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BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar Belakang 

 Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan 

manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber 

energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Berdasarkan definisi tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa yang mencakup bidang pertanian adalah 

tumbuhan, pertenakan, dan perikanan (Kementrian Pertanian, 2017). Dengan 

demikian bidang pertanian cukup penting karena produk yang dihasilkannya 

sangat dibutuhkan oleh semua orang dari mulai kebutuhan primer, sekunder dan 

tersier. Namun walaupun bidang pertanian ini sangat penting dan dibutuhkan, 

kenyataan dilapangan minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian 

sangat kurang.  

 Hal ini dibuktikan dengan hasil kajian dari  Losvitasari (2017) yang 

menyimpulkan bahwa generasi muda di Subak Gadon III Braban, Tabanan  tidak 

memiliki minat dibidang pertanian. Hasil kajian ini diperkuat oleh pernyataan 

(LIPI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (2015) bahwa para pemuda 

mengalami perubahan persepsi seiring arus modernisasi sehingga menjadi petani 

tidak lagi menjadi pilihan mereka. Padahal Indonesia membutuhkan petani-petani 

yang produktif untuk memaksimalkan produksi pangan, terutama karena 

Indonesia adalah negara agraris. 

 Kondisi ini hampir sama di seluruh Wilayah Indonesia, padahal bidang 

pertanian sampai kapanpun akan tetap diperlukan. Sehingga harus menjadi 

perhatian karena apabila dibiarkan akan berdampak pada ketahanan pangan. Salah 

satu dampaknya adalah akan meningkatkan ketergantungan pada negara lain 

dalam penyediaan kebutuhan pokok yang bersumber dari hasil pertanian. Selama  

ini beberapa produk pertanian  diimpor dari negara lain. salah satunya dari negara 

Thailand selalu impor seperti beras, buah-buahan, biji-biji, karet, gula dan ikan. 

(Kementrian Pertanian, 2017). 
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 Fenomena ini diperkuat lagi oleh kajian FAO (2014) yang menyatakan 

bahwa para pemuda perdesaan menghadapi banyak rintangan dalam upaya 

mencari nafkah. Kaum muda sering juga kekurangan akses kredit dan banyak 

lainnya sumber daya produktif yang diperlukan untuk pertanian. Hal ini tentu saya 

semakin mengurangi minat kaum muda terhadap pertanian.  

 Menurut Budiarto, (2016) Thailand adalah negara yang memiliki sistem 

pertanian yang baik di dunia dan pengekspor terbesar di dunia. Thailand cukup 

dikenal karena produk pertaniannya. Hampir semua produk pertanian di Indonesia 

dengan kualitas baik selalu disebuat sebagai produk Bangkok (contoh: ayam 

Bangkok, Pepaya Bangkok, Jambu Bangkok, dan Beras yang berkualitas baik). 

Reputasi Thailand sebagai penghasil produk pertanian yang baik dapat dipastikan, 

dan didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang baik.  

 Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Losvitasari (2017) 

menyimpulkan bahwa generasi muda di Thailand Selatan tidak memiliki minat di 

bidang pertanian. Sehingga mempengaruhi terhadap jumlah petani di Thailand, 

oleh sebab itu penelitian ini difokuskan untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang 

bagaimana minat generasi muda dibidang pertanian, khususnya di Provinsi 

Narathiwat Thailand Selatan. Provinsi Narathiwat Thailand Selatan dipilih karena 

salah satu Provinsi di Thailand yang memiliki potensi pertanian yang baik. 

Mayoritas penduduk di Provinsi Narathiwat mengandalkan sektor pertanian 

sebagai mata pencahariannya sehingga menarik untuk dikaji apakah dengan 

potensi tersebut generasi muda di sana memiliki minat terhadap bidang pertanian.  

 

2.1.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana minat generasi muda di Provinsi Narathiwat 

Thailand Selatan terhadap bidang pertanian. 

 

3.1.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat generasi 

muda di Provinsi Narathiwat Thailand Selatan terhadap bidang pertanian. 
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4.1.  Kegunaan Penelitian 

4.1.1. Aspek Guna Teoritis. 

Penelitian ini berguna dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan 

pembangunan pertanian khususnya menambah informasi terkait dengan minat 

generasi muda dalam mengembangkan potensi pertaniannya  yang ada di Provinsi 

Narathiwat Thailand Selatan.   

 

4.1.2. Aspek Guna Praktis. 

a. Sebagai informasi yang dapat bermanfaat bagi generasi muda Provinsi 

Narathiwat Thailand Selatan. 

b. Menambah wawasan bagi peneliti untuk mengetahui minat generasi muda 

Provinsi Narathiwat Thailand Selatan terhadap bidang pertanian. 

 

 


