
1 
 

PERTANIAN ORGANIK DAN GAYA HIDUP SEHAT 
(ORGANIC FARMING AND HEALTHY LIFESTYLE) 

 
Oleh 

Made Sri Sumarniasih  
 Fakultas Pertanian, Universitas Udayana 

email: madesris@gmail.com  
 

ABSTRACT 
Healthy Lifestyle movement is sweeping the world, with the theme "Back to Nature". The 
movement can be regarded as a reaction to the action of a modern lifestyle that is 
considered unhealthy, causing various diseases. The movement back to nature, meaning 
that the people want something food truly all natural, free of chemicals such as pesticides, 
hormones, and chemical fertilizers, which is known as organic food produced by organic 
farming. Organic farming is defined an agricultural and livestock production methods that do 
not use materials that are not allowed by the Organic Standards that certain pesticides, 
chemical fertilizers, genetic engineering (Genetically Modified Organisms/GMOs), antibiotics, 
and growth hormones. Consuming organic products is not a trend, but a lifestyle, since 
organic spirituality lies in how people value life and useful life for others. Healthy lifestyle to 
the upper middle class who began trend with increases in economic status and the 
awareness for healthy living, especially in big cities are eating organic food, which is 
believed to prevent or reduce such stroke disease, cancer, high blood pressure, and 
diseases present other. Indonesia as an agricultural country rich in natural resources, has 
great potential to develop organic farming, and if the potential is explored, not only able to 
meet the domestic market demand, but also is able to meet the demands of the export 
market. It is estimated, the growth of the organic food market in Indonesia will not be fast if 
not immediately developed a product certification system and guidelines for organic farming 
certification. The Government of Indonesia is relatively very slow in responding to the 
challenges of society in the field of organic farming and food. 
Keywords: Organic Farming, Healthy Lifestyle, Back to Nature, Organinic Foods. 
 

PENDAHULUAN 

Sejarahperadaban bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa berbagai 

upaya yang dilakukan berbagai bangsa untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kesehatan pada awalnya berbasis pada sumberdaya alam yang ada di sekitar. 

Nenek moyang bangsa Indonesiatelah mempunyai pengalaman panjang dan turun 

temurun dalam menyeleksi berbagai sumberdaya hayati di sekitarnya, yang mereka 

yakini bermanfaat meningkatkan kesehatan dan terapipenyakit. 

Belakangan ini di mana-mana masyarakat kembali menggandrungi pola 

hidup para nenek moyang dulu. Gerakan Gaya Hidup Sehat sedang melanda dunia, 

yang bertemakan "Back to Nature". Gerakan tersebut dapat dianggap sebagai 

reaksi dari aksi pola hidup modern yang dianggap kurang sehat, sehingga 

menimbulkan berbagai macam penyakit. Gerakan kembali ke alam, artinya 

masyarakat menginginkan sesuatu makanan yang benar-benar serba alami, 

terbebas dari zat kimia berupa pestisida, hormon, dan pupuk kimia. Pangan organik 

yang dihasilkan oleh pertanian organik dianggap memenuhi persyaratan tersebut. 

Indonesia yang notabenenya sebagai negara agraris kaya sumberdaya alam, 
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memiliki potensi besar mengembangkan pertanian organik, dan jika potensi ini 

digali, tidak hanya mampu memenuhi permintaan pasar domestik, tetapi juga 

mampu memenuhi permintaan pasar ekspor.  

Pertanian organik yang kelihatannya sekadar menanam tanpa pupuk kimia 

dan pestisida itu ternyata menjelma menjadi gerakan penyadaran. Bukan sekedar 

penyadaran bahwa manusia di dunia ini terancam produk kimia, tetapi juga 

penyadaran agar lepas dari hegemoni korporasi pemerintah dan perusahaan 

transnasional, seperti perusahaan pupuk, pestida dan perusahaan benih hibrida 

transnasional. Pertanian organik tidak hanya dijadikan cara untuk menentukan 

masa depan pertanian, tetapi juga menjadi bahasa advokasi organisasi non 

pemerintah (ornop) terhadap petani.Jika meminjam teori postmodernisme dari 

filosuf Derrida (lihat Nurhidayat, 2013: Konsep Dekonstruksi Derrida),  pertanian 

organik adalah suatu rekonstruksi dari pertanian modern yang dikenal dengan istilah 

revolusi hijau. Pertanian organik berusaha merekonstuksi pertanian modern, di 

samping menimbulkan dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif bagi alam 

