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MOTTO 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 

(QS, Alam Nasyrah : 6-7) 

 

“Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan 

bicaralah seperti orator” (H.O.S Cokroaminoto) 

 

“Jangan kau olok-olok cara orang lain beribadah kepada Tuhan. Setiap jiwa 

mempunyai jalannya sendiri, sembahyangnya sendiri. Tuhan tidak melihat kata-

kata dalam doamu. Dia melihat ke dalam hatimu. Bukan ibadah dan 

sembahyangmu yang dilihat oleh-Nya, melainkan kemurnian hatimu semata.” 

(Syamsuddin Tabriz) 

 

“Semua orang adalah Guru, Apapun adalah Ilmu, Alamraya Sekolahku” 

(Sekolah Gunung Merapi) 

 

To BE + To HAVE + VALENSI = LIFE. 

Artinya bahwa Hidup adalah penjumlahan dari apa yang dicita-citakan, apa yang 

dimiliki dan semangat dalam meningkatkan kompetensi (Endah R. Tofani) 

 

Mengakar kuat, membuah kebajikan. (Endah R. Tofani) 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirabil’alamin sebagai ungkapan rasa syukur terhadap 

kehadirat Allah Subhanna Wa Ta’ala. Atas segala hidayah, karunia serta 

petunjuknya dalam menyelesaikan skripsi ini. Karya Tugas Akhir ini, peneliti 

persembahkan kepada : 

1. Bapak dan Ibu terhebat, tercinta dan terkasih Alm. Bapak Tupan dan Ibu 

Hartini  

Tuhan, tidak pernah mengingkari alur kehidupan yang telah ia rancang. 

Tuhan tidak pernah sekalipun memberikan jalan terburuk bagi umatNya, 

Tuhan selalu ada untuk menyapa dan memberikan jalan.. tinggal bagaimana 

umatNya menetapkan pilihan. Saya beruntung, Allah menghadirkan dua 

malaikat terbaiknya dalam setiap perjalanan umurku. Allah memberikan 

kesempatan untuk menunjukkan bahwa seorang anak yang hidup, dan 

dibesarkan oleh Bapak dengan tamatan SMA, dan Ibu yang tidak pernah 

merasakan bangku sekolah, kini bisa memberikan kado sederhana bagi 

keluarga. 

Bapak... Saya menulis ini dalam keadaan mata berlinang air mata. 

Bapak.. harapanmu, keinginanmu sejak saya kecil dikabulkan oleh Allah. 

Jujur, pengalaman yang telah Bapak ajarkan pada saya memberikan banyak 

bekal dan keyakinan untuk saya terus berjuang. Bapak, saya ingin sekali 

memeluk Bapak dan melihat senyum indah merekah sempurna di bibirmu. 

Lima tahun telah berlalu, saya ingin menjadi lentera bagi siapa saja, entah 

bagaimanapun caranya, saya ingin berbagi kebaikan seperti yang telah Bapak 

ajarkan pada saya. Bapak, saya ingin mengatakan pada dunia bahwa saya 
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sangat bangga mempunyai Bapak sepertimu, dan kini Allah telah 

mengabulkan salah satu permohonanku. Teruslah bersinar di singgahsana biru, 

Bapak saya rindu. 

Kepada Ibuku yang selalu sabar dan mendoakan saya. Saya mohon 

maaf atas semua perbuatan saya yang membuat Ibu resah, ikut menemani 

begadang, dan menunggu saya pulang. Maaf... sampai saat ini saya belum bisa  

menjadi tulang punggung keluarga yang baik, maaf Ibu.. terima kasih atas 

dorongan Ibu yang selalu menyemangatiku untuk terus berprestasi di bangku 

sekolah, Ibu menjadi semangat saya disetiap perjalanan baru. Terima kasih 

Ibu, selalu mengingatkan saya untuk membeli dan membaca buku.. terus 

belajar dan meningkatkan kompetensi di setiap kesempatan. Terima kasih 

telah menjadi alasan saya untuk tetap melanjutkan hidup... Saya akan 

membuktikan, anak nakal yang sering haus kerja dan pentas ini bisa membuat 

ibu tertawa bahagia.. sehat selalu Ibu, terima kasih telah berbagi kebaikan dan 

menjadi penyemangat selama ini..  

2. Ibu Triyani dan Bapak Slamet  

Perbincanganku dengan Allah tak pernah putus menyebutkan nama 

dan doa terbaik bagi kalian. Terima kasih telah menjadi orang tua kedua saya.. 

kasih sayangmu akan selalu melekat pada jiwa saya. Semoga Allah 

mengabulkan permohonan saya yang belum sempat dikabulkan.. sehat selalu.. 

titip rinduku untuk 3 jagoan, kakak cantik dan kakak ganteng. Semoga Allah 

melindungi keluarga kalian.. Terima kasih, atas perkenalan singkat yang 

bermakna selama ini. Setidaknya, saya beruntung telah mengenal kalian meski 

dalam kejauhan.. semoga dipertemukan lagi di lain kesempatan.. saya rindu... 
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3. Mas Wisnu Wicaksono, Mamak Tutik, Bapak, Dek Mutiara Defi, Dek Panji. 

