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ABSTRAK 

 
RESPON PETANI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH KOMODITAS 

SAYURAN MENJADI KOPI PADA LAHAN KEHUTANAN  DI KECAMATAN 

PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkurangnya luas lahan hutan di Kecamatan 

Pangalengan Kabupaten Bandung akibat dirambah oleh masyarakat sekitar hutan kemudian untuk 

mengatasi masalah tersebut dikeluarkanlah kebijakan alih komoditas sayuran menjadi kopi. Kebijakan 

ini disosialisasikan sejak tahun 2002. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi respon yang 

muncul dari masyarakat terhadap implementasi kebijakan alih komoditas sayuran menjadi kopi. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini terdapat 13 

desa sementara penelitian dilakukan di 9 desa sampel yaitu Desa Pangalengan, Lamajang, Warnasari, 

Pulosari, Margamulya, Margaluyu, Sukaluyu, Wanasuka, dan Sukamanah. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan penyebaran angket, studi dokumentasi, dan studi literatur. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi petani kopi, dan implementasi kebijakan sedangkan 

variabel terikat adalah respon petani terhadap implementasi kebijakan alih komoditas. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan perhitungan persentase. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap kebijakan alih 

komoditas ini cukup baik. sebagian petani setuju diadakannya alih komoditas sayuran menjadi kopi. 

Namun ada juga sebagian kecil petani yang kurang setuju karena menganggap bertani sayuran lebih 

menguntungkan daripada bertani kopi. Kondisi ini tidak terlepas dari kurangnya penyuluhan serta 

pelatihan mengenai budidaya tanaman kopi. Untuk itu diperlukan implementasi kebijakan dari 

pemerintah setempat dalam pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Implementasi kebiajakan dari 

pemerintah sangat penting dalam peningkatan kebijakan ini sendiri sehingga tidak hanya petani yang 

sudah beralih komoditas saja yang sejahtera dari bertani kopi namun petani yang belum beralih 

komoditas juga dapat merasakan hasil dari bertani kopi yaitu tidak hanya untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani saja namun untuk pelestarian sumber daya hutan di Kecamatan Pangalengan.  

Namun demikian peluang untuk membudidayakan tanaman kopi pada lahan kehutanan 

memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat serta melestarikan 

hutan yang selama ini telah mengalami perambahan. Kebiajakan alih komoditas ini sudah berlangsung 

selama 11 tahun. Di beberapa desa di Kecamatan Pangalengan seperti Desa Pulosari tanaman kopi ini 

menjadi model percontohan untuk daerah di luar kota lainnya yang ingin mengembangkan kopi.  
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