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PENGANTAR
Dalam mendukung program strategis Kementan, Balitbangtan terus bersinergi secara
harmonis dengan Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementan dan lintas kementerian/lembaga.
Terkait dengan hal tersebut, program litbang harus berorientasi pada arah kebijakan pembangunan
pertanian 2015-2019, yaitu: (i) meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas
dan perluasan areal pertanian; (ii) meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian;
(iii) meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya pertanian; (iv) pengelolaan dan
pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan (v) memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim.
Pusat Penelitian, Balai Besar, dan Balai Penelitian Nasional di lingkup Balitbangtan terus
berupaya mendukung pemerintah dalam pencapaian kedaulatan pangan melalui perakitan dan
penciptaan teknologi yang secara signifikan mampu mendorong peningkatan produksi, efisiensi dan
efektivitas usahatani. Dalam perakitan dan penciptaan inovasi teknologi tersebut, Balitbangtan
sangat memperhatikan kebutuhan pengguna dan keberagaman agroekosistem di Indonesia. Oleh
karena itu, teknologi yang dihasilkan merupakan teknologi yang spesifik lokasi dan ramah
lingkungan. Program penelitian juga telah diarahkan pada pertanian bioindustri berbasis
sumberdaya lokal, yang hasilnya diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
namun juga pelestarian plasma nutfah. Hal tersebut sejalan dengan Visi Pembangunan Pertanian
Indonesia tahun 2013-2045 sebagaimana tercantum dalam dokumen SIPP yaitu terwujudnya sistem
pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai
tinggi dari umberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika.
Paradigma baru “Penelitian untuk Pembangunan” (Research for Development) mempunyai
makna bahwa Balitbangtan berkomitmen kuat dan memberikan perhatian yang besar terhadap
pendayagunaan hasil penelitian dan mempercepat proses penerapannya di lapangan. Hal ini berarti
inovasi hasil penelitian dan pengkajian pertanian yang telah banyak dihasilkan, perlu secepatnya
sampai kepada khalayak pengguna, diantaranya melalui media Seminar Nasional yang substansinya
dituangkan dalam prosiding.
Seminar Nasional yang diselenggarakan di Denpasar, Bali pada tanggal 5 September 2017,
merupakan kegiatan kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan
Fakultas Peternakan Universitas Udayana, dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten
Tabanan.
Makalah utama disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Pengkajian,
Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
Kabupaten Tabanan, dan Praktisi Pertanian. Makalah penunjang yang sebanyak 180 makalah
merupakan hasil penelitian yang disampaikan oleh para peneliti, dosen, dan praktisi sektor pertanian
yang membahas berbagai topik terkait tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pasca
panen, dan kebijakan yang mendukung kegiatan teknis pertanian.
Prosiding seminar nasional ini telah disempurnakan berdasarkan umpan balik dari hasil
seminar dan telah melalui proses editing oleh tim penyunting. Semoga penerbitan prosiding
Seminar Nasional ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan pertanian di masa
mendatang.
Denpasar, Agustus 2018
Kepala Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian

Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA
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RUMUSAN
SEMINAR NASIONAL PERCEPATAN ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
MENDUKUNG REVITALISASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Denpasar 5 September 2017
Seminar Nasional dilaksanakan tanggal 5 September 2017. Kegiatan Seminar Nasional dihadiri
sekitar 225 orang peserta dari lembaga penelitian, universitas, praktisi pertanian, penyuluh pertanian
dan yang lainnya dari 28 provinsi se Indonesia.
Seminar Nasional ini terselenggara berkat kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan dan Fakultas
Peternakan Universitas Udayana. Makalah yang disajikan adalah 3 makalah utama dan 180 makalah
penunjang dalam presentasi poster.
Menyimak penyajian, presentasi pemakalah utama dan makalah penunjang (poster) serta diskusi yang
berkembang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Teknologi merupakan unsur penting dalam mendukung proses pembangunan pertanian. Peran
teknologi meningkatkan produktivitas, juga berperan dalam peningkatan efisiensi, efektifitas serta
peningkatan mutu atau kualitas produk.
2. Kemajuan IPTEK dibidang Pertanian harus didukung upaya percepatan tranformasi ke pengguna
agar teknologi hasil Litbang mampu memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat,
sehingga inovasi yang dihasilkan perlu dikemas agar mudah dipahami dan cepat sampai ke
pengguna.
3. Paradidma penelitian untuk pembangunan (reseach for development) menunjukkan Balitbangtan
berkomitmen kuat dan memberikan perhatian yang besar terhadap pendayagunaan hasil penelitian
dan percepatan proses penerapannya di lapangan.
4. Perlu sinergi yang saling menguatkan antar institusi sesuai dengan Tusi masing-masing dalam
pengembangan inovasi teknologi pertanian pada suatu kawasan, sehingga kawasan tergarap dengan
utuh.
5. Pertanian sebagai leading sektor dalam pemenuhan pangan dan energi dihadapkan pada beberapa
tantangan seperti 1) lahan subur yang terbatas, 2) peningkatan kebutuhan terhadap air irigasi, 3)
perubahan iklim, 4) pengelolaan sampah/waste, 5) terbatasnya pasokan energi serta 6) pengelolaan
SDM dan pemerataan kesejahteraan
6. Kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan pada 4 hal yaitu: 1) Peningkatan
produktivitas dan Provitas (fokus tujuh komoditas strategis) 2) Hilirisasi produk pertanian, 3) Tata
niaga Domestik (fokus pada 11 komoditas pangan strategis) dan 4) Pengendalian import dan
eksport (fokus pada 11 komoditas pangan strategis).
7. Program strategis Balitbangtan dalam mendukung kedaulatan pangan difokuskan kepada
penyediaan VUB, benih sumber, pendampingan UPSUS, model penanganan pasca panen,
teknologi budidaya dan alsintan untuk komoditas strategis padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai
dan bawang merah. Progra unggulan Balitbangtan lainnya adalah Pengembangan Pertanian Bio
Industri, Litbang nano serta pengembangan benih secara somatik embriogenesis.
8. Percepatan diseminasi pertanian spesifik lokasi sangat diperlukan agar adopsi inovasi oleh petani
meningkat. Tujuh strategi untuk percepatan diseminasi dan penyiapan logistik inovasi pertanian
spesifik lokasi yaitu: 1) Gelar lapang agroinovasi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan di 33 provinsi 2) Model pengembangan pertanian bio insustri di 90 kabupaten, 3)
Produksi benih sebar VUB padi, 4) Dem Area teknologi Jajar Legowo Super di 31 provinsi, 5)
Kemitraan dengan swasta, lembaga, maupun komunitas untuk penguatan logistik inovasi pertanian,
6) Unit pelaksana benih Sumber serta TTP.
9. Upaya khusus (UPSUS) padi jagung kedelai dimaksudkan untuk mencapai swasembada
berkelanjutan yang ditargetkan tahun 2017. Inovasi yang tersedia mendukung UPSUS Pajale
berupa unggul baru yang didukung penyediaan benih sumber dan benih sebar dengan model Desa
Mandiri Benih, Pengelolaan Tanaman Terpadu, dan teknologi Budidaya Jarwo Super. Utamanya
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untuk padi telah dikembangkan dan didukung oleh Kalender Tanam Terpadu yang dapat diakses
melalui web, SMS, aplikasi android.
10. Hasil-hasil penelitian dan kajian di beberapa daerah dengan pengelolaan tanaman terpadu, inovasi
pakan pada ternak, varietas unggul baru, pengelolaan air irigasi, penggunaan alsintan, pengendalian
hama penyakit, sistem tanam memberikan rujukan akan hasil-hasil positif yang dapat dikemas lebih
lanjut untuk dijadikan bahan diseminasi sehingga memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih
luas kepada masyarakat.

Denpasar, 5 September 2017
Tim Perumus
1. Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
2. Ir. Ida Bagus Gede Suryawan, M.Si. Ph.D
3. Dr. IGK. Dana Arsana, SP. M.Si
4. Dr. Ir. Wayan Trisnawati, MMA
5. Ir. I Ketut Kariada, M.Sc
6. Ir. Suprio Guntoro
7. I Nyoman Adijaya, SP. MP
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DUKUNGAN INOVASI PERTANIAN MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Muhammad Syakir
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jl. Ragunan 29 Pasar Minggu Jakarta
Email: kbadan@litbang.pertanian.go.id
ABSTRAK
Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusahauntuk mempersiapkan
kualitas diri dan memanfaatkan peluang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta harus
meningkatkan kapabilitas untuk mampu bersaing dengan Negara anggota ASEAN
lainnya.Mengingat, pada tahun 2016 Indonesia telah memasuki era MEA, konsep
industrialisasi pertanian perlu diberlakukan, karena merupakan salah satu kunci
perdagangan bebas di era MEA. Daya saing produk pertanian harus diperkuat agar
Indonesia tidak dibanjiri produk luar dan hanya menjadi pasar atau konsumen.Inovasi
pertanian menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung peningkatan daya saing
produk pertanian untuk mampu membendung arus produk pertanian dari luar maupun
juga mampu mendorong produk pertanian dalam negeri diterima di pasar global.
Inovasi pertanian juga sangat dibutuhkan untuk menghadapi tiga tren utama tantangan
dalam pembangunan pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan yang perlu
diantisipasi dari sekarang diantaranya yaitu pertumbuhan dan pergeseran permintaan
pangan(growing and shifting food demand), keterbatasan sumberdaya alam (constraints
upon natural resources), dan ketidakpastian produktivitas pertanian akibat
perubahan iklim. Strategi pembangunan pertanian modern yang inovatif dalam era
MEA
adalah berbasis bioekonomi yang terintegrasi dengan Biosciense,
Bioengineering, social engineering& bioinformatics. Peningkatan nilai tambah, daya
saing, dan memperkuat jejaring pasar produk pertanian menjadi fokus dalam
mendorong produk pertanian untuk tetap
menjadi andalan di pasar domestik
maupun mampu berkompetisi di pasar global.
Katakunci: inovasi pertanian, masyarakat ekonomi asia, ketahanan pangan, dan
industrialisasi pertanian
PENDAHULUAN
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah agenda yang telah lama disiapkan
seluruh anggota ASEAN untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan
ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat.Dengan
telah diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN mengalami aliran
bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing
negara.Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia
sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan
memanfaatkan peluang MEA serta harus meningkatkan kapabilitas untuk mampu
bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainnya.Dalam cetak biru MEA, terdapat 12
sektor prioritas yang diintegrasikan oleh pemerintah.Sektor tersebut terdiri atas tujuh
sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis
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karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Selebihnya berasal dari lima sektor jasa yaitu
transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektorsektor tersebut pada era MEA diimplementasikan dalam bentuk pembebasan arus
barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja.
Mengingat, pada tahun 2016 Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA), konsep industrialisasi pertanian perlu diberlakukan, karena merupakan
salah satu kunci perdagangan bebas di era MEA.Daya saing produk pertanian harus
diperkuat agar Indonesia tidak dibanjiri produk luar dan hanya menjadi pasar atau
konsumen.Pertarungan produk pertanian melalui pasar tunggal ASEAN sudah dan sedang
berlangsung sejak akhir 2015.Berkaitan dengan hal tersebut, inovasi pertanian menjadi
bagian yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan untuk mendukung terwujudnya
ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Pada tataran global saat ini, isu-isu pertanian tidak lagi terbatas pada lingkup
nasional, tetapi sangat terkait dengan isu-isu global, seperti
krisis pangan, energi,
ancaman pandemik global, tantangan perubahan iklim dan sebagainya. Hal ini
merefleksikan bahwa kondisi pangan dan pertanian global di masa depan penuh dengan
ketidakpastian. Paling tidak terdapat tiga tren utama tantangan dalam pembangunan
pertanian yang perlu diantisipasi dari sekarang diantaranya; pertumbuhan dan
pergeseran permintaan pangan (growing and shifting food demand), keterbatasan
sumberdaya alam (constraints upon natural resources), dan ketidakpastian
produktivitas pertanian akibat perubahan iklim.
Sebagai salah satu lembaga penghasil teknologi pertanian, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah menunjukkan peranannya yang nyata
dengan menghasilkan berbagai teknologi yang telah dimanfaatkan masyarakat, baik
berupa varietas dan benih unggul, pupuk, biopestisida, teknologi pengolahan serta alat
dan mesin pertanian. Guna mendukung ketahanan pangan berkelanjutan dalam era
MEA, Balitbangtan perlu mengembangkan inovasi pertanian strategis. Berkaitan
dengan hal tersebut, makalah ini membahas secara khusus inovasi pertanian strategis
mendukung ketahanan pangan berkelanjutan menghadapi MEA.
Trend, Tantangan, dan Arah Perubahan Pertanian Masa Depan
Pertanian menjadi leading sector dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pangan
dan energi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam perspective ke depan
harus berada di garda terdepan untuk menjawab tantangan/masalah di masa akan datang
melalui risetnya. Terdapat lima tantangan utama pembangunan pertanian yang dihadapi
dewasa ini, yaitu: 1) Lahan subur (arable land) terbatas; 2) Peningkatan kebutuhan
terhadap air bersih (aktivitas pertanian menghabiskan 70% suplai air dunia); 3) Perubahan
iklim; 4) Terbatasnya pasokan energi; dan 5) Pengelolaan sdm dan pemerataan
kesejahteraan.
Di Indonesia jumlah penduduk sampai pada akhir tahun 2015 mencapai 254,9
juta jiwa dan diperkiraan pada tahun 2030 akan menjadi sekitar 296,41 juta jiwa.
Jumlah penduduk yang besar ini merupakan sumber tenaga kerja dan sekaligus juga
pasar yang potensial. Namun, faktanya di sektor pertanian beberapa tahun terakhir ini
sangat dirasakan kurangnya tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena
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“gerontokrasi” telah terjadi, di mana komposisi ketenagakerjaan di sektor pertanian
didominasi oleh kaum tua (aging farmer) yang tidak produktif karena para pemudanya
banyak yang meninggalkan desa akibat sektor pertanian dianggap kurang menarik.
Dengan memperhatikan tren perekonomian global, pemulihan ekonomi dunia
diperkirakan masih akan berjalan lambat dan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya
sehingga berpotensi memberikan tekanan pada perkonomian nasional. Meskipun
demikian, hasil kajian McKinsey Global Institute (2012) memprediksikan bahwa
Indonesia pada tahun 2030 akan menjadi negara dengan ekonomi nomor 7 terbesar di
dunia, yang membuat Indonesia melampaui negara-negara besar seperti Jerman, Prancis
dan Inggris, namun berada di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, Jepang,
Rusia, dan Meksiko (Hermanto, et al., 2015). Dalam perspektif kebutuhan pangan,
diproyeksikan surplus produksi padi/beras cenderung semakin meningkat hingga tahun
2030. Komoditi jagung baru akan terjadi surplus pada tahun 2030. Sebaliknya, defisit
ketersediaan kedelai, gula dan daging sapi akan terjadi hingga tahun 2030. Selain itu,
pergeseran pola konsumsi juga terjadi dimana permintaan terhadap pangan pokok
berbasis karbohidrat akan menurun. Sebaliknya permintaan terhadap pangan sumber
bioaktif, vitamin, mineral dan protein serta pangan siap saji/siap santap dengan cita rasa,
nilai gizi dan kenyamanan tinggi (convenient foods) akan semakin meningkat. Disisi
lain, penggunaan energi masih akan didominasi oleh sumber energi tak terbarukan. Untuk
mengamankan pasokan energi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan energi, Indonesia
harus segera mendorong pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan, seperti sumberdaya
biofuel, biogas, biomass dan lainnya.
Memperhatikan dinamika jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan pangan
pada tahun 2030 telah meningkatkan pemanfaatan lahan dengan diikuti oleh berbagai
permasalahan, seperti tingginya laju konversi lahan pertanian, sempitnya luasan lahan
garapan petani, dan semakin rendahnya daya dukung lahan. Sementara untuk menopang
kebutuhan pangan yang terus meningkat tersebut, paling tidak diperlukan tambahan
lahan pertanian baru seluas 7,3 juta ha pada tahun 2025 dan 14,9 juta ha pada tahun
2050. Dalam pengelolaan sumberdaya air juga dihadapi oleh banyak persoalan, seperti
kelangkaan air, kekeringan dan banjir, kompetisi penggunaan air antar sektor dan lainnya.
Saat ini, neraca air di kebanyakan wilayah Jawa dan bagian Timur Indonesia sudah
defisit. Bahkan hasil beberapa kajian menunjukkan bahwa produksi padi di Jawa tahun
2025 dan tahun 2050 kemungkinan besar turun masing-masing 1,8 juta ton dan
3,6 juta ton dari kondisi saat ini akibat adanya kelangkaan air.
Perubahan iklim akan menjadi ancaman serius bagi dunia pertanian. Apalagi
petani masih sangat minim memahami proses adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan
iklim yang berdampak sistematik bagi hasil pertanian. Akibat perubahan iklim,
Indonesia memiliki fenomena musim hujan cenderung lebih pendek. Di sisi lain, musim
kemarau yang lebih panjang telah meningkatkan berbagai ancaman bencana. Oleh
karena itu, pertanian masa depan perlu diarahkan untuk menghadapi trend perubahan
lingkungan strategis yang terjadi di lingkungan global sebagaimana disajikan pada
Tabel 1.
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Tabel 1.Pertanian Masa Depan: Konsekuensi dan Solusi
Tren Perubahan
Konsekuensi dan Solusi
Energi fosil makin langka
Transformasi ekonomi ke bioenergi
Kebutuhan pangan, pakan, energy dan serat
Urgensi bioproduk, pola hidup sehat
dan pola konsumsi biokultur
Perubahan iklim global
Kapasitas adaptasi dan mitigasi
Kelangkaan lahan dan air
Keniscayaan efisiensi dan konservasi
Permintaan terhadap jasa lingkungan hidup
Pertanian ekologi dan bioservices
Petani marjinal meningkat
Pluricultur: system biosiklus terpadu
Kemajuan iptek bioscience dan bioenginering
Pengembangan bioekonomi
Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) ke depan
akan lebih penting dan menantang seiring dengan perubahan dinamis pembangunan
pertanian nasional yang tidak lepas dari pengaruh global menuju pertanian modern
(modern agriculture). Langkah Balitbangtan dalam menyongsong pertanian modern
mendukung pertanian bioindustri berkelanjutan adalah melalui upaya perumusan
kebijakan pertanian dan penciptaan inovasi teknologi dengan penekanan kepada
penguasaan di bidang bioscience, bioengineering, automation, bioinformatics dan social
engineering (Hermanto et al, 2015).
Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Status Terkini
Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2015-2019
menyebutkan bahwa visi pembangunan pertanian Indonesia yaitu terwujudnya sistem
pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan
produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan
kesejahteraan petani (Kementan 2015). Hal tersebut mencerminkan bahwa upaya
pemenuhan kecukupan pangan (pencapaian ketahanan pangan) yang berbasis
kemandirian pangan dan kedaulatan pangan terus menjadi prioritas pemerintah
Indonesia.
Sejalan dengan Renstra Kementan 2015-2019, dinyatakan bahwa terdapat dua
isu utama yang dimasukkan Bidang Pangan dan Pertanian dalam rancangan RPJMN
2015-2019 adalah isu-isu yang terkait dengan ketahanan pangan dalam rangka
pencapaian kedaulatan peangan serta isu-isu yang terkait dengan peningkatan
agroindustri. Isu-isu yang terkait dengan ketahanan pangan masih dipandang relevan
mengingat isu-isu pangan telah semakin berkembang tidak sekedar hanya pada aspek
penyediaan sumber pangan namun juga meliputi upaya-upaya pembangunan pangan yang
memiliki perspektif keberlanjutan dan pemenuhan pangan dengan kualitas lebih baik
(premium) seiring dengan peningkatan jumlah kelas menengah Indonesia.Sementara
isu yang terkait dengan peningkatan agroindustri sangat penting dalam konteks
peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian seiring dengan masuknya
Indonesia dalam Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 (Nono S et al. 2014).
Sedangkan berdasarkan Dokumen Strategi Induk Pembangunan Pertanian
(SIPP 2015-2045) disusun berdasarkan tiga pemikiran pokok (Kementan, 2014 dan
Manurung, 2014). Pertama, bahwa arahan konstitusi tentang visi pembangunan nasional
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ialah terwujudnya Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.
Kedua, mengingat realitas bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih menggantungkan
penghidupannya pada pertanian, dan menimbang bahwa pertanian memiliki multifungsi
strategis dalam pembangunan nasional maka Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju,
Adil dan Makmur hanya dapat diwujudkan apabila diupayakan sinergis dengan upaya
mewujudkan Pertanian Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.
Ketiga, oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang pertanian yang sesuai dengan
amanat konstitusi ialah mewujudkan Pertanian Indonesia yang Bermartabat, Mandiri,
Maju, Adil dan Makmur.
Kerangka yang dibangun bertumpu pada two-pronged strategy. Pertama, pada
tataran makro-nasional, pembangunan ekonomi berdasarkan Paradigma Pembangunan
untuk Pertanian. Paradigma Pembangunan untuk pertanian menyatakan bahwa
pembangunan perekonomian nasional dirancang dan dilaksanakan berdasarkan tahapan
pembangunan pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak
pembangunan nasional. Paradigma Pertanian untuk Pembangunan berbeda dari
pandangan tradisional yang menilai peranan pertanian hanya dari segi sumbangan
langsung pertanian dalam penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan
penerimaan devisa yang menurun seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi
sehingga keliru menyimpulkan bahwa pertanian tidak layak dijadikan motor penggerak
dan prioritas pembangunan. Paradigma Pembangunan untuk Pertanian diperlukan
mengingat sektor pertanian perlu didukung oleh berbagai sektor dan karena isu-isu
pertanian memiliki skala kepentingan yang luas dan tinggi.Pembangunan sektor-sektor
lain pertamatama diarahkan untuk mendukung atau sinergis, tidak boleh bertentangan
dengan pembangunan pertanian.Sektor pertanian memerlukan keberpihakan yang tinggi
karena sektor ini adalah the leading sector untuk ketahanan pangan, bersifat multifungsi
termasuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan dan
keadilan).
Kedua, pada tataran mikro-sektoral pembangunan pertanian difokuskan pada
pengembangan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan berdasarkan
paradigma
biokultura yang mencakup Sistem Usaha Pertanian Ekologis Terpadu pada tingkat
mikro, Sistem Rantai Nilai Terpadu pada tingkat industri atau rantai pasok dan Sistem
Pertanian-Bioindustri Terpadu pada tingkat industri atau komoditas. Sistem tersebut
berlandaskan pada pemanfaatan berulang zat hara atau pertanian agroekologi seperti
sistem integrasi tanaman-ternakikan dan sistem integrasi usaha pertanian-energi (biogas,
bioelektrik, biochar, dan sebagainya) atau sistem integrasi usaha pertanianbiorefinery
yang termasuk Pertanian Hijau.Seluruh biomassa yang dihasilkan usaha budidaya
pertanian diolah pada biorefinery untuk menghasilkan beragam produk pangan, pakan,
pupuk, energi dan bioproduk bernilai tambah tinggi.Pengembangan klaster rantai nilai
dilaksanakan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan
komponen-komponen penunjangnya dalam satu kawasan guna memanfaatkan
aglomerasi ekonomi. Hanya dengan strategi demikian maka usaha pertanian rakyat
marjinal dapat menghasilkan penghidupan yang layak dan proses marjinalisasai usaha
pertanian rakyat yang terus berlangsung hingga kini dapat dibalik menjadi proses eskalasi
usaha pertanian rakyat.
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Di banyak Negara termasuk Indonesia, konsep yang dianut dan mendasari
hampir seluruh kebijakan dan strategis pertanian dan penyediaan pangan adalah
ketahanan pangan (food security). Pada dasarnya, ketahanan pangan adalah tersedianya
pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau,
serta aman dikonsumsi. Jadi kuncinya adalah ketersediaan, keterjangkauan, dan
stabilitas pengadaannya.Ketersediaan berkaitan dengan produksi dan suplai,
keterjangkauan merupakan aspek baik secara ekonomi maupun keamanan, sedangkan
stabilitas merupkan aspek distribusi. Konsep dan strategis ketahananan pangan selama
hampir empat dasawarsa terakhir ini sasaran ketahanan pangan tidak pernah tercapai,
dan bahkan dikwatirkan akan semakin jauh dari harapan. Fakta-fakta inilah yang secara
tidak langsung melahirkan pedekatan baru yaitu kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan
(foodsovereignty) diartikan sebagai “pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi
baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan system pertanian yang berkelanjutan
dan ramah lingkungan”. Lebih jauh kedaulatan pangan juga merupakan“hak setiap
bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk
menetapkan system pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya sub ordinasi
dari kekuatan pasar internasional”.
Bagi pertanian, lahan merupakan faktor produksi yang utama dan unik karena
tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, bagi pertanian yang bersifat landbase
agricultural, ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak ataukeharusan untuk
mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya
mewujudkan kebijakan pangan nasional, menyangkut terjaminnya ketersediaan pangan
(food availability), ketahanan pangan (food security), akses pangan (food accessibility),
kualitas pangan (food quality) dan keamanan pangan (food safety). Permasalahannya,
dari tahun ke tahun, konversi atau alih fungsi lahan pertanian di Indonesia terus
meningkat dan sulit dikendalikan, terutama diwilayah-wilayah dengan tingkat intensitas
kegiatan ekonomi tinggi. Selain itu,tekananterhadaplahanjugaberwujud penyempitan
rata-rata penguasaan lahan oleh petani. Keadaan tersebut jelas tidak kondusif bagi
keberlangsungan pertanian dan perwujudan kebijakan pangan nasional dalam jangka
panjang, apalagi pembukaan areal baru sangat terbatas dan tidak sebanding dengan
peningkatan jumlah penduduk yang terus melaju.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang berdiri
semenjak tahun 1974, sebagai salah satu lembaga penghasil teknologi, telah menunjukkan
perannya yang nyata dengan menghasilkan berbagai teknologi yang telah dimanfaatkan
masyarakat, baik berupa varietas dan benih unggul, pupuk, biopestisida, teknologi
pengolahan serta alat dan mesin pertanian. Potensi Balitbangtan sangat besar karena
didukung oleh sumberdaya yang memadai berupa SDM, pendanaan serta sarana dan
prasarana. Balitbangtan juga memiliki kemampuan yang memadai dalam kegiatan
diseminasi inovasi, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
Sebagai salah satu lembaga penghasil teknologi, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah menunjukkan peranannya yang nyata
dengan menghasilkan berbagai teknologi yang telah dimanfaatkan masyarakat, baik
berupa varietas dan benih unggul, pupuk, biopestisida, teknologi pengolahan serta alat
dan mesin pertanian.
Potensi Balitbangtan sangat besar karena didukung oleh
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sumberdaya yang memadai. Balitbangan juga memiliki kemampuan yang memandai
dalam kegiatan diseminasi inovasi, baik secara mandiri maupun bekerjama dengan
pihak lain.
Guna mendukung kedaulatan pangan berkelanjutan, apa saja program
strategis yang perlu dilakukan dalam penelitian dan pengembangan oleh Balitbangtan.
Berkaitan dengan hal tersebut, makalah ini membahas secara khusus program-program
penelitian dan pengembangan strategis Balitbangtan mendukung kedaulatan pangan
berkelanjutan berbasis pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Kementan,
2016) dan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045 serta Penyusunan
RPJMN Bidang pangan dan pertanian 2015-2045 dan Renstra Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).
Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional melalui
pembentukan PDB, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri,
pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan
masyarakat. Sektor pertanian mempunyai efek pengganda kedepan dan kebelakang yang
besar, melalui keterkaitan “input-output-outcome” antar industri, konsumsi dan
investasi.Hal ini terjadi secara nasional maupun regional karena keunggulan komparatif
sebagian besar wilayah Indonesia adalah di sektor pertanian.Namun demikian kinerja
sektor pertanian cenderung menurun akibat kurang mendapat perhatian sebagaimana
mestinya.Pembangunan di masa lalu kurang memperhatikan keunggulan komparatif
yang dimiliki.Keunggulan komparatif yang dimiliki belum didayagunakan sehingga
menjadi keunggulan kompetitif nasional.Akibat dari strategi yang dibangun tersebut
maka struktur ekonomi menjadi rapuh.Krisis ekonomi yang lalu memberi pelajaran
berharga dari kondisi tersebut. Apabila pengembangan ekonomi daerah dan nasional
didasarkan atas keunggulan yang kita miliki maka perekonomian yang terbangun akan
memiliki kemampuan bersaing dan berdayaguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain
regulasi dan pengembangan infrastruktur, terdapat empat tahapan penting dalam
mewujudkan Indonesia berdaulat pangan, yaitu: produksi, hilirisasi, tata niaga domestik,
serta kendalikan impor dan dorong ekspor (Gambar 1).