Terima kasih, Mas Wisnu. Terima kasih telah sabar dalam 

membimbingku. Terima kasih telah mencuri waktu untuk menempuh jarak 

Jogja dan Jakarta. Titip salam rinduku pada jarak 583 kilometer. Terima kasih 

telah memberikan semangat bagi Ibu saya. Terima kasih telah turut menjadi 

bagian dalam perjalanan hidup saya. 

Mamak, Bapak, Adek-adek tersayang.. terima kasih selalu mendoakan 

dan mendukung saya selama ini. Terima kasih atas tangan terbuka yang telah 

diberikan, terima kasih telah mengajarkan saya arti kesederhanaan, 

kebersamaan, hangatnya kekeluargaan, dan ketulusan. Semoga Allah 

melindungi kalian.. sehat dan bahagia selalu. Terima kasih juga Adek Muti 

yang selalu mengingatkan Mbak Endah untuk tidak lupa pigenik hahaha.... 

terima kasih... Semoga ikut nyusul nulis Skripsi dan rasakan sendiri 

sensasinya hahah... 

4. Bang Abhirama Perdana, terima kasih atas semua waktu yang telah abang beri 

bagi saya. Saya belajar banyak dari abang. Saya mendapatkan banyak 

pengalaman yang berbeda, terima kasih telah sabar dan meluruskan lagi 

pikiran saya yang kadang aneh. Maaf telah merepoti. Abang membuatku 

belajar banyak memaknai hidup, bahwa hidup adalah tentang penerimaan, 

pengertian, pemahaman, pemberian dan juga keikhlasan. Terima kasih.. 

5. Mak Sule (Irmalia Ismawati) dan Arnik Widyasari.. kalian adalah kakak 

teman, sahabat dan juga supporter tergokil, tertulus dan terhebat yang ada di 

sepanjang masa. Terima kasih telah memberikan kekuatan secara emosional 

meski dalam kejauhan. Yee.. akhirnya saya one step closer . Alhamdulillah.. 
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bakoh di atas panggung, dan di belakang yaa.. hihi terima kasih.. Tetap 

menjadi kakak, sahabat, teman kesayangan saya. 

6. Pak Luthfi, Tesar Pandu, Mbak Dita, Clara, Meidina, Tiwi, Iik, Orin. Teman 

seperjuangan yang tak bisa saya lupakan. Terima kasih atas proses selama ini. 

Pak Luthfi.. terima kasih selalu sabar dan menjadi sandaran saat saya berkeluh 

kesah. Mas Pandu yang mempunyai kekuatan supranatural tak kasat mata 

yang mampu menjadi penghibur dan menghadirkan canda tawa. Mbak Dita, 

saya belajar banyak darimu, terima kasih tak hentinya memberikan dukungan, 

memberikan nasehat dan menjadi kakak yang super sabar. Ce, matur nuwun 

untuk semuanya. Saya mengenalmu tidak merasa rugi, terima kasih telah 

mengingatkanku untuk tidak SKS lagi hahaha... Meidina, semoga tetap 

istiqomah dan jadilah wanita kuat.. Tiwi, saya minta maaf sempat menghilang 

beberapa hari.. terima kasih, Wi. Sudah menjadi teman curcol, salam untuk 

Mingko. Iik, matur nuwun sanget sampun dados Mbak dan sahabat bagi saya. 

Seperjuangan ya ik, sama-sama anak tunggal perempuan yang kuliah sambil 

kerja untuk menggapai mimpi, jangan kasih kendor ya, Ik.. Dan terakhir untuk 

Orin.. Sahabat saya sejak di bangku SMK. Alhamdulillah diberi kesempatan 

untuk merasakan bangku kuliah ya, Rin.. semoga tidak menjadi orang telatan 

lagi. Ingat waktu, hihi.. 

7. Keluarga Besar Atma Hambali dan Sumo Dikarso.. Alhamdulillah.. semoga 

hasil ini membanggakan keluarga. 

8. Keluarga Besar Institut Harkat Negeri: Pak Sudirman Said, Mbak Ika, Mbak 

Dila, Mbak Sofi, Mas Wahyu Boy, Team Volunteer MUNAS, dll Terima 

kasih atas kesempatan yang diberikan, terima kasih atas kebersamaannya.  



viii 

 

9. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa SETATER.. Teruslah berkarya dan 

lanjutkan perjuangan kalian. Khusus untuk Mega, Muti, Fersya, Nata, Vai. 

Kalian adek saya yang dipertemukan Allah di sini. Saya harap kalian bisa 

menjadi lebih baik, dan tidak mengecewakan orang yang sayang dengan 

kalian. Oh iya, Kak Paul.. super thank you untukmu telah menjadi kakak yang 

super sabar dan lucu. Terima kasih telah mengisi hari-hari saya di kampus 

dengan tingkahmu hehe.. 