dan lingkungan serta kehidupan manusia di bumi.  Dampak negatif inilah yang ingin 

dikurangi bahkan kalau mungkin ditiadakah oleh para pelopor pertanian organik, 

sehingga memberikan manfaat yang lebih baik dan besar kepada kehidupan 

manusia dan lingkungan. Walau sekarang muncul gerakan penyadaran dan koreksi 

terhadap Revolusi Hijau, tetapi kita harus mengapreasi bahwa Revolusi Hijau 

dengan bioteknologitelah mampu meningkatkan produksi pangan dunia (padi dan 

jagung) danmengurangi kemiskinan. Hal ini dipertegas  oleh  ADB (2001)bahwa 

bioteknologi telah memberi kita alat baru untuk meningkatkan ketahanan pangan 

dan mengurangi kemiskinan. Teknologi Revolusi Hijau dengan pemuliaan 

konvensional telah mampu meningkatkan produksi pangan dua kali lipat dan 

mengurangi kemiskinan selama tiga dekade terakhir, terutama di banyak negara 

Asia. Tantangannya adalah bagaimana menggunakan perkembangan baru di 

bidang bioteknologi bersama-sama dengan teknologi informasi dan cara-cara baru 

dalam mengelola pengetahuan untuk membuat sistem pertanian yang kompleks 

menjadi produktif dan berkelanjutan. Sedangkan ADB (2009) mengungkapkan 

bahwa memastikan keamanan pangan dan mengurangi kemiskinan di pedesaan 

merupakan elemen yang sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang inklusif dan berkelanjutan di Asia. Hal ini hanya dapat dicapai dengan inovasi 

di bidang bioteknologi pertanian. 
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Dalam kaitannya rekonstruksi pertanian modern, Euis Dewi Yuliana (2009) 

dari suatu hasil penelitian menemukan bahwa telah terjadi transformasi pertanian di 

Subak Wangaya Betan, Kabupaten Tabanan, Bali dari pertanian modern yang 

berbasis agrokimia dengan penggunaan pupuk anorganik, pestisida kimia, dan 

benih hibrida (green revolution) menjadi pertanian organik tanpa menggunakan 

bahan-bahan kimia dalam pertanian, dan menggantinya dengan pemanfaatan 

pupuk organik, pestisida organik, serta benih lokal. Ditemukan juga bahwa 

transformasi pertanian tidak terjadi secara tiba-tiba dan tanpa rencana, melainkan 

terjadi melalui proses perubahan yang terencana dengan mekanisme yang sangat 

sistematis, melalui berbagai tahapan tertentu yang memerlukan waktu dan 

pengkajian-pengkajian yang mendalam, serta memperlihatkan bukti nyata tentang 

pertanian organik kepada petani.  

 

PERTANIAN ORGANIK PENGHASIL PANGAN ORGANIK 

Menurut IFOAM (2008) dan Anonim (2008), prinsip-prinsip pertanian organik 

yaitu, (1) prinsip kesehatan, (2) prinsip ekologi, (2) prinsip keadilan, dan (3) prinsip 

perlindungan. Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan 

tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak 

terpisahkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas 

tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem. Tanah yang sehat akan 

menghasilkan tanaman sehat yang dapat mendukung kesehatan hewan dan 

manusia. Kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem 

kehidupan. Hal ini tidak saja sekedar bebas dari penyakit, tetapi juga dengan 

memelihara kesehatan fisik, mental, sosial dan ekologi.  

Dari berbagai pendapatan para ahli, pertanian organik diartikan sebagai 

suatu   metode produksi pertanian dan peternakan yang tidak menggunakan bahan 

yang tidak diperbolehkan oleh Organic Standards yaitu pestisida tertentu, pupuk 

kimia, rekayasa genetik (Genetically Modified Organisms/GMO), antibiotik, dan 

hormon pertumbuhan. Prinsip utama produksi organik menurut Canada’s Organic 

Standards 2006, antara lain: (i) Menjaga lingkungan hidup, meminimalkan 

perusakan tanah dan erosi, mengurangi polusi, mengoptimalkan produktifitas 

biologis dan meningkatkan faktor kesehatan; (ii) Memelihara kesuburan tanah untuk 

jangka panjang dengan mengoptimalkan kondisi aktivitas biologis pada tanah; (iii) 

Memelihara keberagaman biologis di dalam sistemnya; (iv) Daur ulang bahan-

bahan dan sumberdaya semaksimal mungkin dalam suatu usaha; (v) Memberikan 
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kepedulian peningkatan kesehatan dan memenuhi kebutuhan mendasar dari ternak; 

(vi) Menekankan proses produksi yang hati-hati agar dicapai integritas organik pada 

setiap tahapannya; (vii) Berpegang pada sumber daya yang dapat diperbaharui di 

dalam sistem pertanian yang diorganisasi secara lokal.  