Gambar 1. Tahapan dalam Mewujudkan Indonesia Berdaulat Pangan
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Kebijakan dalam peningkatan produksi dan provitas difokuskan pada
Fokus Tujuh Komoditas, Regulasi/Deregulasi, membangun Infrastruktur, mekanisasi,
Penguatan on-farm, Kredit, Asuransi, serta penanganan Pascapanen. Sedangkan untuk
hilirisasi produk pertanian, diarahkan untuk: Mendorong Investasi Industri Gula,
Jagung dan Sapi, Hilirisasi Produk Kelapa Sawit, Kakao, dan Kopi, KUR Untuk Kopi,
Kakao, Pala dan The; Pengolahan Hasil Padi, Jagung dan Pangan Lainnya, serta
Integrasi Sawit – Sapi, Pangan – Ternak. Untuk tata niaga domestikdifokuskan fokus
pada 11 Komoditas Pangan Strategis meliputi upaya: a) Regulasi/Deregulasi,HPP, b)
Memperpendek Rantai Tata Niaga dan Stabilisasi Harga, c) Sinergitas dengan
Kemendag dan Bulog, dan d) Toko Tani Indonesia (TTI). Dalam upaya mengendalikan
impor dan mendorong ekspor, upaya yang dilaksanakan meliputi: a) Fokus pada 11
Komoditas Komersial/Ekspor; b) Regulasi/ Deregulasi Pengendalian Impor; b)
Regulasi/Deregulasi Mendorong Ekspor; c) Peningkatan Mutu dan Daya Saing Produk;
dan e) Sinergitas Kemendag dan Kemenperin.
Tahun 2014, nilai ekspor komoditas pertanian di Indonesia tahun 2015 surplus
Rp169T dibandingkan dengan tahun2014. Rata-rata nilai ekspor komoditi pertanian
untuk sektor tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan mengalami kenaikan.
Sedangkan untuk impornya mengalami penurunan.Suatu capaian yang cukup
menggembirakan.
Tujuan ekspor produk pertanian Indonesia di antaranya adalah
Malaysia, Singapura, Papua New Gini, Australia, Philipina, dan Timor Leste.21-26.
Secara umum, gambaran ekspor-impor komoditas pangan dan hortikultura tahun 20142015 di antaranya adalah sebagai berikut: a)Bawang merah
impor turun 70% dan
ekspor naik 90%; impor jagung turun hampir 50%. Sedangkan volume buah tropis yang
diekspor Indonesia pada tahun 2015 adalah sebanyak 68.555 ton.Ekspor tersebut
meliputi buah manggis 38.071 ton, pisang 22.308 ton, salak 2.201 ton, dan buah lainnya
sebanyak 5.974 ton.Meskipun rata-rata nilai ekspor untuk komoditas sayuran dan buah
masih belum signifikan positif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pertanian
penyumbang tertinggi pada PDB triwulan-II 2016.
Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan
pangan.Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi
masyarakat rumah tanggadan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi
pangan,diperlukan targetpencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun
sesuai dengan angka kecukupan gizinya, Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi
(WNPG) X tahun 2014 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan
minimal 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63gram/kapita/hari untuk
protein. Ketersediaan energi selama kurun waktu 2012 -2016sudah jauh di atas
rekomendasi WNPG X tahun 2012dengan rata–rata 3.890kkal/kapita/hari. Ketersediaan
energi tersebut mengalami peningkatan rata-rata 0,63persenper tahun. Kecenderungan
peningkatan ketersediaan energi selama periodeini disebabkan terjadinya peningkatan
ketersediaan energi yang cukup besarpada periode 2012 -2016karena adanya
peningkatan produksi beberapa komoditas pangan.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
ketersediaan energi secara umum sudah cukup baik.Kelebihan ketersediaan pangan
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor.Seperti
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halnya ketersediaan energi, tingkat ketersediaan protein pada periode 2012-2016 juga
sudah melebihi rekomendasiangka kecukupan gizi WNPG X. Secara
nasionalketersediaan energi dan protein per kapita per tahun disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Perkembangan Ketersediaan Energi dan protein serta Skor PPH Ketersediaan
2012-2016

Salah satu upaya telah dilaksanakan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan
ketahanan pangan di seluruh pelosok Indonesia, di antaranya dengan program
peningkatan kesejahteraan petani kecil (SOLID) di Maluku dan Maluku Utara.
Berdasarkan laporan Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 (BKP, 2016), dinyatakan
bahwa peningkatan hasil produksi pertanian dialami oleh hampir semua responden
SOLID.Peningkatan produksi pertanian responden tersebut terjadi pada hampir semua
komoditi/produk yang diusahakan kecuali produk olahan pala.Peningkatan tersebut terkait
di antaranya dengan penggunaan teknologi baru, teknologi perbanyakan benih, dan teknik
budidaya tanaman.Meskipun produksinya dilaporkan meningkat, namun hanya 59%
responden yang menyatakan bahwa pendapatan mereka naik dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Jumlah peningkatan produksi dan pendapatan petani dapat dilihat pada
grafik Gambar 2.
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Gambar 2, Jumlah peningkatan produksi dan pendapatan petani .
Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan Tantangan Perubahan
Semua negara anggota ASEAN semakin menginginkan terwujudnya kelompok
masyarakat politik-kemanan, ekonomi dan sosio kultural budaya yang terintegrasi dan
memengaruhi kehidupan seluruh masyarakat di kawasan Asia Tenggara melalui
terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Pasar tunggal dan basis
prosuksi ini memiliki 5 elemen utama, yaitu pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga
kerja terampil dan aliran modal yang bebas dengan 2 komponen penting yaitu (1) sektor
sektor untuk prioritas integrasi dan (2) komponen pangan, pertanian dan kehutanan.
Kehadiran MEA memberikan tantangan bagi Indonesia sekaligus peluang untuk
mengembangkan produk produk dalam negeri untuk bersaing di pasar ASEAN.daya
saing produk pertanian menjadi salah satu penekanan penting dalam menghadapi
serbuan berbagai produk sejenis.
Salah satu target utama pembangunan sektor pertanian adalah meningkatkan
nilai tambah, daya saing dan ekspor untuk menghadapi pasar global. Permasalahan
Indonesia Berbicara aspek daya saing secara umum daya saing produk produk pertanian
Indonesia khususnya komoditas hortikultura masih jauh tertinggal dibandingkan negara
produsen/eksportir produk holtikultura lainnya. Kualitas, potensi dan kelemahan produk
pertanian startegis yang telah teridentifikasi pun tidak selalu dapat dimonitor di tengah
upaya peningkatan produksi dan produktivitasnya. Sementara salah satu tuntutan pasar
tunggal ASEAn adalah terbentuknya standar mutu dan inilah yang sangat serius
dihadapi Indonesia. Semakin bersaing dan emiliki standar mutu yang baik, maka nilai
tambah dan permintaan masyarakat ASEAN akan semakin besar. Sementara kondisi
daya saing, infrastruktur pertanian dan kelembagaan pendukung dalam rangka
menyiapkan sektor pertanian menghadapi MEA juga masih mengalami kendala atau
belum optimal keberadaanya terutama infrastruktur hulu (jalan/transportasi, irigasi,
kelembagaan petani dan stabilitas input input produksi) dan infrastruktur hilir
(kebijakan harga dan penguasaan pasar).
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Persaingan Komoditas Komoditas pertanian strategis yang dinilai mampu
bersaing di pasar regional/pasar tunggal ASEAN adalah (1) komoditas hortikultura
manggis, salak, mangga, melon dan jeruk (buah buahan) serta buncis, kubis dan kentang
(sayuran). Pada tingkat budidaya (produksi) petani/kelompok tani, usaha pertanian
masih mengahadapi berbagai ancaman dan kelemahan nternal yang sangat tidak
menguntungkan, permasalahan tersebut adalah (1) ketersediaan benih unggul, (2)
pengembangan kelembagaan pertanian, termasuk penyelenggaraanya, sarana dan
pembiayaan maupun lembaga penyuluhanya, (3) penyediaan dan panyaluran pupuk
bersubsidi, (4) fasilitas pengembangan alsintan, (5) gangguan bencana dan adanya
organisme pengganggu tumbuhan, dan (6) kurangnya pengembangan pelayanan informasi
pasar. Kebijakan Menghadapi MEA Produk pertanian hasus memiliki daya saing yang
tinggi di pasar ASEAN dan global.Oleh karena itu pemerintah harus segera membenahi
industri
berbasis
pertanian
lokal
secara
terencana,
konsisten
dan
berkesinambungan.Kebijakan yang perlu ditempuh yaitu Indonesia harus mampu
meningkatkan daya saing produk produk pertanian strategis untuk menguasai pasar
domestik dan sekaligus mampu menembus pasar ASEAN dan Global.Persiapan sektor
pertanian Indonesia harus dilakukan secara terus menerus, dengan orientasi makin
tinggi terhadap penguasaan pasar komoditas/produk strategis pertanian. Beberapa aspek
yang harus dipersiapkan sektor pertanian adalah (1) perbaikan sistem agribisnis dengan
kegiatan pengolahan untuk meningkatkan daya saing produk, (2) instrumen kebijakan
yang didasarkan atas harmonisasi, singkronisasi dan konsisten, (3) ketersediaan
infrastruktur pertanian (produksi, pengolahan dan pemasaran), dan (4) penguatan
kelembagaan ekonomi yang membuka peluang pasar produk pertanian strategis.
Guna mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan besar dalam menghadapi pasar
tunggal ASEAN, pemerintah perlu memperhatikan secara khusus MEA.Ditengah tengah
berbagai persoalan sektor pertanian dan sektor lainya dan minimnya kapasitas fiskal
yang dimiliki negara, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang koordinatif harus
memapu memecahkan masalah tersebut dengan baik dan sistematis. Tentu paradigma
dan penanganan sektor pertanian harus dirubah ditengah tengah menghadapi dan akan
bertempur dengan berbagai negara dalam memperebutkan keuntungan pasar.
Permasalahan hulu pertanian harus terus diperbaiki secara cepat dan benar demikian
halnya permasalahan hilir. Tentu ini tidak pekerjaan mudah dan cepat dilakukan, namun
mau tidak mau harus ditempuh oleh seluruh komponen terutama pemerintah jika tidak,
maka keuntungan dan kesempatan besar pasar tunggal tersebut akan dinikmati negera
negara lainya dan Indonesia tidak menuntut kemungkinan akan mendapatkan
keuntungan dan peluang minim dalam pertempuran pasar.
Inovasi Teknologi Pertanian mendukung Ketahanan Pangan dalam Era MEA
Hermanto et al. (2015) menyatakan bahwa pendekatan penelitian dan
pengembangan ke depan perlu menggunakan pendekatan transdisiplin.
Pendekatan
transdisiplin dapat dipandang sebagai ruang intelektual atau “intellectual space” yang
merupakan wilayah tempat isu-isu yang dibahas saling dikaitkan, dieksplorasi, dan
dibuka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Penggunaan pendekatan
transdisiplin dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu: (1) bagaimana menghadapi
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aspek-aspek realitas; (2) bagaimana memahami isu-isu global dan kompleks; (3)
bagaimana mendorong sinergi antar disiplin; dan (4) bagaimana menggalang kerjasama
antar ahli berbagai sektor.Implementasi transdisiplin juga mengandung makna adanya
kerja kooperatif atau sinergi di antara orang-orang dan sektor-sektor yang terlibat di
dalamnya. Penerapan transdisiplin digunakan untuk mencapai sesuatu di luar dimensi
kuantitatif. Adanya sinergi dalam konsep transdisiplin tersebut dimaksudkan untuk
mencapai tingkat harmoni yang lebih tinggi dari integrasi ilmu pengetahuan yang
disebut dengan simponi dan menghasilkan inovasi yang siap meningkatkan nilai tambah
bagi masyarakat luas.Gambaran inovasi teknologi pertanian yang telah dan terus
dikembangkan oleh Balitbangtan, Kementan disajikan sebagai berikut.
Inovasi Bidang Tanaman Pangan
Inovasi hasil Litbang Tanaman Pangan dalam penyediaan varietas dan
galur/klon unggul baru diarahkan pada varietas unggul dengan produktivitas tinggi,
adaptif spesifik lokasi pada lahan basah maupun kering (ampibi), tahan/toleran terhadap
cekaman biotik/abiotik lebih banyak untuk lahan sub-optimal dibandingkan lahan optimal
yang terdampak perubahan iklim global, dan mutu sesuai preferensi konsumen. Untuk
mendukung peningkatan produksi tanaman pangan lainnya khususnya sorgum dan
ubikayu, upaya penyediaan varietas tidak hanya untuk pangan, tetapi juga untuk bahan
baku bahan bakar nabati (BBN). Sedangkan untukmeningkatkan produktivitas aktual
dan indeks panen tanaman pangan telah disiapkan: (1) Komponen teknologi spesifik
lokasi, pra dan pasca-panen padi,jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya di lahan
sub optimal dan optimal; (2) Teknologi pengelolaan hara dan air tanaman pangan lainnya;
(3) Prototipe mesin tanam jarwo, alat penyiang dan harvester untuk mekanisasi budidaya,
panen dan pascapanen; (4) Pengembangan bioindustri berbasis tanaman pangan; (5)
Paket teknologi untuk antisipasi dinamika perubahan iklim; (6) Pengembangan Sistem
Informasi dan database sumberdaya lahan pertanian (SDLP) tanaman pangan berbasis
geospasial (8) Teknologi peningkatan mutu dan rendemen beras, pengembangan beras
fungsional dan pemanfaatan hasil samping /limbah padi untuk pakan; (8) Teknologi
penanganan pascapanen untuk meningkatkan mutu, daya simpan dan keamanan pangan,
serta pengembangan produk pangan fungsional berbasis jagung atau kedelai; dan (9)
Model
percepatan diseminasi dan penyediaan sistem logistik inovasi tanaman
pangan.
Penyediaan model pengembangan inovasi berbasis tanaman pangan yang efisien
dan ramah lingkungan dilaksanakan dalam bentuk pengembangan model pertanian
bioindustri tanaman pangan berbasis komoditas (padi, jagung dan kedelai)
diintegrasikan dengan komoditas unggulan daerah. Inovasi teknologi untuk mendukung
model tersebut misalnya teknologi penyimpanan/pengolahan limbah pertanian (jerami
padi) untuk produksi pakan, teknologi pembuatan pupuk organik, teknologi pengolahan
kotoran sapi untuk produksi biogas skala rumah tangga, teknologi pengawetan hijauan
(jerami padi dan jagung, pucuk tebu) dalam bentuk silase, teknologi berkaitan dengan
manajemen usaha tani-ternak. Pengembangan model usahatani skala ekonomi ditujukan
untuk mendukung pencapaian swasembada padi dan kedelai.
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Guna mempercepat diseminasi produk inovasi pertanian berupa varietas unggul
yangbaru dilepas, teknologi yang telah dihasilkan dan benih sumber yang di produksi
sesuai dengan sistem manajemen mutu (ISO 9001-2008) serta akselerasi penyebaran
dan distribusi benih sumber maka diperlukan terobosan di hilirnya.Ketersediaan benih
dalam mendukung peningkatan produksi menuju swasembada dan swasembada
berkelanjutan, tidak terlepas dari peran sistem logistik benih nasional.Operasionalisasi
kegiatan-kegiatan bermuara pada sistem produksi benih sumber.Pemberdayaan Unit
Pengelolaan Benih Sumber (UPBS) pada Balai Penelitian (Balit) komoditas dan UPBS
seluruh BPTP dalam satu jaringan produksi dan distribusi benih merupakan salah satu
strategi untuk mendukung ketersediaan benih dan bibit disetiap wilayah. Manajemen
UPBS yakni manajemen program dan sumber daya UPBS selalu ditingkatkan menuju
UPBS high profile, sehingga sistem produksi, distribusi dan stok benih sumber (BS, FS,
dan SS), bahkan benih sebar (ES) terjaga secara kontinu mendukung sistem logistik
benih.
Inovasi Hasil Litbang Hortikultura
Sebagai komoditas strategis nasional, pasokan dan fluktuasi harga cabai serta
bawang merah selalu menjadi permasalahan utama yang terjadi setiap
tahun.Permasalahan fluktuasi pasokan dua komoditas tersebut disebabkan oleh faktor
iklim yang tidak optimal untuk memproduksi cabai dan bawang merah.Oleh karena itu,
penelitian dan pengembangan komoditas hortikultura perlu diarahkan untuk
menciptakan Varietas Unggul Baru (VUB) yang dapat mengatasi permasalahan
tersebut. Perakitan VUB cabai difokuskan untuk menghasilkan VUB toleran cekaman
lingkungan biotik dan abiotik, perakitan VUB cabai hibrida berdaya hasil tinggi, dan
perakitan VUB cabai tahan terhadap serangan OPT. Sedangkan untuk bawang merah
diarahkan pada perakitan dan perbaikan VUB adaptif terhadap iklim basah dan
perakitan VUB bawang merah tahan terhadap OPT. Selain cabai dan bawang merah,
beberapa komoditas hortikultura lainnya juga perlu mendapatkan dukungan terutama
untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar global. Kegiatan strategis
yang dilakukan adalah perakitan dan perbaikan varietas jeruk, mangga, krisan, dan
komoditas hortikultura strategis lainnya yang tahan serangan OPT serta sesuai dengan
preferensi konsumen.
Selain didukung oleh perakitan VUB yang memiliki karakteristik unggul
tertentu, peningkatan produksi, stabilisasi harga, dan peningkatan daya saing komoditas
hortikultura perlu didukung dengan teknologi dan inovasi hortikultura yang siap
digunakan oleh para pengguna. Pada komoditas cabai, perakitan teknologi yang dilakukan
ialah : (1) Perakitan teknologi PTT pada lahan suboptimal dan ramah lingkungan; (2)
Perakitan teknologi PHPT untuk antisipasi perubahan iklim; (3) Perakitan teknologi
pengelolaan biomassa cabai untuk konsumsi segar dan pemanfaatan limbah,; (4)
Perakitan
teknologi (prototype maupun model) mekanisasi budidaya, panen, dan
pascapanen cabai; (5) Teknologi peningkatan daya simpan segar dan penekanan susut
hasil cabai, implementasi nano teknologi untuk kemasan ramah lingkungan dan
penanganan limbah; (6) Perakitan komponen teknologi spesifik lokasi pada wilayah
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sentra produksi cabai mendukung stabilisasi harga; dan (7) Perakitan teknologi
pengelolaan sumberdaya lahan, hara, iklim dan air.
Dalam mendukung stabilisasi harga dan produksi bawang merah, perakitan
teknologi dan inovasi yang dilakukan ialah : (1) Perakitan teknologi PTT pada lahan
suboptimal dan ramah lingkungan; (2) Perakitan teknologi budidaya untuk memperbaiki
mutu dan daya simpan benih; (3) Perakitan teknologi PHP; (4) Perakitan teknologi
perbenihan melalui somatik embryogenesis; (5) perakitan teknologi (prototype maupun
model) mekanisasi budidaya, panen, dan pascapanen bawang merah; (6) Perakitan
komponen teknologi pesifik lokasi pada wilayah sentra produksi; dan (7) Perakitan
teknologi pengelolaan sumberdaya lahan, hara, iklim dan air. Sedangkan untuk
mendukung peningkatan daya saing komoditas hortikultura hortikultura lainnya, proses
perakitan teknologi dan inovasi difokuskan kepada: (1)
Perakitan teknologi untuk
memperpanjang masa berbuah dan budidaya mangga di lahan suboptimal serta
teknologi produksi jeruk dan krisan adaptif perubahan iklim; (2) Perakitan dan
perbaikan komponen
teknologi PHPT melalui pemanfaatan bioprospecting; (3)
Perakitan teknologi pascapanen untuk ekspor; (4) Perakitan teknologiminimalisasi
kontaminasi logam berat dan pestisida; (5) Teknologi penanganan segar dan pengolahan
buah tropis serta pemanfaatan limbahnya; (6) Perakitan komponen teknologi komoditas
hortikultura unggulan daerah; dan (7) Perakitan teknologi pengelolaan sumberdaya
lahan, hara, iklim dan air.
Kebijakan pengembangan inovasi dan teknologi hortikultura diarahkan untuk
mendorong kemajuan bioscience dan bioengineering sebagai suatu elemen dalam sistem
pertanian berbasis bioindustri berkelanjutan.Bioindustri hortikultura dilaksanakan untuk
menumbuhkembangkan sistem pertanian agroekologis terintegrasi antara tanaman, organisme
lain, dan lingkungannya secara efektif, efisien dan terpadu dalam menghasilkan biomassa
serta ramah lingkungan.Untuk mencapai sasaran tersedianya model pengembangan
inovasi tersebut, kegiatan strategis yang dilakukan baik untuk komoditas cabai, bawang
merah, maupun hortikultura strategis lainnya ialah pengembangan model pertanian
bioindustri spesifik lokasi berbasis komoditas.
Dalam rangka pencapaian sasaran program penyediaan rekomendasi kebijakan
mendukung stabilisasi harga dan pasokan cabai dan bawang merah serta peningkatan
daya saing komoditas hortikultura lainnya, kegiatan strategis yang dilakukan ialah : (1)
Penyusunan outlook komoditas cabai dan bawang merah; (2) Analisis kebijakan
stabilisasi pasokan serta harga cabai dan bawang merah; (3) Analisis prospek dan
kendala pengembangan sentra produksi cabai dan bawang merah baru di lahan sub
optimal; (4) Kajian efisiensi dan prospek pengembangan teknologi peningkatan daya
simpan serta susut hasil cabai dan bawang merah; (5) Analisis kebijakan pembangunan
pertanian wilayah mendukung peningkatan produk serta produktivitas cabai dan bawang
merah; (6) Analisis dan sintesis kebijakan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya
lahan pertanian serta perubahan iklim; (7) Analisis kebijakan pengembangan kawasan
jeruk
berbasis peningkatan kesejahteraan petani; (8) Analisis rantai nilai
dalam
meningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas hortikultura; dan (9) Analisis
kebijakan pembangunan pertanian wilayah, mendukung peningkatan produk dan
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produktivitas komoditas hortikultura lainnya yang merupakan komoditas unggulan
daerah.
Inovasi Hasil Litbang Perkebunan
Perkebunan merupakan subsektor yang berperan penting dalam perekonomian
nasional melalui kontribusi dalam pendapatan nasional, penyediaan lapangan kerja,
penerimaan ekspor, dan penerimaan pajak.Dalam perkembangannya, subsektor ini tidak
terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global.Perubahan strategis
nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan perkebunan harus
mengikuti dinamika lingkungan perkebunan.
Inovasi yang disiapkan mendukung peningkatan produksi gula adalah melalui
perakitan varietas unggul tebu produktivitas dan rendemen tinggi dengan dukungan: (a)
Varietas unggul tebu produktivitas dan rendemen tinggi toleran kekeringan, (b)
Varietas unggul tebu produktivitas dan rendemen tinggi toleran iklim basah, (c)
Varietas tebu transgenik kadar sukrosa tinggi, tahan kering, dan (d) Klon unggul hasil
seleksi spesifik lokasi. Sedangkan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman
perkebunan berdaya saing, dilakukan melalui perakitan VUB tanaman perkebunan yang
bernilai tambah & berdaya saing tinggi dengan inovasi sebagai berikut: (a) Varietas
kakao protas tinggi tahan PBK/VSD, (b) Varietaslada toleran BPB, (c) Varietaskopi
arabika spesial prioritas tinggi, (d) Varietaskopi robusta toleran PBKo, (e) Varietaskaret
tahan JAP, dan (f) Varietas nilam transgenik tahan penyakit utama. Untuk mendukung
peningkatan produksi tanaman perkebunan penyedia bahan bakar nabati (BBN)
dilakukan melalui Perakitan VUB tanaman perkebunan penyedia BBN dengan melakukan
seleksi klon unggul Kemiri Sunan.
Sasaran program dan kegiatan strategis terkait ketersediaan teknologi dan
inovasi Pertanian harus mampu Pertama, mendukung peningkatan produksi gula
melalui perbaikan dan perakitan teknologi budidaya tebu toleran kekeringan, dengan cara:
(a) Penyediaan benih sumberbermutu melalui kultur jaringan, (b) Formulasi pupuk hayati
dan dekomposer, (c) Pengendalian hama dan penyakit utama, (d) Teknologi
(prototype/model) mekanisasi budidaya, panen dan pasca panen tebu, (e) Diversifikasi
produktebu, (f) integrasi tebu-ternak, (g) Perakitan dan perbaikan dan komponen
teknologi pesifik lokasi pada wilayah sentra produksi tebu, (h) Perakitan teknologi
pengelolaan lahan dan hara, (i) Perakitan teknologi pengelolaan air terpadu, (j)
Perakitan teknologi untuk antisipasi
dinamika perubahan iklim, (k) Penyusunan
informasi dan analisis geospasial SDLP untuk pengembangan kawasan tebu, dan (l)
Teknologi produksi gula kristal enzimatis dan gula cair dari tebu dan tanaman lainnya,
dan produksi bioethanol dari limbah tebu. Kedua, mendukung peningkatan produksi
tanaman perkebunan berdaya saing melalui perbaikan dan perakitan teknologi budidaya
dan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, melalui: (a)
Penyediaan benih sumber bermutu, (b) Pengendalian hama dan penyakit utama, (c)
Perbaikan teknologi proses, (d) Perakitan komponen teknologi pesifik lokasi
mendukung peningkatan produksi tanaman perkebunan berdaya saing unggulan daerah,
(e) Penyusunan informasi dan analisis geospasial SDLP untuk pengembangan kawasan
kakao, dan (f) Teknologi penanganan pascapanen untuk meningkatkan keamanan
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pangan kakao rakyat, pengembangan pangan fungsional dan penanganan limbah kakao.
Ketiga,Mendukung Peningkatan produksi tanaman perkebunaan penyedia BBN melalui
perbaikan dan perakitan teknologi budidaya dan pasca panen untuk tanaman BBN,
melalui: (a) Penyediaan benih sumber bermutu, (b) Pengelolaan lahan dan hara, (c)
Teknologi (prototype, model) mekanisasi budidaya, panen dan pasca panen tanaman
BBN, (d) Perakitan komponen teknologi pesifik lokasi mendukung peningkatan
produksi tanaman perkebunan penyedia BBN, (e) Penyusunan informasi dan analisis
geospasial SDLP pengembangan kawasan BBN, dan (f) Teknologi penanganan dan
pengolahan tanaman perkebunan penyedia BBN dan pemanfaatan limbahnya.
Inovasi Hasil Litbang Peternakan
Inovasi peternakan untuk mendukung MEA meliputi: (1) teknologi peternakan
dan veteriner berbasis bioscience dan bioengineering (pemuliaan dan reproduksi, pakan,
keamanan pangan, pasca panen, veteriner, dan tanaman pakan ternak) pada sapi dan
kerbau, ruminansia kecil, unggas dan aneka ternak; (2) Teknologi peternakan untuk
antisipasi perubahan iklim; (3) Teknologi budidaya peternakan spesifik lokasi; (4)
Penyusunan informasi dan analisis geospasial SDLP: 5) Teknologi penanganan,
pengawetan dan pengolahan daging sapi; 6) Teknologi alat pencacah pakan; dan 7)
Teknologi (prototipe, model) mekanisasiuntukproduksipakan.
Teknologi Hasil Litbang Tematik
Program Strategis Penelitian dan Pengembangan Pertanian Mendukung
Kedaulatan Pangan yang dlaksanakan oleh Balitbangtan difokuskan untuk komoditas
padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, bawang merah dan cabai disamping komoditas
unggulan lain yang menjadi priotas program strategis daerah. Sedangkan litbang tematik
strategis yang dikembangkan oleh Balitbangtan sebagai berikut:
1. Litbang produksi benih melalui somatik embryogenesis (SE) telah
dikembangkan Balitbangtan untuk memproduksi bibit tebu, bawang merah, jeruk,
dan juga komoditas perkebunan (kopi, kakao, jahe, dan nilam).
2. Litbang nano 0teknologi untuk produksi pangan dalam bentuk nano selulosa,
nanonutrien, maupun nanofortifikan. Nano teknologi juga dikembangkan untuk
kemasan dalam bentuk nano selulosa dan nanofilma, maupun dalam produksi pupuk
(nano zeolite dan nano pupuk) dan untuk memproduksi pestisida sebagai biopestisida.
3. Litbang transgenik dikembangkan pada berbagai komoditas yang diantaraanya
meliputi: padi (golden ricedengan kandungan vitamin A tinggi, efisien pemupukan
N, dan toleran kekeringan, kedelai (umur genjah dan efiensiprmupukan N, tebu
(rendemen tinggi), dan kentang (tahan busuk daun phytoptora).
4. Litbang bahan bakar nabati, yang memfokuskan pada penyediaan varietas
unggul kemiri sunan dan jarak pagar serta dengan teknologi SE, tanaman BBN
potensial (kelapa sawit, tebu, sorgum manis, ubi kayu), teknologi pengolahan biogas
cair, bioatanol fuel dan benssin nabati serta penyediaan teknologi on farm (budidaya)
melalui sambung pucuk pada kemiri sunan dan jarak pagar serta teknologi budidaya
sumber BBN pada lahan bekas tambang.
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5. Pengembangan model pertanian bioindustri berbasis sumber daya lokal dan
agroekologi di 33 p r o vi n s i ,pengembangan teknologi dan inovasi peningkatan
nilai tambah serta daya saing produk pertanian, serta teknologi pengelolaan dan
pemaanfaatan sumberdaya hayati secara ramah lingkungan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
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STRATEGI PERENCANAAN SEKTOR PERTANIAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN TABANAN
Ida Bagus Wiratmaja, ST., MT
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tabanan
Jl. Pahlawan No.19 Delod Peken Tabanan
ABSTRAK
Pertanian masih menjadi core competence Kabupaten Tabanan, namun masalah dan
tantangan yang dihadapi semakin kompleks untuk menjadikan pertanian sebagai basis
ekonomi masyarakat. Penanganan sektor pertanian saat ini cenderung berfokus pada
sisi hulu, baik berupa subsidi maupun bantuan. Hilirisasi pertanian belum mendapat
perhatian yang memadai sehingga nilai tambah yang didapatkan dari usaha tani masih
sangat rendah dan tidak mampu memberikan pendapatan yang wajar bagi petani.
Pemerintah Kabupaten Tabanan mencoba melakukan terobosan dan inovasi program
untuk meningkatkan pendapatan petani melalui penanganan proses hulu sampai hilir
secara terpadu. Beberapa contoh program dimaksud adalah: Program Gerbang Pangan
Serasi (dengan produk utama Beras Sehat Tabanan), Program Keramba Emas (Kreatif
Bersama Membangun Ekonomi Masyarakat, melalui pengembangan BUMDES dan
BUMD berbasis pertanian), Program Industrialisasi Pertanian (melalui pendirian Pabrik
Pakan Ternak), pengembangan Taman Teknologi Pertanian (dengan core kopi dan
kambing), dan lain-lain. Dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi sektor pertanian,
program-program tersebut juga disinergikan dengan sektor pariwisata untuk menjadikan
obyek dan aktivitas/proses produksi sebagai daya tarik wisata.
PENDAHULUAN
Kabupaten Tabanan berpenduduk hampir 450.000 jiwa, memiliki luas daratan
839,33 km2, terdiri dari 10 kecamatan, 133 desa, 346 desa pakraman, + 228 Subak Basah,
dan 148 Subak Abian. Dilihat dari sisi ekonomi, pembentuk ekonomi Tabanan terdiri dari
sektor primer (pertanian & penggalian): 24,30 persen, sektor sekunder (industri
pengolahan, listrik, air bersih, dan bangunan) relatif kecil 15,84 persen, dan sektor tersier
(perdagangan, hotel-restoran, pengangkutan, keuangan, jasa perusahaan, dan jasa-jasa
lainnya) yang relatif tinggi, sebesar 59,86 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa
terjadi ketimpangan sektor antara primer, sekunder, dan tersier serta terjadi lompatan dari
sektor primer ke tersier. Ketimpangan ini mengindikasikan lemahnya keterkaitan antar
sektor. Kecilnya peranan industri pengolahan (sektor sekunder) terhadap komoditas yang
dihasilkan dari usaha budidaya pertanian (sektor primer) menyebabkan komoditas
pertanian tidak menghasilkan nilai jual yang menguntungkan bagi petani produsen. Di
samping itu, perdagangan dan jasa yang berkembang bukan berasal dari sektor primer dan
sekunder yang ada di Tabanan. Demikian juga produk-produk kerajinan pariwisata yang
diperjual-belikan di Tabanan tidak mustahil sebagian besar berasal dari luar Tabanan.
Matapencaharian penduduk Tabanan masih dominan bekerja di sektor pertanian,
baik sebagai pemilik lahan, penggarap, buruh tani atau sebagai petani yang memiliki
pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan dan kerja serabutan lainnya. Menurut data
BPS (2015), dari 264.113 jiwa penduduk yang bekerja, 36,49 persen bekerja di sektor
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primer, 10,86 persen di sektor sekunder, dan 26,96 persen di sektor tersier, dan sisanya
tersebar di beberapa sektor lainnya. Proporsi penduduk yang bekerja di sektor primer
terus mengalami penurunan, sedangkan penduduk yang memilih sektor tersier sebagai
matapencaharian terus mengalami peningkatan.
Apabila dikaitkan antara matapencaharian dengan struktur ekonomi/ Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tabanan maka produktivitas sektor primer
dan sekunder lebih rendah dibandingkan dengan sektor tersier. Hal ini ditunjukkan oleh
data BPS (2015), bahwa 36,49 % penduduk yang bekerja di sektor primer hanya
berkontribusi terhadap PDRB sebesar 24,3 persen, 10,86 persen penduduk yang bekerja
di sektor sekunder berkontribusi sebesar 15,84 persen PDRB, serta 26,96 persen
penduduk yang bekerja di sektor tersier mampu berkontribusi mencapai 59,86 persen
PDRB.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan dalam periode 2011 - 2015 rata-rata
sebesar 6,29 persen per tahun. Tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi Tabanan
sebesar 6,24 persen, lebih tinggi dari Bali (6,04 %) dan nasional (5,04 %). Diantara
sektor-sektor pembentuk PDRB, sektor Pertanian mengalami tingkat prtumbuhan
terendah yaitu 1,97 persen dan pertumbuhan yang sangat fluktuatif. Pertumbuhan yang
rendah ini sudah tentu berkorelasi dengan kecilnya pertumbuhan daya beli masyarakat
petani. Apabila tidak dilakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam
pembangunan pertanian maka pertanian akan semakin tidak diminati sebagai
matapencaharian. Ditinjau dari indikator makro ekonomi yang lain, PDRB per kapita
Tabanan baru mencapai 39,5 juta per tahun atau 3,3 juta per bulan yang merupakan
peringkat ke-enam dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Bali.
Dalam kaitannya tata guna lahan, berdasarkan data BPS (2013), penggunaan
lahan di Tabanan masih didominasi oleh sawah dan lahan kering, lebih dari 60 persen
sedangkan perumahan belum mencapai 10 persen. Dari kondisi ekonomi dan penggunaan
lahan ini dapat disimpulkan core competence Tabanan adalah PERTANIAN namun
permasalahan dan tantangan yang dihadapi sangat serius untuk mampu mewujudkan
PERTANIAN BERKELANJUTAN. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis
pertanian membutuhkan kerja keras, keberanian, inovasi, dan konsistensi dalam
menggarap pertanian secara utuh dari hulu sampai hilir.
MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Sebagaimana digambarkan di atas, sektor pertanian di Tabanan menghadapi
permasalahan dan tantangan yang tidak ringan. Permasalah tersebut sangat kompleks dan
tidak berdiri-sendiri. Derasnya arus alih fungsi lahan pertanian dan alih kepemilikan
lahan yang terjadi adalah akibat dari permasalahan yang multi dimensi. Fenomena yang
terjadi saat ini tidak terlepas dari posisi Tabanan yang berdekatan dengan pusat ekonomi
dan pemerintahan Provinsi Bali. Tabanan sebagai feri-feri Kota Denpasar/Badung
menerima pengaruh langsung dari perkembangan kota tersebut. Sebagai faktor
penariknya yang utama adalah harga lahan yang relatif lebih murah dan
keterjangkauannya dengan tempat kerja di Denpasar/Badung.
Dengan semakin
banyaknya permukiman yang berkembang di Tabanan untuk menampung limpahan
penduduk yang bekerja di Denpasar/Badung, maka lambat laun Tabanan akan menjadi
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kota “tempat tidur”. Secara ekonomi, Tabanan tidak akan menerima manfaat dari
perkembangan permukiman tersebut karena sebagian besar penghuninya membelanjakan
uangnya di Denpasar/Badung. Sebaliknya, Tabanan akan menanggung tambahan beban
sampah, penyediaan air, sanitasi, dan lain-lain.
Dari sisi internal masyarakat Tabanan, faktor-faktor yang dapat dinyatakan
sebagai pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian, antara lain:
• penghasilan dari bertani tidak cukup untuk hidup layak kecuali lahannya dijual atau
disewakan untuk penggunaan non-pertanian
• petani berumur tua (68,52 % berumur lebih dari 45 tahun, sedangkan hanya 31,48%
berumur kurang dari 45 tahun)
• produktivitas lahan sawah stagnan (5,6 ton/ha)
• luas garapan semakin sempit, terfragmentasi dengan adanya budaya “bagi waris”
(untuk lahan sawah, 55% rumah tangga petani menguasai lahan kurang dari 1 ha, 26%
menguasai lahan 0,5-0,99 ha, dan hanya 19% yang menguasai lahan lebih dari 1 ha)
• ketersediaan air irigasi semakin berkurang (kualitas saluran irigasi, gangguan sampah,
dan mengecilnya debit air)
• pemberlakuan tarif pajak tidak membedakan fungsi permukiman dan pertanian
• lemahnya/tidak adanya perlindungan hukum/pasar terhadap petani
• meningkatnya harga lahan akibat terbangunnya jaringan infrastruktur pendukung dan
terus merangsang petani lain ikut menjual lahannya.
• Subsidi pertanian tidak mampu meningkatkan nilai tukar petani (NTP). NTP lahan
sawah belum pernah mencapai 100.
Adanya faktor penarik dan pendorong tersebut di atas berkorelasi dengan laju alih
fungsi lahan sawah di Tabanan yang rata-rata mencapai 97 ha/tahun, tertinggi diantara
kabupaten/kota yang ada di Bali. Selengkapnya dapat disimak Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Alih Fungsi Lahan Sawah di Bali periode 1997 – 2012

