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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara tropis memiliki kekayaan sumber daya hayati 

untuk menghasilkan berbagai produk pertanian. Sektor pertanian merupakan 

sektor penting dalam perekonomian nasional. Sebagaian besar penduduk 

Indonesia tinggal di pedesaan dan mayoritas menggantungkan hidup pada 

sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki kontribusi dalam penciptaan 

lapangan pekerjaan yang cukup besar dibandingkan dengan sektor-sektor 

lainnya dalam perekonomian di Indonesia (Nadziroh, 2020). 

Berdasarkan hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) tahun 2018, 

jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) subsektor hortikultura sebesar 

10.104.683 dan merupakan terbanyak keempat setelah rumah tangga subsektor 

tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan. Cabai merupakan salah satu 

komoditas hortikultura yang banyak dibutuhkan masyarakat dengan tingkat 

konsumsi cenderung yang meningkat setiap tahunnya (Adhiana, 2021). 

Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2019 

bahwa komoditas cabai termasuk komoditas hortikultura yang mendapatkan 

prioritas pengembangan dari pemerintah. Tingginya produksi cabai 

dipengaruhi oleh luasan lahan panen dan produktivitas lahan. Faktor iklim juga 

sangat mempengaruhi produksi cabai. Namun peningkatan produksi tidak 

lepas dari berbagai kendala baik kendala teknis maupun non teknis.   

Kementerian Pertanian mencanangkan program gerakan tanam 

hortikultura berdaya saing dan ramah lingkungan (Gedor Horti). Program 

Gedor Horti diwujudkan melalui pengembangan food estate dan 1000 

kampung hortikultura. Tujuan program 1000 kampung hortikultura yaitu 

mengonsolidasi lahan-lahan dalam satu kawasan kesatuan administratif, yaitu 
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kampung atau desa. Program kampung hortikultura menggunakan 

konsep One Village One Variety (OVOV). Komoditas unggulan yang 

dikembangkan berdasarkan kesesuaian ekosistem dan permintaan pasar untuk 

menjamin pemasaran hasilnya. Implementasi kampung hortikultura dibangun 

dalam 1 wilayah administratif desa dengan luasan 5-10 ha tergantung pada 

komoditas yang akan dikembangkan. 

Program gerakan tanam cabai merupakan program baru yang 

dilaksanakan di 6 daerah di Indonesia yaitu Sumedang, Bandung, Banyuwangi, 

Badung, Temanggung, dan Pacitan (Juklak Gerakan Tanam, 2021). 

Pelaksanaan program gerakan tanam cabai di Kabupaten Pacitan tepatnya di 

Desa Gembong. Pelaksanaan program di Desa Gembong dinamakan program 

gerakan tanam cabai karena komoditas yang dikembangkan yaitu cabai. Tujuan 

program gerakan tanam cabai ini adalah terbentuknya kampung penyangga 

cabai melalui fasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga 

hilir yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuan lainnya 

juga untuk memberikan bimbingan Good Agriculture Practices (GAP) selama 

budidaya hingga Good Handling Practices (GHP). Adanya pengembangan 

kampung hortikultura ini diharapkan dapat memudahkan masuknya dukungan 

fasilitasi lainnya seperti akses permodalan melalui pemanfaatan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR), fasilitasi kelembagaan, mekanisasi pengairan, pemasaran 

hingga kedepannya dapat mendukung pembentukan korporasi petani. 

Berdasarkan data BPS Tahun 2021 tentang luas panen tanaman cabai 

di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pada tahun 2018 sebesar 15 ha dan 

mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 43 ha. Jumlah produksi 

tanaman cabai di Kecamatan Arjosari pada tahun 2018 sebanyak 84 ton dan 

meningkat pada tahun 2019 menjadi 138 ton. Program gerakan tanam cabai 

dilaksanakan di Pacitan tepatnya di Desa Gembong, Kecamatan Arjosari 

karena potensi Desa Gembong yang cocok untuk ditanami cabai. Lokasi 

tersebut atas usulan Dinas Pertanian Pacitan dan PPL setelah melakukan 

identifikasi dan verifikasi. Petani Gabungan Kelompok Tani Sumber Urip 

diusulkan menjadi pelaksana program. 
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Petani sebelum mengikuti program gerakan tanam cabai di Desa 

Gembong masih melakukan budidaya cabai yang tidak sesuai dengan GAP 

(Good Agriculture Practice). Petani menggunakan bibit yang dijual bebas di 

pasar tanpa memperhatikan benih yang digunakan berkualitas atau tidak. 

Petani mayoritas menanam cabai tidak menggunakan mulsa, tidak 

menggunakan ajir sebagai penopang tanaman cabai, ada beberapa petani yang 

menanam dengan cara tumpang sari. Petani juga tidak menerapkan 

pengendalian hama terpadu dimana dalam penggunakan pupuk kimia petani 

masih menggunakannya secara berlebih tanpa memperhatikan kadar yang 

diperlukan oleh tanaman.  