Menyimak prinsip-prinsip dan proses produksi pertanian organik yang sangat 

berbeda dengan pertanian modern, sudah pasti pertanian organikakan 

menghasilkan pangan organik. Bapak teori organik, Dr.Henry Chang menyatakan 

bahwa “pangan organik" berarti seluruh produk pertanian yang bebas dari pupuk 

kimia, bahan kimia atau bahan tambahan sejak permulaan, yaitu seluruhnya alami, 

atau dengan kata lain pangan yang dihasilkan oleh pertanian dan peternakan 

organik.  Beberapa contoh cara-cara bertani organik adalah membajak tanah secara 

tradisional, menggunakan pupuk alami atau tanah yang memang subur, atau 

memasukkan cacing ke dalam tanah untuk menggemburkan tanah melalui kegiatan 

penggalian lubang yang alami. Hal ini menyebabkan tanah dioksidasikan, sehingga 

meminimalkan pencemaran tanah, udara, dan air di kawasan tanah tersebut. 

Peternakan organik juga dimulai dengan pemberian ternak pakan bebas dari 

hormon pertumbuhan, ternak tidak disuntik dengan antibiotik dan hormon tambahan 

lain. Jika sapi penghasil susu diternakan di padang rumput organik, maka susu dan 

daging yang dihasilkan juga dikategorikan sebagai produk organik.  

  
GAYA HIDUP SEHAT DENGAN PANGAN ORGANIK 

Memasuki abad ke-21 banyak keluhan masyarakat tentang berbagai 

penyakit seperti stroke, penyempitan pembuluh darah, pengapuran, dan lain-lain, 

yang disebabkan pola makan. Ancaman penyakit seperti kanker,lever, ataupun sakit 

ginjal ditengarai dampak dari makanan tidak sehat. Budaya petani yang 

menggunakan pestisida kimia dengan frekuensi dan dosis berlebih akan 

menghasilkan pangan yang meracuni tubuh konsumen, dan logam-logam berat 

yang terkandung dalam pestisida akan masuk ke dalam aliran darah. Bahkan 

makan sayur yang dulu selalu dianggap menyehatkan, kini juga harus diwaspadai 

karena sayuran disemprot pestisida kimia. Apalagi merebaknya kasus makanan 

mengandung formalin dan zat tambahan berbahan kimia, seperti pemanis, pewarna, 

pengawet dan penambah rasa, membuat sebagian masyarakat memilih bahan 

pangan organik.  

Rini Damayanti,seorangdokter lulusan Universitas Pajajaran yang 

mendalami bidang nutrisi di SEAMEO Universitas Indonesia dan melanjutkan studi 



5 
 

Natural Healing di Westbrook University, New Mexico, Amerika Serikat, mengatakan 

bahwa pestisida sintetis menimbulkan dampak negatif langsung terhadap sistem 

neurotransmitter, sistem endokrin/hormonal, meningkatnya zat karsinogen 

(pencetus kanker), dan tertekannya sistem imunitas atau kekebalan tubuh. 

Dikatakan, tubuh manusia pada dasarnya tersusun dari ikatan garam organik. 

Bahan kimia sintetis atau anorganik berupa logam berat dari polusi, makanan, 

rokok, pestisida, dan pupuk dengan kandungan unsur nitrogen, kalium dan fosfor 

berlebihan yang masuk tubuh akan sulit dicerna dan diserap oleh sistern 

metabolisme tubuh. Dalam kondisi ini sistem imun tubuh akan bekerja keras dengan 

mendetoksiknya. Kemampuan detoksik setiap individu berbeda-beda, terutama 

pada anak-anak dengan gangguan konsentrasi seperti autistik. Akibatnya, zat-zat 

kimia anorganik terakumulasi, yang akhirnya melemahkan fungsi organ tubuh. 

Dengan demikian tubuh menjadi tidak peka, sistem alami tubuh yang mestinya 

memberi sinyal saat tubuhterganggu, menjadi tumpul. Akibatnya, tiba-tiba tubuh 

ambruk dengan kondisi yang parah.  