No Tahun
1 1997
2 2002
3 2008
4 2012
Perubahan 15 Thn
Perubahan (Ha/Th
Proporsi 2012 (%)

Jembrana Tabanan
8.135
7.339
6.477
6.836
(1.299)
(87)
8,37

23.836
22.842
22.562
22.388
(1.448)
(97)
27,43

Badung
11.578
10.413
10.230
10.195
(1.383)
(92)
12,49

Kabupaten Kota
Provinsi Bali
Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Denpasar
Perubahan Luas Sawah
15.322
4.049
2.887
7.308 11.420
3.314
87.849
14.945
3.965
2.888
7.042 11.245
2.882
83.561
14.747
3.876
2.890
7.070 10.913
2.717
81.482
14.729
3.843
2.910
7.166 11.039
2.519
81.625
(593)
(206)
23
(142)
(381)
(795)
(6.224)
(40)
(14)
2
(9)
(25)
(53)
(415)
18,04
4,71
3,57
8,78
13,52
3,09
100,00

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
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STRATEGI TABANAN MEWUJUDKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
Pemerintah Kabupaten Tabanan tidak tinggal diam dalam menangani
permasalahan alih funsi lahan pertanian dan kecenderungan menurunnya Nilai Tukar
Petani (NTP). Alih fungsi lahan yang menjadi ancaman terhadap pertanian berkelanjutan,
sangat disadari akan berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat Bali. Kepariwisataan Bali yang bertumpu pada keunikan budaya yang
berakar dari budaya agraris akan kehilangan jati-dirinya. Upaya-upaya memperlambat
laju alih fungsi lahan pertanian sudah dan sedang giat-giatnya dilakukan, namun belum
menunjukkan hasil yang diharapkan. Ada 2 instrumen pokok yang digunakan, yaitu
instrumen hukum dan instrumen program.
Instrumen Hukum
Instrumen hukum meliputi penerbitan dan penerapan perundang-undangan dan
peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan, penataan kembali sistem dan
aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (land tenure system)
dalam rangka upaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian. Beberapa peraturan
perundangan yang sudah diterbitkan adalah:
1. Perda Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tabanan Tahun 2012 – 2032.
2. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Sawah Berkelanjutan
sebagai Sawah Abadi pada Subak di Kecamatan Penebel.
3. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pengkaplingan Tanah
untuk Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Tabanan  luas
lahan minimal kawasan perumahan & permukiman: 6.000 m2, maksimal 20 kapling
dengan luas minimal untuk setiap unit perumahan 200 m2.
4. Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan
5. Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
6. Ranperda tentang Pembatasan Ijin Perumahan Komersial di Kabupaten Tabanan 
sedang dalam proses perumusan.
Pengendalian perijinan pemanfaatan ruang dilakukan oleh sebuah tim BKPRD (Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang berperan memberikan kajian teknis dan hukum
kepada Bupati sebelum dikeluarkan Ijin Prinsip/Lokasi
Instrumen Ekonomi
Instrumen ekonomi yang dimaksud adalah perangkat sistem yang dibangun untuk
memberikan insentif/keuntungan ekonomi kepada petani dan para pihak yang ikutserta
mempertahankan eksistensi lahan dan aktivitas pertanian. Pemerintah Kabupaten Tabanan
telah meluncurkan beberapa prioritas program, yang telah dimulai pada RPJMD Tahun
2011-2015 dan dilanjutkan kembali pada RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021.
Beberapa program unggulan dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tabanan
sebagai upaya meningkatkan nilai tukar petani serta mewujudkan pertanian berkelanjutan
adalah:
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o
o
o
o

PROGRAM GERBANG PANGAN SERASI
PROGRAM KERAMBA EMAS
PENDIRIAN PABRIK PAKAN TERNAK
TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN

A. Program Gerbang Pangan Serasi
GERBANG PANGAN SERASI (gerakan pembangunan pertanian untuk
mewujudkan visi Tabanan sejahtera, aman, dan berprestasi) adalah program pertanian
yang menggarap suatu kawasan pertanian/subak secara terpadu dengan melibatkan
berbagai pelaku untuk menangani potensi dan permasalahan pertanian dari hulu sampai
hilir, serta dilakukan secara partisipatif sejak mulai perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendaliannya.
Program ini mencoba melakukan koreksi terhadap kelemahan yang terjadi selama
ini yang tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap masalah pemasaran,
penguatan kelembagaan, dan kemandirian petani. Program/Kegiatan ditangani secara
parsial/jalan sendiri-sendiri, dan pada tahun berikutnya memulai lagi dengan
program/kegiatan baru tanpa mempedulikan apakah program/kegiatan tahun sebelumnya
mampu memberi perubahan yang bermanfaat atau tidak. Keikutsertaan petani dalam
program karena di dalamnya ada bantuan. Adanya bantuan seringkali memicu konflik
sedangkan proses pemberdayaan masyarakat untuk menjadi mandiri seringkali
terabaikan.
Program/Kegiatan yang dilakukan SKPD cenderung bersifat parsial dan jalan
sendiri-sendiri serta tidak tuntas menangani permasalahan pertanian dari aspek budidaya
sampai pemasaran serta pendampingan yang berkesinambungan sampai masyarakat tani
mampu mandiri. Oleh karena itu, melalui program ini Pemkab Tabanan mencoba
memadukan kegiatan lintas SKPD dalam suatu kawasan/subak. Sejak tahun 2012
Pemkab Tabanan telah bekerjasama dengan BPTP – Bali merumuskan rencana dan
melakukan pendampingan terhadap subak-subak binaan yang dipilih dan disepakati
dalam forum musyawarah di setiap kecamatan.
Dalam perjalanan selama dua setengah tahun, program ini telah dan akan terus
menghasilkan produk BERAS SEHAT TABANAN BALI. Petani/Subak yang mengikuti
program ini difasilitasi/didampingi dalam budidaya padi tanpa menggunakan pupuk dan
obat-obatan kimia (budidaya dengan sistem pertanian organik). Kebutuhan sarana
produksi bertani secara organik seperti: pupuk organik, benih, biaya tanam, dan lain-lain
dibantu untuk sementara waktu sebelum produksi stabil dan sebelum petani mampu
memenuhi kebutuhan sendiri. Rata-rata subsidi sarana produksi yang disubsidi senilai Rp.
6.500.000 per ha. Bersamaan dengan itu, petani dilatih menghasilkan pupuk organik dari
limbah ternak/dapur yang dimiliki dan dilatih membuat obat-obatan pengganti obat kimia
dari bahan baku yang ada di lingkungan mereka. Hasil panen petani dibeli oleh mitra
usaha dengan harga lebih mahal dari harga pasar/harga standar (HPP=harga pembelian
pemerintah) dan dibayar tunai, dengan syarat panen harus dilakukan oleh “Sekeha
Manyi” (kelompok panen) milik subak bersangkutan. Mulai tahun 2015, harga gabah
petani binaan ditetapkan Rp. 6.000 per kg gabah kering panen.
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Tujuan jangka menengah dan jangka panjang yang ingin diwujudkan
pengembangan sistem pertanian organik di Tabanan adalah meningkatkan pendapatan
petani dengan membangun kemandirian petani (tidak tergantung pada pupuk dan obatobatan yang diproduksi pabrik), mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan (tidak
mencemari lingkungan dengan kimia berbahaya), menghasilkan pangan yang lebih sehat,
serta menjadikan potensi lain yang dimiliki petani seperti kotoran ternak (kotoran padat
dan urine-nya) memiliki nilai ekonomi. Pasar dari produksi Beras Sehat ini pada tahap
awal ditujukan pada PNS Pemkab Tabanan, kemudian hotel, rumah makan, bank, dan
perusahaan lain yang membuka usaha di Tabanan. Usaha perluasan cakupan program
dan perluasan pangsa pasar digarap secara paralel oleh Bappeda selaku koordinator
program dan SKPD terkait selaku pelaksana program. Kebutuhan beras yang disiapkan
oleh subak-subak binaan untuk tahun 2015 ini sebesar 120 ton per bulan.

Gambar 1. Contoh produk Beras Sehat yang sudah mulai dikonsumsi oleh PNS Tabanan
Mulai tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengaktifkan kembali
Perusahaan Daerah Darmasantika (PDDS) untuk menangani Beras Sehat Tabanan dengan
bekerjasama dengan Persatuan Penyosohan Beras (Perpadi) Tabanan. Gabah yang
dihasilkan oleh petani binaan dibeli secara kontan oleh PDDS, diolah dan didistribusikan
kepada PNS oleh Perpadi, dan juga sebagian dipasarkan kepada pasar modern/konsumen
oleh PDDS sendiri. Mekanisme kerjasama antara perusahaan daerah, Perpadi, dan subak
(petani) adalah seperti Gambar 2 di bawah ini.
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Gambar 2. Mekanisme pembelian gabah, pengolahan, distribusi dan pemasaran Beras
Sehat Tabanan
B. Program Keramba Emas (Kreatif Bersama Membangun Ekonomi Masyarakat)
Program Keramba Emas juga dirancang dalam rangka menggarap potensi
ekonomi masyarakat berbasis pertanian. Program ini diinisiasi untuk menanggulangi
masalah klasik pertanian, yakni: produksi ada/melimpah namun pasar tidak jelas,
sebaliknya perminataan pasar ada namun produksi tidak tersedia dalam jumlah, mutu, dan
kontinyuitas sesuai permintaan pasar. Di samping itu, posisi petani dalam rantai pasar
senantiasa dalam posisi lemah akibat dominasi segelintir pengusaha yang hanya
mementingkan keuntungan pribadi. Petani yang mencurahkan seluruh waktu, tenaga, dan
modal yang dimiliki dari sejak tanam hingga panen tidak mendapatkan kompensasi yang
adil atas pengorbanan yang telah dilakukan. Fakta lainnya, kegiatan SKPD belum
menyentuh permasalahan pertanian dari hulu sampai hilir secara komprehensif.
Bertolak dari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan mencoba mulai
dengan sebuah konsep/gagasan program seperti bagan berikut:
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Gambar 3. Bagan alir Program Keramba Emas Kabupaten Tabanan
Pengembangan sektor Hulu terdiri dari penghasil bahan baku dan pengolahan hasil
yang dibentuk dalam suatu wadah organisasi KUBE (kelompok usaha bersama) yang
beranggotakan individu-individu petani dan individu-individu pengolah hasil yang dapat
berasal dari wanita tani/ibu-ibu PKK yang berdomisili di dusun/banjar. Di setiap
dusun/banjar minimal ada satu KUBE atau koperasi yang merupakan unit usaha dari
BUMDes di desa setempat. KUBE akan menghasilkan produk olahan yang sepenuhnya
didampingi dan menjadi sasaran kegiatan SKPD secara terpadu, mulai dari pembentukan
kelembagaan kelompok, tata kelola keuangan, penguatan permodalan, pelatihan
ketrampilan SDM, dan lain-lain dalam rangka menghasilkan produk olahan yang
memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Sektor Hulu ini diproteksi secara habis-habisan
melalui berbagai program dan sumber dana untuk mencegah agar usaha di sektor hulu ini
tidak mengalami kerugian. BUMDes yang akan membeli produk grosiran dari kelompok
Hulu wajib membeli dengan selisih harga beli dan jual secara adil dan harus dibayar
tunai. Produk olahan yang telah memenuhi standar mutu dari kelompok hulu, proses
selanjutnya adalah pengkemasan dan pemberian label di BUMDes. Produk yang sudah
dikemas di BUMDes akan dijual ke BUMD untuk selanjutnya dipasarkan pada swalayan
atau konsumen akhir. BUMDes dan BUMD dalam hal ini dikelompokkan sebagai Sektor
Hilir yang berperan sebagai mata rantai pemasaran. Pembayaran dari BUMD kepada
BUMDes harus dilakukan secara tunai, sedangkan BUMD boleh melakukan konsinyiasi
dengan mitra bisnis.
Pemilihan bidang usaha utama oleh BUMDes harus didasarkan atas komoditas
pertanian yang dominan diusahakan oleh penduduk desa setempat. Usaha simpan-pinjam
dan jasa pembayaran rekening listrik, air, dan usaha jasa sejenis lainnya tidak menjadi
sasaran garapan program. Prinsip utamanya adalah BUMDes memberikan uang kepada
masyarakat bukan memungut uang dari masyarakat. Sebagai mitra usaha dari BUMDes,
awal tahun 2017 ini Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengaktifkan kembali
Perusahaan Daerah Darma Santika (PDDS) untuk ikut memasarkan produk-produk
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olahan yang dihasilkan kelompok masyarakat. Saat ini PDDS sedang dalam proses
menjalin kemitraan dengan pasar modern yang berjejaring, seperti: Indomart, alfamart,
Cocomart, dan lain-lain. Indomart dengan 366 gerai yang tersebar di Bali sudah siap
menampung produk UMKM Tabanan.
Di samping sebagai marketing produk BUMDes, PDDS juga disiapkan untuk
mengelola pabrik pakan ternak dan Taman Teknologi Pertanian (TTP) yang tengah
digarap. Misi pembentukan perusahaan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan
memang ditugaskan untuk menggerakkan ekonomi di sektor pertanian. Misi sosial yang
harus dijalankan perusahaan daerah ini harus mampu mengangkat pendapatan petani,
menyerap lapangan kerja di perdesaan, dan melestarikan budaya tanpa mengabaikan sisi
ekonomi keluarga.
Beberapa produk yang sudah dan sedang berkembang adalah olahan kopi, kelapa,
beras merah, beras hitam, manggis, ikan, abon, kedele, kacang tanah, singkong, dan lainlain. Untuk mewujudkan produk yang memenuhi standar mutu, tentu dibutuhkan
teknologi, penguatan kelembagaan usaha di tingkat desa, penciptaan branding,
pengembangan promosi dan jejaring pasar. Semuanya membutuhkan pengorbanan waktu,
tenaga, biaya, dan kesabaran yang ekstra untuk menjadikan pertanian sebagai basis
ekonomi yang menjanjikan.
C. Pendirian Pabrik Pakan Ternak
NTP (Farmers Term of Trade) merupakan salah satu indikator untuk melihat
tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar
(term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani
untuk konsumsi rumah tangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. Nilai
Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Semakin tinggi NTP,
secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.
Berdasarkan beberapa survei BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) dari lahan sawah
(padi dan palawija) belum pernah mencapai 100 dan cenderung mengalami penurunan.
Kecenderungan yang terjadi pada lahan sawah di Tabanan khususnya dan Bali umumnya
adalah semakin kurangnya minat petani dalam menerapkan pola tanam. Sepanjang
kondisi air mencukupi pada lahan-lahan sawah yang terletak di hulu, petani cenderung
menanam padi sepanjang musim. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dari sisi kesuburan
tanah dan berkembangnya hama/penyakit. Pemerintah tidak dapat mungkin dapat
memaksa petani berpola tanam yang baik sepanjang tidak mampu menciptakan kondisi
yang menguntungkan bagi komoditas-komoditas palawija. Walaupun petani mendapatkan
berbagai bantuan berbagai saprodi, namun jika kepastian harga yang menguntungkan
belum mereka peroleh, maka petani tidak akan tertarik menanam palawija.
Senada dengan pertanian lahan sawah, peternak di Bali sering dikejutkan oleh
meningkatnya harga pakan, khususnya untuk peternak babi, unggas, dan petani ikan. Di
sisi lain, untuk peternak-peternak sapi pemberian pakan yang berkualitas belum menjadi
kebiasaan petani sehingga usaha peternakan sapi cenderung merugi. Hasil analisis usaha
tani yang kami lakukan dengan tim BPTP dalam kerjasama Program Gerbang Pangan
Serasi menunjukkan bahwa rata-rata usaha ternak sapi yang ditekuni petani mengalami
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kerugian (R/C ratio < 1). Usaha ternak ini masih dilakukan dengan pertimbangan sebagai
bentuk tabungan tanpa memperhitungkan tenaga yang mereka keluarkan. Hal tersebut
mengindikasikan sub sektor peternakan belum mampu menjadi sumber pendapatan yang
menjanjikan bagi keluarga tani.
Mencermati kondisi pertanian lahan sawah dan peternakan yang nilai
ekonominya sangat rendah seperti diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Tabanan
mencoba menarik benang merah dan mengurai akar permasalahannya untuk menemukan
jalan keluar. Pabrik pakan ternak merupakan salah satu alternatif yang dipilih untuk
menjamin komoditas palawija (jagung dan kedele) memperoleh harga yang layak bagi
petani. Dengan didirikan pabrik pakan ternak maka dibutuhkan pasokan bahan baku dari
lahan sawah sehingga pola tanam: padi-padi-palawija dapat dihidupkan kembali.
Sebagaimana diketahui, ekosistem sawah akan mampu diperbaiki jika dilakukan
pergiliran tanaman secara berkelanjutan.
Dari sudut pandang peternak, ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan lebih
murah dari pakan yang beredar di pasar saat ini, tentu akan menurunkan biaya produksi
dan meningkatkan kuntungan peternak. Langkah-langkah pendirian pabrik pakan ternak
sudah dilakukan dengan bekerjasama dengan Fakultas Peternakan, Universitas Udayana
melalui penyusunan studi kelayakan, pembuatan masterplan dan blockplan, serta
penyusunan struktur pengelolaan dan rencana bisnis. Pemerintah Kabupaten Tabanan
telah menyiapkan lahan seluas 1 ha (Gambar 4) untuk rencana pabrik pakan dengan skala
produksi melayani kebutuhan pakan sapi dan babi untuk wilayah Bali.

Gambar 4. Lahan asset Pemkab Tabanan yang disiapkan untuk Pabrik Pakan Ternak di
Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan
D. Program Taman Teknologi Pertanian (TTP) Tabanan
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah untuk membangun pusat
pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tabanan barat, adanya kebijakan nasional
berkenaan dengan program Taman Teknologi Pertanian (TTP) disambut antusias oleh
Pemerintah Kabupaten Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyiapkan
lahan di Desa Sanda, Kecamatan Pupuan seluas +7 ha. Di luar kawasan 7 ha tersebut
masih tersedia 100-an ha lahan tersebar di beberapa desa di Kecamatan Pupuan yang siap
dijadikan kebun percontohan.
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Gambar 5. Lokasi TTP di Kabupaten Tabanan
Basis utama kegiatan TTP Tabanan adalah perkebunan kopi yang diintegrasikan
dengan ternak kambing perah, luwak dan lebah madu. Tanaman lain yang diusahakan
adalah buah-buahan lokal, bambu tabah, dan leguminosa sebagai tanaman penaung
tanaman kopi. Tanaman kopi selain menghasilkan buah juga menghasilkan limbah yang
dapat diolah menjadi makanan bagi ternak kambing, menjadi pakan bagi luwak, dan
penghasil nektar bagi lebah madu. Tanaman gamal dan kaliandra, selain sebagai penaung
tanaman kopi juga merupakan sumber pakan penting bagi ternak kambing. Dari budidaya
ternak kambing, dihasilkan limbah padat dan cair yang dapat digunakan sebagai pupuk
untuk berbagai jenis tanaman maupun untuk keperluan nursery pembibitan kopi robusta
dan rebung bambu tabah. Kerterpaduan aktivitas dalam sistem TTP Tabanan ini dapat
dilihat dalam Gambar 6.
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SISTEM TTP TABANAN
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Daya tarik
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Hasil Pertanian

Pasar
Gambar 6. Diagram Integrasi Aktivitas Utama dalam TTP Tabanan

Pada kawasan inti 7 ha juga akan diintegrasikan dengan aktivitas wisata agro dan
atraksi flying fox di atas embung. Di luar kawasan inti, terdapat 14 desa di Kecamatan
Pupuan yang disiapkan sebagai pendukung/penyangga kawasan inti TTP. Keempat belas
desa akan dikelompokkan menjadi beberapa kluster sehingga masing-masing kluster
memiliki keunikan sebagai daya tarik wisata. Kluster-kluster tersebut akan dijadikan
paket-paket wisata yang berpusat di Kawasan inti TTP. Interaksi kawasan inti TTP
dengan desa-desa yang ada di sekitarnya diilustrasikan dalam Gambar 7 di bawah ini.
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Blimbing
Gambar 7. Keterkaitan 14 Desa dengan Kawasan Inti TTP

E. PENUTUP
Sebagai wilayah dengan potensi utama pertanian, Pemerintah Kabupaten Tabanan
senantiasa berupaya menemukan cara-cara terbaik untuk memajukan pertanian walaupun
dengan masalah dan tantangan yang tidak ringan. Keberanian melakukan sesuatu dengan
cara yang biasa tentu hasilnya biasa-biasa saja. Kami selalu ditantang melakukan sesuatu
dengan cara yang tidak biasa agar mendapatkan hasil yang luar biasa. Program yang
telah kami rancang tentu dalam tataran teknis pelaksanaannya menemui masalah dan
tantangan yang tidak ringan. Pada tahap awal, masyarakat tidak mudah diyakinkan dan
tidak mudah mengorganisir diri dalam kelompok usaha. Di samping itu, mewujudkan
produksi olahan yang sesuai selera pasar dan memenuhi standar mutu membutuhkan
waktu dan kesabaran para pendamping.
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Demikian upaya-upaya yang sudah dan sedang kami lakukan untuk
membangkitkan pertanian dari keterpurukan yang semakin dalam. Mudah-mudahan
konsep dan upaya kami dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan nilai tambah
pertanian di wilayah masing-masing. Terimakasih.

31

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

PERAN DAN DUKUNGAN FAKULTAS PETERNAKAN UNUD MENSUKSESKAN
PROGRAM UPSUS SIWAB DI BALI

Ida Bagus Gaga Partama
Fakultas Peternakan Universitas Udayana
Kampus Bukit Jimbaran Denpasar Bali
ABSTRAK
Program Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting) adalah wujud
komitmen pemerintah dalam meningkatkan populasi sapi dan kerbau untuk mencapai
target kecukupan daging tahun 2026. Tujuan tulisan review ini adalah untuk
mendiskripsikan peran dan dukungan Fakultas Petrnakan Universitas Udayana dalam
mensukseskan pelaksanaan Program Upsus Siwab di Bali. Hasil evaluasi menunjukkan
bahwa pelaksanaan Upsus Siwab belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga
Kelompok Kerja (Pokja) Upsus Siwab perlu melakukan pendampingan secara intensif
pada petugas lapangan dan peternak sapi. Hasil kajian pakan oleh Tim Fakultas
Peternakan Unud merekomendasikan bahwa untuk mensukseskan program Upsus Siwab
perlu memberikan ransum pada sapi bali induk yang terdiri atas pakan hijauan dan
konsentrat masing 10% dan 1% dari berat sapi, serta sapi induk 75 hari sebelum
melahirkan dapat diberikan konsentrat 2% dari berat sapi.
Kata kunci: Upsus Siwab, Fakultas Peternakan Unud, sapi bali induk, pakan.
PENDAHULUAN
Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting yang disingkat UPSUS
SIWAB merupakan program unggulan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian untuk meningkatan populasi sapi dan kerbau dalam rangka
pemenuhan kebutuhan daging nasional yang terus meningkat sepanjang tahun. Upsus
SIWAB mencakup dua program utama yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi
Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA). Program tersebut dituangkan dalam
peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya
Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang ditandatangani
Menteri Pertanian pada tanggal 3 Oktober 2016. Upaya ini dilakukan sebagai wujud
komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada daging yang ditargetkan Presiden
Joko Widodo tercapai pada 2026 mendatang serta mewujudkan Indonesia yang mandiri
dalam pemenuhan pangan asal hewan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan
peternak rakyat. Kebutuhan daging nasional diharapkan dapat dipenuhi dari program ini
melalui pelaksanaan IB pada sekitar 3 juta sapi dan kerbau, dengan angka kebuntingan
sekitar 2,7 juta ekor dan angka kelahiran sekitar 2,3 juta ekor. Melalui upaya khusus ini,
diharapkan seluruh sapi/kerbau betina produktif milik peternak dapat dikawinkan baik
dengan IB maupun kawin alam, sehingga peningkatan populasi ternak dapat mengurangi
import daging nasional.
Provinsi Bali merupakan salah satu daerah sumber sapi potong di Indonesia yang
memberikan kontribusi terhadap kebutuhan daging nasional. Data 2017 menunjukkan
populasi sapi sekitar 507.000 ekor merupakan potensi yang perlu dikembangkan dengan
populasi sapi indukan sebanyak 179.960 ekor yang sangat potensial dapat menghasilkan
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sapi dalam jumlah besar sebagai penghasil daging. Jumlah indukan tersebut telah
teridentifikasi melalui kegiatan Identifikasi Status Reproduksi Akseptor (ISRA) tahun
2017 sebanyak 118.000 ekor yang terdiri atas 110.000 ekor termasuk katagori betina
indukan produktif dan sisanya sebanyak 8.000 ekor merupakan sapi dengan status yang
tidak layak bibit dengan berbagai kondisinya. Dari jumlah ternak yang layak bibit
sebanyak 78,000 ekor terdafatr sebagai akseptor IB dan sisanya sebanyak 30.000 ekor
menjadi potensi target tahun 2018 ditambah sisa sapi yang belum teridentifikasi 48.000
ekor yang tersebar di wilayah pelayanan IB Reguler sebanyak 61.300 ekor dan IB
Introduksi sebanyak 15.000 ekor. Dari jumlah target akseptor tersebut dijabarkan ke
masing-masing kabupaten/kota seluruh Bali secara proporsional sesuai dengan potensi
populasi sapi indukan, sumber daya manusia petugas dan sarana prasarana serta raihan
hasil IB tahun sebelumnya (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, 2017).
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali telah merumuskan target
capain program Upsus Siwab yang rasional antara lain induk bunting sebanyak 89.743
ekor dan semuanya diharapkan melahirkan anak. Dengan pakan (pemberian hijauan dan
konsentrat) yang berkualitas dan alat reproduksi yang sehat maka sapi yang biasanya
beranak 4 kali dan 2 tahun sekali bunting menjadi 8 kaliberanak dan setiap tahun bunting.
Untuk mencapai target ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali telah
menyediakan anggaran yang memadai, saran IB (Container, N2 Cair, Semen Beku), serta
pengembangan dan penyediaan tenaga/ petugas Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan
(PKb) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR) berbasis kompetensi. Keberhasilan UPSUS
SIWAB merupakan harapan baru agar kebutuhan pangan, khususnya kebutuhan pangan
hewani dapat terpenuhi, sehingga negara kita tidak lagi import, baik berupa ternak
bakalan maupun daging beku dari negara lain. Maka diperlukan komitmen bersama
antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama-sama dan bahumembahu melaksanakan kegiatan ini, sehingga harapan untuk dapat swasembada daging
sapi/kerbau tahun 2026 dapat tercapai.
Keberhasilan program Upsus Siwab di Bali sangat ditentukan oleh keterlibatan
semua komponen yang punya komitmen kuat untuk mencapai target yang ditetapkan
dalam program ini. Komponen yang layak terlibat antara lain semua instansi pemerintah
yang terkait baik di provinsi maupun di kabupaten, Balai Perbibitan Ternak Unggul dan
HPT (BPTU-HPT), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP Bali), Balai Besar
Veteriner (BBVET Bali), Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP Bali), Perguruan
Tinggi, dan petani peternak sebagai pelaku utama.
Fakultas Peternakan Universitas Udayana merupakan salah satu Perguruan
Tinggi di Bali yang ikut mendukung dan mengambil peran dalam mensukseskan program
Upsus Siwab melalui implementasi dua unsur dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sejumlah hasil penelitian ilmu nutrisi dan
makanan ternak yang sangat relevan dengan program Upsus Siwab telah dilaksanakan
serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pendampingan
oleh dosen Fakultas Peternakan Unud pada sejumlah kelompok ternak sapi di Bali sangat
mendukung program ini.
Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan peran dan dukungan Fakultas
Peternakan Universitas Udayana dalam mensukseskan program Upsus Siwab di Bali
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melalui keterlibatan SDM (dosen) dalam Tim Upsus Siwab dan implementasi hasil-hasil
penelitian nutrisi dan makanan ternak pada sapi bali. Dari hasil penelitian tersebut
menghasilkan rekomendasi perbaikan nutrisi pada sapi indukan untuk menghasilkan anak
yang sehat dan berpenampilan bagus sesuai dengan potensi genetiknya. Demikian pula
dosen yang terlibat dalam Tim Upsus Siwab ikut bersama-sama anggota Tim lainnya
dalam mengidentifikasi masalah di lapangan dan ikut merumuskan solusinya guna
mempercepat mencapai target dari program ini.
HASIL PELAKSANAAN UPSUS SIWAB DI BALI
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali telah membentuk
Kelompok Kerja Upsus Siwab yang disingkat POKJA UPSUS SIWAB untuk
mensukseskan pelaksanaan Program Upsus Siwab di Bali. Anggota POKJA UPSUS
SIWAB terdiri atas semua instansi Pemerintah yang terkait baik di Provinsi maupun di
Kabupaten, Balai Perbibitan Ternak Unggul dan HPT (BPTU-HPT), Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP Bali), Balai Besar Veteriner (BBVET Bali), Balai Besar
Karantina Pertanian (BBKP Bali), dan Perguruan Tinggi (Universitas Udayana).
Hasil pelaksanaan program Upsus Siwab di Bali dapat dilihat pada Tabel 1.
Realisasi Inseminasi Buatan (IB) di seluruh Bali dari bulan Januari sampai dengan 30
Juni sebanyak 44.981 ekor dari target 45.114 ekor yang setara dengan tingkat capaian
99,7%. Bila dilihat per kabupaten, realisasi IB diatas 100% adalah kabupaten Tabanan,
Gianyar, Buleleng, Badung dan Klungkung. Sementara itu, realisasi dibawah 100%
adalah kabupaten Bangli, Denpasar, Karangasem, dan Jembrana realisasinya hanya
55,9%.
Realisasi Periksa Kebuntingan (PKb) di seluruh Bali sebanyak 82,1% setara
dengan 30.888 ekor dari target 37.628 ekor. Persentase realisasi PKb ini sangat bervariasi
antar kabupaten di Bali dengan realisasi diatas 100% adalah Kodya Denpasar, Klungkung
dan Badung. Sementara itu, realisasi PKb dibawah 100% adalah Bangli, Gianyar,
Tabanan, Buleleng, Karangasem, dan Jembrana realisasinya hanya 22,0%.
Tujuan akahir dari program Upsus Siwab ini adalah meningkatnya populasi
ternak sapi dan kerbau sehingga dapat memenuhi kebutuhan daging nasional yang terus
meningkat setiap tahun. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah
ternak sapi dan kerbau yang lahir. Hasil evaluasi program ini menunjukkan realisasi
kelahiran sapi di Bali hanya 45,75% dari target 34.064 ekor. Dengan demikian untuk
sementara waktu pelaksaan program Upsus Siwab hingga bulan Juni belum mencapai
target yang ditetapkan. Rendahnya realisasi kelahiran ini kemungkinan disebabkan oleh
waktu melakukan IB oleh inseminator tidak tepat karena peternak belum terampil dalam
mengidentifikasi birahi ternak sapinya sehingga terlambat melaporkan kepada
inseminator. Dalam hal kasus di Kabupaten Jembrana yang persentase realisasi kelahiran
sapi hanya 22,0% juga disebabkan faktor geografis yang mana jarak lokasi sapi dengan
tempat tinggal inseminator relatif jauh sehingga pelaksanaan IB tidak tepat waktu.
Akibatnya sapi menjadi tidak bunting yang muaranya persentase kelahiran sangat rendah
yaitu hanya 22%.
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Tabel 1. Realisasi Pelaksanaan IB, PKb dan Kelahiran dari Bulan Januari s/d tanggal 30
Juni 2018
No

