Kota 
Malang. Laporan Penelitian, Malang: Universitas 
Muhammadiyah Malang.

Budiyanto MAK, 2009. Tipologi Penggunaan Pupuk 
Organik pada Budidaya Hortikultura di Kota Batu. 
Laporan Penelitian, Malang: Universitas 
Muhammadiyah Malang.

Budiyanto MAK, 2008. Pola Pemanfaatan Kotoran Sapi 
di Kabupaten Malang. Laporan Penelitian, 
Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

70 71



Budiyanto MAK, 2007. Persepsi Masyarakat tentang 
Pertanian Hortikultura Organik di Kabupaten 
Malang. Laporan Penelitian, Malang: Universitas 
Muhammadiyah Malang.

Budiyanto MAK. 2002. Metodologi Penelitian. Malang: 
Universitas Muhammadiyah. Malang.

Deptan RI, 2006. Revitalisasi Pertanian. 
(agribisnis.deptan.go.id, 1 Januari 2007).

Dewan Riset Nasional, 2006. Agenda Riset Nasional 
2006-2009. Jakarta: DRN

Dinas Pertanian  Jambi, 2010, Pemkab Bungo Galakkan 
Pertanian Organik. http://www.jambi-
independent.co.id/, Diakses 14 Januari 2010.

Dinas Pertanian Sumatera Utara, 2010, Sumut Fokuskan 
Hortikultura Organik Untuk Merebut Pasar. 
http://waspada.co.id, Diakses 14 Januari 2010.

Direktorat Jenderal Hortikultura, 2007. Buku Pedoman 
Penerapan Usaha Tani Non Kimia Sintefik pada 
Tanaman Hortikultura.. 
Hhtp://www.dep¬tan.go.id/  Diakses 26 
September 2009.

Iwantoro, S. 2004. Peran Pemerintah untuk Mendorong 
dan Melindungi Pertumbuhan Pertanian Organik 
di Indonesia.  Bogor:. Balitro. 

Jolly, D. 2000. From Cottage Industry to Conglomerates: 
The Transformation of the US Organis Food 
Industry. New York: Original Press.

Kotler, Philip; Armstrong, Gary, 2006. Marketing: An 
Introduction An Asian Perspective. Prentice-Hall. 
New Jersey: Upper Saddle River. 

Miles, M.B, Huberman, A.M, 1994, Qualitative Data  
Analysis, second edition, Sage Publication, New 
Delhi. 

Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. 
Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mulyana, Dedi. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif; 
Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial 
Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Neuman, W. Lawrence. 2000. Social Research 
Method.New York: Allyn and Bacon.

Peter, J. Paul & Jerry Olson, 2005). Consumer Behavior 
and Marketing Strategy, 7th Edition. New York: 
McGraw Hill. 

Prihandarini R, 2009. Potensi  Pengembangan Pertanian 
Organik. Jakarta: Departemen Pertanian, Sekjen 
Maporina. 

Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. 
Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. Metode Penelitian 
Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sulaefi, 2000. Peluang, Kendala dan Strategi 
Pengembangan  Ekspor Agrobisnis- Agroindustri  
Hortikultura Indonesia di Era Millenium III. Jurnal 
Sains dan Teknologi Indonesia Vol.2, No.3, hal. 
25-32.

Suleman A, Prihandarini, R dan  Sudjais, Z. 2006.  
Menghantarkan Indonesia Menjadi Produsen 
Organik Terkemuka. Proceeding MAPORINA 

Sutanto, R. 2002.  Penerapan Pertanian  Organik: 
Pemasyarakatan dan Pengembangannya.  
Penerbit Kanisius.  Yogyakarta. 

Suwartini S, 2003, Kajian Perilaku Konsumen dan 
Positioning Produk Hortikultura Organik di Jawa 
Timur, Tesis, Bandung: Program Pascasarjana 
Manajemen dan Bisnis IPB. 

Yusmaini, 2009. Kesiapan Teknologi Mendukung 
Pertanian Organik Tanaman Obat. Laporan 
Penelitian. Bogor: IPB.

72 73



Budiyanto MAK, 2007. Persepsi Masyarakat tentang 
Pertanian Hortikultura Organik di Kabupaten 
Malang. Laporan Penelitian, Malang: Universitas 
Muhammadiyah Malang.

Budiyanto MAK. 2002. Metodologi Penelitian. Malang: 
Universitas Muhammadiyah. Malang.

Deptan RI, 2006. Revitalisasi Pertanian. 
(agribisnis.deptan.go.id, 1 Januari 2007).