Di tengah hiruk-pikuk permasalahan makanan yang terkontaminasi zat-zat 

berbahaya yang terkandung dalam berbagai jenis makanan, salah satu dari sekian 

usaha untuk kembali hidup sehat adalah mengkonsumsi pangan organik. Secara 

umum pangan organik adalah makanan yang mempunyai standar kesehatan yang 

direkomendasikan. Masyarakat  Indonesia telah mengenal makanan organik 

sebelum masa swasembada pangan berlangsung, namun masyarakat cenderung 

mengenal dengan nama makanan alami, yang lazim dikonsumsi oleh nenek 

moyang zaman dulu. Pangan organik adalah bahan pangan alami bermutu tinggi 

dengan kandungan vitamin, serat, mineral dan zat-zat lain yang berguna bagi tubuh, 

sehingga lebih sehat, aman dikonsumsi, serta tidak menimbulkan pencemaran 

lingkungan.  

Kesadaran untuk hidup sehat di masyarakat, terutama di kota-kota besar 

memang semakin meningkat. Peningkatan status ekonomi serta kemudahan akses 

informasi dan pengetahuan mengenai gaya hidup sehat membuat masyarakat, 

khususnya kalangan menengah ke atas lebih memerhatikan kesehatan. Kini banyak 

orang mulai mengkonsumsi pangan organik untuk mencegah ataupun mengurangi 

semua penyakit tadi. Pada saat ini satu dari empat orang Amerika mengkonsumsi 

produk organik. Di negara itu, laju pertumbuhan produk organik sangat luar biasa, 

yakni lebih dari 20 persen setiap tahunnya dalam sepuluh tahun terakhir ini, dan hal 
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tersebut membuat pertanian organik tumbuh sangat cepat dalam mengisi sektor 

ekonomi. 

Ada Beberapa alasan mengapa harus mengkonsumsi pangan organik, 

antara lain: (1) Terbebas dari pupuk dan pestisida kimia; (2) Menyelamatkan 

generasi penerus; (3) Memperpanjangh umur/usia manusia; (4) Mencegah dari 

berbagai penyakit; (5) Mencegah kolesterol dalam tubuh; (6) Menyehatkan jasmani 

dan rohani; (7) Melindungi kualitas air, udara dan tanah; (8) Mencegah erosi tanah 

dan sistem ekologi tanah; (9) Produk organik lebih tahan lama dan rasa pangan 

lebih enak; (10) Melindungi dan mendukung pertanian ramah lingkungan; (11) Turut 

membantu pencegahan pemanasan global; (12) Ditanam dari lahan pegunungan 

yang sejuk, jernih dan alami dengan sistem perairan yang sehat. 

\ 
SERTIFIKASI PANGAN ORGANIK 

Sertifikasi menjadi bahasan hangat pada pertengahan tahun 2003 hingga 

kini, karena di Indonesia belum ada lembaga sertifikasi produk organik, padahal 

pelaku, jenis komoditas, lokasi dan perdagangan pangan organik telah berkembang. 

Kekuatan sertifikasi adalah terjaminnya suatu produk karena telah memenuhi 

seluruh kaidah yang disyaratkan. Keuntungan yang didapatkan ada pada pihak 

produsen dan konsumen. Produsen memiliki posisi tawar yang lebih baik pada 

barang yang diproduksinya, sedangkan konsumen memiliki kepastian/jaminan 

terhadap barang/produk yang dikonsumsi. Karenanya,  sertifikasi masih menjadi 

pekerjaan rumah yang belum terselesaikan,  sehingga pernyataan mengenai produk 

organik harus disampaikan langsung oleh pelaku pertanian organik pada 

konsumennya. Pada kegiatan promosi, pameran, negosiasi dan penjualan, pelaku 

pertanian organik harus terus-menerus menginformasikan bahwa produk yang 

dihasilkan adalah produk organik. Dalam hal ini produsen yang harus berbicara dan 

bukan produknya yang berbicara. 

Hingga saat ini hampir sebagian besar produk pangan organik belum 

disertifikasi. Beberapa perusahaan dan perorangan telah mengajukan untuk 

disertifikasi, tetapi tidak diberi karena sejumlah syarat tidak dipenuhi pemohon. 