Kabupaten

Target IB

Realisasi

Target PKb

Reali-sasi

1

Jembrana

2959

2466

2

Tabanan

3906

3

Badung

3551

4

Gianyar

4971

5

Klungkung

6115

6

Bangli

4142

7

Karangasem

8995

8

Buleleng

9439

9

Denpasar

1036

Jumlah sd 31 Mei

45114

(55,9%)
1653
(120,8%)
4720
(108,6%)
3855
(112,2%)
5575
(101,6%)
6215
(97,2%)
4028
(85,2%)
7663
(109,8%)
10366
(87,5%)
906
(99,7%)
44981

(22,0%)
543
(80,4%)
2616
(112,3%)
3322
(81,3%)
3368
(120,5%)
6180
(84,8%)
2927
(68,3%)
5118
(72,9%)
5733
(125,3%)
1081
(82,1%)
30888

3255
2959
4142
5129
3452
7496
7866
863
37628

Target
Kelahiran
1381
2949
2678
3945
4882
3267
6786
7397
779
34064

Realisasi
(27,81%)
384
(47,74%)
1408
(49,10%)
1315
(75,99%)
2998
(74,48%)
3636
(39,18%)
1280
(31,36%)
2128
(23,73%)
1755
(87,29%)
680
(45,75%)
15584

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Bali (2018).
KAJIAN KUALITAS BAHAN PAKAN MENDUKUNG
PROGRAM UPSUS SIWAB
Hasil kajian terhadap kualitas bahan pakan untuk ternak sapi di Bali telah
dilakukan secara periodik oleh Tim Fapet Unud. Berikut ini ditampilkan hasil analisis
proksimat bahan pakan yang ada di Bali yang berpotensi mendukung pengembangan sapi
bali yang berkelanjutan.
Berdasarkan hasil survei dapat diidentifikasi bahan baku lokal untuk ransum sapi
Bali. Bahan-bahan tersebut dapat berasal dari hijauan pakan, hasil ikutan agroindustri dan
limbah pertanian. Kandungan nutrien dari bahan ransum tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 2. Kandungan Nutrien dari Berbagai Tanaman Makanan Ternak di Bali
NAMA

Bahan
Kering
(%)

Rumput Lapangan
21,8
Rumput Gajah
21,0
Rumput Raja
22,4
Brachiaria brizantha
14,9
Setaria sp
14,0
Brachiaria
decumbens
17,0
Chloris gayana
22,2
Digitaria decumbens
13,4
Napalensis grass
18,5
Panicum maximum
19,7
Paspalum dilatatum
31,6
Stylosanthes sp
18,2
Centrosema
19,3
Daun Lamtoro
22,2
Daun Kaliandra
16,0
Gamal
13,1
Daun Kayu Santan
21.8
Daun Bunut
27.5
Daun Turi
16,0
Daun Nangka
25,4
Sumber: Partama et al (2007)

Protein
Kasar
(%)

Serat Kasar
(%)

Lemak Kasar
(%)

6,7
9,6
13,5
13,5
12,7

34,2
32,7
34,1
30,6
35,0

1,8
1,9
3,5
1,9
2,0

Total
Digestible
Nutrients
(TDN, %)
50,7
54,0
57,0
57,0
54,0

11,4
12,3
13,6
7,3
12,8
10,4
9,6
19,6
25,8
27,7
25,2
20.3
13.6
29,6
14,6

27,0
35,7
33,2
36,3
30,8
35,2
40,8
35,5
31,5
28,9
26,8
7.3
29.9
15,4
18,8

2,1
2,2
1,6
1,6
1,6
1,9
1,5
1,2
6,9
3,3
2,7
2.9
4.6
7,7
2,7

62,0
50,0
55,6
56,5
56,1
58,1
62,0
66,0
77,0
62,0
69,0
74.5
32.1
72,0
46,8

Pada Tabel 2 nampak beraneraka ragam pakan hijauan dengan kandungan nutrien
yang bervariasi. Pakan hijauan tersebut dapat digolongkan sebagai bahan pakan sumber
protein dan sumber energi disamping sebagai sumber serat. Kandungan protein kasar
berkisar 6,7 – 15,9% untuk golongan rumput, dan 9,6 – 27,7% untuk golongan legum /
legum pohon. Sementara itu kandungan protein kasar golongan daun pohon berkisar 13,6
– 29,6%.
Kandungan energi (Total Digestible Nutrient = TDN) untuk golongan rumput
berkisar 50,7 – 62,0%, sedangkan kandungan energi pada golongan legum berkisar 62, 77,0%. Sementara itu kadar energi untuk golongan daun pohon berkisar 32,1 – 74,5%.
Umumnya jenis rumput digolongkan sebagai bahan pakan sumber energi
sedangkan jenis legum digolongkan sebagai bahan pakan sumber protein. Adapun jenis
rumput yang potensial sebagai bahan ransum antara lain rumput Serawit, rumput Kumpai,
Andropogon nodasis, rumput Gajah, rumput Raja, Brachiaria brizantha, Setaria sp.,
Brachiaria decumbens, Digitaria decumbens, Panicum maximum, Panicum repens,
Panicum coloratum, Panicum muticum, dan Paspalum dilatatum.
Jenis legum / legum pohon dan daun pohon yang potensial sebagai bahan ransum
sapi bali antara lain Stylosanthes sp, Centrosema, daun Gamal, daun Kaliandra, daun
Lamtoro, daun Kayu Santan, dan daun Turi.
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Tabel 3. Kandungan Nutrien Bahan Pakan Alternatif
NAMA
Daun Singkong
Daun Ubi jalar
Pucuk Tebu
Daun Kacang Tanah
Batang Pisang
Bulung Sangu
Bulung Plastik
Bulung Benang
Bulung Jaja
Jerami Padi
Jerami Kacang Kedelai
Jerami Kacang Tanah
Jerami Kacang Hijau
Jerami Kacang Panjang
Jerami Komak
Jerami Jagung Segar
Kulit Kedelai
Kulit Kopi
Kulit Kakao
Kulit Kacang Tanah
Tongkol Jagung
Kulit Jagung
Ketela Rambat
Sumber: Partama et al (2007)

Bahan
Kering
(%)

Protein
Kasar
(%)

Serat
Kasar
(%)

Lemak
Kasar
(%)

20,4
15,3
22,3
24,6
13,6
12,6
24,1
11,9
8,9
31.8
30,4
29,1
21,93
28,4
16,2
21,7
90,4
91,8
89,4
87,4
76,6
42,6
31,0

9,0
21,7
4,9
11,4
5,4
10,8
19,9
9,3
5,2
5,2
14,1
11,3
15,32
6,9
24,7
9,7
19,0
11,2
15,0
5,8
5,6
3,4
5,6

30,9
25,9
33,5
38,7
30,7
13,4
10,9
5,4
6,6
26,8
21,0
16,6
26,90
33,5
21,0
26,3
22,8
21,7
23,2
73,4
25,6
23,3
4,2

1,5
5,8
1,3
5,3
3,9
8,2
9,0
10,4
10,0
1,2
3,5
3,3
3,6
3,3
3,9
2,2
1,3
2,5
6,3
2,5
1,6
2,6
1,3

Total
Digestible
Nutrients
(TDN, %)
54,0
61,0
47,5
58,1
42,2
50,2
58,5
46,8
43,0
51,5
61,6
64,5
55,5
55,3
68,3
60,2
62,7
57,2
55,5
31,7
53,1
66,4
75,0

Bahan lokal asal limbah pertanian / perkebunan dan hasil ikutan agroindustri
serta tumbuhan laut sangat potensial sebagai bahan baku alternatif untuk ransum sapi
yang potensial di Bali dapat dicermati pada Tabel 3. Kandungan nutriennya sangat
bervariasi dengan kadar protein kasar berkisar 3,4 – 24,7% untuk golongan limbah
pertanian. Kadar protein kasar untuk golongan hasil ikutan agroindustri berkisar 2,4 –
52,1%. Sementara kadar protein kasar untuk golongan rumput laut (bulung) berkisar 5,2
– 19,9%. Kadar energi (TDN) berkisar 31,7 – 68,3% untuk golongan limbah pertanian,
40,3 – 81,8% untuk hasil ikutan agroindustri, dan 43,0% - 58,5% untuk golongan rumput
laut.
Pada Tabel 2 dan 3 menunjukkan berbagai bahan penyusun ransum dengan
kandungan nutrien yang berbeda. Semua bahan tersebut dapat dibedakan sebagai sumber
protein dan energi. Bahan pakan dengan kandungan PK kurang dari 20% dan serat kasar
(SK) kurang dari 18% digolongkan sebagai bahan sumber energi, sedangkan bahan
pakan dengan kadar PK paling sedikit 20% digolongkan sebagai bahan sumber protein.
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Berdasarkan kriteria tersebut maka bahan pakan sumber protein adalah daun Kayu
Santan, daun Turi, ampas tahu, bungkil kacang tanah dan bungkil kelapa, sedangkan
ketela rambat, jerami kacang tanah, dedak jagung, tepung gaplek dan bulung plastik
digolongkan sebagai bahan sumber energi.
KEBUTUHAN NUTRIEN SAPI BALI
Hasil pengkajian dari sejumlah penelitian dapat diketahui bahwa kebutuhan
nutrien pada sapi Bali jantan relatif lebih tinggi daripada sapi Bali betina. Pada sapi Bali
jantan, kebutuhan protein kasar (PK) untuk maintenan adalah 7,24 g/kgW0,75, kebutuhan
PK untuk tumbuh sebesar 0,42 g/g tambahan berat hidup per hari, sedangkan kebutuhan
energi untuk maintenan: 133,15 kkalME/kgW0,75, kebutuhan energi untuk tumbuh: 5,17
kkalME/g tambahan berat hidup per hari. Sementara itu pada sapi Bali betina, kebutuhan
PK untuk maintenan dan tumbuh berturut-turut sebesar 6,19 g/kgW0,75 dan 0,35 g/g
tambahan berat hidup per hari, sedangkan kebutuhan energi untuk maintenan dan tumbuh
berturut-turut sebesar 126,67 kkalME/kgW0,75 dan 3,89 kkalME/g tambahan berat hidup
per hari. Berdasarkan kebutuhan nutrien ini maka dapat dihitung kebutuhan nutrien sapi
Bali menurut berat hidup awal dan pertambahan berat hidup harian yang diharapkan
seperti pada Tabel 4 dan Tabel 5.
Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada sapi Bali betina muda berat dari 75 – 175
kg membutuhkan nutrien dengan kadar protein kasar (PK) dan energi (TDN = Total
Digestible Nutrients) yang berbeda. Sapi Bali betina dengan berat awal 75 kg yang
diharapkan tumbuh dengan pertambahan berat hidup 350 g per hari membutuhkan protein
dan energi berturut-turut 14% PK dan 63% TDN dalam ransum. Sementara itu, sapi Bali
betina dengan berat awal 175 kg yang diharapkan tumbuh dengan pertambahan berat
hidup 350 g per hari membutuhkan PK dan TDN berturut-turut 11% dan 54% dalam
ransum. Jika sapi betina dengan berat awal yang sama tetapi diharapkan pertambahan
berat hidup 500 g per hari membutuhkan ransum dengan kandungan PK dan TDN
berturut-turut 12% dan 58%.
Kebutuhan nutrien pada sapi bunting dan laktasi 1,5 – 1,75 kali lebih tinggi
daripada sapi dara. Hal ini dapat dipahami karena asupan nutrien untuk memenuhi
kebutuhan embrio, persiapan laktasi, dan maintenan induk sapi. Bahan pakan hijauan
mutlak diperlukan untuk sapi betina.
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Tabel 4. Kebutuhan Nutrien Sapi Bali Betina yang dapat dipenuhi dari Kadar Nutrien
Ransum.
Ransum
Berat Hidup
Pertambahan Berat Hidup
Protein Kasar
(kg)
(g/hr)
Energi (TDN, %)
(%)
75
200
11
55
250
12
58
300
13
60
350
14
63
100
200
10
51
250
11
53
300
12
55
350
12
57
400
13
59
125
250
10
51
300
11
53
350
11
54
400
12
56
150
250
10
52
300
11
53
350
11
55
400
12
56
450
12
58
175
250
10
51
300
10
52
350
11
54
400
11
55
450
12
57
500
12
58
Partama (2012)
Kebutuhan nutrien sapi Bali penggemukan adalah berbeda dengan kebutuhan
nutrien sapi Bali betina. Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa sapi Bali jantan yang akan
digemukkan dengan berat awal 200 kg dan diharapkan mencapai pertambahan berat
hidup 0,6 kg per hari membutuhkan PK dan TDN berturut-turut 14% dan 64% dalam
ransum, sedangkan sapi dengan pertambahan berat harian yang sama tetapi mulai
digemukkan dengan berat awal 300 kg membutuhkan PK dan TDN dalam ransum
berturut-turut 12% dan 53%. Sementara itu, sapi dengan berat awal 250 kg diharapkan
mencapai pertambahan berat hidup 0,7 kg per hari membutuhkan ransum dengan kadar
PK dan TDN berturut-turut 14% dan 61%.
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Tabel 5.

Kebutuhan Nutrien Sapi Bali Penggemukan yang Dapat Dipenuhi dari Kadar
Nutrien Ransum.
Ransum
Berat Hidup
Pertambahan Berat Hidup
Protein Kasar
(kg)
(kg/hr)
Energi (TDN, %)
(%)
400
13
58
450
13
59
500
14
61
200
550
14
63
600
14
64
400
11
53
500
12
55
250
600
13
58
700
14
61
400
10
49
500
11
51
300
600
12
53
700
12
56
Partama (2012)
HASIL KAJIAN RANSUM SAPI BALI MENDUKUNG
PROGRAM UPSUS SIWAB
Tim Fapet Unud telah melakukan uji coba pakan konsentrat di desa Kesiut
Tabanan. Ada tiga formula konsentrat (A, B, dan C) dan satu konsentrat komersial
(Megapro) yang dicoba pada ternak sapi jantan dengan rataan berat 200 kg. Hasil analisis
proksimat ketiga konsentrat tersebut mengandung PK 26% pada konsentrat A dan 24%
masing-masing pada konsentrat B dan C, sedangkan kadar energy (TDN) adalah 63%
pada konsentrat A, dan 58% masing-masing pada konsentrat B dan C (Tabel 6).
Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian konsentrat masing-masing 1,5 kg
per ekor per hari dengan pakan dasar rumput lapangan secara ad libitum memberikan
respons yang postip terhadap pertambahan berat hidup harian ternak sapi. Pertambahan
berat hidup per hari pada sapi yang diberi konsentrat A, B, dan C nyata (P<0,5) lebih
tinggi daripada sapi yang diberi konsentrat komersial (Megapro) masing-masing 0,64
kg/h, 0,64 kg/h dan 0,69 kg/h vs 0,50 kg/h (Tim Fapet Unud, 2017). Partama (2006) juga
melaporkan bahwa sapi bali yang diberi pakan komplit dengan suplementasi hanya 0,1%
dapat meningkatkan pertambahan berat hidup harian hingga diatas 50% (0,76 vs 0,50
kg/h) daripada sapi yang diberi pakan komplit tanpa suplementasi.
Tingginya pertambahan berat hidup pada sapi dengan suplementasi vitaminmineral 0,1% disebabkan oleh cukup dan seimbangnya nutrien dalam ransum. Konsentrat
atau pakan komplit dengan suplementasi vitamin-mineral 0,1% mengandung rasio N/S
yang seimbang, dan cukup mengandung mineral Zn dan S. Mineral S adalah esensial
dalam sistensis asam amino bersulfur, dan diperlukan dalam jumlah besar untuk sisntesis
protein mikroba. Sementara itu, mineral Zn terlibat dalam sisntesis metaloenzim seperti
DNA dan RNA polymerase, alkaline phosphatase, amylase dan neutral pretease (Jouany,
1991). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa memang benar bahwa kandungan mineral
40

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

dan vitamin bahan pakan ternak di daerah tropis umumnya dan Indonesia khususnya
adalah rendah (Kaunang, 2004). Hal ini menuntut dilakukan suplementasi mineral dan
vitamin dalam ransum ruminansia.
Tabel 6. Formula Konsentrat A, B, dan C
Bahan

Konsentrat A

Konsentrat B

Konsentrat C

Dedak Padi (%)

0,0

31,4

31,3

Dedak Jagung (%)

33,8

33,8

33,8

Bngkil Kedelai (%)

34,0

34,0

34,0

Pollard (%)

31,4

0,0

0,0

Grit (%)

0,8

0,8

0,8

Vit-Mineral Plus (%)

0,0

0,0

0,1

100,0

100,0

100,0

Bahan Kering (%)

90

90

90

Protein Kasar (%)

26

24

24

Energi /TDN (%)

63

58

58

Serat Kasar (%)

12

16

16

Lemak Kasar (%)

3

2

2

Total (%)

Sumber: Tim Fakultas Peternakan Unud (2017)
Formula konsentrat A1, C1 dan C2 buatan Fapet Unud juga diujicobakan pada
sapi induk dengan umur kebuntingan 8 bulan yang diberi pakan dasar jerami dengan
suplementasi konsentrat hanya 1,5 kg per ekor per hari. Berat lahir pedet jantan pada sapi
induk yang diberi konsentrat A1 sebesar 17 kg dengan cara kawin IB dan periode
kebuntingan ke 8, sapi induk yang mendapat perlakuan konsentrat C2 dengan periode
kebuntingan ke 6 menghasilkan berat lahir pedet jantan sebesar 20 kg dengan cara kawin
alami. Namun demikian, sapi induk yang mendapat konsentrat C1 dengan periode
kebuntingan ke 1 memberikan berat lahir pedet betina hanya 13 kg dengan cara kawin
alami (Tabel 7). Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas ransum dan periode
kebuntingan harus menjadi perhatian khusus untuk menghasilkan berat lahir anak sapi
yang maksimal. Kecukupan asupan nutrien harus menjadi perhatian lebih pada induk sapi
bunting karena kebutuhan nutrient minimal 1,5 kali dari kebutuhan nutrien pada sapi
induk tidak bunting.
Nutrien yang diperlukan pada sapi induk adalah untuk maintenan, pertumbuhan
embryo, perkembangan organ penghasil susu dan persiapan laktasi. Dengan nutrient yang
cukup pada sapi induk bunting dapat mencegah gangguan reproduksi sebagai akibat
kekurangan nutrien. Untuk menjamin kecukupan nutrient pada sapi induk bunting mutlak
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harus diberikan pakan hijauan dan konsentrat. Dalam pakan hijauan mengandung zat
fitokimia disamping vitamin dan nutrient lainnya yang sangat berperan besar dalam
proses reproduksi untuk melahirkan anak sapi yang sehat. Dengan demikian pemberian
pakan pada sapi indukan yang berbasis ilmu nutrisi ternak ruminansia sangat mendukung
suksesnya program Upsus Siwab.
Tabel 7. Berat Lahir Anak Sapi dari Induk yang Diberi Pakan Dasar Jerami Padi
Disuplementasi Konsentrat
Peubah

Konsentrat A1

Konsentrat C1

Konsentrat C2

8 bulan

8 bulan

8 bulan

Bunting ke:

8

1

6

Cara kawin

IB

Alami

Alami

17-7-2017

12-7-2017

17-7-2017

Berat lahir

18 kg

13 kg

20 kg

Panjang badan

56 cm

46 cm

58

Lingkar dada

64 cm

61 cm

64

Tinggi gumba

64 cm

61 cm

65

Jenis kelamin

Jantan

Betina

Jantan

Umur bunting

Tgl lahir

Keterangan: pakan dasar jerami padi dengan pemberian konsentrat 1,5 kg/ekor/hari
Sumber: Tim Fakultas Peternakan Unud (2017)
Suryani et al (2017) melaporkan bahwa konsumsi energi pada sapi bali 15,6 17,8 ME (Mkal/h) ME (Mkal/h). Hal ini sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh Moe
dan Tyrrell (1971) bahwa 75 hari sebelum partus, sapi bunting dengan bobot badan 400750 kg, maka energi yang harus dikonsumsi agar terpenuhi kebutuhan induk dan fetus
adalah 14,1–22,5 ME (Mkal/h). Sementara itu Moran (2005) menyarankan, sapi pada
umur kebuntingan tujuh bulan diberikan peningkatan energi ransum sebesar 2,39 ME
(Mkal/kg). Pada umur kebuntingan delapan dan sembilan bulan peningkatan kebutuhan
energi mencapai 3,59 dan 4,78 ME (Mkal/kg).
Kebutuhan energi pada akhir kebuntingan meningkat pesat karena uterus
menggunakan hampir setengah dari pasokan glukosa yang tersedia. Oleh karena itu,
kebutuhan energi sapi bunting fase pre-calving 75% lebih tinggi dibandingkan sapi yang
tidak bunting. Sejalan dengan perkembangan janin dan kebutuhannya akan nutrien, maka
aliran darah menuju kelenjar ambing meningkat 200%, serapan glukosa dan asetat oleh
kelenjar ambing meningkat masing-masing 400% dan 180% (Suryani et al., 2017).
Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa berat lahir pedet sapi bali betina
berkisar 13,00 – 16,09 kg dan pedet jantan berkisar 15,55 – 20,00 kg. Hal ini tergantung
kualitas ransum yang diberikan, jenis kelamin pedet, dan periode kebuntingan induk
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(Tabel 8). Putra (1999) melaporkan bahwa sapi induk bunting diberi ransum yg terdiri
atas rumput gajah dan gamal dengan rasio 7:3 ditambah daun waru dan konsentrat yg
disuplementasi Zn Asetat dapat melahirkan pedet dengan berat 19,5 kg. Sementara itu
Suryani et al. (2017) melaporkan bahwa sapi induk bunting yang diberi ransum terdiri
atas rumput raja, konsentrat disuplementasi vitamin-mineral dapat melahirkan pedet
dengan berat hingga 18,0 kg.
Prasojo et al. (2010) melaporkan bahwa bobot lahir pedet sapi bali bervariasi
yaitu 18,4 ± 1,6 kg. Sementara itu Kadarsih (2004) melaporkan hasil penelitiannya
mendapatkan bobot lahir pedet sapi bali betina berkisar 14,41–16,09 dan bobot lahir sapi
bali jantan adalah 15,55–17,11 kg. Di lain pihak Panjaitan et al. (2003) yang mengamati
performans sapi bali di Sumbawa mendapatkan bobot lahir sapi bali berkisar 13,8- 15,2
kg.
Hasil uji coba formula konsentrat Fapet Unud (2017) di Klating Tabanan Bali
mendapatkan berat lahir pedet jantan mencapai 20 kg dari induk sapi bali dengan periode
kelahiran ke 6 yang diberi ransum terdiri atas jerami padi ad libitum ditambah konsentrat
(formula Fapet Unud) sebanyak 1,5 kg/ekor/hari saat umur kebuntingan 8 bulan (Tabel 8)
Tabel 8. Berat Lahir Pedet Hasil Sejumlah Penelitian
Berat Lahir Pedet
No
Ransum
Sumber
(kg)
1
Rumput gajah,
14,2 – 19,5
Putra (1999)
gamal, waru,
konsentrat (PK: 1218%, TDN:67-70%)
2
Pasture alami dan
13,80 – 15,20
Panjaitan et al. (2003)
konsentrat
3
Pastura alami dan
Betina: 14,41 - 16,09 Kadarsih (2004)
konsentrat.
Jantan: 15,55 - 17,11
4
Pastura alami dan
Prasojo et al. (2010)
18,4 ± 1,6
konsentrat.
5
Rumput raja,
17,33 – 18,00
Suryani et al. (2017)
konsentrat, vitaminmineral, minyak
kelapa (PK: 10%;
TDN: 56-64%)
6
Jerami padi ad
Betina
(induk Tim Fakultas Peternakan Unud
libitum + 1,5 kg
bunting ke 1): 13,0
(2017)
konsentrat Fapet
Jantan
(induk
Unud per ekor per
bunting ke 8): 18,0 hari
20,0
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting yang disingkat UPSUS SIWAB
merupakan program unggulan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian
Pertanian yang dituangkan dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor
48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan
Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang ditandatangani Menteri Pertanian pada
tanggal 3 Oktober 2016, untuk meningkatkan populasi sapi dan kerbau dalam rangka
mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, dan
sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Upsus Siwab di Bali dari bulan Januari sampai
dengan Juni 2018 belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu masih
diperlukan kerja keras POKJA UPSUS SIWAB Bali dengan melakukan
pendampingan secara intensif pada peternak sapi di Bali.
3. Hasil kajian kualitas bahan pakan dan formula ransum yang dilakukan Tim Fakultas
Peternakan Universitas Udayana sangat mendukung pelaksanaan Program Upsus
Siwab di Bali.
Saran
1. Perlu dilakukan pendampingan secara intensif pada petugas lapangan (Inseminator,
PKb, ATR) dan peternak sapi sehingga ada peningkatan keterampilan dan kompetensi
untuk mendukung kesusesan Program Upsus Siwab di Bali.
2. Ransum sapi bali induk mutlak mengandung bahan pakan hijauan dan konsentrat yang
pemberiannya per hari minimal 10% dan 1% dari berat sapi masing-masing untuk
pakan hijauan dan konsentrat, serta pemberian konsentrat dapat ditingkatkan hingga
2% dari berat sapi pada sapi induk bunting 75 hari sebelum melahikan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPTP Bali atas kepercayaan
yang diberikan sebagai pembicara utama dalam seminar nasional di BPTP Bali, Kepala
Dinas PKH Prov Bali atas bantuannya dalam menyediakan data pelaksanaan Program
Upsus Siwab, Rektor Universitas Udayana atas ijin melaksanakan tugas sebagai
pembicara dalam seminar nasional yang dilaksanakan oleh BPTP Bali. Penulis tidak lupa
mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Fapet Unud dalam Kajian Pendirian
Pabrik Pakan di Tabanan, dan seluruh POKJA UPSUS SIWAB Bali atas kerjasama yang
sangat baik selama ini.
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PERBAIKAN USAHA TANI BAWANG MERAH DATARAN RENDAH
DENGAN PERABANDINGAN PAKET TEKNOLOGI PETANI DENGAN
PAKET TEKNOLOGI INTRUDUKSI DI KABUPATEN MAJENE
Ketut Indrayana dan Muhtar
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Kompleks Perkatoran Gubernur Sulawesi Barat
Jln. Abdul Malik PattanaEndeng, Mamuju
Email: ketutindrayanstp@ymail.com
ABSTRAK
Tujuan dari pengkajian ini adalah mendapatkan paket teknologi bawang merah dataran
rendah spesifik lokasi dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
Pengkajian dilaksanakan di Desa Baruga, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten
Majene, Sulawesi Barat mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2014. Rancangan
percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan empat ulangan
(petani sebagai ulangan) yang terdiri dari tiga macam paket teknologi, yaitu : paket
teknologi budidaya bawang merah dari BALITSA, paket teknologi modifikasi, dan paket
teknologi petani. Dalam percobaan ini digunakan tiga varietas bawang merah yaitu
Maja, Bima Brebes, dan Manjung. Analisa data untuk membandingkan perlakuan paket
teknologi budidaya bawang merah dilakukan dengan uji t pada taraf 5 %. Sementara
data penerimaan usahatani dianalisis dengan RC ratio. Hasil pengkajian menunjukan
bahwa varietas bawang merah yang direkomendasikan dilokasi pengkajian adalah Bima
Brebes. Ketiga perlakuan paket teknologi (menggunakan varietas Bima Brebes) yang
dikaji menguntungkan untuk diterapkan karena RC ratio > 1. RC ratio masing-masing
perlakuan adalah paket teknologi Balitsa sebesar 5,2; paket teknologi modifikasi sebesar
5,3; dan paket teknologi petani sebesar 4,1. Berdasarkan analisis MBCR, maka teknologi
introduksi Balitsa dan modifikasi layak untuk dikembangkan.
Kata Kunci: Paket Teknologi, Bawang Merah, Usaha tani
PENDAHULUAN
Bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu komoditas sayuran
yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, baik ditinjau dari sisi pemenuhan konsumsi
nasional, sumber penghasilan petani, maupun potensinya sebagai penghasil devisa negara
sehingga mendapat perioritas untuk dikembangkan. Budidaya bawang merah di Indonesia
dapat dilakukan di hampir seluruh wilayah, termasuk di Sulawesi Barat. Rata-rata
produktivitas bawang merah nasianal baru mencapai 9,69 t/ha dan di Sulawesi Barat baru
sekitar 4,72 t/ha. Bahkan di Kabupaten Majene (sentra produksi bawang merah di
Sulawesi Barat) terjadi penurunan produktivitas bawang merah dari 5,41 t/ha pada tahun
2011 menjadi 4,8 t/ha. Produktivitas hasil bawang merah tersebut dipandang masih
rendah karena potensi hasil bawang merah berdasarkan hasil penelitian dari Balai
Penelitian Tanaman Sayuran dapat mencapai 12 – 15 t/ha (Suwandi et al. 1997).
Peningkatan produksi bawang merah di Indonesia pada umumnya, dan khususnya
di Sulawesi Barat selama ini bertumpu pada upaya intensifikasi penggunaan input
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produksi, terutama pupuk anorganik dan pestisida sintetis. Suwandi et al. (1991) dalam
Suwandi et al. (1997) melaporkan bahwa secara umum masalah dan kendala utama pada
budidaya bawang merah di tingkat petani adalah masalah serangan hama dan penyakit,
serta masalah penggunaan pestisida dan agrokimia lainnya. Pemupukan sistem petani
dengan dosis tinggi tidak selamanya memberikan manfaat terhadap pertumbuhan dan
hasil bawang merah, bahkan ada kecenderungan meningkatkan susut bobot (Hilman dan
Asgar 1995). Selain itu system pemupukan dosis tinggi juga dapat menciptakan
lingkungan yang cocok untuk perkembangan Fusarium oxysporum dan Alternaria porii
(Suryaningsih dan Asandhi 1992).
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan tercermin dari semakin
tingginya permintaan terhadap produk pangan yang aman untuk dikonsumsi, demikian
pula dengan pasar global yang menghendaki produk bermutu dengan tingkat kandungan
bahan kimia yang rendah, serta untuk mengurangi kerusakan lingkungan, maka secara
beransur-ansur harus segera diupayakan pengurangan penggunaan bahan kimia dan mulai
beralih kepada penggunaan bahan-bahan alami yang aman bagi lingkungan. Sejalan
dengan itu, peningkatan produksi bawang merah untuk memenuhi kebutuhan domestic
dan meningkatkan daya saing produk dapat ditempuh dengan jalan memperbaiki
teknologi budidaya di tingkat petani yang berorientasi pada peningkatan produktivitas
dan kualitas umbi, serta sejalan dengan prinsip-prinsip budidaya tanaman berkelanjutan.
Pengkajian dan demonstrasi plot dengan menerapkan teknologi hasil penelitian
dilaksanakan di tingkat petani untuk mempercepat transfer teknologi. Dengan demikian
diharapkan paket teknologi tersebut dapat dengan mudah diadopsi petani.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan perbaikan salah satu komponen
teknologi saja, produktivitas bawang merah dapat ditingkatkan seperti yang dilaporkan
oleh Thamrin et al. (2003) bahwa penggunaan bibit unggul varietas Bangkok dapat
meningkatkan hasil 13,30 t/ha. Hasil evaluasi perbaikan teknologi budidaya bawang
merah di Jawa Tengah dengan menggunakan paket teknologi yang diperbaiki melalui
penelitian (Balai Penelitian Tanaman Sayuran) dengan dosis pemupukan 500 kg ZA dan
200 kg Urea, 200 kg TSP dan 200 kg KCl per hektar dapat menekan biaya produksi total
sekitar 24 % dengan kenaikan hasil sebesar 9 % sehingga tambahan keuntungan relative
mencapai 49,3 % lebih tinggi dari teknologi petani (Hidayat et al. 1993). Selanjutnya
Suwandi et al. (1997) melaporkan bahwa perlakuan varietas dan macam teknologi yang
digunakan mempengaruhi pertumbuhan dan hasil bawang merah di dataran medium,
usahatani bawang merah dengan menggunakan varietas kuning pada tiga perlakuan
teknologi (Balitsa, modifikasi, cara petani) memberikan keuntungan, penggunaan
teknologi petani dengan menggunakan varietas Kuning tampak sudah cukup memadai,
untuk varietas Keling diperlukan perbaikan teknologi modifikasi untuk memperoleh
keuntungan usahataninya, sedangkan varietas Bima Brebes mengalami kerugian untuk
ketiga perlakuan teknologi.
Pengkajian ini bertujuan untuk mendapatkan paket teknologi bawang merah pada
kondisi agroekosistem dataran rendah spesifik lokasi dan meningkatkan produktivitas dan
pendapatan petani. Hasil pengkajian tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan
untuk peningkatan produksi dan pendapatan petani bawang merah dataran rendah di
Sulawesi Barat atau daerah lain dengan kondisi agroekosistem serupa.
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METODOLOGI
Waktu dan Tempat
Pengkajian dilaksanakan di Desa Baruga, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten
Majene, Sulawesi Barat mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2014. Lokasi
pengkajian ditentukan berdasarkan luas areal pertanaman bawang merah (sentra produksi)
dan hasil koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat dan
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Majene.
Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan pada pengkajian ini antara lain: benih bawang
merah (Maja, Bima Brebes, dan Manjung), pupuk organik/kompos, pupuk in-organik,
pestisida, feromon Exi, dan lain-lain; dan alat yang dipakai adalah: cangkul, ember
plastik, keranjang plastik, embrad, sprayer, dan perangkap.
Rancangan Pengkajian
Rancangan pengakajian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok
dengan empat ulangan (petani sebagai ulangan). Jumlah total perlakuan sebanyak
sembilan buah yang merupakan kombinasi perlakuan tiga varietas dan tiga paket
teknologi budidaya bawang merah. Sedangkan luas satuan petak percobaan pada setiap
perlakuan adalah 100 m2/ulangan/paket teknologi. Secara umum perlakuan percobaan
terdiri dari tiga macam paket teknologi, yaitu : paket teknologi budidaya bawang merah
dari BALITSA, paket teknologi modifikasi, dan paket teknologi petani. Dalam
percobaan ini digunakan tiga varietas bawang merah yaitu Maja, Bima Brebes, dan
Manjung. Rincian perlakuan percobaan tersebut (Tabel 1).
Persiapan lahan dilakukan dengan mengolah tanah. Tanah tersebut dibiarkan
sampai kering kemudian diolah lagi 2-3 kali hingga gembur, kemudian dibuat bedenganbedengan, parit dengan lebar sesuai dengan perlakuan yang diuji. Sebelum tanam,
bedengan disiram, kemudian umbi bibit ditanam tegak dengan membenamkan 2/3 bagian
umbi ke dalam tanah dengan jarak tanam umbi sesuai dengan perlakuan yang diuji. Umbi
yang digunakan berumur 2-3 bulan dari panen (ciri tunas sudah sampai ke ujung umbi).
Setelah tanam, bedengan disiram kembali. Pemupukan dilakukan sesuai dengan dosis
anjuran dan cara sesuai dengan perlakuan. Pengendalian hama dan penyakit utama
dilakukan dengan pendekatan PHT (Pengelolaan Hama Terpadu) dan sesuai cara petani.
Pemeliharaan lainnya seperti penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan. Penyiangan
dilakukan 2-3 kali selama satu musim tanam, terutama pada umur 2 minggu setelah
tanam. Perbaikan pinggir bedengan dilakukan bersamaan dengan waktu penyiangan.
Panen bawang merah dilakukan setelah umurnya cukup tua (60-70 HST) dengan cirri-ciri
berupa leher batang 60 % lunak, tanaman rebah dan daun menguning. Bawang merah
yang dipanen diikat pada batangnya untuk mempermudah penanganan dan umbi dijemur
sampai cukup kering (1-2 minggu) di bawah sinar matahari langsung.
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Tabel 1. Paket teknologi budidaya bawang merah yang diuji dilahan Petani
PAKET TEKNOLOGI
No Uraian
BALITSA
MODIFIKASI
1. Varietas
Bima Brebes, maja, Bima Brebes, maja,
manjung
manjung
2. Jarak tanam
20 x 15 cm
20 x 17,5 cm
2
(populasi tanaman) (40 – 45 / m )
(30 – 35 / m2)
3. Penggunaan Pupuk
Organik
Kompos (5 t/ha)
Pukan ayam (10t/ha)
- Pupuk organik
(dosis)
Seminggu sebelum Seminggu sebelum
- waktu aplikasi
tanam
tanam
4. Penggunaan pupuk 450 kg Urea + 200
175 kg Urea + 175
kimia ( 1ha)
kg SP36 + 200 kg
kg SP36 + 175 kg
KCl
KCl + 400 kg ZA
- Cara aplikasi
P diplikasikan
P diplikasikan
pupuk
sekaligus
sekaligus
sebelum/pada saat
sebelum/pada saat
tanam
tanam
N &K
N&K diaplikasikan 3
diaplikasikan 3
kali: 10-15 HST, 25kali: 10-15 HST,
30 HST, dan 35 -40
25-30 HST, dan 35 HST
-40 HST
Larikan disebelah
kiri dan kanan
Larikan disebelah
tanaman, lalu ditutup
kiri dan kanan
dengan tanah
tanaman, lalu
ditutup dengan
tanah
5. Pengendalian hama PHT (Feromon exi, PHT (Feromon exi,
dan penyakit
perangkap likat
perangkap likat
warna kuning, ,
warna kuning, ,
pengambilan
pengambilan
kelompok telur,
kelompok telur,
pestisida kimia bila pestisida kimia bila
diperlukan
diperlukan