10. Teman-teman Ilmu Sosiatri angkatan 2014. Khususnya untuk Mas Andi dan 

Alm. Zetynia (Lala). terima kasih telah mengajarkan saya untuk bersabar dan 

terus belajar. Lala... ini untuk kita. Terima kasih sudah menjadi teman yang 

baik. Untuk Kak Riko.. semangat ya! Ditunggu karyamu berikutnya... 

11. Keluarga besar Bidikmisi STPMD “APMD” YK. Khususnya Mas Okta.. 

terima kasih telah memberikan dukungan penuh dan percaya. Untuk teman-

teman yang lainnya semangat ya.. upgrade kapasitas diri dan tingkatkan 

prestasi.  

12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Pembangunan Sosial, terimakasih atas 

kerjasama dan dukungannya, semoga lebih kompak dalam berbagi ilmu 

pengetahuan dalam organisasi. Teruslah berinovasi. 

13. Keluarga Besar Kidsfun Kingdom: Mbak Estri, Dama, Diva, Mas Punto, 

Ikbal, Bang Ichan, Mas Wahid, Alfi, Ayun, Mas Bondan O, Bondan S, Ilham, 

Mas Lanang, Mas Misbakhurohim, Mas Muclis, Rifa, Mbak Witri, Krisna, 

Mas Ucil, Mbak Weda, Mas Imam, Mas Alfath, Mas Yoga, Risa, Nita... 

terima kasih telah menjadi keluarga baru dan menjadi pelipur lara di setiap 

minggunya di jam kerja. See you soon... di pementasan berikutnya.  
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14. Keluarga Besar Teater Semero Yogyakarta dan Seniman Yogyakarta: Babe 

Toelis, Bunda Winda, Shinta, Mega, Neni, Noora, Nurul, Owe, Kikok, Mutek, 

Desta, Kya, Dida, Simbah Nisa, Yoan, Iin, Mas Hasfi, Mas Katon, Mas 

Sandro, Om Brisman, Tita Briliana, Luly Shakisrani, Amien Wikayah, dan 

lainnya.. terima kasih sudah menjadi sahabat dan keluarga terhebat. Babe.. 

matur nuwun wejangannya.. dan.. Mbak Amel.. teman yang melebihi saudara, 

memahami lebih dari saya memahami diri saya sendiri. Terima kasih selalu 

memberikan pelajaran luar biasa. Saya belajar banyak dari kamu, Mbak. 

Semoga terkabulkan untuk ke Thailand bareng, ya! 

15. Keluarga Besar Klub Fisika Yogyakarta, khususya untuk Bu Dewi dan Kak 

Jalu. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi saya 

untuk terus bereksperimen. 

16. Keluarga Besar Osing di Aliyan, Sumber Baru, dan Perkebunan PTPN 12 

Glenmore. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang luar biasa dan 

telah menerima saya. Kesuwon wes gelem nganggep ingsun dadi keluarga, 

Insyaallah ingsun arep balek maneng ning Tanah Osing. Ilham, Mbah Darris, 

Dek Diah, Mbah Gin, Mas Afif, Mbak Indri, Mas Yuda, Mak Nung, Mama, 

Ebes.. terima kasih atas perjalanan yang indah ini. 

17. Ibu Iche, terima kasih sudah menjadi Ibunda saya di kampus. Memberikan 

dukungan dan doa. Terima kasih atas nasehat yang Ibu berikan. Terima kasih 

telah membuka pikiran saya lebih mendalam untuk memahami diri sendiri dan 

orang lain. 

18. Pak Sahrul Aksa, maaf kalau saya terlalu banyak meminjam buku. Terima 

kasih telah diberi kesempatan untuk berkarya. 
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19. Bu Retno, dan Bu Naning terima kasih atas pintu candi kebijaksanaan yang 

telah dibukakan bagi saya. Insyaallah saya akan amanah untuk membantu 

adik-adik saya yang lainnya. 

20. Keluarga Besar Sekolah Gunung Merapi: Mbak Yasmin, Mas Fajar, Mbak 

Dany, Mbak Leile, Edo, Mas Boffin, Mbak Retno, Miss Alya, Mr. Karl. 

Terima kasih atas pengalaman yang diberikan kepada saya. Terima kasih 

sudah memberikan dukungan penuh dan kesempatan untuk menjadi beda. Dari 

kalian saya belajar tentang bagaimana menjadi hebat dengan cara yang 

sederhana: berbagi. Terima kasih telah menginspirasi..  

21. Widi dan Tegar sang Adik Dayi Teko Tenang Kewek Klub juga Mas Tri dan 

Mbak Cici matur nuwun nasehat di setiap cangkir coklat panasnya. 

22. Alumni Teater Lobby Dua, Mas Tito, Mas Endro, Mas Heru, Mbak Wenny, 

Mas Menthol.. terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. 