Sementara itu, verifikasi lembaga yang memberi sertifikasi juga terhambat oleh 

perubahan lembaga otoritas kompeten di Kementerian Pertanian. Verifikasi 

diperlukan agar masyarakat percaya terhadap kredibilitas lembaga penjamin 

pangan organik tersebut. Direktur Lembaga Penjamin Pertanian Organik Indonesia 

Prawoto (2007)  di Bogor, seusai seminar mengenai sertifikasi pangan organik 
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mengatakan, sebanyak 16 perusahaan telah mengajukan untuk mendapat sertifikat 

produk pertanian organik. Akan tetapi, hingga sekarang enam dari 16 perusahaan 

yang mengajukan permohonan belum mendapat sertifikat pertanian organik karena 

tidak memenuhi syarat. Prawoto mengatakan, salah satu syarat yang tidak dipenuhi 

adalah soal dokumen mengenai usaha pertanian organik, antara lain mengenai peta 

lahan, data jenis tanaman, dan asal benih yang ditanam. Umumnya mereka yang 

mengajukan permohonan sertifikasi tidak siap dengan dokumentasi ini, padahal 

diperbolehkan data-data yang ada meski hanya satu musim tanam.  

Kebiasaan internasional yang berlaku, Kementerian Pertanian adalah 

competent authority dalam bidang produk pangan dan pertanian organik, yang 

memberikan registrasi terhadap lembaga sertifikasi dan sistem audit, sistem yang 

harus bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Mungkin, sebagai pedoman 

dalam merancang Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang produk pangan dan 

pertanian organik, Indonesia dapat menggunakan paling sedikit tiga referensi, yaitu 

FAO/WHO Codex Alimentarius Commision (CAC), GL 29-1999 dan Pedoman 

International Federation of Organic Agriculture yang dikeluarkan Indian Standard 

Committee.  

 
INDONESIA “GO ORGANIC 2010” 

Pertanian organik saat ini telah berkembang secara luas, baik dari sisi 

budidaya, sarana produksi, jenis produk, pemasaran, pengetahuan konsumen dan 

organisasi/lembaga masyarakat yang menaruh minat pada pertanian organik. 

Perkembangan ini memang tidak terorganisir dan berkesan berjalan sendiri-sendiri. 

Namun demikian bila dicermati ada kesamaan tujuan yang ingin dicapai oleh para 

pelaku pertanian organik yaitu menyediakan produk yang sehat, aman dan ramah 

lingkungan. 

Memajukan pertanian organik diperlukan perencanaan dan implementasi 

yang baik secara bersamaan dan secara bersama antara pemerintah dan pelaku 

usaha. Sinergisme aktivitas dan pelaku usaha dapat mempercepat pencapaian 

tujuan dari “Go Organik 2010” yaitu ‘Indonesia sebagai salah satu produsen pangan 

organik utama dunia’. Kebijakan pemerintah ditujukan untuk menumbuhkan, 

memfasilitasi, mengarahkan dan mengatur perkembangan pertanian organik. 

Kementerian Pertanian (sebelumnya bernama Departemen Pertanian) telah 

mencanangkan pertanian organik dengan slogan ‘Go Organik 2010’. Pertanian 

organik dirancang pengembangannya dalam enam tahapan mulai dari tahun 2001 
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hingga tahun 2010, yaitu: (1) Tahun 2001 difokuskan pada kegiatan sosialisasi; (2)  

Tahun 2002 difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan pembentukan regulasi; (3)  

Tahun 2003 difokuskan pada pembentukan regulasi dan bantuan teknis; (4) Tahun 

2004 difokuskan pada kegiatan bantuan teknis dan sertifikasi; (5) Tahun 2005 

difokuskan pada sertifikasi dan promosi pasar; dan (6) Tahun 2006- 2010 terbentuk 

kondisi industrialisasi dan perdagangan. Tahapan ini disusun dengan 

mempertimbangkan akan terciptanya kondisi yang kondusif dan konsistensi 

Departemen Pertanian dalam menjalankan programnya. Kondusif dan konsisten 

merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai perjalanan dari program yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

Pada awal perkembangan pertanian organik, belum banyak data dan 

informasi ilmiah yang dapat disampaikan kepada masyarakat mengenai 

permasalahan yang berkembang. Namun inilah momentum yang sangat baik bagi 

perkembangan pertanian organik selanjutnya. Minimnya data dan informasi tentang 

pertanian organik mendorong segenap elemen pembangunan pertanian untuk 

mendalami, meneliti dan mencari lebih jauh tentang segala hal yang terkait dengan 

pertanian organik. 