PETANI
Bima Brebes,
maja, manjung
20 x 20 cm
(25 – 30 / m2)

Tidak tentu
Sebelum tanam
500 kg SP36 +
500 kg ZA
P diaplikasikan
sebelum tanam
N diaplikasikan
pada umur 20-30
HST
Disebar/dihambur
disekitar tanaman
tanpa ditutup
dengan tanah

Non-PHT

Analisa Data
Analisa data untuk membandingkan perlakuan paket teknologi budidaya bawang
merah dilakukan dengan uji t pada taraf 5 %. Sementara data penerimaan usahatani
dianalisis dengan RC ratio.Untuk mengetahui dampak penerapan teknologi budidaya
dianalisis menggunakan Marginal Benefit Cost Ratio (MBCR):
(Q 2 pQ 2 ) – (Q 1 pQ 1 )
MBCR = -------------------------------------C2 – C1
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Dimana:
Q1 = produksi bawang merah dengan teknologi cara petani (kg)
Q2 = produksi bawang merah dengan teknologi baru (kg)
pQ1 = harga produksi bawang merah dengan teknologi cara petani (Rp)
pQ2 = harga produksi bawang merah dengan teknologi baru (Rp)
C1 = Total biaya pada teknologi cara petani (Rp)
C2 = total biaya pada teknologi baru (Rp)
Secara teoritis, keputusan mengadopsi teknologi baru layak dilakukan jika MBCR > 1
artinya tambahan penerimaan yang diperoleh dari penerapan teknologi baru harus lebih
besar dari tambahan biaya. Jadi jika tambahan penerimaan usahatani teknologi budidaya
anjuran lebih besar dari tambahan biayanya maka usahatani teknologi tersebut layak
untuk diterapkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Umbi Bibit
Berat umbi bibit bawang merah (varietas Bima Brebes, Manjung, dan Maja)
(Tabel 2) dan jumlah tanaman bawang merah (var. Bima Brebes, Manjung, dan Maja)
(Tabel 3) per plot (100 m2) pada saat tanam, secara nyata tidak dipengaruhi oleh paket
teknologi yang digunakan. Meskipun demikian berat umbi bibit dan jumlah tanaman
bawang merah per plot pada saat tanam cenderung menurun jika menggunakan paket
teknologi petani dibandingkan dengan jika menggunakan paket teknologi Balitsa atau
modifikasi, artinya paket teknologi petani dibanding dengan paket teknologi Balitsa atau
modifikasi menggunakan umbi bibit yang lebih sedikit. Hal ini disebabkan karena pada
paket teknologi petani menggunakan jarak tanam yang lebih lebar (20 cm x 20 cm)
dibandingkan dengan paket teknologi Balitsa (20 cm x 15 cm) atau paket teknologi
modifikasi (20 cm x 17,5 cm)
Tabel 2. Pengaruh Perlakuan Paket Teknologi Budidaya Terhadap Berat Umbi Bibit
Bawang Merah (kg) per Plot (100 cm2) pada Saat Tanam
Paket Teknologi
Varietas
BALITSA
MODIFIKASI
CARA PETANI
Bima Brebes
18,35 a
18,52 a
18,07 a
Manjung

19,10 a

19,50 a

17,45 a

Maja

19,30 a

20,92 a

18,57 a

Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
t 0,05 %.
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Tabel 3. Pengaruh Perlakuan Paket Teknologi Budidaya Terhadap Jumlah Tanaman
Bawang Merah per Plot (100 cm2) pada Saat Tanam
Paket Teknologi
Varietas
BALITSA
MODIFIKASI
CARA PETANI
Bima Brebes
2906,50 a
2895,00 a
2870,00 a
Manjung

2912,00 a

2874,00 a

2862,25 a

Maja

2909,25 a

2920,25 a

2904,75 a

Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
t 0,05 %.
Hasil Umbi
Hasil uji t pada taraf 5 % menunjukkan bahwa perlakuan paket teknologi Balitsa
atau modifikasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat umbi basah bawang
merah (var. Bima Brebes, Manjung, dan Maja) (Tabel 4) dan terhadap berat umbi kering
bawang merah (var. Bima Brebes, Manjung, dan Maja) (Tabel 5). Berat umbi basah
bawang merah (var. Bima Brebes) tertinggi diperoleh pada perlakuan paket teknologi
modifikasi (419,97 kg/100 m2) dan kemudian disusul perlakuan paket teknologi Balitsa
(393,10 kg/m2) berbeda nyata dengan berat umbi basah bawang merah dengan varietas
yang sama yang diperoleh pada perlakuan cara petani. Hal yang sama terjadi pada hasil
umbi kering bawang merah (var. Bima Brebes) yang diperoleh dari perlakuan paket
modifikasi (280,675 kg/100 m2) atau paket Balitsa (278,275 kg/100 m2) nyata lebih
tinggi dibanding dengan perlakuan paket petani (207,575 kg/100m2). Sedangkan hasil
umbi basah atau umbi kering bawang merah (var. Manjung dan Maja) tidak berbeda
nyata antar perlakuan paket teknologi. Meskipun demikian perlakuan paket teknologi
Balitsa atau modifikasi cenderung menghasilkan umbi basah dan umbi kering lebih tinggi
dibandingkan dengan perlakuan paket teknologi petani. Perbedaan hasil yang diperoleh
disebabkan oleh adanya perbedaan komponen teknologi dalam paket (varietas, jarak
tanam, jenis pupuk, dosis pupuk, cara aplikasi dan pengelolaan hama dan penyakit
tanaman).
Varietas yang digunakan mempengaruhi hasi bawang merah. Artinya ada varietas
tertentu yang memberikan hasil produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas
lain pada lokasi tertentu dengan paket teknologi budidaya yang sama. Hasil tertinggi
diperoleh dari varietas Bima Brebes dengan semua paket teknologi, kemudian disusul
oleh varietas Manjung dan Maja.
Menurut Stallen dan Hilman (1991) kerapatan tanaman dapat mempengaruhi bobot dan
ukuran umbi yang dihasilkan per satuan luas. Tanaman bawang merah lebih peka
dibanding dengan tanaman lainnya dalam pengambilan hara dalam tanah disebabkan
karena perakaran tanaman bawang merah pendek dan tidak bercabang sehingga tanaman
bawang merah membutuhkan dan merespon baik penambahan pupuk dari luar (Brewster
1994). Pemupukan dengan pupuk NPK sangat penting untuk pertumbuhan dan
perkembangan tanaman serta hasil umbi bawang merah. Dosis pupuk tanaman bawang
merah berdasarkan rekomendasi Balitsa adalah 150-200 kg N/ha. 70-90 kg P2O5/ha
(200-250 kg SP-36/ha, 50-100 kg K2O/ha (100-200 kg KCl/ha dengan komposisi pupuk
N yang paling baik untuk menghasilkan umbi bawang merah konsumsi adalah 1/3 N
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(urea) + 2/3 N (ZA) (Sumarni dan Hidayat 2005). Aplikasi pupuk NPK (15-15-15) dosis
5 g/tanaman atau setara 400-800 kg/ha NPK meningkatkan bobot umbi per rumn hasil
total umbi (Sumiati dan Gunawan 2006).
Tabel 4. Pengaruh Perlakuan Paket Teknologi Budidaya Terhadap Berat Umbi Basah
Bawang Merah (kg) per Plot (100 cm2) pada Saat Panen
Paket Teknologi
Varietas
BALITSA
MODIFIKASI
CARA PETANI
Bima Brebes
393,10 a
419,97 a
323,60 b
Manjung

345,90 a

360,05 a

309,75 a

Maja

276,57 a

317,27 a

297,52 a

Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
t 0,05 %.
Tabel 5. Pengaruh Perlakuan Paket Teknologi Budidaya Terhadap Hasil Umbi Kering
Bawang Merah (kg) per Plot (100 cm2) Setelah dijemur
Paket Teknologi
Varietas
BALITSA
MODIFIKASI
CARA PETANI
Bima Brebes
278,275 a
280,675 a
207,575 b
Manjung

226,300 a

217,524 a

195,900 a

Maja

169,000 a

179,975 a

181,675 a

Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
t 0,05 %.
Hama dan Penyakit
Populasi imago hama Spodoptera exigua dapat diamati dengan memasang
perangkap stoples berferomon-exi. Feromon-exi merupakan senyawa kimia yang
digunakan serangga dewasa untuk berkomunikasi antara betina dan jantan yang disebut
dengan feromon seks. Feromon ini dapat menarik serangga jantan masuk ke perangkap
sehingga serangga jantan tersebut tidak sempat melakukan perkawinan dengan serangga
betina. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa feromon-exi yang dipasang di lokasi
pengkajian sebanyak 12 perangkap dapat menangkap sekitar 310 ekor imago jantan
Spodoptera exiqua selama kegiatan berlangsung. Berbeda dengan hasil pengamatan
Winarto (2009) menunjukkan dengan 24 perangkap feromon-exi mampu menangkap
imago jantan S. exiqua sebanyak 1059 ekor. Hal ini diduga karena kegiatan pengkajian ini
berlangsung pada musim hujan dan diperkirakan populasi S. exiqua rendah sehingga
yang tertangkap juga sedikit. Namun demikian serangga jantan yang tertangkap tidak
dapat mengawini serangga betina atau dengan kata lain serangga betina tidak kawin lalu
mati (Anonim 2006). Dengan demikian dapat mengurangi populasi hama S. exiqua,
karena jumlah telur yang dihasilkan oleh imago betina sekitar 500-600 butir/ekor.
Demikian juga perangkap likat kuning yang dipasang di lokasi pengkajian sangat efektif
menangkap berbagai jenis serangga hama. Meskipun pada pengkajian ini tidak dilakukan
identifikasi pada serangga yang tertangkap.
Pengamatan penyakit terutama penyakit Fusarium oxysporum dan penyakit
Alternaria porry pada tanaman setelah berumur 50 hari setelah tanam sehingga tidak
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memberikan pengaruh terhadap penurunan produksi. Hal ini terjadi karena dipicu dengan
kelembaban yang tinggi pada umur tersebut, dan serangannya dijumpai baik pada
perlakukan paket Balitsa, modifikasi ataupun paket petani.
Analisis Usahatani
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kelayakan usahatani
adalah dengan menghitung RC ratio, yaitu dengan membandingkan nilai hasil
perhitungan antara revenue (penerimaan) dengan cost (biaya) (Gittinger 1986).
Komponen biaya variabel yang d iperhitungkan adalah umbi bibit, pestisida, pupuk, dan
tenaga kerja, sedangkan biaya tetap dalam pengkajian ini tidak dihitung. Standar harga
yang digunakan adalah harga yang berlaku pada saat pengkajian dilaksanakan. Analisa
usahatani bawang merah (varietas Bima Brebes) dilakukan pada ketiga paket teknologi.
Biaya produksi tertinggi yang dikeluarkan pada paket teknologi yang diterapkan adalah
berturut-turut paket teknologi Balitsa (Rp. 29.819.000,-), paket modifikasi (Rp.
29.768.500.-) dan paket petani (Rp. 28.520.000,-) (Tabel 6). Adanya perbedaan biaya
produksi dari masing-masing perlakuan karena penerapan teknologi yang berbeda seperti
pada penggunaan benih, jenis dan dosis pupuk dan juga akan berpengaruh pada jumlah
penerimaan usahatani. Penerimaan terbesar diperoleh dari perlakuan paket teknologi
modifikasi (Rp. 157.575.000,-), kemudian disusul berturut-turut perlakuan paket
teknologi Balitsa (Rp. 156.525.000,-) dan perlakuan paket teknologi petani (Rp.
116.760.000,-). Berdasarkan analisis usahatani diperoleh nilai RC ratio masing-masing
perlakuan adalah paket teknologi Balitsa sebesar 5,2; paket teknologi modifikasi sebesar
5,3; dan paket teknologi petani sebesar 4,1. (Tabel 6). Ketiga perlakuan paket teknologi
yang dikaji menguntungkan untuk diterapkan karena RC ratio > 1. Meskipun demikian,
pendapatan tertinggi diperoleh pada perlakuan paket teknologi modifikasi (Rp.
128.106.500,- per ha), kemudin disusul paket teknologi Balitsa (Rp. 126.706.000,- per
ha), dan paket teknologi petani (Rp. 88.240.000,- per ha).
Kelayakan penerapan teknologi introduksi (paket teknollogi Balitsa) dapat
diketahui dengan dengan menggunakan analisis MBCR (Marginal Benefit Cost Ratio)
sebagai berikut :
Rp.156.525.000–Rp.116.760.000
MBCR = ------------------------------------Rp.29.819.000 – Rp. 28.520.000
= 30,612
Kelayakan penerapan teknologi introduksi (paket teknollogi modifikasi) adalah
sebagai berikut :
Rp.157.875.000–Rp. 116.760.000
MBCR =-------------------------------------Rp. 29.768.500 – Rp. 28.520.000
= 32,932
Berdasarkan analisis MBCR di atas, tambahan penerimaan usahatani teknologi budidaya
introduksi (Balitsa dan modifikasi) lebih besar dari tambahan biayanya maka usahatani
teknologi tersebut layak untu diterapkan.
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Tabel 6. Analisis Usahatani Bawang Merah pada Berbagai Paket Teknologi di Desa
Baruga, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene tahun 2014
Paket Teknologi (Rp)
No
Uraian
BALITSA
MODIFIKASI
PETANI
1.
Umbi bibit
19.264.000
19.446.000
18.970.000
2.

Pestisida
- Insektisida
- Herbisida
- Fungisida

3.

1.500.000
400.000
1.500.000

1.500.000
400.000
1.500.000

1.605.000
2.500.000

1.872.500
2.000.000

2.100.000
1.000.000

850.000
425.000
325.000
250.000
600.000
300.000
300.000

850.000
425.000
325.000
250.000
600.000
300.000
300.000

850.000
425.000
325.000
250.000
600.000
300.000
300.000

29.819.000

29.768.500

28.520.000

20.870

21.050

15.568

Pupuk
- Pupuk anorganik
- Pupupk organik

4.

1.500.000
400.000
1.500.000

Tenaga Kerja
-

Pengolahan lahan
Pembuatan bedengan
Tanam
Penyiangan
Penyemprotan
Pemupukan
Panen

5.

Total Biaya

6.

Produksi (kg)

7.

Penerimaan

156.525.000

157.875.000

116.760.000

8.

Pendapatan

126.706.000

128.106.000

88.240.000

9.

RC ratio

5,2

5,3

4,1

KESIMPULAN
1. Varietas bawang merah yang sebaiknya direkomendasikan dilokasi pengkajian adalah
Bima Brebes
2. Ketiga perlakuan paket teknologi (menggunakan varietas Bima Brebes) yang dikaji
menguntungkan untuk diterapkan karena RC ratio > 1. RC ratio masing-masing
perlakuan adalah paket teknologi Balitsa sebesar 5,2; paket teknologi modifikasi
sebesar 5,3; dan paket teknologi petani sebesar 4,1.
3. Berdasarkan analisis MBCR, maka teknologi introduksi Balitsa dan modifikasi layak
untuk dikembangkan.
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ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN TIM PENGGERAK PKK
DAN ORGANISASI WANITA LAINNYA TENTANG INOVASI
TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN CABAI
DI PROVINSI BENGKULU
Siswani Dwi Daliani, Sri Suryani M. Rambe dan Linda Harta
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu
Jl. Irian Km 6,5 Bengkulu Telp. (0736) 23030
Email:ssmrambe@yahoo.co.id
ABSTRAK
Pengembangan kawasan tanaman cabai merupakan salah satu program Kementerian
Pertanian yang telah dicanangkan dalam launching Gerakan Tanam (gertam) Cabai
bertempat di BPTP Balitbangtan Bengkulu Provinsi Bengkulu. Gertam cabai
dilaksanakan melalui pemberdayaan tim penggerak PKK Provinsi Bengkulu dan
Organisasi wanita yang diharapkan dapat meningkatkan produksi cabai untuk
mengatasi tingginya harga cabai dipasaran. Peningkatan perilaku ibu–ibu tim penggerak
PKK dan organisasi wanita melalui perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan
merupakan salah satu strategi untuk mempercepat transfer teknologi kepada pengguna.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tim penggerak PKK Provinsi
Bengkulu dan Organisasi wanita tentang inovasi teknologi budidaya cabai. Kegiatan ini
dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017 bertempat di BPTP Balitbangtan
Bengkulu. Metode diseminasi yang digunakan berupa penyampaian materi
(presentasi ) teknologi budidaya cabai oleh nara sumber dari BPTP Balitbangtan
Bengkulu. Pengumpulan data secara purposive diambil setelah selesai acara launching
Gerakan Tanam Cabai dan penyampaian materi budidaya cabai dengan responden
anggota tim penggerak PKK Provinsi, tim penggerak PKK Kabupaten, Persit Kartika
Candra Kirana, Bhayangkari, IWAPI, Jalasenastri dengan jumlah responden 34 orang.
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan interval class. Hasil
kajian memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan tim penggerak PKK dan organisasi
wanita lainnya tentang teknologi budidaya cabai 2,47 yang termasuk pada katagori
cukup tahu.
Kata Kunci: Pengetahuan, tim penggerak PKK, organisasi wanita. budidaya cabai
PENDAHULUAN
Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga , Kementrian
Pertanian telah mengembangkan program “Optimalisasi Pemanfaatan lahan Pekarangan“
dengan memberdayakan kelompok wanita dan keluarga untuk memperoleh berbagai jenis
pangan di pekarangan seperti tanaman sayuran seperti cabai, terong, tomat , buah ,
sumber protein hewani dan sumber karbohidrat. Sampai saat ini telah dikembangkan di
lebih dari 18 ribu kelompok / desa. Menyikapi fluktuasi harga cabai yang terjadi setiap
tahun, maka penanaman cabai di lahan pekarangan merupakan salah satu solusi untuk
membantu penyediaan cabai secara berkelanjutan ditingkat rumah tangga. Gertam Cabai (
Gerakan Tanam Cabai) merupakan upaya Kementerian Pertanian untuk mengajak
masyarakat untuk menanam cabai agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya
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sendiri. Selain itu juga sebagai salah satu terobosan mengatasi permasalahan fluktuasi
harga cabai yang sering kali meresahkan mayarakat terutama ibu-ibu rumah tangga.
Untuk mensukseskan Gerakan tersebut , Kementrian melibatkan tim Penggerak PKK (TP
PKK) Pusat dan Daerah. Himbauan Mentri pun menganjurkan untuk melakukan
penanaman minimal 20 batang pohon cabai disetiap rumah tangga.Luas lahan pekarangan
diseluruh Indonesia terdapat 10 juta hectare, dan kebanyakan belum termanfaatkan , dari
jumlah tersebut ditargetkan setidaknya 20% dapat ditanami cabai oleh masyarakat
Indonesia.Mentri Pertanian menjelaskan dengan menggandeng TP PKK, bahwa program
Gertam Cabai juga tidak luput dari peran ibu- ibu rumah tangga dari seluruh Indonesia,
terdapat 126 juta wanita dan 67 juta rumah tangga. Untuk Provinsi Bengkulu
pencanangan Gertam cabai dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2017 bertempat di
BPTP Balitbangtan Bengkulu, menghadirkan tim Penggerak PKK Provinsi, TP PKK 10
Kabupaten Kota se Provinsi Bengkulu, Persit Kartika Chandra Kirana, Bhayangkari,
IWAPI, Jalasenastri, dan BKOW. Jumlah bibit cabai yang disebarkan sebanyak 50 ribu
yang dibagi masing- masing kabupaten / kota sebanyak 5 ribu batang. Tanaman Cabai
merah ( Capsicum annum L) merupakan salah satu komoditas penting yang dikenal
sebagai penyedap dan pelengkap menu masakan khas Indonesia.
Kebutuhan akan cabai merah semakin meningkat sejalan dengan semakin
beragamnya jenis dan menu masakan yang menggunakan cabai merah serta semakin
tingginya ekspor komoditas non migas . Cabai merah pada dasawarsa terakhir ini
merupakan komoditas unggulan diantara 18 jenis sayuran komersial yang dibudidayakan
di Indonesia walaupun harga cabai merah tersebut selalu mengalami fluktuasi harga yang
tajam, namun minat petani untuk membudidayakan tetap tinggi. Melihat tingginya minat
petani dalam budidaya cabai merah ini , perlu diadakan upaya peningkatan produksi
cabai merah tersebut. Banyak factor yang perlu diperhatikan dalam mengusahakan
tanaman cabai agar mendapat hasil yang optimum dan mutu yang baik, salah satu
diantaranya adalah faktor teknik budidaya . (Haryadi, 1982). Produksi cabai di Indonesia
masih rendah dengan rata – rata nasional hanya mencapai 5,5 ton/ ha, sedangkan potensi
produksinya dapat mencapai 20 ton /ha
(Santika, 2006). Berdasarkan hal itu,
maka usaha peningkatan produksi cabai harus dilakukan antara lain melalui peningkatan
pengetahuan teknologi budidaya kepada petani/masyarakat. Peningkatan perilaku ibu–ibu
tim penggerak PKK dan organisasi wanita lainnya seperti Persit Kartika Candra Kirana,
Bhayangkari, IWAPI, Jalasenastri dan lainnya melalui perubahan sikap, pengetahuan dan
keterampilan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat transfer teknologi kepada
masyarakat/pengguna. Untuk mendukung peningkatan produksi cabai melalui
pemanfaatan lahan pekarangan perlu dilaksanakan diseminasi inovasi teknologi budidaya
cabai kepada ibu-ibu rumah tangga khususnya yang aktif dalam organisasi wanita.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tim penggerak PKK Provinsi
Bengkulu dan Organisasi wanita lainnya tentang inovasi teknologi budidaya cabai.
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METODOLOGI
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017 bertempat di BPTP
Balitbangtan Bengkulu. Metode diseminasi yang digunakan berupa penyampaian materi
(presentasi) teknologi budidaya cabai di lahan pekarangan oleh Nara Sumber dari BPTP
Balitbangtan Bengkulu dan didukung dengan media cetak berupa leaflet.
Pengumpulan data secara purposive diambil setelah selesai acara launching
Gerakan Tanam Cabai dan Penyampaian materi budidaya cabai. Responden yang
digunakan adalah anggota tim penggerak PKK Provinsi, tim penggerak PKK Kabupaten,
Persit Kartika Candra Kirana, Bhayangkari, IWAPI, Jalasenastri yang merupakan peserta
Launching Gerakan Tanam Cabai berjumlah 34 orang.
Setelah pelaksanaan kegiatan diseminasi dilakukan pengisian kuesioner oleh
peserta launching Gertam Cabai. Parameter yang diukur adalah tingkat pengetahuan
tentang teknologi budidaya cabai. Pengetahuan petani terhadap teknologi budidaya cabai
dilihat dari beberapa indikator yaitu karakteristik responden, media tanam, perlakuan
benih, cara tanam, pemupukan, pengendalian hama penyakit dan panen. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur menggunakan daftar
pertanyaan (kuesioner) untuk mengumpulkan data dan informasi dari responden yang
telah ditetapkan.
Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan statistik
deskriptif dan interval kelas. Pertanyaan pada setiap indikator dibagi menjadi 5 skor: 1
(sangat tidak tahu); 2 (kurang tahu); 3 (cukup tahu); 4 (tahu); dan 5 (sangat tahu).
Menurut Nasution dan Barizi dalam Rentha, T (2007), penentuan interval kelas untuk
masing-masing indikator adalah:
NR = NST – NSR

dan

PI

= NR : JIK

Dimana : NR : Nilai Range
PI
: Panjang Interval
NST : Nilai Skor Tertinggi
JIK
: Jumlah Interval Kelas
NSR : Nilai Skor Terendah
Secara rinci nilai interval kelas per pertanyaan dan kriteria nilai indikator tersaji
pada Tabel 1 serta jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, jumlah sampel
serta teknik analisis dan sumber acuan teknik analisis berdasarkan tujuan evaluasi
disajikan pada Tabel 2.
Tabel 1. Nilai Interval Kelas per Pertanyaan dan Kriteria Nilai Indikator
No.
Interval Kelas (Per Pertanyaan)
Kriteria Nilai
1.
1,00 ≤ x ≤ 1,80
Sangat tidak tahu
2.
1,80 < x ≤ 2,60
Kurang tahu
3.
2,60 < x ≤ 3,40
Cukup tahu
4.
3,40 < x ≤ 4,20
Tahu
5.
4,20 < x ≤ 5,00
Sangat tahu
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Rata-rata umur responden yang merupakan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung
dalam Tim Penggerak PKK maupun organisasi wanita lainnya adalah 46 tahun dengan
kisaran umur 35 tahun hingga 57 tahun (Tabel 1). Persentase terbanyak pada umur 41-50
tahun yaitu sebanyak 52%. Mayoritas responden berusia 41-50 tahun (tergolong usia
produktif) yang berarti masih memiliki minat yang tinggi untuk belajar. Umur seseorang
akan mempengaruhi perilaku, pola pengambilan keputusan, cara berpikir, serta minat
untuk mengadopsi suatu teknologi.
Tingkat pendidikan responden berada pada kriteria pendidikan sedang dimana
responden yang tamat

SMP 3%, SMA 32o%, D3 9% serta sarjana 56%. Tingkat

pendidikan seseorang berpengaruh terhadap pola pikir dan daya nalar. Semakin tinggi
pendidikannya maka pola pikir dan daya penalarannya akan semakin rasional (Saridewi
dan Siregar, 2010).
Tabel 1.
No.
1.