23. Teman-temanku: Asih, Nanang, Rohmat, Sita, Ardhy, Iput, Saras, Farid, 

Anang, Fajar, Angger, Acil, Mas Yoga, Mbak Vita, Kak Bowo, ini untuk 

kalian. 

24. Almamaterku serta segenap civitas akademik STPMD “APMD” Yogyakarta 

yang telah memberikan kesempatan untuk terus meningkatkan kompetensi diri 

dalam mengejar cita-cita. Semoga makin memberikan ruang bagi mahasiswa 

yang berprestasi. 

25. Semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam setiap proses 

perjalanan kehidupan saya selama ini, terima kasih telah terlibat. 
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KATA PENGANTAR 

  

Alhamdulillah.. matur nuwun Gusti. 

Puji Syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kesempatan hidup yang luar biasa. Atas berkat-Nya peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kearifan Lokal Masyarakat Osing 

Dalam Membangun Ketahanan Pangan Melalui Pertanian Organik” 

Peneliti melakukan penelitian di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, 

Kabupaten Banyuwangi, di setiap perjalanan penelitian ini peneliti memperoleh 

banyak pelajaran berharga serta pengalaman yang sangat luar biasa dan berbeda.  

Skripsi ini peneliti susun guna memenuhi syarat menjadi Sarjana Strata 1 

Program Studi Ilmu Sosiatri / Pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan 

Masyarakat Desa “APMD”. Peneliti berharap agar skripsi ini dapat digunakan 

sebagai bahan bacaan atau referensi guna menambah ilmu pengetahuan terutama 

di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta.  

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti sangat terbantu atas dukungan dari 

berbagai pihak sehingga dapat berjalan dengan baik, peneliti mengucapkan rasa 

terima kasih dan penghormatan kepada : 

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi 

Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. 

2. Bapak Drs. Oelin Marliyantoro, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Sosiatri / Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat 

Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan dukungan.  

3. Ibu Dra. Oktarina Albizzia, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Sosiatri / Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat 

Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan doa. 

4. Ibu Dra. Widati, Lic.rer.reg. selaku Dosen pembimbing yang telah 

memberikan nasehat, arahan, dan dengan sabar membimbing peneliti. Berkat 

ibu saya belajar banyak, dan terima kasih sudah menginspirasi. 

5. Ibu Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si. sebagai Dosen wali yang telah 

memberikan semangat dan doa. 
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6. Ibu Dra. MC. Ruswahyuningsih, M.A. sebagai Dosen Sekolah Tinggi 

Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang selama ini selalu 

memberikan masukan dan motivasi bagi peneliti dalam berkarya. 

7. Ibu Dra. Chandra Rusmala, M.Si., sebagai Dosen Sekolah Tinggi 

Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang selama ini 

memberikan motivasi bagi peneliti. 

8. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Sosiatri / Pembangunan Sosial STPMD “APMD” 

Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 

“APMD” Yogyakarta yang selama ini dengan tulus ikhlas membimbing dan 

menuangkan ilmu pengetahuan kepada peneliti. 

10. Seluruh karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta. 

11. Bupati Banyuwangi, yang telah membeikan izin kepada peneliti untuk 

melakukan penelitian di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi. 

12. Kepala Desa Aliyan, Kepala Desa Kedaleman, Kepala Desa Sumber Baru 

beserta perangkat desa lainnya yang telah memberikan izin, melayani, 

menerima dengan baik selama proses administrasi dan pengambilan data. 

13. Mbak Indri dan keluarga yang telah memberikan ruang bagi peneliti untuk 

menjadi keluarga baru di perumahan PTPN 12. 

14. Ebes Budi dan keluarga yang telah memberikan kesempatan mengenal Osing 

lebih mendalam. 

15. Tokoh Adat, dan Masyarakat Osing yang ada di Desa Aliyan yang telah 

dengan tulus ikhlas menerima, membantu dan meluangkan waktu bagi 

peneliti dalam proses perjalanan panjang ini. 

16. Kepada semua pihak yang telah membantu peneliti baik selama di Jogja 

maupun di Banyuwangi serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, peneliti ucapkan terima kasih. 

Pada akhirnya, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini masih 

terdapat kekurangan dan kesalahan yang perlu untuk diperbaiki. Kritik dan saran 

yang membangun sangat peneliti harapkan. 

Yogyakarta, 24 Maret 2018 

Endah Rosita Tofani 
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ABSTRAK 
 

Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia sehingga dibutuhkan 
agar manusia dapat bertahan hidup. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana 
masyarakat mau dan mampu menyediakan pangan dengan keterbukaan akses yang 
memadai sehingga dapat tercipta kondisi sejahtera. Membangun ketahanan 
pangan melalui pertanian organik artinya masyarakat dapat mengoptimalkan 
sumberdaya yang ada untuk bertahan  hidup, memproduksi dan mencukupi 
kebutuhan hidupnya serta membangun keberlanjutan pertanian dan kehidupannya 
di masa sekarang dan masa mendatang. 