 
PEMASARAN PRODUK ORGANIK 

Pemasaran adalah aspek terpenting dalam suatu korporasi, karena tanpa 

pemasaran korporasi tersebut tidak akan berkelanjutan sekalipun menghasilkan 

produk yang bermutu. Atau dengan kata lain, produk korporasi tersebut harus 

dipasarkan agar menghasilkan pendapatan untuk membiaya operasional korporasi 

(Kotler dan Keller, 2006; Saragih, 1998).  Berdasarkan pencermatan Antara (2009), 

menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas merupakan aspek sangat penting dalam 

pemasaran produk organik. Manajemen pemasaran produk organik 

menggabungkan antara ketersediaan produk dengan memberikan pelayanan 

kepada konsumen atau pelanggan. Konsep pemasaran organik meliputi lima hal 

yaitu bertahap, kebersamaan, pelayanan, keterbukaan, dan kepercayaan. 

Pemasaran produk organik sangat bersinggungan langsung dengan lingkungan 

saat kini, sehingga dalam pemasaran produk organik perlu strategi harga, pemilihan 

segmen pasar, sistem pelayanan, penyebaran gagasan organik bukan sekedar 

promosi, dan membangun kepercayaan dan kebenaran. Penentuan harga 

merupakan aspek penting dalam mengelola pasar, karena sangat berpengaruh 

terhadap konsumen dan produsen. Dalam pemasaran produk  organik sebaiknya 



9 
 

tidak menganut hukum penawaran-permintaan agar harga relatif stabil dan 

menguntungkan kedua pihak. Konsumen diuntungkan karena memudahkan 

perencanaan belanja, dan produsen juga diuntungkan karena memudahkan 

perencanaan biaya produksi. Harga ditentukan oleh besarnya biaya produksi 

ditambah  biaya operasional pasar seperti packing, pengangkutan, penyimpan, 

seleksi, biaya antar, resiko kerusakan ditambah keuntungan produsen dan 

pedagang.  

Penentuan segmen pasar ada empat pilihan, yaitu konsumen, agen, toko 

(healthy shop), dan supermarket. Memelihara konsumen perlu dibangun pasar 

sendiri dengan membentuk jaringan yang kuat dan luas. Pengembangan dibentuk 

dengan memberikan pendidikan bagi konsumen mengenai pertanian organik, 

pangan organik dan gaya hidup sehat masa kini, sehingga konsumen memiliki bekal 

informasi tentang pola hidup sehat dan kesadaran lingkungan. Agen merupakan 

kelompok dari konsumen yang terhimpun, sehingga memudahkan penyaluran 

produk organik dalam jumlah besar. Toko (healthy shop) merupakan tempat khusus 

untuk menyediakan produk pertanian organik yang sehat.  Supermarket merupakan 

alternatif  tempat menjual produk organik dan dari pihak pengelola supermarket 

diharapkan mengerti benar mengenai produk organik. Hukum dagang organik 

”melayani dan mencintai pelayanan, maka uang akan datang sendiri”. Pelayanan 

yang sungguh-sungguh dapat menguntungkan semua pihak. Pelayanan yang 

menguntungkan orang lain akan memberikan motivasi pada konsumen tentang 

hidup menghargai orang lain supaya mereka pun melakukan hal yang sama. 

 
CATATAN  PENUTUP  

Belakangan ini di mana-mana masyarakat kembali menyukai pola hidup 

para nenek moyang dulu. Gerakan Gaya Hidup Sehat sedang melanda dunia, yang 

bertemakan "Back to Nature". Gerakan tersebut dapat dianggap sebagai reaksi dari 

aksi berupa pola hidup modern yang dianggap kurang sehat, sehingga 

menimbulkan berbagai macam penyakit 
Pertanian organik diartikan suatu metode produksi pertanian dan peternakan 

yang tidak menggunakan bahan yang tidak diperbolehkan oleh Organic Standards 

yaitu pestisida tertentu, pupuk kimia, rekayasa genetik (Genetically Modified 

Organisms/GMO), antibiotik, dan hormon pertumbuhan.  

 Pangan  organikyang dihasilkan oleh pertanian organik berarti seluruh 

produk pertanian yang bebas dari pupuk kimia, bahan kimia atau bahan tambahan 
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sejak permulaan, yaitu seluruhnya alami, atau dengan kata lain pangan yang 

dihasilkan oleh pertanian dan peternakan organik.   
Gaya hidup sehat golongan menengah ke atas yang mulai ngetrend seiring 

peningkatan status ekonomi dan munculnya kesadaran untuk hidup sehat terutama 

di kota-kota besar adalah mengkonsumsi pangan organik, yang diyakini dapat 

mencegah ataupun mengurangi penyakitseperti stroke, kanker, darah tinggi, dan 

penyakit masa kini lainnya 
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