Karakteristik Responden Tim Penggerak PKK dan Organisasi Wanita di
Provinsi Bengkulu Tahun 2017
Karakteristik Petani
Kelompok
Jumlah (orang)
%
(tahun)
Umur
31 – 40
9
26,47
41 – 50
16
47,06
51 – 60
9
26,47

Jumlah
2. Pendidikan

Jumlah
Sumber : Data primer (2017)

SMP
SMA
DIII
S1

30
1
11
3
19

100,00
2,94
32,35
8,82
55,88

30

100,00

Syafruddin et al. (2006) menyatakan bahwa setiap individu memiliki kemampuan
berbeda untuk mengembangkan pengetahuan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya
perbedaan karakteristik individu tersebut. Tiap karakter yang melekat pada individu akan
membentuk kepribadian dan orientasi perilaku tersendiri dengan cara yang berbeda pula.
Tingkat Pengetahuan
Perubahan perilaku baru adalah suatu proses yang komplek dan memerlukan
waktu yang relatif lama. Tahapan yang pertama adalah pengetahuan, sebelum seseorang
mengadopsi perilaku baru harus tahu terlebih dahulu apa arti atau manfaat perilaku
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tersebut. Sehingga perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan. Jika
pengetahuan yang dimiliki sudah baik harapannya akan diterapkan pada praktiknya dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pengetahuan yang baik tentang suatu hal, akan
mendorong terjadinya perubahan perilaku.
Hasil kajian analisis tingkat pengetahuan ibu-ibu Tim Penggerak PKK dan organisasi
wanita lainnya tentang teknologi budidaya cabai disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Teknologi Budidaya Cabai Tahun
2017
Skor Pengetahuan
Kriteria
Uraian
Persiapan media semai
2,79
Cukup Tahu
Perbandingan media semai
2,47
Kurang Tahu
Perlakuan benih
2,03
Kurang Tahu
Tanam
2,59
Kurang Tahu
Pemberian insektisida dalam media tanah
2,26
Kurang Tahu
Umur bibit siap tanam
2,55
Kurang Tahu
Kriteria bibit cabai yang baik
2,79
Cukup Tahu
Pemupukan cabai
2,62
Cukup Tahu
Pengendalian hama lalat buah
1,94
Kurang Tahu
Pencegahan keriting daun
2,38
Kurang Tahu
Panen
2,62
Cukup Tahu
Rata – rata
2,47
Cukup Tahu
Sumber : Data primer (2017)
Dari tabel 2 terlihat bahwa pengetahuan ibu-ibu terhadap teknologi budidaya
cabai berkisar pada kurang tahu dan cukup tahu. Sekitar 40% merasa cukup tahu terhadap
teknologi budidaya cabai, sedangkan sisanya merasa kurang tahu. Rata-rata pengetahuan
ibu-ibu sebesar 2,47% yang termasuk dalamm katagori cukup tahu.
Teknologi untuk penyemaian (media, perlakuan benih) serta pengendalian hama
penyakit (pemberian insektisida, hama lalat buah dan penyakit keriting daun) masih
belum begitu dikuasai oleh ibu-ibu TP PKK dan organisasi wanita lainnya, sedangkan
teknologi lainnya sudah cukup dikuasai oleh mereka. Oleh karena itu, masih diperlukan
pembinaan lanjutan kepada mereka agar tingkat pengetahuannya lebih tinggi dan mampu
memahami, menguasai dan pada akhirnya akan menerapkan teknologi budidaya cabai
yang dianjurkan.
Dari hasil penyampaian inovasi teknologi melalui pertemuan tatap muka
langsung dan penyebaran media cetak dapat terlihat bahwa frekuensi penyampaian
inovasi teknologi masih perlu ditingkatkan. Ibu-ibu tersebut belum mampu menyerap
ilmu yang diberikan hanya dengan sekali penyampaian, tetapi masih perlu dibimbing
lebih lanjut. Dalam diseminasi tersebut belum ada praktek melakukan budidaya cabai,
sehingga hanya sebagian ibu-ibu yang menguasai cara budidaya cabai, terutama yang
memang pernah menanam cabai di pekarangannya walaupun masih secara tradisional,
belum sesuai rekomendasi teknologi anjuran.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudarta (2002) pengetahuan petani sangat
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membantu dan menunjang kemampuannya untuk mengadopsi teknologi dalam
usahataninya dan kelanggengan usahataninya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan petani
maka kemampuannya dalam mengadopsi teknologi di bidang pertanian juga tinggi, dan
sebaliknya.
Pengetahuan sebagai alat jaminan yang sangat penting untuk terbentuknya
tindakan seseorang dari pengalaman, dan hasil penelitian membuktikan bahwa perilaku
didasarkan atas pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan tanpa didasari
pengetahuan.
Seperti yang dikemukakan oleh Sudarta (2005) bahwa dalam akselerasi
pembangunan pertanian, pengetahuan individu pertanian mempunyai arti penting, karena
pengetahuan dapat mempertinggi kemampuan dalam mengadopsi teknologi baru di
bidang pertanian. Jika pengetahuan tinggi dan individu bersikap positif terhadap suatu
teknologi baru di bidang pertanian, maka penerapan teknologi tersebut akan memberikan
hasil secara lebih memuaskan baik secara kuantitas maupun kualitas. Setiap individu
memiliki kemampuan berbeda untuk mengembangkan pengetahuan. Hal tersebut
disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik individu tersebut. Tiap karakter yang
melekat pada individu akan membentuk kepribadian dan orientasi perilaku tersendiri
dengan cara yang berbeda pula.
Korelasi antara Umur dan Pendidikan dengan Tingkat Pengetahuan
Menurut Saridewi dan Siregar (2010) usia produktif berada pada kisaran usia 1564 tahun. Semakin muda usia seseorang biasanya mempunyai semangat yang lebih tinggi
untuk mengetahui berbagai hal yang belum diketahui. Sehingga mereka biasanya
berusaha lebih cepat untuk melakukan adopsi inovasi walaupun sebenarnya mereka masih
belum berpengalaman terhadap adopsi inovasi tersebut (Soekartawi, 1988). Tetapi dari
hasil analisis korelasi hasil kajian ini ternyata umur responden ibu-ibu tim penggerak
PKK dan organisasi wanita lainnya di Provinsi Bengkulu tidak mempunyai korelasi yang
signifikan terhadap tingkat pengetahuannya tentang teknologi budidaya cabai (r2: 0,17).
Hal ini diduga karena umur responden tersebut cukup merata, dan masih termasuk dalam
usia produktif (grafik 1).
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Gambar 1. Korelasi Tingkat Pengetahuan dengan Umur Responden
Dari hasil analisis korelasi hasil kajian ini (Gambar 2) ternyata pendidikan
responden ibu-ibu tim penggerak PKK dan organisasi wanita lainnya di Provinsi
Bengkulu tidak mempunyai korelasi terhadap tingkat pengetahuan tentang teknologi
budidaya cabai (r2: 0,009). Hal ini diduga karena walaupun pendidikan responden cukup
tinggi tetapi karena backgroundnya bukan pertanian, sehingga tidak berpengaruh
terhadap tingginya pengetahuan tentang teknologi budidaya cabai. Adapun responden
yang sudah pernah menanam cabai di pekarangan sebanyak 58,33%.
4
3,5

Pengetahuan

3
2,5

y = -0,0242x + 2,7717
R² = 0,0089

2

Tingkat Pengetahuan

1,5

Linear (Tingkat
Pengetahuan)

1
0,5
0

0

5

10

15

20

tingkat Pendidikan

Gambar 2. Korelasi Tingkat Pengetahuan dengan Pendidikan Responden
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Menurut Bandolan (2008), tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap
penerimaan teknologi yang diberikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi cara berpikir
terhadap respon-respon inovatif dan perubahan-perubahan yang dianjurkan. Dalam hal
menerima inovasi baru, responden dengan kondisi ini tergolong dalam kelompok mudah
menerima inovasi baru.
Menurut Soekartawi (1988), mereka yang berpendidikan tinggi relatif cepat
dalam melaksanakan adopsi teknologi. Begitu juga sebaliknya mereka yang
berpendidikan rendah relatif lebih sulit melaksanakan adopsi inovasi dengan cepat.
Pengetahuan merupakan tahap awal terjadinya persepsi yang kemudian
melahirkan sikap dan pada gilirannya melahirkan perbuatan atau tindakan. Dengan
adanya pengetahuan yang baik tentang suatu hal, akan mendorong terjadinya perubahan
perilaku. Sikap petani terhadap inovasi teknologi sangat tergantung dari pengetahuan dan
pengalaman lapangan mereka.
Pada dasarnya prilaku seseorang sangat di pengaruhi oleh pengetahuan,
kecakapan, dan sikap mental orang itu sendiri. Dengan digiatkannya penyuluhan
pertanian diharapkan akan terjadi perubahan-perubahan terutama pada perilaku serta
bentuk-bentuk kegiatanya seiring dengan terjadinya perubahan cara berpikir, cara kerja,
cara hidup, pengetahuan dan sikap mental yang lebih terarah dan lebih menguntungkan,
baik bagi dirinya beserta keluarganya maupun lingkungannya (Slamet , 2003).
Dari hasil kajian ini, diperoleh informasi yang akan digunakan untuk menyusun
kegiatan diseminasi selanjutnya agar peningkatan pengetahuan dapat lebih optimal
sehingga masyarakat mampu menerapkan teknologi budidaya cabai dengan benar.
Kegiatan yang perlu dilakukan antara lain berupa pelatihan dengan menggunakan media
audiovisual dan tercetak yang dilengkapi dengan praktek aplikasi teknologi.
KESIMPULAN
1. Tingkat pengetahuan ibu-ibu tim penggerak PKK (baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten) dan organisasi wanita lainnya di Provinsi Bengkulu tentang teknologi
budidaya cabai sebesar 2,74 yang termasuk dalam katagori cukup tahu.
2. Karakteristik ibu-ibu tim penggerak PKK dan organisasi wanita lainnya di Provinsi
Bengkulu dengan tingkat pengetahuan tidak mempunyai korelasi, baik umur maupun
tingkat pendidikannya.
3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu tim penggerak PKK dan
organisasi wanita lainnya di Provinsi Bengkulu masih perlu dilakukan antara lain
melalui pelatihan dan praktek langsung menanam cabai di pekarangan.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Litbang Pertanian. 2012. Panduan Umum Program Dukungan Pengembangan
Kawasan Agribisnis Hortikultura (PDPKAH). Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.
2010.
Menerapkan Metode Penyuluhan Level Supervisor. Badan Litbang Pertanian.
Jakarta.

63

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

BPPSDMP. 2010.
Menerapkan Metode Penyuluhan Level Supervisor.
Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Jakarta.
BPS Kab. Lebong. 2011. Kabupaten Lebong Dalam Angka. Badan Pusat Statistik
Kabupaten Lebong. Tubei.
Bungin, B. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan
Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Pertama. Cetakan
Pertama. Prenada Media. Jakarta.
Endarto, O,A. Supriyanto, S. Wuryantini. A, Triwiratno. 2006. Evaluasi Penerapan
Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS) pada Daerah Endemis CVPD
(Evaluation on Integratied Management for Healthy Citrus Orchards (IMHCO) at
CVPD Endemik. Prosiding Seminar Nasional Jeruk Tropika Indonesia Batu, 28 –
29 Juli 2005:hal.277-295.
Hendayana, R. 2011. Mempercepat Pembangunan Perdesaan dengan Inovasi
Pertanian. http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2011/02/13/mempercepatpembangunan-perdesaan-dengan-inovasi-pertanian. [diakses tanggal 22 Juni 2011].
Kemtan. 2009. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014.
Kementerian Pertanian.
Levis, L. R. 1996. Komunikasi Penyuluhan Pedesaan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Mardikanto. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University
Press. Surakarta.
Mardikanto. 1993. Sistem Penyuluhan Pertanian. Lembaga Pengembangan Pendidikan
UNS UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS. Surakarta.
Mayasari, R, Sitorus, H dan Pertama, L. 2012. Dampak Penyuluhan Terhadap
Peningkatan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat Tentang Malaria di
Desa Sukajadi Kabupaten OKU. Jurnal Pembangunan Manusia Volume 6 No.3
Tahun 2012.
Rambe, S,S,M. I, Calista. K, Dinata. 2013. Site Specific Fertilizing of RGL Citrus in
Lebong ----------------------------. 2013. Peranan Metode Temu Lapang Terhadap
Peningkatan Pengetahuan Petani Di Kawasan Pengembangan Jeruk Rimbo
Pengadang. Prosiding Inovasi Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan Spesifik
Lokasi Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Provinsi
Bengkulu.Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu bekerjasama dengan
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.
Ridwan,H,K. A, Ruswandi. Winarno. A, Muharam. Hadiyanto. 2008. “Sifat inovasi dan
aplikasi teknologi pengelolaan terpadu kebun jeruk sehat dalam pengembangan
agribisnis jeruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat”. Jurnal Hortikultura 18:
477-490.

64

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Saridewi, T.R. dan Siregar, A. N. 2010. Hubungan antara peran penyuluh dan adopsi
teknologi oleh petani terhadap peningkatan produksi di Kabupaten Tasikmalaya.
Jurnal Penyuluhan Pertanian Volume 5 No.1 Mei 2010. http://stppbogor.ac.id/userfiles/file/06-Dewi%20edited.pdf. Diakses 7 November 2012.
Slamet. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. IPB Press. Bogor.
Soekartawi. 1988. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian. Penerbit Universitas Indonesia.
Jakarta.
Soekartawi. 1988. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian. Penerbit Universitas Indonesia.
Jakarta.
Soelarso. 1996. Budidaya Jeruk Bebas Penyakit. Kanisius, Jakarta.
STPP. 2010. Modul Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Pertanian. STTP Magelang.
BPPSDMP. Kementerian Pertanian.
Sudarta, W. 2002. Pengetahuan dan Sikap Petani Terhadap Pengendalian Hama Terpadu.
Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. SOCA. Vol 2 No.1. Januari
2002. Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Denpasar. hal 31 – 34.
Sudarta, W. 2005. Pengetahuan dan Sikap Petani Terhadap Pengendalian Hama
Tanaman
Terpadu.http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(6)%20soca-sudartapks%20pht(2).pdf [diakses 15 Desember 2014].
Sugiyono. 2011. Statistik Untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.
Sulaiman. Yuantar, C. MG, Widianarko. B, Sunoko. 2013. Tingkat Pengetahuan Petani
dalam Menggunakan Pestisida (Studi Kasus di Desa Curut Kecamatan
Penawangan Kabupaten Grobogan). Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan
Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013. ISBN 978-602-17001-1-2.

65

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ORGANIK PADA TANAMAN JERUK
DI KAWASAN AGROPOLITAN CATUR TERHADAP PRODUKTIVITAS
DAN PENDAPATAN PETANI
Ida Ayu Parwati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar
ABSTRAK
Penelitian dilaksanakan di desa Catur, Kecamatan Kintamani Bangli merupakan lokasi
program sistem pertanian terintegrasi dari Pemda Bali, juga sebagai pengembangan
kawasan Agropolitan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana peranan
kegiatan program sistem pertanian terintegrasi dalam pengembangan jeruk kearah
organik. Luas areal yang dijadikan demplot penelitian sebanyak 1 Ha, dengan jumlah
populasi pohon jeruk sebanyak 500-600 pohon, melibatkan 30 orang petani koperator.
Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah with and without Parameter yang
diamati dalam kajian ini adalah bobot buah per biji, jumlah buah per kilogram, jumlah
buah per pohon,bobot buah per tanaman dan produksi per hektar. Data dianalisis
dengan t-tes. Untuk melihat tingkat pendapatan petani dilakukan analisis usahatani.
Hasil kajian menunjukan bahwa bobot buah per biji mengalami peningkatan berat
sebesar 58,02% setelah perlakuan, jumlah buah per kilogram setelah pengkajian
berkurang 36,66%,Jumlah buah per pohon meningkat sebanyak 25%, bobot buah per
tanaman meningkat 49,33% dan konversi ke hektar produksi meningkat 49,32%. Biaya
yang dikeluarkan per hektar pada tanaman jeruk cara petani sebesar Rp 35.936.000,
total penerimaan petani sebesar Rp 53.325.000. Setelah dikurangi biaya usahatani petani
mendapatkan keuntungan Rp 17.389.000, dengan B/C 0,56. Pengeluaran biaya per
hektar yang dikeluarkan petani setelah menerapkan paket teknologi introduksi Rp
23.169.600, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 98.250.000. Setelah dikurangi biaya
usahatani petani mendapatkan keuntungan Rp 75.080.400, dengan B/C 3,04. Hasil ini
menunjukkan bahwa tingkat pendapatan yang diterima petani yang menerapkan
perbaikan budidaya lebih tinggi dari cara petani walaupun ada tambahan pengeluaran
biaya berupa upah tenaga untuk pengolahan pupuk, upah pemangkasan dan upah
perawatan tanaman.
Kata Kunci: produktivitas, jeruk, pupuk organic, pendapatan
PENDAHULUAN
Dalam rangka meningkatkan pembangunan pertanian kawasan lahan usahatani, maka
tersedia alternatif teknologi untuk memperbaiki produktivitas lahan serta meningkatkan
pendapatan petani melalui penerapan teknologi sistem usaha pertanian berbasis ternak.
Ditempatkannya ternak sebagai basis dalam sistem usaha pertanian, mengingat bahwa
perananya disamping sebagai sumber pendapatan harian, juga sebagai salah satu mata
rantai didalam siklus perjalanan unsur hara dalam proses produksi usaha pertanian
(Tahlim Sudaryanto, dkk. 2000). Bahan organik tanah merupakan bagian integral dari
tanah dan memegang peranan penting serta menentukan sifat fisik serta kimia tanah.
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Bahan organik dalam tanah perlu dipertahankan pada tingkat kadar yang menguntungkan
bagi pertumbuhan tanaman.
Pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk organik, baik limbah padat maupun cair
merupakan salah satu pengelolaan sumberdaya terbarukan (renewable resources), yang
dapat meningkatkan kesuburan tanah baik secara fisik,kimia maupun biologis. Reijuttjes
(1992) menyatakan ketersediaan bahan organic yang mencukupi merupakan syarat agar
tanah tidak miskin hara sehingga menurunkan penggunaan pupuk kimia. Penambahan
bahan organic kedalam tanah pada siklus usahatani selain berdampak positif terhadap
kesububuran lahan juga berdampak terhadap efisiensi terhadap penggunaan input luar.
Kotoran padat ternak setelah diolah melalui bioproses maupun konvensional, dapat
dimanfaatkan untuk memupuk tanaman. Percepatan pematangan pupuk kandang dapat
dilakukan dengan penambahan dekomposer atau fermentor sehingga tidak perlu waktu
yang lama agar pupuk kandang siap pakai.
Pengembangan jeruk pada lima tahun mendatang diarahkan untuk mencukupi
konsumsi dalam negeri, memenuhi bahan baku industri, substitusi impor. Departemen
Pertanian lewat Badan Litbang mempunyai komitmen kuat untuk selalu mendukung
pengembangan jeruk di Indonesia diantaranya menerapkan kebijakan pengembangan
model paket teknologi inovasi PTT (Program Pengembangan Tanaman dan Sumberdaya
Terpadu Tanaman Jeruk ) yang dimulai Tahun 2003 yang telah disusun oleh BalitJestro
Tlekung (Achmad Suryana, 2005). Paket komponen teknologi yang diharapkan mampu
mendukung tujuan untuk mencapai produksi optimal tanaman jeruk meliputi :
pembentukan arsitektur pohon 1-3-9, pemupukan, pemangkasan, penjarangan buah,
pengendalian hama dan penyakit, panen dan pasca panen, pengelolaan tanah.
Di Kintamani, tanaman jeruk ditanam secara tumpang sari dengan kopi dan pernah
menyumbang pendapatan terbesar bagi petani pada masa jayanya tahun 1997/1998. Sejak
tahun 2000 produktivitasnya terus menurun karena beberapa kendala yang menjadi
penyebab rendahnya produksi dan mutu jeruk siam Kintamani diantaranya adalah,
tanaman jeruk yang ada saat ini umumnya ditanam dengan jarak sangat rapat dan
kebanyakan berumur di atas 10 tahun, petani tidak melakukan pemeliharaan seperti
memupuk, pemangkasan maupun menyiang. Akibatnya kualitas buah yang dihasilkan
rendah. Dari segi ukuran, produksi jeruk di desa ini hanya masuk katagori rendah (grade
C dan D) sehingga harga yang diterima petani tidak memadai. Beberapa hasil penelitian
tentang perbaikan tanaman jeruk di Kintamani telah banyak dilakukan, diantaranya hasil
penelitian Parwati, et.al.(2011) dan Parwati et.al (2015) dengan pemberian limbah padat
dan cair yang difermentasi dengan Rumino Bacillus pada tanaman jeruk mampu
memperbaiki kualitas dan kuantitas jeruk di Kintamani. Tujuan dari kajian ini adalah
untuk melihat peningkatan produktivitas dari introduksi pupuk organik yang telah
difermentasi pada tanaman jeruk di desa Catur, dan tingkat pendapatan yang diterima
petani akibat adanya perbaikan teknologi tersebut.
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METODOLOGI
Penelitian dilakukan di desa Catur. Luas areal yang dijadikan demplot penelitian
sebanyak 2 Ha, dengan jumlah populasi pohon jeruk sebanyak 400-600 pohon. Paket
teknologi yang diintroduksikan adalah pemupukan dengan kotoran sapi ( yang telah
diolah dengan Rumino Bacilus) sebanyak 10 Kg/pohon, pupuk cair (dari urin sapi yang
telah diproses dengan Rumino Bacilus dan Azotobacter) sebanyak 5 liter/pohon,
pemupukan dilakukan 2 kali setahun. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah
with and without Parameter yang diamati antara lain : bobot buah per biji, jumlah buah
per kilogram, bobot buah per tanaman, dan bobot buah per hektar. Untuk melihat
pengaruh dari introduksi teknologi dengan cara petani dilakukan analisa t-tes, sedangkan
untuk melihat dampak terhadap pendapatan rumahtangga tani dilakukan analisa
usahatani, analisis yang digunakan adalah Metode Analisis Budget Parsial Sederhana
menurut Swastika (2004), analisis budget parsial sederhana dapat digunakan untuk
mengevaluasi kinerja suatu teknologi. Untuk mengetahui tingkat pendapatan/keuntungan
usahatani sebelum dan sesudah pengkajian dilakukan analisis pendapatan dan selanjutnya
diuraikan secra deskritif (Adnyana,1989). Pendapatan atau keuntungan usahatani
merupakan selisih antara hasil perkalian jumlah produksi dan harga per unit produksi
dengan julah biaya (tunai) yang dikeluarkan dalam proses produksi. Secara matematis,
pendapatan/keuntungan usahatani dihitung dengan formulasi sebagai berikut :
I = P.Q –TC
Keterangan :
I
=
Pendapatan /keuntungan
P
=
Harga produksi per unit
Q
=
jumlah produksi
TC
=
Jumlah biaya produksi (tunai)
Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kelayakan usahatani tersebut dilakukan melalui
analisis benefit cost ratio (B/C ratio) Apabila B/C ratio > 0, maka usahatani tersebut layak
untuk diusahakan, sebaliknya jika B/C ratio < 0, maka usahatani tersebut tidak layak
untuk dilaksanakan. B/C ratio merupakan perbandingan antara pendapatan yang diperoleh
dengan jumlah biaya (tunai) yang dikeluarkan dalam proses produksi. Secara matematis
dirumuskan sebagai berikut :
I
B/C ratio =
TC
Keterangan :
I
=
Pendapatan/keuntungan
TC
=
Jumlah biaya (tunai)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Aplikasi Teknologi
Hasil analisis statistika terhadap beberapa parameter yang diamati antara lain : bobot
buah per biji, jumlah buah per kilogram, bobot buah per tanaman, dan bobot buah per
hektar diperoleh perbedaan yang nyata antara cara petani dengan introduksi paket
teknologi tanaman jeruk (Tabel 1).
Tabel 1. Rata-Rata Bobot Buah Per Biji, Jumlah Buah Per Kilogram, Jumlah Buah Per
Pohon, Bobot Buah Per Tanaman, Populasi Per Hektar dan Produksi Per
Hektar Akibat Pelaksanaan Komponen Teknologi Yang Diintroduksikan
Popu
Bobot
Jumlah
Jumlah
lasi
Produksi
Bobot buah buah per buah per buah per
Uraian
per
per hektar
tanaman
Pohon
kilogra
per biji (g)
Ha(p
(t)
(kg)
(bh)
m (bh)
hn)
a
Cara Petani
60,5a
16,53a
450a
9,00a
330,60a 20,00
Introduksi
95,6b
10,47b
39,47b
450a
17,76b
Teknologi
413,25b
Peningkatan (%)
58,02
36,66
49,33
49,32
25,00
Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan
perbedaan tidak nyata(P>0,05), pada t-test angka-angka yang diikuti huruf
berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05),
pada t-test.

Analisa Usahatani
Dari Tabel 1, terlihat bahwa bila dibandingkan dengan cara petani, bobot buah per
biji pada tanaman yang mendapatkan perlakuan sesuai anjuran (introduksi teknologi)
mengalami peningkatan. Sedangkan dari jumlah buah per kilogram tanaman jeruk yang
mendapatkan introduksi teknologi lebih sedikit bila dibandingkan dengan cara petani atau
berkurang 36,66%. Demikian halnya terhadap jumlah buah per pohon, mengalami
peningkatan sebesar 25%,bobot buah pertanaman dengan introduksi teknologi meningkat
49,33%, dengan konversi ke hektar parameter produksi menunjukkan bahwa dengan cara
introduksi komponen teknologi, menunjukkan peningkatan secara statistik ber beda nyata
(P<0,05),. Hasil penelitian ini lebih besar dari hasil yang didapat daril penelitian Parwati
et.al (2013) pada tanaman yang sama mendapatkan dengan pemupukan organik bobot
buah per biji meningkat sebanyak 33,11%, jumlah buah per kilogram berkurang dari
23.40 buah menjadi 10,75 buah ( berkurang sebanyak 17,67%).
Peningkatan produksi pada tanaman yang diintroduksi dengan paket teknologi
anjuran disebabkan karena nutrisi yang dibutuhkan oleh jeruk untuk berproduksi didapat
dari pupuk RB dan bio urine yang diberikan. Pemberian pupuk organik (pupuk kandang
dan bio urine sapi) mampu meningkatkan kandungan hara dalam tanah sehingga
berpengaruh terhadap peningkatan komponen hasil tanaman jeruk. Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Adijaya, dkk (2009) mendapatkan bahwa kompos RB memiliki
kandungan hara N, P dan K berturut-turut 1,78%, 79,64 ppm dan 9616,68 ppm serta Corganik 23,75%, sedangkan bio urine sapi memiliki kandungan hara lebih rendah yaitu N
(0,18%), P (76,0 ppm), K (5974 ppm) dan C-organik 0,97 %. Selain itu pemberian
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kompos RB dan bio urine sapi memberikan pengaruh positif terhadap perbaikan sifat
fisik tanah. Hesse (1984) menyatakan pemberian bahan organik kedalam tanah
berpengaruh terhadap berat volume (bulk density) tanah dan meningkatkan proporsi air
pada agregat tanah dan meningkatkan kapasitas tanah memegang air. Sedangkan dari
analisa lab yang telah dilakukan terhadap pupuk yang diintroduksikan di Desa Catur
sesuai dengan Standar Mutu Permentan No. 28/Permentan/OT.140/2/2009.
Meningkatnya kandungan hara (sifat kimia) dan sifat fisik tanah memberikan kondisi
tumbuh yang mendukung pertumbuhan tanaman jeruk sehingga berpengaruh terhadap
peningkatan produktivitas tanaman. Penelitian yang dilakukan oleh. Parwati., et.al.(2011)
menyebutkan bahwa terjadi peningkatan grade buah jeruk setelah dilakukan perbaikan
budidaya tanaman. Lebih lanjut dikatakan bahwa dari sisi ukuran buah (grade) pada cara
petani hampir 70% grade D dan 30% grade C, sedangkan introduksi teknologi pada grade
B dan A. Grade A siem kintamani sebanyak 6 sampai 7 buah per kilo, grade B sebanyak
9-10 buah per kilo, sedangkan grade D diatas 17-23 buah per kilogram.
Tabel 2. Analisa Usahatani Tanaman Jeruk Di Desa Catur, Kecamatan KintamaniKabupaten Bangli
No
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Uraian

Volume

Pupuk Organik
(Kg)
Pupuk an organik
(paket)
Pupuk
Cair/Biourine(Lit
er)
Penyiangan/
Penggemburan
lahan ( HOK)

18000

Cara Petani
Harga
Jumlah (Rp)
(Rp)
1.500
27.000.000

Introduksi Teknologi
Harga
Volume
Jumlah (Rp)
(Rp)
12000
1.000
12.000.000

1

2.000.000

2.000.000

0

-

-

0

-

-

6000

500

3.000.000

25,53

80.000

2.042.400

25,53

80.000

2.042.400

Pemupukan (
HOK)
Pemangkasan (
HOK)
Pengendalian
OPT ( HOK)

21,28

80.000

1.702.400

21,28

80.000

1.702.400

25,53

80.000

2.042.400

31,91

80.000

2.552.800

6,38

80.000

510.400

14,89

80.000

1.191.200

Panen ( HOK)
Pasca Panen (
HOK)
Pengeluaran
(Rp)
Pemasukan
/Hasil panen per
hektar (ton,
Rp.000)
Pendapatan
(Rp)
R/C
B/C