Dewan Riset Nasional, 2006. Agenda Riset Nasional 
2006-2009. Jakarta: DRN

Dinas Pertanian  Jambi, 2010, Pemkab Bungo Galakkan 
Pertanian Organik. http://www.jambi-
independent.co.id/, Diakses 14 Januari 2010.

Dinas Pertanian Sumatera Utara, 2010, Sumut Fokuskan 
Hortikultura Organik Untuk Merebut Pasar. 
http://waspada.co.id, Diakses 14 Januari 2010.

Direktorat Jenderal Hortikultura, 2007. Buku Pedoman 
Penerapan Usaha Tani Non Kimia Sintefik pada 
Tanaman Hortikultura.. 
Hhtp://www.dep¬tan.go.id/  Diakses 26 
September 2009.

Iwantoro, S. 2004. Peran Pemerintah untuk Mendorong 
dan Melindungi Pertumbuhan Pertanian Organik 
di Indonesia.  Bogor:. Balitro. 

Jolly, D. 2000. From Cottage Industry to Conglomerates: 
The Transformation of the US Organis Food 
Industry. New York: Original Press.

Kotler, Philip; Armstrong, Gary, 2006. Marketing: An 
Introduction An Asian Perspective. Prentice-Hall. 
New Jersey: Upper Saddle River. 

Miles, M.B, Huberman, A.M, 1994, Qualitative Data  
Analysis, second edition, Sage Publication, New 
Delhi. 

Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. 
Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mulyana, Dedi. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif; 
Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial 
Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Neuman, W. Lawrence. 2000. Social Research 
Method.New York: Allyn and Bacon.

Peter, J. Paul & Jerry Olson, 2005). Consumer Behavior 
and Marketing Strategy, 7th Edition. New York: 
McGraw Hill. 

Prihandarini R, 2009. Potensi  Pengembangan Pertanian 
Organik. Jakarta: Departemen Pertanian, Sekjen 
Maporina. 

Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. 
Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. Metode Penelitian 
Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sulaefi, 2000. Peluang, Kendala dan Strategi 
Pengembangan  Ekspor Agrobisnis- Agroindustri  
Hortikultura Indonesia di Era Millenium III. Jurnal 
Sains dan Teknologi Indonesia Vol.2, No.3, hal. 
25-32.

Suleman A, Prihandarini, R dan  Sudjais, Z. 2006.  
Menghantarkan Indonesia Menjadi Produsen 
Organik Terkemuka. Proceeding MAPORINA 

Sutanto, R. 2002.  Penerapan Pertanian  Organik: 
Pemasyarakatan dan Pengembangannya.  
Penerbit Kanisius.  Yogyakarta. 

Suwartini S, 2003, Kajian Perilaku Konsumen dan 
Positioning Produk Hortikultura Organik di Jawa 
Timur, Tesis, Bandung: Program Pascasarjana 
Manajemen dan Bisnis IPB. 

Yusmaini, 2009. Kesiapan Teknologi Mendukung 
Pertanian Organik Tanaman Obat. Laporan 
Penelitian. Bogor: IPB.

72 73



Buku saku “Peningkatan Produk Pangan Organik” disusun 
berdasarkan  serangkaian Penelitian Strategis Nasional (Tahun 
Anggaran 2012/2013 dan 2013/2014) dan FGD (Focus Group 
Dicussion) pakar sejawat, serta Penelitian Dasar Keahlian (Dana DPP 
UMM Tahun 2012/2013). Buku ini menginformasikan  Pangan dan 
Manusia, Produk Pangan Organik, Peningkatan Produk Pangan 
Organik, dan Keuntungan Konsumsi Produk Pangan Organik  yang 
diharapkan mampu mencerahkan pembaca untuk bersama-sama 
melakukan upaya serius dan berkelanjutan dalam meningkatkan 
produk pangan organik di Indonesia.

Pada abad 21 ini, trend pola gaya hidup sehat telah berhasil 
mendorong berkembangnya pertanian organik secara luas yang 
mampu menghasilkan pangan organik. Pertanian organik merupakan 
salah satu alternatif menuju pembangunan pertanian yang ramah 
lingkungan dan berkelanjutan. Pertanian organik merupakan suatu 
sistem pertanian berkelanjutan yang diakui oleh Komisi Eropa 
(European Commission) dan Agricultural Council pada Konferensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1992.

Kerjasama :
UMM

Ditjen Dikti Kemendikbud (Hibah Stranas)
Kelompok Tani Sumber Urip-1
Kelompok Tani Sumber Urip-2

Tahun Anggaran 2012/2013 dan 2013/2014
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