Pribadi dalam Hira (2016: 75) pun menegaskan, semua upaya atau 
program pembangunan ketahanan pangan nasional itu mempunyai tiga 
kelemahan: 1) terlalu terfokus pada peningkatan produksi beras, bukan 
peningkatan pendapatan petani, 2) peran pemerintah sangat kuat, sehingga hanya 
ada sedikit atau bahkan tidak ada ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan 
prakarsa ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, 3) boros biaya, 
membutuhkan dana besar. Sehingga diperlukan adanya sinergitas dan hubungan 
yang baik antara masyarakat petani dan pemerintah, sehingga terjadi hubungan 
yang tidak merugikan salah satu pihak. 

Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai surplus 
beras. Potensi Sumber Daya Alam yang ada diharapkan dapat mendorong 
masyarakat untuk mampu memberikan kontribusi aktif dengan kearifan lokal di 
sektor pertanian yang mempunyai dua peran sekaligus tantangan yaitu: 
mendukung pemenuhan pangan bagi penduduk Banyuwangi juga memberikan 
lapangan kerja bagi rumah tangga tani. Dapat dikatakan pula bahwa sebagai 
manusia yang berdaya, masyarakat dapat mewujudkan kesejahteraan dengan 
memanfaatkan apa saja yang ada di daerahnya dengan kearifan lokalnya untuk 
tetap bertahan dan berproses menjadi lebih baik. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Peran Kearifan Lokal 
Masyarakat Osing dalam Membangun Ketahanan Pangan melalui Pertanian 
Organik” (Studi kasus pada Masyarakat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan 
Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi). Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui 
peran kearifan lokal masyarakat osing dan mengetahui faktor pendorong serta 
faktor penghambatnya. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Obyek dalam 
penelitian ini terkait peran kearifan lokal masyarakat Osing dalam membangun 
ketahanan pangan melalui pertanian organik serta faktor pendukung dan 
penghambat kearifan lokal masyarakat Osing dalam membangun ketahanan 
pangan melalui pertanian organik. Sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu 
Masyarakat Osing Deles, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Petani, Buruh Tani, 
Tokoh Adat, Pemuda, Buruh Gudang Gabah, Kernet/Sopir Truck, Pegawai Bank 
Indonesia Jember, Pimpinan PT Sirtanio. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Dalam proses menganalisa data, peneliti melakukan reduksi 
data, penyajian data, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti. 

Dari hasil analisa data, secara umum dapat disimpulkan bahwa kearifan 
lokal masyarakat Osing berperan dengan baik dalam membangun ketahanan 
pangan di Desa Aliyan, Rogojampi, Banyuwangi. Hal ini dapat dilihat dari 
pengetahuan lokal, nilai lokal, ketrampilan lokal, sumber daya lokal, mekanisme 
pegambilan keputusan dan solidaritas kelompok lokal. 

Kemudian  Faktor pendorong Peran Kearifan Lokal Masyarakat Osing 
dalam Membangun Ketahanan Pangan melalui Pertanian Organik antara lain: 
adanya keyakinan masyarakat, adanya keterlibatan pemerintah dan sektor lain 
(stakeholders) yang mendukung kelompok masyarakat, adanya kemampuan 
dalam memanajemen pertanian, dan adat keboan yang dipercaya memberikan 
pengaruh baik bagi hasil panen. Faktor penghambat tersebut antara lain: 
penggunaan teknologi yang tidak diimbangi dengan keselarasan ekosistem, dan 
aturan pemerintah yang hanya berfokus pada peningkatan produktivitas tanpa 
memperhatikan pada kesejahteraan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Setelah berhasil mencapai peningkatan dalam 

mengimplementasikan Millenium Development Goals (MDGs), kini lembaga 

organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United 

Nations Development Programme (UNDP) mempromosikan SDGs sebagai 

kelanjutan MDGs untuk konsep pembangunan global yang disebut mampu 

mensejahterakan masyarakat global. Pembahasan MDGs ini dilanjutkan pada 

pembahasan mengenai SDGs atau Suistainable Development Goals adalah 17 

tujuan  dengan 169 capaian yang terukur dan telah ditentukan oleh PBB 

sebagai agenda dunia tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan 

termasuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan dan 

pendidikan, pembangunan kota yang berkelanjutan, mengatasi perubahan 

iklim, serta melindungi hutan dan lautan. Hal ini pula yang mendorong 

Indonesia untuk terus berusaha melakukan pembangunan di berbagai sektor 

dalam mewujudkan cita-cita bangsa, bahkan berbagai gerakan untuk 

merealisasikan terkadang hanya dipandang sebelah mata atau bahkan tidak 

terealisasikan. Sehingga tujuan SDGs pun menjadi acuan dalam pelaksanaan 

program pembangunan di Indonesia seperti mengakhiri kelaparan, mencapai 
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ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang 

berkelanjutan. 