7,98

80.000

638.400
-

8,51

80.000

680.800
-

35.936.000
9

4.500

53.325.000

23.169.600
17,76

5.000

98.250.000

17.389.000

75.080.400

1,48
0,48

4,24
3,24

Keterangan : Data hasil dari konversi ke hektar
Sebagian besar petani menjual hasil jeruk dengan cara tebasan dari penebas lokal
dengan harga beragam per arel pertanaman. Pada musim panen 2014 harga jeruk di
petani rata-rata per kilo Rp 5000 di pasar lokal berkisar antara Rp 4000 sampai Rp 5000,
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oleh karena didominasi oleh buah dengan grade C dan D. Biaya yang dikeluarkan per
hektar pada tahun 2014 pada pertanaman jeruk cara petani sebesar Rp 35.936.000 Biaya
tersebut dialokasikan untuk pupuk organik, , pupuk anorganik, pestisida, dan tenaga kerja
(penyiangan/penggemburan lahan, pemangkasan, pemupukan, pengendalian OPT, dan
panen. Dengan input tersebut produksi tanaman diperoleh sebanyak 9 ton per hektar per
tahun dengan harga buah jeruk segar rata-rata Rp 4500/kg) sehingga total penerimaan
petani sebesar Rp 53.325.000 Setelah dikurangi biaya usahatani petani mendapatkan
keuntungan Rp 17.389.000. Dari usahatani cara petani ini ratio pendapatan terhadap biaya
usahatani adalah 0,48, yang berarti bahwa secara finansial petani akan rugi. Sedangkan
rasio penerimaan terhapap pengeluaran sebesar 1.48 yang berarti usahatani tersebut masih
layak untuk diusahakan (Tabel 2). Hasil ini menunjukkan bahwa petani melakukan
budidaya jeruk seperti komponen teknologi yang diintroduksi meskipun belum
menyeluruh, maka pengembangan budidaya tanaman jeruk di Desa Catur masih layak
untuk dilakukan.
Sedangkan pengeluaran biaya per hektar pada petani yang
menerapkan paket teknologi /introduksi teknologi budidaya jeruk sebesar Rp 23.169.600,
dimana biaya tersebut dialokasikan untuk pupuk organic, tenaga kerja
(penyiangan/penggemburan lahan, pemangkasan, pemupukan, pengendalian OPT, dan
panen. Dengan input tersebut produksi tanaman diperoleh sebanyak 17,76 ton per hektar
per tahun dengan harga buah jeruk segar rata-rata Rp 5.000,00/kg sehingga total
penerimaan petani sebesar Rp 98.250.000. Setelah dikurangi biaya usahatani petani
mendapatkan keuntungan Rp 75.080.400 Dari usahatani cara petani ini ratio pendapatan
terhadap biaya usahatani adalah 3,24, yang berarti bahwa secara finansial lebih
menguntungkan. Sedangkan rasio penerimaan terhapap pengeluaran sebesar 4.24 yang
berarti usahatani tersebut lebih layak untuk diusahakan dibandingkan dengan cara petani
(Tabel 2). Hasil ini menunjukkan bahwa petani melakukan budidaya jeruk seperti
komponen teknologi yang diintroduksi meskipun belum menyeluruh, maka
pengembangan budidaya tanaman jeruk di Desa Catur masih lebih layak untuk
diusahakan.
Secara agronomis, introduksi teknologi budidaya jeruk di Desa Catur mendapatkan
respon positif khususnya dari anggota Subak Giri Merta Sari Desa Catur, pengelolaan
lahan dan tanaman semakin diintensifkan sehingga mampu meningkatkan produksi.
Faktor lain yang dapat meningkatkan produksi maupun produktivitas tanaman dan lahan
adalah faktor iklim. Di bidang agribisnis, faktor iklim memegang peranan penting
terhadap keberhasilan suatu jenis komoditi sejak penentuan lokasi untuk komoditi yang
akan dikembangkan, selama proses budidaya, dan pada waktu pasca panen, yang
kesemuanya berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas komoditi tersebut.
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KESIMPULAN
1. Pemberian pupuk organik (pupuk kandang dan bio urine sapi) mampu meningkatkan
bobot buah per biji sebesar 58,02%, jumlah buah per kilogram menurun sebesar
36,66%, jumlah buah per pohon meningkat sebesar 25%, bobot buah per tanaman
meningkat sebesar 49,33%.
2. Dari analisis usaha yang dilakukan keuntungan yang diterima petani yang menerapkan
introduksi teknologi lebih besar Rp 57.691.400 dari yang tanpa menerapkan introduksi
teknologi dengan B/C sebesar 3,04, sedangkan tanpa introduksi sebesar 0,48, sehingga
pemberian pupupk padat sebanyak 10 kg/pohon dikombinasi dengan 5 liter
biourin/pohon layak untuk disebarluaskan.
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EFEKTIFITAS FORMULA PEMBENAH TANAH BIOCHAR
DALAM PRODUKSI UMBI MINI BAWANG MERAH
PADA LAHAN KERING DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Muji Rahayu dan Nani Herawati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
Jl. Raya Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
ABSTRAK
Penurunan kesuburan tanah yang diindikasikan menipisnya bahan organik terjadi
hampir pada lahan usahatani, hal itu tidak terlepas dari intensipnya praktek budidaya
tanaman diantaranya pemberian pupuk kimia dan minimnya pengembalian limbah
pertanian. Tanah yang bahan organik tipis mempengaruhi pertumbuhan dan
produktivitas tanaman. Untuk mencegah meluasnya kerusakan lahan diperlukan
konservasi lahan antara lain melalui penambahan pembenah tanah. Bahan pembenah
tanah bisa dari berbagai sumber antara lain dari biomasa tanaman, pupuk kandang ,
arang limbah pertanian (biochar) dan lain-lain.
Penelitian ini membandingkan
formula pembenah tanah (Biochar arang sekam, pupuk kandang dan biomas tanaman)
dalam mempengaruhi hasil umbi mini bawang merah dan kualitas lahan kering. Umbi
mini merupakan umbi bawang merah berukuran kecil yang dihasilkan sebagai benih
dari perbanyakan TSS dan diharapkan menjadi inovasi menghadapi kelangkaan benih.
Rancangan menggunakan acak kelompok factorial dua faktor, faktor pertama formula
pembenah tanah (biochar, pupuk kandang dan biomas), faktor kedua varietas TSS (Tuktuk, Sanren dan Pancasona). Penelitian dilakukan April - Juli 2017 di Kabupaten
Lombok Timur pada lahan kering dengan jenis tanah Inseptisol. Hasil penelitian
menunjukkan penggunaan Biochar pada varietas Pancasona menghasilkan jumlah
umbi mini tertinggi yaitu 4,5 umbi/biji TSS dibanding varietas Sanren (1,8 umbi/biji
TSS) dan Tuk-Tuk (1,2 umbi/biji TSS). Penggunaan Biochar meningkatkan kualitas
kimia tanah (C-organik, P-tersedia dan KTK) pada tanah kering.
Kata kunci: Bawang merah, umbi mini, biochar, lahan kering
PENDAHULUAN
Target pemerintah Indonesia terhadap pengembangan bawang merah adalah
menuju swasembada di Tahun 2020 selanjutnya target yang lebih tinggi lagi adalah
menjadi salah satu negara pengekspor bawang merah di Tahun 2024. Untuk mencapai
target tersebut dilakukan beberapa strategi diantaranya adalah penggunaan benih dari biji
atau True Seed of Shallot (TSS) dan pengembangan kawasan baru bawang merah diluar
sentra yang sudah ada.
Mengingat ketrampilan petani dalam penggunaan benih TSS pada usahatani
bawang merah masih belum terbiasa, sehingga strategi budidaya bawang merah
menggunakan umbi mini merupakan salah satu solusinya.
Umbi mini adalah umbi
bawang merah berukuran kecil (3-4 g) yang sengaja dihasilkan sebagai produk benih
hasil perbanyakan TSS. Umbi mini dihasilkan dari menanam benih biji langsung (tabela)
yang ditanam dengan jarak yang rapat. Dalam budidaya bawang merah menggunakan
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benih TSS, bisa dilakukan melalui seedling yaitu bibit bawang merah umur40-45 HSS
hasil persemaian TSS atau menggunakan umbi mini.
Pengembangan usahatani bawang merah pada kawasan baru di NTB terus
dilakukan yang sebagian besar memanfatkan lahan kering seperti di wilayah Kecamatan
Empang (Kabupaten Sumbawa), Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan
Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Lombok (Kabupaten Lombok Timur), kecamatan
Tanjung dan Kecamatan Bayan (Kabupaten Lombok Utara). Permasalahan utama pada
pengembangan bawang merah pada lahan kering adalah rendahnya ketersediaan bahan
organik. Untuk mengatasi masalah itu memerlukan intervensi teknologi salah satunya
adalah penambaham pembenah tanah yang wujudnya bisa dalam Berbagai formula,
diantaranya daam bentuk limbah tanaman yang dikembalikan dalam tanah, arang sekam
(biochar) , kompos dan lain-lain. Manfaat Penggunaan pembenah tanah banyak
dilaporkan dapat meningkatkan kesuburan lahan secara signifikan dan mengurangi
masukan (input) produksi dari luar, hal ini sangat menguntungkan dari segi kualitas
lahan.
Salah satu bahan pembenah tanah yaitu Biochar merupakan bahan yang
dihasilkan dari bahan organic di bawah suhu tinggi dan kondisi oksigen rendah.
Penambahan biochar ke dalam pada beberapa penelitian memperlihatkan berbagai macam
keuntungan dalam kaitannya memperbaiki kulaitas tanah seperti meningkatkan kapasitas
tukar kation (KTK), menurunkan kemasaman tanah, meningkatkan struktur tanah,
meningkatkan daya ikat air (water holding capacity) meningkatkan efisensi pemupukan,
menurunkan gas CH 4 dan N 2 O yang terlepas ke udara. Keuntungan penggunaan biochar
beragam berdasarkan jenis tanahnya (Laird et al., 2010).
Biochar berperan sangat besar dalam memperbaiki sifat-sifat fisik dan kimia
tanah, seperti meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air, meningkatkan karbon
organik, mengurangi pelindihan nitrogen serta meningkatkan ketersediaan Ca dan Mg di
dalam tanah (Novak et al., 2009; Major et al., 2010; Karhu et al., 2011). Dengan peran
yang sedemikian penting bagi tanah, dilaporkan bahwa biochar dapat mengurangi
penggunaan energi fosil antara 41 – 64% dalam kegiatan pertanian (Gaunt dan Lehmann,
2008), sehingga mempunyai peran penting dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim.
Dampak langsung biochar terhadap perbaikan sifat-sifat fisika dan kimia tanah
berimplikasi pada peningkatan hasil tanaman, seperti yang sudah dilaporkan oleh Major
dkk. (2011), yang mana hasil tanaman jagung dapat meningkat sampai 140% setelah
empat tahun biochar diaplikasikan. Namun, pengaruh biochar terhadap produktivitas
tanaman sebenarnya sangat bervariasi, tergantung dari cara aplikasi dan jumlah yang
diberikan dan juga tergantung pada jenis tanah. Secara umum biocahar memberikan
pengaruh positif terhadap produktivitas lahan (Jeffery dkk., 2011). Pemanfaatan biochar
dalam praktek budidaya tanaman juga terbukti dapat meningkatkan kandungan karbon
organik tanah dan mengurangi pelepasan gas methane (CH 4 ), sehingga biochar sangat
penting dalam memitigasi perubahan iklim (Whitmann dan Lehmann, 2009; Feng dkk.,
2012).
Namun, pengaruh biochar terhadap produktivitas tanaman sebenarnya sangat
bervariasi, tergantung dari cara aplikasi dan jumlah yang diberikan dan juga tergantung
pada jenis tanah. Secara umum biocahar memberikan pengaruh positif terhadap
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produktivitas lahan (Jeffery dkk., 2011). Pemanfaatan biochar dalam praktek budidaya
tanaman juga terbukti dapat meningkatkan kandungan karbon organik tanah dan
mengurangi pelepasan gas methane (CH 4 ), sehingga biochar sangat penting dalam
memitigasi perubahan iklim (Whitmann dan Lehmann, 2009; Feng dkk., 2012).
Perbedaan bentuk biochar akan berpengaruh terhadap kualitas pembenah tanah
dan kemampuannya dalam memperbaiki kualitas tanah (Glaser et al., 2002), khususnya
dalam : (1) ketersediaan hara, (2) retensi hara, dan (3) retensi air. Penelitian ini bertujuan
untuk menguji berbagai bentuk formula pembenah tanah dalam bentuk biochar dari
sekam, kompos dan limbah tanaman yang dikembalikan ke tanah. Diharapkan dari salah
satu formula pembenah tanah dapat memperbaiki kualitas lahan kering yang ada dan
memperbaiki keragaan tanaman dan hasil umbi bawang merah.
Bahan pembenah tanah alami yang kini banyak diteliti pada beberapa tahun
terakhir adalah arang (biochar) yang berasal dari residu atau limbah pertanian seperti
kayu‐kayuan, tempurung kelapa, sekam dan lain‐lain. Efektivitas biochar dalam
meningkatkan kualitas tanah sangat tergantung pada sifat kimia dan fisik biochar yang
ditentukan oleh jenis bahan baku (kayu lunak, kayu keras, sekam padi, dan lain‐lain.) dan
metode karbonisasi (tipe alat pembakaran, temperatur), dan bentuk biochar (padat,
serbuk, karbon aktif) (Yamanto et al., 2006).
Efektivitas biochar dalam meningkatkan kualitas tanah sangat tergantung pada
sifat kimia dan fisik biochar yang ditentukan oleh jenis bahan baku (kayu lunak, kayu
keras, sekam padi, dan lain‐lain.) dan metode karbonisasi (tipe alat pembakaran,
temperatur), dan bentuk biochar (padat, serbuk, karbon aktif) (Yamanto et al., 2006).
Perbedaan bentuk biochar akan berpengaruh terhadap kualitas pembenah tanah dan
kemampuannya dalam memperbaiki kualitas tanah (Glaser et al., 2002), khususnya dalam
: (1) ketersediaan hara, (2) retensi hara, dan (3) retensi air.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji berbagai bentuk formula pembenah tanah
dalam memperbaiki kualitas lahan kering terdegradasi dan mendapatkan formula
(bentuk) pembenah tanah yang paling tepat untuk meningkatkan hasil dan kualitas umbi
mini bawang merah yang dihasilkan. Dalam produksi umbi mini yang diharapkan
sebagai sumber benih dalam budidaya bawang merah adalah 1 butir TSS bisa pecah
(menghasilkan) beberapa umbi mini.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini membandingkan formula pembenah tanah (Biochar dari sekam
padi , pupuk kandang dan biochar dari biomas tanaman/tongkol jagung) pada 3 varietas
TSS dalam mempengaruhi hasil umbi mini bawang merah pada lahan kering.
Rancangan penelitian menggunakan acak kelompok factorial dua faktor, faktor pertama
formula pembenah tanah (biochar, pupuk kandang dan biomas), faktor kedua varietas
TSS (Tuk-tuk, Sanren dan Pancasona) dengan 4 kali ulangan. Penelitian dilakukan
April - Juli 2017 di Kabupaten Lombok Timur pada lahan kering dengan jenis tanah
Inseptisol. Parameter yang dikumpulkan adalah jumlah umbi/rumpun, rata-rata berat
umbi/umbi dan berat umbi/rumpun. Sedangkan untuk mengetahui profil lokasi penelitian
dikumpulkan data-data curah hujan, pola tanam serta kualitas tanah dengan dan tanpa
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pemberian pembenah tanah. Data-data parameter hasil dan kualitas hasil yang terkumpul
dianalisis mennggunakan analisis varians dengan tingkat koreksi 5 %. Data-data kualitas
tanah dan curah hujan dianalisis secara deskriptip.
Untuk menghasilkan umbi berukuran mini , maka TSS ditanam langsung (direct
seeding) dengan jarak tanam sangat rapat yaitu 4-5 cm antar biji (TSS) dan 10 cm antar
baris, sehingga kebutuhan TSS sekitar 10 kg/ha. TSS disebarkan diatas bedengan yang
mendapat naungan hingga umur 2 Minggu setelah sebar benih, setelah tanaman umur 2
minggu naungan dibuka dan dilakukan perawatan tanaman pada lahan terbuka.
Perawatan meliputi penyiangan,pemberian air, pengendalian organism pengganggu
tanaman dan pemupukan NPK 16:16:16 sebanyak 450 kg/ha yang diberikan selama 3
kali, yaitu setelah tanaman berumur 2 minggu, umur 1 bulan dan umur 2 bulan dengan
proorsi pemberian 20:40:40 %. Tanaman dipanen umbinya pada umur 92 hari setelah
sebar TSS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Lahan kering , Kualitas Pembenah Tanah dan Kualitas Tanah di Lokasi
Penelitian
Lahan kering yang digunakan adalah dari jenis Inceptisol dengan kondisi jumlah
curah hujan pada tahun-tahun sebelum penelitian <1000 mm/th, tetapi pada tahun 2016
saat penelitian jumlah CH lebih banyak yaitu 1445 mm/th dengan distribusi CH juga
lebih panjang karena terjadi anomaly iklim. Pada kondisi lahan tersebut pada umumnya
usahatani bawang merah hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun yaitu saat awal
musim hujan sambil menunggu perbenihan padi cukup umur untuk ditanam (istilah lokal:
waktu selak ampar) dengan pola tanam bawang merah-padi-bero.

Dengan adanya

anomali iklim dan distribusi hujan lebih panjang maka pada tahun 2016 pola tanam
berubah bawang merah – padi – bawang merah.
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Grafik 1 : Distribusi Curah Hujan di Kecamatan Sakra Tahun 2016
Tabel 1. Kualitas Pembenah Tanah dalam Berbagai Formula.
Parameter
Biochar Sekam Padi
Pupuk kandang
Ph H2O
KA (%)
C – Org (%)
C/N (%)
P2O5 ( %)
K2O (%)

7,20

6,80

Biochar Tongkol
Jagung
6,70

6,10
27,14
21,00
1,12
1,48

12,30
25,32
24,00
0,78
0,76

8,90
26,42
22,00
1,04
0,88

Tabel 1 memperlihatkan bahwa beberapa formula pembenah tanah memiliki
kualitas yang berbeda, terlihat pembenah tanah dalam bentuk biochar sekam padi
mempunyai kadar air lebih rendah, kandungan hara P dan K serta pH yang lebih tinggi
namun mempunyai nisbah C/N lebih rendah dibandingkan pupuk kandang dan biochar
dari tongkol jagung. Pada umumnya biochar mempunyai kandungan C‐organik yang
lebih tinggi dibanding pupuk kandang, Pupuk kandang mempunyai kadar air relatif lebih
tinggi dan nisbah C/N yang paling tinggi pula.
Kualitas tanah Sebelum dan Setelah Aplikasi Pembenah Tanah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh perbedaan bentuk formula
pembenah tanah terlihat pada C‐organik, P‐total, P‐tersedia, dan KTK, sedangkan pH, N‐
total tidak dipengaruhi bentuk formula pembenah tanah (Tabel 2).
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Tabel 2. Kualitas Tanah Sebelum dan Setelah Pemberian Pembenah Tanah
Parameter
Sebelum
Setelah
Setelah
Setelah pemberian
pemberian pemberian pemberian
Biochar Tongkol
pembenah
Biochar
pupuk
Jagung
tanah
Sekam
kandang
6,8
7,2
6.8
6.7
Ph H2O
0,74
0,91
0,88
0,87
C – Org (%)
5,42
5,43
5,42
5,44
P-total ( mg/100
gr)
2,90
6,48
5,76
5,88
K-total( mg/100
gr)
3,40
11,22
8,14
9,62
P-tersedia (ppm)
5,10
5,45
5,20
5,20
KTK
(cmol(+)/kg)
9,88
11,92
10,70
10,70
Respirasi
mikroorganisme
(mg CO2/kg
tanah/hari)
Tabel 2 menunjukkan pembenah tanah dalam formula biochar (dari sekam padi
maupun tongkol jagung) memberikan hasil yang lebih baik untuk memperbaiki kualitas
tanah dilihat dari sifat kimianya, yaitu memberikan hasil yang lebih tinggi dari pembenah
tanah dalam bentuk pupuk kandang, yaitu C‐organik, P, K‐total dan KTK tanah yang
dihasilkan relatif lebih tinggi. Pemberian pembenah tanah juga meningkatkan kualitas
tanah dari sifat biologinya yang diindikasikan dengan parameter respirasi mikrobia yang
lebih tinggi dibanding tanpa pemberian pembenah tanah dalam ketiga formulasi yang
diuji cobakan. Hal ini diduga akibat meningkatnya C-Organik dalam tanah sehingga
aktifitas mikroorganisme juga semakin tinggi, sehingga P tersedia, K-total dan KTK
tanah juga tinggi. Kandungan C-organik tinggi akan mempengaruhi terjadinya nisbah
C/N yang rendah, seperti yang ditunjukkan dari hasil pemberian pembenah tanah
khususnya dalam formulasi biochar.
C/N yang rendah
akan menyebabkan
mikroorganisme mudah memanfaatkan pembenah tanah tersebut sebagai sumber
energinya (Blanco‐Canqui dan Lal, 2004).
Perbanyakan True Seed of Shallot (TSS) menjadi Umbi , Komponen Hasil dan Hasil
Nisbah perbanyakan TSS menjadi umbi adalah perbandingan dari satu butir TSS
dengan jumlah umbi yang dihasilkan oleh tanaman bawang merah. Untuk menghasilkan
umbi berukuran mini , maka TSS ditanam langsung (direct seeding) dengan jarak yang
sangat rapat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tunggal faktor varietas dan juga
faktor bentuk formula tanah berpengaruh nyata terhadap umbi bawang merah yang
dihasilkan, tetapi interaksi kedua faktor tersebut tidak berbeda nyata (Tabel 3).
Ukuran umbi mini yang menurut Rini Rosliani, 2016 berukuran 3-4 gram/umbi
tidak tercapai karena rata-rata umbi mini yang didapat berukuran 4-7 gram. Meskipun
demikian ukuran umbi yang diperoleh ini bisa dikategorikan kecil karena karakter umbi
dari varietas lebih besar dari yang diperoleh dari penelitian ini, sehingga masuk dalam
kategori umbi mini pula. Ukuran umbi terbesar adalah ariettas TukTuk yang mencapai
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7,8 gr/umbi. Ukuran umbi mini yang lebih besar terjadi karena semua varietas diberikan
tambahan pembenah tanah meskipun dalam formula yang berbeda. Penambahan Biochar
seperti uraian dalam kualitas tanah yang dihasilkan akan memperbaiki kualitas tanah
baik dari sifat kimia dan sifat biologi tanah, sehingga akar tanaman lebih maksimal dalam
menggapai hara tanah yag kemudian diwujudkan dari pertumbuhan dan hasil yang
optimal.
Tabel 3. Rata-Rata Hasil dari Perlakuan Varietas dan Beberapa Formula Pembenah
Tanah Terhadap Jumlah Umbi, Ukuran Umbi dan Hasil Umbi.
Perlakuan
Varietas (V)
Formula Pembenah Tanah (F)
Interaksi V x F
Tuk-Tuk
Sanren
Pancasona
LSD 0,05
Biochar dari sekam padi
Pupuk kandang
Biochar dari tongkol jagung
LSD 0,05

Jumlah Umbi
(umbi/rumpun)
S
S
NS
1,1
1,6
4,6
0,4
3,6
2,1
2,4
0,5

Rata-Rata ukuran
Umbi (gr/umbi)
S
NS
NS
7,8
4,3
4,2
0,5
7,9
4,3
4,3
1,3

Hasil umbi
(ton/ha)
S
S
NS
9,8
8,4
10,2
1,8
9,7
6,7
10,1
1,7

Keterangan : S= Significant, NS= Non Significant
Jumlah umbi tertinggi yang dihasilkan dari satu biji TSS adalah pada kombinasi
perlakuan ariettas Pancasona pada pemberian pembenah tanah dalam formula biochar
dari arang sekam, yaitu 4,5 umbi/rumpun, dengan demikian maka nisbah perbanyakan
tertinggi adalah 1:4,5 (Grafik 2).
6
5
4
Biochar sekam padi

3

Pupuk kandang

2

Biochar tongkol jagung

1
0

1,3

1

Tuk-Tuk

1

1,8 1,7 1,5

4,5 3,8 3,3

Sanren

Pancasona

Grafik 2. Hasil perbanyakan umbi melalui TSS.
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KESIMPULAN
1. Pembenah tanah dalam formula biochar dari sekam padi mampu meningkatkan
kualitas tanah baik dari sifat kimia (C-Organik, ketersediaan P dan K serta
meningkatkan KTK) dan sifat biologinya ( meningkatnya respirasi mikrobia) pada
lahan kering.
2. Varietas TSS sangat signifikan dalam menentukan hasil dan komponen hasilnya,
kecuali pada parameter ukuran umbi tidak menujukkan beda nyata. Interaksi kedua
faktor tersebut juga tidak memberikan hasil yang nyata.
3. Kombinasi perlakuan pemberian biocahar dari sekam padi pad varietas Pancasona
memberikan nisbah perbanyakan tanaman dan umbi yang paling tinggi yaitu 1:4,5.
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EFISIENSI TEKNIS USAHATANI CABAI MERAH BESAR
DI KABUPATEN BANGLI
Nyoman Ngurah Arya
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar, Telp/Fax: 0361-720498
email: arya_ngurah66@yahoo.com
ABSTRAK
Penggunaan sarana produksi usahatani, dalam hal ini usahatani cabai merah besar
cenderung semakin meningkat, sehingga dianggap tidak efisien. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis efisiensi teknis usahatani cabai merah besar. Penelitian dilakukan
pada bulan November 2016 – Januari 2017 di Desa Songan B, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli. Data yang diambil meliputi data primer dan skunder. Data primer
diambil melalui wawancara menggunakan kuisioner terstruktur terhadap 60 orang petani
sebagai responden. Responden ditentukan secara acak. Data skunder dikumpulkan
melalui studi literatur. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan estimasi
fungsi produksi frontier stokastik dengan metode Maximum Likelihood Estimator (MLE).
Hasil analisis menunjukkan, (1) luas lahan, benih, pupuk KCl, pupuk NPK, pupuk
kandang ayam, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan nyata terhadap peningkatan
produksi cabai merah besar, sedangkan pestisida berpotensi menurunkan produksi cabai
merah besar; (2) usahatani cabai merah besar telah dilakukan secara efisien; (3) tingkat
pendidikan berpengaruh terhadap peningatan efisiensi usahatani cabai merah besar.
Kata kunci: Efisiensi teknis, pendidikan, faktor produksi, cabai merah besar.
PENDAHULUAN
Cabai merah besar (Capsicum annuum L.) merupakan komoditas sayuran yang
bernilai ekonomis tinggi. Permintaannya terus meningat dari tahun ke tahun seiring
dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan industri makanan, namun provitasnya
masih relatif rendah. Rerata produksi cabai merah besar dalam periode tahun 2012 – 2015
adalah 1,02 juta ton dengan luas panen rata-rata 123,5 ribu hektar. Jadi, provitasnya
sekitar 8,27 ton per hektar, lebih rendah daripada potensi hasil yang sebenarnya (BPS,
2016). Upaya untuk eningkatkan produksinya terus dilakukan melalui penciptaan varietas
unggul baru, inovasi teknologi budidaya, dan inovasi lainnya.
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebagai salah satu sentra produksi
cabai merah besar di Bali. Kemampuan petani mengkombinasikan seluruh input yang
digunakan dalam berusahatani cabai merah besar perlu mendapat perhatian. Petani
biasanya menggunakan sarana produksi cenderung lebih tinggi daripada yang
direkomendasikan dan dianggap tidak efektif dan efisien. Efisiensi produksi sangat
ditentukan oleh jenis dan jumlah input yang digunakan, kemampuan petani mengelola
usahataninya, dan faktor-faktor lainnya di luar control petani, misalnya cuaca. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi teknis usahatani cabai merah besar di
Kabupaten Bangli.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli pada bulan November 2016 sampai dengan Januari 2017. Desa tersebut
merupakan salah satu penghasil cabai merah besar di Kabupaten Bangli. Penelitian
melibatkan 60 orang petani responden sebagai sampel berasal dari lima kelompoktani
yang ada di Desa Songan B dengan jumlah anggota 125 orang petani sayuran. Penentuan
responden/sampel dilakukan secara acak (random sampling).
Data yang diambil mencakup data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari
data primer, yakni petani yang berusahatani cabai pada musim tanam bulan Maret/April
2016. Data primer yang diambil meliputi: jumlah populasi tanaman cabai merah besar,
jenis dan jumlah sarana produksi yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang digunakan,
jumlah produksi yang diperoleh, dan data terkait lainnya. Data tersebut dikumpulkan
melalui survey menggunakan kuisioner terstruktur, terbuka dan tertutup. Data skunder
dikumpulkan melalui studi literatur pada instansi/lembaga terkait.
Analisis efisiensi teknis dalam penelitian ini menggunakan estimasi fungsi
produksi frontier stokastik (Stochastic Frontier Production Function) dengan metode
Maximum Likelihood Estimator (MLE) melalui proses pendugaan dua tahap. Tahap
pertama menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dan tahap kedua menggunakan
metode MLE untuk menduga parameter secara keseluruhan (βi), intersep (β 0 ), dan
varians dari komponen kesalahan vi dan ui (σ v 2 dan σ u 2). Pendugaan MLE untuk
parameter fungsi produksi Cobb-Douglas dan model efek inefisiensi teknis dilakukan
secara simultan dengan menggunakan paket komputer Program Frontier 4.1 dari Coelli
(1996). Fungsi produksi frontier (batas) merujuk pada produksi maksimal yang dapat
diperoleh dalam suatu proses produksi dengan mengkombinasikan berbagai faktor
produksi pada penggunaan teknologi tertentu (Doll dan Orazem, 1984). Pendekatan
stokastik meliputi dugaan fungsi produksi frontier. Melalui metode Stochastic Frontier
faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat efisiensi teknis dan faktor-faktor
penyebab inefisiensi dapat dijelaskan dan dapat diperoleh secara bersamaan dengan
bantuan model ekonometrika (Suharyanto et al, 2013). Fungsi produksi menggambarkan
hubungan teknis antara input yang digunakan dengan output yang dipeoleh. Produksi
cabai merah besar (variabel tak bebas) dalam penelitian ini diduga dipengaruhi oleh
sembilan faktor produksi (variabel bebas) yang digunakan petani, meliputi: jumlah
populasi tanaman cabai merah, pupuk kandang, pupuk KCl, pupuk NPK, pupuk ZA,
insektisida, fungisida, dan tenaga kerja. Estimasi pengaruh variable bebas terhadap
variabel tak bebas menggunakan model fungsi produksi Cobb Douglas dengan
pendekatan Stochastic Production Frontier, sebagai berikut:
LnY = lnβ 0 +β 1 ln X 1 +β 2 lnX 2 +β 3 lnX 3 +β 4 lnX 4 +β 5 lnX 5 +β 6 lnX 6 +β 7 lnX 7 +β 8 lnX 8 +(vi –
ui)
Keterangan:
Y
= produksi padi sawah (ton)
β0
= intercept
βi
= koefisien regresi (i = 1 s.d 8)
X1
= jumlah populasi tanaman cabai merah besar (ph)
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X2
= jumlah pupuk KCl (kg)
X3
= jumlah pupuk NPK (15:15:15) (kg)
X4
= jumlah pupuk ZA (kg)
X5
= jumlah pupuk kandang ayam (kg)
X6
= jumlah insektisida (ml, gr)
X7
= jumlah fungisida (kg, lt)
X8
= jumlah tenaga kerja (HOK)
vi– ui = error term (ui) efek inefisiensi teknis dalam model
Efisiensi teknis dianalisis menggunakan formulasi sebagai berikut:
E(YU i ,X i )
TE i =
= E[exp (-U i )/ɛ i ],
E(Y*≠0,X i )
dimana,
TE i = efisiensi teknis petani ke-i; E[exp(-u i )/ε i ] = nilai harapan (mean) dari u i dengan
syarat ε i .; nilai TE berkisar antara 0 dan 1 (0<TE<1).
Nilai efisiensi teknis tersebut berbanding terbalik dengan nilai efek inefisiensi
teknis dan hanya digunakan untuk fungsi yang memiliki jumlah output dan input tertentu
(cross section data). Metode efisiensi teknis yang digunakan dalam penelitian ini
mengacu kepada model efek inefisiensi teknis yang dikembangkan Coelli et al. (1998).
Variabel u i yang digunakan untuk mengukur efek inefisiensi teknis diasumsikan bebas
dan distribusinya terpotong normal dengan N(μ i, σ2). Inefisiensi dapat dipengaruhi oleh
karakteristik struktural dan manajerial. Kemampuan manajerial petani dapat dipengaruhi
oleh tingkat pedidikan dan pengalamannya berusahatani. Terdapat tiga aspek yang diduga
menjadi sumber inefisiensi pada penelitian ini, yani: umur, tingkat pendidikan formal,
dan pengalaman petani berusahatani cabai merah besar. Penentuan nilai parameter
distribusi (μ i ) efek inefisiensi teknis dinyatakan sebagai berikut:
(μi) = δ 0 + δ 1 Z 1 + δ 2 Z 2 + δ 3 Z 3
Keterangan:
μi
= efek inefisiensi teknis
δ0
= intercept
δ 1-3
= koefisien regresi ( i = 1 s.d. 3)
Z1
= umur petani (tahun)
Z2
= tingkat pendidikan formal petani (tahun)
Z3
= pengalaman berusahatani cabai merah (tahun)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Karakteristik responden pada penelitian ini dibatasi pada umur petani, tingkat
pendidikan formal atau jumlah waktu yang digunakan menemuh pendidikan formal, dan
jumlah waktu yang dilalui berusahatani cabai merah besar. Usia merupakan satu di antara
bberapa faktor yang sangat menentukan kinerja seseorang. Tingkat partisipasi kerja
meningkat sesuai dengan pertumbuhan umur, kemudian menurun menjelang usia pensiun.
Petani yang berumur muda dan sehat pada umumnya memiliki kemampuan yang lebih
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besar daripada petani yang lebih tua. Petani yang lebih muda juga biasanya lebih cepat
menerima informasi atau suatu inovasi. Hasil analisis menunjukkan, usia responden ratarata 39,25 tahun, berkisar 27 – 61 tahun. Mayoritas petani (93,33%) berusia produktif,
hanya 6,67% berusia tidak produktif atau sudah tua. Data ini mengindikasikan bahwa,
kemungkinan besar pelaksanaan usahatani cabai merah besar di lokasi pengkajian
memiliki kinerja yang baik.
Tingkat pendidikan formal sering digunakan untuk mengukur kualitas sumber
daya manusia (SDM). Pendidikan berperan cukup penting bagi petani dalam mengelola
usahataninya karena berhubungan erat dengan tingkat ketrampilan dan kemampuan dalam
menyerap suatu inovasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal petani biasanya akan
semakin baik pula kemampuan berpikir, mengadopsi teknologi maupun ketrampilannya
dalam mengelola usahataninya. Data yang dikumpulkan menunjukkan, mayoritas
responden (50%) pernah mengikuti pendidikan SD; 28,33% pernah duduk di bangku
SMP; 18,33% pernah belajar di SLTA; dan hanya 3,33% tamat perguruan tinggi
(Diploma). Ditinjau dari pendidikan formal mengindikasikan bahwa kualitas responden
relatif rendah yang dapat berdampak terhadap pengelolaan usahatani dan penerimaan
suatu inovasi kurang optimal. Diharapkan, responden yang memiliki tingkat pendidikan
lebih tinggi sebagai motivator, tanggap terhadap inovasi, mampu mengadopsi dan
menyebarluaskan suatu inovasi teknologi usahatani.
Pengalaman berusahatani cabai merah didefinisikan sebagai jumlah waktu yang
dihabiskan petani selama hidupnya melaksanakan usahatani cabai merah. Pengalaman
berusahatani biasanya berbanding lurus dengan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan
petani mengelola usahataninya. Hasil survey menunjukkan, petani berusahatani cabai
merh rata-rata selama 17,92 tahun, dengan kisaran 5 – 40 tahun. Mayoritas responden
(80%) memiliki pengalaman berusahatani cabai merah > 10 tahun, hanya 20% yang
memiliki pengalaman selama 5 – 9 tahun. Apabika dikaitkan dengan usia responden yang
rata-rata 39,25 tahun, responden mulai berusahatani cabai merah pada saat berumur
sekitar 21 tahun. Pada usia tersebut, biasanya petani sudah memiliki pemikiran yang
cukup matang, sehingga mampu mengambil suatu keputusan dalam mengelola
usahataninya. Berdasarkan data tersebut, responden dianggap memiliki kemampuan,
pengetahuan, dan wawasan yang cukup tinggi dalam mengelola usahatani cabai merah.
Keragaan Usahatani Cabai Merah
Benih yang digunakan petani bukan berupa biji cabai merah, tetapi sudah berupa
tanaman. Benih tersebut pada umumnya dibeli pada penangkar di Desa Sekaan,
Kecamatan Kintamani. Varietas yang ditanam adalah Hot Chili dan Pilar. Sesuai
deskripsinya, kedua varietas tersebut memang baik ditanam di dataran tinggi. Keputusan
Menteri Pertanian Nomor: 69/Kpts/SR.120/2/2007 menyatakan bahwa, cabai besar Hot
Chili memiliki potensi hasil + 30 t/ha. Berdasarkan deskripsinya, cabai besar varietas
Pilar berpotensi menghasilkan buah 18 – 22 t/ha.
Budidaya cabai merah besar pada musim tanam Maret/April 2016 dilakukan
dengan pola tumpanggilir dengan bawang merah. Penanaman cabai dilakukan pada saat
tanaman bawang merah berumur 35 - 40 hari setelah tanam (hst). Pola tanam
tumpanggilir ini dapat melindungi tanaman cabai muda dari sinar matahari langsung
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(Moekasan et al., 2010). Pola tanam ini juga untuk efisiensi lahan (Moekasan et al., 2004)
dan dapat menghindari persaingan menyerap unsur hara, karena pada saat tanaman cabai
mulai membutuhkan hara tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangannya atau pada saat
tanaman bawang merah berumur sekitar 65 – 70 hst, bawang merah sudah dipanen.
Data yang dikumpulkan menunjukkan, luas tanam cabai merah rata-rata 0,21
hektar dengan populasi rata-rata 4.105 pohon. Tanaman cabai ditanam di sela-sela
tanaman bawang merah di atas bedengan dengan jarak tanam antar tanaman cabai 50 cm
x 70 cm, sesuai dengan Setiawati et al. (2007). Setiap bedengan ditanami dua baris
tanaman cabai (double rows). Tinggi bedengan sekitar 25 cm dari permukaan tanah
dengan lebar 1,2 meter, sedangkan panjangnya sesuai dengan kondisi lahan. Bedenganbedengan tersebut telah diberi pupuk kandang ayam sebagai pupuk dasar sebelum
penanaman bawang merah. Jumlah pupuk kandang ayam yang digunakan rata-rata 14,15
t/ha (Tabel 1). Pupuk kandang ayam telah digunakan petani setempat dalam berusahatani
sayuran sejak lama. Menurut Sumarni et al. (2010), pupuk kandang ayam paling baik
untuk pertumbuhan dan produksi cabai merah daripada jenis pupuk kandang lainnya.
Mengacu kepada Setiawati et al. (2013) yang merekomendasikan penggunaan pupuk
kandang ayam 30 t/ha, maka jumlah pupuk kandang yang digunakan oleh petani masih
rendah.
Tabel 1. Sarana Produksi yang Digunakan pada Usahatani Cabe Merah Besar
Musim Tanam Juni/Juli 2016 di Desa Songan B, Kintamani, Bangli
Jumlah sarana produksi yang digunakan
Sarana produksi
Per usahatani
Per hektar
(0,21 ha)
Benih tanaman (ph)
4.105,00
19.191,00
Mulsa plastik hitam perak (roll)
2,67
12,50
Pupuk KCl (kg)
10,68
49,94
Pupuk NPK (15:15:15) (kg)
71,42
333,85
Pupuk ZA (kg)
21,04
98,36
Pupuk kandang ayam (ton)
3.027,50
14.152,71
Insektisida (ml, gr)
1.581,67
7.393,84
Fungisida (gr, ml)
3.981,63
18.613,01
Tenaga kerja (HOK)
87,84
410,62
Sumber: Data primer (dianalisis)