Petani dalam pelaksanaan teknis budidaya cabai masih mengalami 

kendala karena merupakan petani pemula yang sebelumnya menanam 

komoditas padi dan palawija sehingga perlu adanya pendampingan selama 

program berjalan. Dalam proses pelaksanaan program perlu dilakukan evaluasi 

untuk memudahkan melihat tingkat keberhasilan dan melihat tujuan tersebut 

sudah tercapai atau belum dan guna mengetahui keefektifan dari program yang 

dijalankan (Nurhayani et al., 2022). Evaluasi program sangat bermanfaat 

terutama bagi pengambil keputusan karena dengan masukan hasil evaluasi 

dapat menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah 

dilaksanakan. Urgensi evaluasi pada suatu program inilah yang menjadi daya 

tarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai evaluasi program 

gerakan tanam cabai yang diterapkan oleh petani Gabungan Kelompok Tani 

Sumber Urip Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi komponen pelaksanaan 

program gerakan tanam cabai yaitu kesesuaian pelaksanaan program terhadap 

kebutuhan petani berdasarkan tujuan pelaksanaan program pada petani 

Gabungan Kelompok Tani Sumber Urip dengan menggunakan model evaluasi 

CIPP (Context, Input, Process, dan Output). Penggunaan model evaluasi CIPP 

diharapkan mampu memberikan informasi yang holistik terkait dengan 

penerapan suatu program sehingga dapat memperoleh informasi yang erat 

kaitannya dengan sebuah keputusan dari pemangku kebijakan  
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(Mardapi, 2013). Evaluasi dengan menggunakan model CIPP dibandingkan 

model lainnya dapat memberikan gambaran program secara keseluruhan mulai 

dari awal hingga akhir.  

B. Rumusan Masalah 

Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan memiliki 

potensi wilayah yang cocok untuk pertanian. Komoditas cabai merupakan 

komoditas hortikultura unggulan di Desa Gembong dibandingkan komoditas 

lain. Namun tingkat produktivitas cabai di Desa Gembong masih rendah yaitu 

7 ton/ha sedangkan produktivitas ideal cabai yaitu 10-15 ton/ha. Adanya 

potensi desa yang sesuai dengan kondisi agroekosistem untuk budidaya cabai 

menjadi peluang penting untuk penyuluh dan Dinas Pertanian dapat 

mengajukan program pembangunan pertanian, yaitu program gerakan tanam 

cabai. Program gerakan tanam cabai di Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, 

Kabupaten Pacitan merupakan program baru bagi petani. Dalam pelaksanaan 

teknis budidaya cabai petani tidak lepas dari berbagai kendala baik teknis 

maupun non teknis. Kendala teknis meliputi pengetahuan dan keterampilan 

petani dalam budidaya cabai, adanya serangan hama dan penyakit, serta faktor 

cuaca. Kendala non teknis yaitu kurangnya modal atau masalah keuangan 

petani. Hal tersebut dikarenakan petani merupakan petani pemula dan belum 

bisa menerapkan budidaya sesuai GAP sehingga perlu adanya penyuluhan dan 

pendampingan secara berkelanjutan. 

Program gerakan tanam cabai dapat dikatakan berhasil apabila tujuan 

dari program dapat tercapai. Adapun tujuan dari adanya program gerakan 

tanam cabai yaitu terbentuknya kawasan penyangga cabai melalui fasilitasi 

bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuan lainnya juga untuk 

memberikan bimbingan Good Agriculture Practices (GAP) selama budidaya. 

Untuk mengetahui keberhasilan dan sejauh mana perubahan yang terjadi pada 

petani setelah mengikuti program gerakan tanam cabai ini, maka perlu adanya 

evaluasi keberjalanan program.  
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Salah satu model evaluasi yang diaplikasikan adalah evaluasi model 

CIPP. Model evaluasi CIPP dikembangkan oleh Stufflebleam dkk pada tahun 

1967 yang merupakan singkatan dari context evaluation (evaluasi terhadap 

konteks), input evaluation (evaluasi terhadap masukan), process evaluation 

(evaluasi terhadap proses), dan product evaluation (evaluasi terhadap hasil). 

Keempat aspek tersebut pada dasarnya merupakan sasaran evaluasi, yang tidak 

lain adalah komponen dari suatu program. Model evaluasi CIPP merupakan 

model evaluasi yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. 

Model evaluasi CIPP inilah yang digunakan untuk melihat keberhasilan 

pelaksanaan program gerakan tanam cabai di Desa Gembong, Kecamatan 

Arjosari, Kabupaten Pacitan.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disusun suatu rumusan 

masalah yaitu:  

1. Bagaimana deskripsi program gerakan tanam cabai di Desa Gembong, 

Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program gerakan tanam cabai di Desa 

Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan ditinjau dari aspek 

context, input, process, dan product? 

3. Bagaimana dampak pelaksanaan program gerakan tanam cabai di Desa 

Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Mendeskripsikan program gerakan tanam cabai di Desa Gembong 

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 

2. Menganalisis evaluasi pelaksanaan program gerakan tanam cabai di Desa 

Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan ditinjau dari aspek 

context, input, process, dan product. 

3. Mengidentifikasi dampak pelaksanaan program gerakan tanam cabai di 

Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan peneliti dalam 

melakukan evaluasi dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, 

Input, Process, and Product) dan merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, sebagai bahan evaluasi dalam 

pelaksanaan program gerakan tanam cabai di Desa Gembong Kecamatan 

Arjosari Kabupaten Pacitan. 

3. Bagi petani, sebagai bahan masukan informasi dan pemecahan masalah 

mengenai budidaya cabai. 

4. Bagi peneliti lain, sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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