Berbicara mengenai pangan, Adam dalam Sukari dkk (2016: 1) 

menjelaskan pangan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Selama 

manusia hidup pangan tetap diperlukan untuk dikonsumsi. Seiring dengan 

pertumbuhan penduduk yang selalu bertambah dari waktu ke waktu, 

kebutuhan atau permintaan terhadap pangan juga mengalami peningkatan 

yang cukup tinggi. Pangan di Indonesia identik dengan beras, padahal 

ketersediaan sumber pangan utama sangat beragam dengan konsumsi beras 

yang meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan dapat 

dilihat sebagai suatu masalah pembangunan, sekaligus isu politik 

pembangunan nasional itu sendiri. 

Hasil evaluasi The Economic Intelligence Unit (EIU) ketahanan 

pangan Indonesia pada tahun 2017 menduduki ranking 69 dari 113 negara, 

dari aspek ketersediaan pangan menduduki peringkat 64 dari peringkat 76 

pada tahun 2014. Sementara itu, hasil evaluasi EIU terhadap Food 

Suistainability Index, Indonesia pada peringkat 21 dari 25 negara, dan dari 

aspek keberlanjutan pada peringkat 16 di atas Amerika Serikat, China, dan 

India (Sumber: Amran Sulaiman, 2017). Peningkatan inilah yang mendorong 

Indonesia terus membangun ketahanan pangan di tiap-tiap daerah. Ketahanan 

pangan adalah kondisi di mana masyarakat dapat mengoptimalkan SDA 

dalam hal ini di bidang pertanian, sehingga dapat memproduksi bahan pangan 
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untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di masa mendatang dan yang akan 

datang. 

Abdurachman (2006: 99) menyatakan bahwa peran sektor 

pertanian sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama 

sebagai penyedia bahan pangan, sandang, dan papan bagi segenap penduduk, 

serta penghasil komoditas ekspor nonmigas untuk menarik devisa. Lebih dari 

itu, mata pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia bergantung pada sektor 

pertanian. Dengan demikian, pangan merupakan isu yang sangat menarik jika 

diikuti, terlebih terdapat isu impor beras yang sangat disayangkan oleh 

masyarakat Indonesia padahal Indonesia adalah negara agraris yang 

mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) melimpah dengan sebaran 

lahan pertanian di berbagai wilayah. 

Data mencatat, dari 416 Kabupaten yang memproduksi beras, 257 

daerah berhasil mencapai surplus. Bahkan pada tahun 2016, Indonesia 

berhasil mengulang keberhasilan 32 tahun yang lalu, yaitu Swasembada 

pangan. Tim Serap Gabah atau Sergab membeli gabah petani, rumah petani 

dan penggilingan, agar tidak ada yang mengeluh gabah tidak laku. Pada 

Maret 2017, tim Sergab Nasional berhasil menyerap gabah setara 425.555 ton 

beras, dibanding Maret 2016 yang menyerap gabah setara 167.950 ton beras, 

ini artinya produksi pangan khususnya beras meningkat 153 persen (%). 

Angka produksi ini harus ditingkatkan dikarenakan konsumen bahan pangan 

pokok ini akan terus meningkat juga seiring bertambahnya populasi 
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penduduk. Dan petani harus bisa sejahtera dengan menaikkan harga 

penjualan gabah mereka (dikutip dari akun id.admiral, 2018). 

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman (2017) menyatakan bahwa 

capaian produksi dan swasembada juga berdampak pada kesejahteraan petani. 

Indikasinya jumlah Rumah Tangga Petani sejahtera (tidak miskin) meningkat 

dari 85,25 persen pada Maret 2014 menjadi 85,87 persen pada Maret 2017 

dengan jumlah absolute Rumah Tangga Petani miskin juga menurun dari 3,13 

juta Rumah Tangga pada Maret 2014 menjadi 3,05 juta Rumah Tangga pada 

Maret 2017. Kesejahteraan inilah yang sering dielukan oleh masyarakat, 

petani terus mengejar produktivitas tetapi timbal balik yang diterima sering 

tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Di musim penghujan seperti 

sekarang, tak sedikit petani yang menjual gabah dengan harga tinggi, 

sehingga para pengepul atau pedagang berlomba untuk membeli dengan 

harga yang murah dan pendapatan yang diterima petani berbanding terbalik. 

Paradigma agrobisnis baru muncul untuk mengajak para petani atau 

kelompok tani mengelola bisnis pertanian dari segala tahapan, baik pratanam, 

masa tanam, masa panen, dan pascapanen secara profesional, modern, 

terlembaga, efisien, dan menguntungkan untuk mewujudkan korporatisasi 

pertanian, terutama tanaman padi (disadur dari Koran Kompas Rubrik 

Ekonomi Rakyat: Korporatisasi Petani, Terbit 18 Januari 2018 hal 17). 

Pribadi dalam Hira (2016: 75) pun menegaskan, semua upaya atau 

program pembangunan ketahanan pangan nasional itu mempunyai tiga 

kelemahan: 1) terlalu terfokus pada peningkatan produksi beras, bukan 
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peningkatan pendapatan petani, 2) peran pemerintah sangat kuat, sehingga 

hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada ruang bagi masyarakat untuk 

mengembangkan prakarsa ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, 3) 

boros biaya, membutuhkan dana besar. Dengan demikian, maka diperlukan 

adanya sinergitas dan hubungan yang baik antara masyarakat petani dan 

pemerintah, sehingga terjadi hubungan yang tidak merugikan salah satu 

pihak. 

Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh pemerintah dengan 

penataan desa yang mulai dilakukan dengan perbenahan. Adanya Undang-

undang Desa Nomor 6 tahun 2014 juga memberikan energi positif bagi desa 

dalam rangka penguatan baik dari segi peningkatan sumberdaya manusia 

(SDM) dan penguatan teritori terutama daerah terluar yang jauh dari 

jangkauan pusat. Sampai saat ini, desa mulai bangkit dan memulai 

membangun perekonomian serta kesejahteraan rakyat dengan 

mengoptimalkan potensi sumberdaya alam (SDA) yang ada. 

Banyuwangi dikenal sebagai daerah surplus beras. Berdasarkan 

data LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2016 (2017: 59), bahwa Produksi 

Beras di Banyuwangi dari tahun 2011 menunjukkan angka 817.399 ton 

meningkat di tahun 2012 menjadi 833.572 ton, tahun 2013 meningkat 

menjadi 847.840 ton, tahun 2014 produksi beras meningkat menjadi 860.627 

ton dan pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan yaitu menjadi 872.230 

ton. Peningkatan ini terjadi karena makin banyaknya masyarakat yang 

mengubah pola menjadi gaya hidup sehat, dinamika pertanian dalam 



6 
 

 

kelompok tani, penggunaan pupuk organik, rehabilitasi jaringan irigasi dan 

pembuatan embung untuk menangkap air hujan, konservasi sumber daya air, 

peningkatan kualitas penyuluh pertanian, hingga mengontrol alih fungsi lahan 

pertanian melalui peraturan daerah yang tercantum di Pasal 55 Perda Tentang 

Tata Ruang Nomor 8 tahun 2012. Luasan lahan baku sawah sendiri tercatat 

ada 65.457 ha dengan produksi padi rata-rata 5 tahun terakhir sebanyak 

795.102,83 ton pertahun. Sedangkan luas panen padi rata-rata 5 tahun terakhir 

mencapai 121.279,33 hektar (ha) per tahun (Sumber: bwi24jam , 2018). 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di tahun 2018 mengalokasikan dana 

untuk sektor pertanian sebesar 190,9 Miliar (dalam postingan 

banyuwangi_kab, 2018) sehingga dapat dikatakan pembangunan pada sektor 

pertanian dimaksudkan untuk membangun ketahanan pangan. 

Masyarakat Banyuwangi pun diharapkan mampu memberikan 

kontribusi aktif dengan kearifan lokal di sektor pertanian yang mempunyai 

dua peran sekaligus tantangan yaitu: mendukung pemenuhan pangan bagi 

penduduk Banyuwangi juga memberikan lapangan kerja bagi rumah tangga 

tani. Dapat dikatakan pula bahwa sebagai manusia yang berdaya, masyarakat 

dapat mewujudkan kesejahteraan dengan memanfaatkan apa saja yang ada di 

daerahnya dengan kearifan lokalnya untuk tetap bertahan dan berproses 

menjadi lebih baik. 

Kearifan lokal sering dikonsepsikan sebagai kebijaksanaan 

setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge), atau 

kecerdasan setempat (local genious). Kearifan lokal berkaitan dengan sikap, 
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pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan 

alam dan sosialnya yang menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk 

membangun daya tahan dan daya tumbuh dengan memanfaatkan potensi 

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia (Sukari dkk, 2016: 11). Berbicara 

mengenai kearifan lokal dalam membangun ketahanan pangan, maka tak 

dapat dipungkiri bahwa terdapat hubungan yang tidak dapat terpisahkan 

antara kearifan lokal dan ketahanan pangan. Sehingga untuk mewujudkan 

ketahanan pangan nasional harus tetap mempertahankan dan menguatkan 

kearifan lokal sesuai dengan kondisi sosial, budaya daerahnya masing-

masing. Hal ini disebabkan karena untuk mewujudkan ketahanan pangan 

nasional basisnya adalah ketahanan pangan daerah dan ketahanan pangan 

daerah sendiri berbasis pada kearifan lokalnya (Wahid, 2014: 21). 

Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi 

adalah salah satu daerah yang masih melestarikan kearifan lokal sebagai 

modal sosial yang menjadi jembatan penghubung antarindividu baik dalam 

bentuk pengetahuan, norma, kepercayaan dan jaring kerja atau pola 

hubungan, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan guna 

mencapai tujuan bersama. 

Berdasarkan hasil rekomendasi dari Pak Taufik selaku Kepala Desa 

Kedaleman, bahwa penduduk di Desa Aliyan adalah Suku Osing asli dan 

mayoritas bermata pencaharian sebagai petani serta berupaya untuk 

membangun ketahanan pangan dengan sistem pertanian organik yang telah 

lama diterapkan secara turun-menurun. Hal ini didukung pula dari data Badan 
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Pusat Satistik (BPS) tahun 2017, sebanyak 1.510 orang penduduk yang 

bermata pencaharian sebagai petani, dengan luas panen 1.242 ha mampu 

memproduksi padi sawah sebanyak 8.344 ton, dan mencapai produktivitas 

67,18 ton/ha. 

Selain itu, di desa ini ditemukan keunikan, dan ciri khas 

masyarakat Osing yang mampu menjaga terciptanya dinamika dalam 

mengembangkan praktek pertanian berkelanjutan guna membangun 

ketahanan pangan. Selain bersahabat dengan alam, juga terdapat kekuatan 

dalam masyarakat yaitu terdapat nilai-nilai sosial yang masih dilestarikan 

seperti adanya tradisi Keboan yang dipercaya masyarakat memiliki hubungan 

dengan dinamika pertanian di desa ini. Pertanian yang ada di Desa Aliyan 

saat ini masih terjaga lestari karena masyarakat sudah lama menerapkan 

sistem pertanian berkelanjutan yaitu pertanian organik dengan harapan tidak 

tergerus oleh perkembangan dan akhirnya merusak kehidupan yang akan 

datang, serta desa dapat mandiri dan berdaya dengan potensi yang ada. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah diperlukan untuk memberikan gambaran yang 

jelas tentang permasalahan yang hendak diteliti dan menentukan solusi 

pemecahannya, sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang sesuai 

dengan apa yang diinginkan dan mudah dipahami. 
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Atas  dasar  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana peran kearifan lokal masyarakat Osing dalam membangun 

ketahanan pangan melalui pertanian organik di Desa Aliyan, Kecamatan 

Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya suatu tujuan penelitian tertentu dapat mencakup 

kombinasi dan keterkaitan, hal tersebut sebagaimana yang di kemukakan 

oleh Babbie dalam  Hamidi  (2007: 11-13).  Babbie  mengemukakan  tiga  

macam tujuan penelitian yang sangat umum dan bermanfaat, yaitu: 

exploration (penjajakan), description (deskripsi), explanation 

(penjelasan). Oleh karena itu yang menjadi tujuan penelitian ialah : 

a) Untuk mengetahui peran kearifan lokal masyarakat Osing dalam 

membangun ketahanan pangan melalui pertanian organik di Desa 

Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi 

Jawa Timur. 

b) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kearifan lokal 

masyarakat Osing dalam membangun ketahanan pangan melalui 

pertanian organik di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, 

Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. 
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2. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian hendaknya harus mampu memberikan manfaat 

bagi peneliti dan  kehidupan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat, yaitu: 

a) Secara Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

kearifan lokal masyarakat Osing dalam membangun ketahanan 

pangan melalui pertanian organik. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kajian 

akademik Program studi Ilmu Sosiatri yang berkonsentrasi pada 

pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensi 

lokal. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian 

sejenis. 

b) Secara Praktis 

1) Bagi peniliti,  

Penelitian ini sebagai bekal dan menambah pengetahuan dalam 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di Perguruan Tinggi 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

2) Bagi Masyarakat, 

Memberikan informasi terkait dalam membangun ketahanan 

pangan berbasis kearifan lokal, serta penelitian ini dapat 

digunakan sebagai refleksi komitmen bersama dalam 
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bertanggungjawab terhadap kelestarian alam, baik untuk 

generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. 

3) Lembaga yang terkait, 

Sebagai evaluasi dan masukan bagi pengambil kebijakan dalam 

membuat suatu keputusan terkait ketahanan pangan, sebagai 

tolok ukur dalam memertahankan dan meningkatkan 

keberhasilan yang sudah dicapai. 

 

D. KERANGKA TEORI 

Kerangka teori akan sangat membantu arah penelitian dalam 

memilih konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian, baik dari 

penalaran maupun kerangka berpikir dari arah penelitian, maka peneliti harus 

melandasi dengan analisis pustaka yang disebut teori. 

Menurut Bintoro Tjokroaminoto (1983: 18) bahwa teori sebagai 

ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara berbagai gejala, 

variabel dan bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka 

berpikir di dalam memahami serta menanggapi permasalahan yang timbul 

dalam bidang-bidang tertentu. 

Sejalan dengan pengertian teori di atas, maka peneliti 

mengemukakan teori-teori yang sesuai dengan penelitian, sebagai berikut: 

1. Peran 

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan 

antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori 
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