Penyiraman dilakukan sekali sehari, hampir setiap hari pada sore atau pagi hari
selama di pertanaman, sejak penanaman karena tanah di lokasi penelitian memiliki
porositas tinggi bertekstur lempung berpasir hingga pasir berlempung. Penyiangan
dilakukan 3 - 4 kali. Penyiangan pertama dilakukan sehari setelah panen bawang merah
dan penyiangan berikutnya pada saat tanaman berumur 45, 60, dan 75 hst. Pemupukan
susulan menggunakan NPK (15:15:15), ZA, dan KCl. Pemupukan dengan NPK dan ZA,
dilakukan setiap minggu sejak tanaman berumur sekitar 14 hst hingga 70 hst. Menjelang
pembungaan pemupukan dilakukan dengan NPK, ZA, dan KCl setiap minggu hingga
menjelang panen berakhir. Rerata jumlah pupuk NPK 333,85 kg/ha; KCl 49,94 kg/ha;
dan ZA 98,36 kg/ha (Tabel 1). Berdasarkan jumlah pupuk yang diberikan tersebut
diketahui bahwa, jumlah unsur N yang diberikan sekitar 70,73 kg/ha, unsur K 2 O sekitar
72,35 kg/ha, dan P 2 O 5 sekitar 50,08 kg/ha. Soetiarso et al. (2006) menyimpulkan hasil
penelitiannya bahwa, efisiensi pemupukan dan hasil produksi cabai merah yang cukup
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tinggi dapat dilakukan dengan pemberian N, P 2 O 5 , dan K 2 O masing-masing 150 kg/ha.
Setiawati et al. (2007) merekomendasikan pemupukan dengan N sekitar 132 kg/ha yang
bersumber dari pupuk urea dan ZA; K 2 O sekitar 67,5 kg/ha yang bersumber dari pupuk
KCl; dan P 2 O 5 sekitar 54 kg/ha yang bersumber dari pupuk TSP. Menurut Moekasan et
al. (2010) mengungkapkan pemupukan cabai merah bisa menggunakan NPK (15:15:15)
sebanyak 320 – 350 kg/ha (unsur N, K 2 O, dan P 2 O 5 masing-masing 58,97 – 63,47 kg/ha)
sebagai pupuk dasar dan NPK (16:16:16) sekitar 68,57 kg/ha (unsur N, K 2 O, dan P 2 O 5
masing-masing sekitar 10,97 kg/ha) sebagai pupuk susulan dengan cara dikocor. Jadi,
menurut Moekasan et al. (2010) total unsur N, K 2 O, dan P 2 O 5 yang diberikan pada
tanaman cabai merah masing-masing sekitar 63,47 kg/ha. Tampak bahwa, pemupukan
yang disekomendasikan oleh Setiawati et al. (2007); dan Moekasan et al. (2010) berbeda
satu sama lain. Hal ini mengindikasikan bahwa, pemupukan sangat bergantung pada
kondisi lahan setempat atau bersifat spesifik lokasi.
Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) cabai merah besar beragam jenis dan
sifatnya. Hama yang sering menyerang di lokasi penelitian, yakni: trips, ulat buah, lalat
pengorok daun, kutu kebul, lalat buah, kutu daun, dan tungau. Penyakit yang sering
menyerang, yakni: busuk buah antraknose, busuk daun fitoftora, bercak daun serkospora,
layu fsarium, layu bakteri, dan virus Gemini. Hal ini yang memicu petani menggunakan
pestisida sintetis secara intensif. Penyemprotan dilakukan rata-rata setiap minggu sekali
dengan dosis yang cenderung lebih tinggi daripada rekomendasi. Mayoritas petani
menggunakan 2 – 5 jenis pestisida sintetis yang dicampur tanpa mempertimbangkan efek
yang ditimbulkan. Semakin tinggi serangan OPT interval penyemprotannya semakin
pendek. Hal ini sama dengan temuan Ameriana (2008).
Panen pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 115 – 120 hst, lebih lama
daripada deskripsinya (+110 hst). Panen dilakukan setiap minggu, dengan frekuensi 9 –
16 kali panen. Hasil panen tertinggi biasanya diperoleh pada panen kelima atau keenam.
Total hasil yang diperoleh rata-rata 12,77 t/ha atau sekitar 0,66 kg/ph. Hasil tersebut jauh
lebih rendah daripada potensinya (18 – 30 t/ha), namun lebih tinggi daripada produksi
rata-rata nasional (BPS, 2016).
Analisis Fungsi Produksi Stochastic Frontier
Hasil pendugaan fungsi produksi frontier dengan metode MLE menunjukkan,
dari sembilan variabel bebas yang dilibatkan dalam model terdapat tujuh variabel bebas
yang menunjukkan pengaruh positif, enam di antaranya berpengaruh nyata terhadap
produksi cabai, sedangkan satu lagi tidak berpengaruh nyata (Tabel 2). Pupuk KCl
berpengaruh paling nyata terhadap produksi cabai merah besar, namun koefisiennya lebih
rendah daripada dan luas lahan dan benih. Luas lahan memiliki koefisien paling tinggi di
antara variabel bebas yang ada, yakni sebesar 0,562 dengan pengaruh yang nyata pada
taraf 1%. Koefisien tersebut mempunyai makna bahwa, peningkatan luas tanam satu
persen (certeris paribus) akan dapat meningkatkan hasil cabai merah sebesar 0,56 persen.
Koefisien dari masing-masing variable tersebut juga mencerminkan elastisitasnya
terhadap produksi cabai merah besar. Seluruh input yang digunakan bersifat inelastis
terhadap produksi cabai merah besar, yang ditunjukkan oleh koefisiennya < 1. Artinya,
penambahan input tertentu 1 persen hanya mampu meningkatkan produksi < 1 persen.
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Tabel 2. Hasil Analisis Pendugaan Fungsi Produksi Usahatani Cabai Merah Besar
Musim Tanam Maret/April 2016 I Desa Songan B, Kintamani, Bangli
Variabel
Parameter
Koefisien
Standard error
t-rasio
Konstanta
β0
2,249
0.488
4,608**
Luas lahan (ha)
β1
0,562
0,195
2,877*
Benih tanaman (ph)
β2
0,421
0,185
2,278**
Pupuk KCl (kg)
β3
0,207
0,346
5,977**
Pupuk NPK(kg)
β4
0,100
0,439
2,284*
Pupuk ZA
β5
0,054
0,033
1,638 ns
Pupuk kandang (kg)
Β6
0,036
0,014
2,536*
Insektisida (ml, gr)
Β7
-0,120
0,041
-2,935**
Fungisida (gr, ml)
Β8
-0,158
0,030
-5,329**
Tenaga kerja (HOK)
Β9
0,152
0,074
2,049*
Keterangan: * = signifikan pada taraf 5% ; ** = signifikan pada taraf 1%; ns = tidak
signifikan
Luas lahan memiliki elastisitas paling tinggi di antara seluruh variable bebas yang
dilibatkan dalam model. Hal ini berarti perubahan luas lahan paling berpengaruh
terhadap produksi cabai merah besar. Lahan pertanian merupakan faktor produksi yang
terpenting dalam pelaksanaan usahatani, sehingga keberadaannya wajib dilestarikan
untuk keberlangsungan menghasilkan produk-produk pertanian, termasuk cabai merah
besar.
Tabel 2 juga menunjukkan bahwa, terdapat dua variabel bebas berpengaruh
negatif dengan nyata terhadap produksi cabai merah, yakni insektisida dan fungsida. Hal
ini mencerminkan bahwa, penggunaan pestisida di lokasi petani telah menurunkan
produksi cabai merah. Data tersebut juga mengindikasikan bahwa, petani di lokasi
pengkajian cenderung menggunakan pestisida lebih tinggi daripada dosis yang
direkomendasikan (Tabel 1). Penggunaan pestisida sintetis yang tidak tepat dapat
menimbulkan dampak negatif multidimensi, satu di antaranya membunuh musuh alami
dan mikroorganisme di dalam tanah yang bermanfaat untuk menjaga kesuburan tanah.
Hal ini menyebabkan daya dukung lahan semakin terdegradasi dan hasil-hasil pertanian
akan semakin menurun.
Petani pada dasarnya telah memahami dampak negatif yang ditimbulkan oleh
pestisida sintetis, namun mereka belum mengetahui alternatif lain untuk mengendalikan
serangan OPT. Penelitian yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan pestisida sintetis
di tingkat petani sudah cukup banyak dilakukan. Rakitan teknologi pengendalian hama
terpadu (PHT) yang dapat mengurangi penggunaan pestisida sintetis dan meningkatkan
produksi cabai merah secara signifikan juga sudah tersedia (Hasyim et al., 2015;
Setiawati et al., 2013). Penelitian tentang pemanfaatan bahan-bahan alami sebagai bahan
biopestisida juga cukup banyak dilakukan (Asmaliyah et al., 2010; Gunaeni et al., 2014;
Supriadi, 2013). Prabaningrum dan Moekasan (2014) merekomendasikan penggunaan
rumah kasa dan mulsa plastik untuk mengelola OPT cabai merah di dataran tinggi.
Penyampaian hasil-hasil penelitian tersebut di atas kepada petani perlu segera
dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan yang intensif. Namun,
sebelumnya perlu dikaji setiap komponen yang ada dalam setiap paket teknologi tersebut
dan aspek-aspek lain yang menyertainya. Petani pada umumya berpikir praktis, oleh
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karenanya suatu inovasi seharusnya sesuai dengan kebutuhan petani, mudah dikerjakan,
membutuhkan biaya yang murah, menggunakan bahan-bahan yang tersedia secara lokal
atau mudah diperoleh, efektif, dan memberikan benefit yang signifikan.
Jumlah koefisien fungsi produksi ini mencerminkan kondisi return to scale. Hasil
analisis menghasilkan nilai return to scale sebesar 1,254. Nilai ini memiliki makna
bahwa, apabila semua input ditambahkan bersamaan sebesar 10 persen akan dapat
meningkatkan hasil cabai merah besar sebesar 12,54 persen. Angka tersebut juga
mencerminkan fungsi produksi Cobb Douglas dengan metode MLE ini berada pada
kodisi increasing return to scale, karena total koefisiennya > 1.
Faktor yang Mempengaruhi Inefisiensi Usahatani Cabai Merah Besar
Umur petani, tingkat pendidikan, dan pengalaman petani berusahatani cabai
merah besar diduga sebagai sumber inefisiensi usahatani cabai merah dilokasi penelitian.
Tanda negatif pada koefisien parameter variabel inefisiensi mencerminkan variabel
tersebut meningkatkan efisiensi teknis usahatani cabai merah besar. Hasil analisis
menunjukkan, variabel pendidikan bertanda negatif (-) dan signifikan pada taraf 5%. Data
ini mencerminkan bahwa, pendidikan secara nyata meningkatkan efisiensi teknis
usahatani cabai merah besar atau dengan kata lain tingkat pendidikan dapat menurunkan
inefisiensi teknis usahatani cabai merah besardi lokasi penelitian (Tabel 3). Tingkat
pendidikan sebagai salah satu aspek untuk mengukur kualitas SDM. Seseorang, dalam hal
ini petani yang memiliki pendidikan lebih tinggi biasanya akan lebih responsif terhadap
suatu inovasi dan selalu berusaha mencari informasi terkait dengan usahatani yang
dikelolanya dan cenderung memiliki kemampuan manajerial yang lebih tinggi daripada
petani yang memiliki pendidikan lebih rendah. Petani yang berpendidikan tinggi
cenderung mengambil keputusan secara rasional.
Nilai σ2 relatif kecil (0,017) yang mencerminkan sebarannya normal. Parameter
gamma (γ) merupakan rasio antara varians efisiensi teknis (µ i ) dan varians total (ɛ i ).
Koefisien parameter γ diperoleh sebesar 0,99 dan berengaruh nyata pada taraf 1%. Angka
ini mencerminkan bahwa variasi hasil usahatani cabai merah (error term) 99,00 persen
disebabkan oleh inefisiensi (µ i ), bukan dari noise (v i ). Nilai gamma (γ) tersebut juga
mencerminkan bahwa model yang dibangun baik, karena nilainya mendekati 1.
Nilai Log Likelihood function dengan metode MLE diperoleh sebesar 62,155
lebih tinggi daripada nilai log likelihood dengan metode OLS sebesar 53,188. Nilai yang
lebih tinggi tersebut mencerminkan bahwa, fungsi produksi dengan metode MLE ini baik
dan relatif sesuai dengan kondisi sebenarnya di tingkat lapang.
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Tabel 3. Hasil Analisis Pendugaan Fungsi Inefisiensi Teknis Usahatani Cabai Merah
Besar pada Musim Tanam Maret/April 2016 di Desa Songan B, Kintamani,
Bangli
Variabel
Parameter Koefisien
Standard
t-rasio
error
Konstanta
δ0
0,285
0,059
4,845**
Umur petani (tahun)
δ1
0,002
0,004
0,430ns
Pendidikan petani (tahun)
δ2
-0,036
0,016
-2,329*
Pengalaman berusahatani cabai
δ3
0,001
0,005
0,228ns
merah besar (tahun)
Sigma squared (σ2= σ2 v +σ2 u )
0,017
0,002
10,600**
Gamma (γ = σ2 u /σ2)
0,990
0,000
38,261**
Log likelihood function
62,155
LR test of the one-sided error
17,934
Mean efficiency
0,862
Keterangan: ** = signifikan pada taraf 1%; * = signifikan pada taraf 5%; ns = tidak
signifikan
Tingkat Efisiensi Teknis
Hasil analisis terhadap tingkat efisiensi, terdapat dua orang responden yang
belum efisien mengelola usahataninya karena nilainya < 0,70 (Coelli et al., 1998). Secara
keseluruhan, rerata tingkat efisiensi teknis yang dicapai petani responden sebesar 0,86.
Angka ini berarti bahwa, rata-rata provitas yang dicapai sebesar 86,00 persen dari
frontier, yakni provitas maksimum yang dapat diperoleh dengan system pengelolaan yang
terbaik. Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan usahatani cabai merah besar di lokasi
penelitian telah berjalan efisien, karena reratanya > 70% (Coelli et al., 1998). Temuan ini
berbeda dengan hasil penelitian Sangurjana et al. (2016) yang menyimpulkan bahwa,
petani di Baturiti belum efektif dan efisien mengalokasikan sarana produksi pada
usahatani cabai besar. Efisiensi usahatani sangat ditentukan oleh kemampuan petani
mengambil keputusan yang tepat dan manajerial petani mengalokasikan seluruh input
yang digunakan. Cuaca yang ekstrim juga dapat menyebabkan pelaksanaan usahatani
tidak efisien, karena dapat memicu petani untuk menggunakan input yang tinggi hanya
semata-mata untuk menyelamatkan produksi.
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Gambar 1. Distribusi Tingkat Efisiensi Teknis Usahatani Cabai Merah Besar
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KESIMPULAN
Luas lahan, benih, pupuk KCl, pupuk NPK (15:15:15), pupuk kandang ayam, dan
curahan tenaga kerja berpengaruh positif dan nyata terhadap peningkatan produksi cabai
merah besar. Penggunaan insektisida dan fungsida sintetis dapat menurunkan produksi
cabai merah besar secara signifikan jika penggunaannya semakin intensif tanpa
mempertimbangkan ambang pengendalian. Secara teknis, pelaksanaan usahatani cabai
merah besar di sentra produksi di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli telah
dilaksanakan secara efisien.
Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap
peningkatan efisiensi atau dengan kata lain dapat menurunkan ketidakefisienan
(inefisiensi) usahatani cabai merah besar.
Peningkatan produksi cabai merah besar dapat dilakukan dengan perluasan areal
tanam karena memiliki elastisitas paling tinggi. Efisiensi teknis usahatani cabai merah
besar masih memiliki peluang ditingkatkan untuk mencapai batas produksi (frontier)
yang lebih maksimal. Petani agar lebih cermat mengalokasikan dan mengkombinasikan
semua input yang digunakan, terutama terkait dengan penggunaan pestisida sintetis dalam
mengendalikan serangan organisme pengganggu tumbuhan.
Hasil-hasil penelitian terkait dengan pemanfaatan bahan-bahan alami sebagai
biopestisida yang secara teknis mudah dikerjakan, murah, bahan-bahannya tersedia secara
lokal (di sekitar petani) perlu segera di kaji dan dikembangkan di tingkat petani.
Dukungan berbagai pihak secara simultan sangat dibutuhkan agar penggunaan
biopestisida di tingkat petani bisa berkembang secara massive.
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DAMPAK FREKUENSI PENYIRAMAN TERHADAP PRODUKSI DAN
PENDAPATAN USAHATANI BAWANG MERAH DI BANGLI
Nyoman Ngurah Arya dan I Ketut Mahaputra
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar, Telp/Fax: 0361-720498
email: arya_ngurah66@yahoo.com
ABSTRAK
Bawang merah membutuhkan air yang cukup banyak untuk pertumbuhan dan
perkembangannya, oleh karena itu penyiraman harus dilakukan setiap hari. Terkait
dengan penyiraman tersebut, sebagian petani melakukan penyiraman satu kali dan
sebagian yang lainnya dua kali dalam sehari. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dampak frekuensi penyiraman terhadap produktivitas dan pendapatan
usahatani bawang merah. Penelitian dilakukan di Desa Songan B, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan pertimbangan: Desa Songan B sebagai salah satu
sentra produksi bawang merah di Bali dan telah ditetapkan sebagai lokasi Program
Pengembangan Kawasan Agribisnis Bawang Merah. Data yang diambil meliputi data
primer dan skunder. Data primer diambil melalui wawancara menggunakan kuisioner
terstruktur terhadap 80 orang petani sebagai responden. Responden tersebut merupakan
anggota kelompoktani di lima kelompoktani yang ada di Desa Songan B. Responden
ditentukan secara acak. Data skunder dikumpulkan melalui studi literatur. Data yang
telah dikumpulkan dianalisis dengan uji-t tidak berpasangan.
Hasil analisis
menunjukkan, penyiraman tanaman bawang merah dua kali sehari dapat meningkatkan
produksi, pendapatan, dan efisiensi usahatani bawang merah.
Kata kunci: efisiensi, pendapatan, penyiraman, bawang merah.
PENDAHULUAN
Bawang merah dikategorikan sebagai komoditas yang bernilai ekonomi tinggi,
namun dalam budidayanya membutuhkan perhatian yang intensif. Keberhasilan usahatani
bawang merah di antaranya sangat ditentukan kemampuan petani dalam menerapkan
teknologi budidaya, mulai dari penyiapan lahan, penggunaan benih hingga panen dan
pasca panen. Penyiraman/pengairan sebagai aspek yang penting untuk diperhatikan.
Komoditas ini, walaupun tidak menghendaki banyak hujan, namun membutuhkan air
yang cukup selama pertumbuhan dan perkembangannya melalui penyiraman (Setiawati et
al., 2007). Penyiraman pada musim kemarau dilakukan setiap hari, minimal satu kali
sehari, pagi atau sore sejak penanaman hingga menjelang panen.
Sumarna (1992) menyebutkan bahwa, tanaman bawang merah disiram dua kali
sehari karena membutuhkan air yang cukup selama di pertanaman. Sumarna (1992) dan
Setiawati et al. (2007) juga menyatakan bahwa, penyiraman juga dilakukan setelah hujan
untuk membersihkan kotoran/tanah yang menempel pada tanaman.
Studi pendahuluan menunjukkan bahwa, penyiraman bawang merah di sentra
produksi bawang merah di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dilakukan setiap
hari, namun terdapat sebagian petani melakukannya satu kali sehari dan sebagian yang
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lainnya dua kali sehari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh frekuensi
penyiraman terhadap produktivitas, pendapatan, dan efisiensi usahatani bawang merah.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Desa Songan B, Kecamatan Kintaman, Kabupaten Bangli
pada bulan November 2016 sampai dengan Januari 2017. Pemilihan lokasi ditentukan
dengan sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan: (1) Desa Songan B sebagai
sentra produksi bawang merah yang memiliki pertanaman bawang merah paling luas di
antara delapan desa penghasil bawang merah di Kecamatan Kintamani dan (2) Desa
Songan B ditetapkan sebagai lokasi Program Pengembangan Kawasan Agribisnis
Bawang Merah. Bahan yang digunakan yakni kuisioner dan alat tulis.
Data yang diambil meliputi data primer dan skunder. Data primer diambil melalui
wawancara menggunakan kuisioner terstruktur terhadap 80 orang petani sebagai
responden. Responden tersebut merupakan anggota kelompoktani di lima kelompoktani
yang ada di Desa Songan B. Responden ditentukan secara acak dengan cara mengundi.
Responden tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yakni (1) petani yang melakukan
penyiraman satu kali sehari dan (2) petani yang melakukan penyiraman dua kali sehari.
Data primer yang diambil adalah data usahatani bawang merah pada musim tanam
Juni/Juli 2016 denga pertimbangan pada musim tanam seluruh petani menanam bawang
merah dan pertanamannya paling luas dibandingkan tiga musim tanam lainnya. Data
primer tersebut mencakup: luas tanam bawang merah, jenis dan jumlah sarana produksi
yang digunakan, curahan tenaga kerja, biaya produksi, jumlah produksi, harga produksi,
penerimaan dan pendapatan usahatani bawang merah, dan data terkait lainnya. Data
skunder dikumpulkan melalui studi literatur.
Analisis dibatasi pada rata-rata produksi dan pendapatan usahatani bawang merah
pada petani yang menyiram tanaman bawang merah satu kali sehari (keompok I) dan
petani yang menyiram tanaman bawang merah dua kali sehari (kelompok II). Analisis
data menggunakan program SPSS 16. Perbedaan rata-rata produksi dan pendapatan
usahatani bawang merah kedua kelompok responden tersebut dianalisis dengan
independent t-test. Analisis didahului dengan uji normalitas, untuk mengetahui
kenormalan distribusinya. Uji normalitas dilakukan dengan pendekatan rasio skewness,
rasio kurtosis, dan Kolmogorov Smirnov. Rasio skewness untuk menganalisis
kemencengan distribusi data, sedangkan rasio kurtosis untuk menganalisis keruncingan
distribusi data, masing-masing dirumuskan sebagai berikut:
S–0
Zkurtosis =
……………………………………………………………. (1)
Sekurtosis
Zskewness =

S–0

……………………………………………………….……. (2)

Seskewness

dimana, S
Se

= nilai skewness atau kurtosis
= simpangan baku.
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Nilai Z skewness dan Z kurtosis dibandingkan dengan nilai Z pada taraf 5% (=1,96). Apabila
nilai Z skewness < Z dan Z kurtosis < Z, maka data tersebut berdistribusi normal.
Uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya
dengan data normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah
ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score (Hidayat, 2012). Data dinyatakan
berdistribusi normal jika data yang diuji dan data normal baku tidak memiliki perbedaan
yang signifikan (p > 0,05).
Uji t tidak berpasangan (independent t-test) dapat dilakukan apabila hasil uji
dengan ketiga metode tersebut di atas menunjukkan data berdistribusi normal. Nilai
perbedaan rata-rata dengan independent t-test diformulasikan sebagai berikut:
…………………………….... (3)
dimana,
X 1 = rata-rata produksi/pendpaatan kelompok 1
X 2 = rata-rata produksi/pendapatan kelompok 2
n 1 = jumlah sampel kelompok 1
n 2 = jumlah sampel kelompok 2
s 1 = simpangan baku kelompok 1
s 2 = simpangan baku kelompok 2
Nilai t hitung yang diperoleh dibandingkan dengan nilai t tabel , apabila:
1. t hitung < t tabel(5%) berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata produksi dan pendapatan
usahatani bawang merah pada kedua kelompok sampel.
2. t tabel(5%) < t hitung < t tabel(1%) berarti rata-rata produksi dan pendapatan usahatani bawang
merah pada kedua kelompok sampel berbeda nyata.
3. t hitung > t tabel(1%) berarti rata-rata produksi dan pendapatan usahatani bawang merah
pada kedua kelompok sampel berbeda sangat nyata.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Tanam
Kecamatan Kintamani, khususnya delapan desa yang berlokasi di kaki Gunung
Batur bagian Timur atau di sekitar Danau Batur berada pada dataran tinggi, dikenal
sebagai sentra produksi beberapa jenis sayuran, yakni: bawang merah, cabe merah besar,
tomat, kubis, dan terung. Kelima jenis sayuran tersebut pada umumnya diusahakan
dengan pola diversifikasi hampir sepanjang tahun. Petani setempat, pada umumnya
mengenal empat musim tanam dalam setahun, yakni: pada bulan Desember/Januari (sasih
Kaenem), Maret/April (sasih Kasanga), Juni/Juli (sasih Kasa), dan September/Oktober
(sasih Kapat). Tanahnya bertekstur remah, lempung berpasir hingga pasir berlempung,
berdrainase dan beraerase baik, cocok untuk tanaman bawang merah (Sumarni dan
Hidayat, 2005).
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Pertanaman bawang merah paling luas dan ditanam oleh seluruh petani biasanya
pada musim kemarau bulan Juni/Juli, sesuai dengan Sumarni dan Hidayat (2005). Setiap
petani biasanya menanam bawang merah pada bulan Juni/Juli sekitar 65 - 80% luas lahan
yang dikuasainya. Sisa lahan lainnya biasanya ditanami tomat, cabe merah besar, kubis,
dan terung. Pada dua musim tanam lainnya, yakni pada bulan Maret/April dan
September/Oktober proporsi luas tanam masing-masing komoditas tersebut relatif sama.
Hal ini mencerminkan bahwa, bawang merah sebagai komoditas dan sumber pendapatan
utama bagi petani setempat.
Penerapan Teknologi Usahatani Bawang Merah
Data yang diambil pada penelitian ini adalah data usahatani bawang merah pada
musim tanam Juni/Juli 2016. Hasil survey menunjukkan, dari 80 orang responden
terdapat 45 responden menyiram tanaman bawang merah satu kali dalam sehari,
selanjutnya disebut sebagai kelompok I dan 35 orang respnden menyiram dua kali sehari,
selanjutya disebut kelompok II. Luas tanam bawang merah pada kelompok I rata-rata
0,48 ha, sedangkanpada keompok II rata-rata 0,45 ha.
Proses budidaya bawang merah diawali dengan penebaran pupuk kandang di atas
permukaan tanah sekitar 1 – 2 minggu sebelum pengolahan tanah. Pupuk kandang yang
digunakan adalah pupuk kandang ayam segar (tidak difermentasi) rata-rata 14,98 t/ha
pada kelompok I dan 15,37 t/ha pada kelompok II (Tabel 1). Proses persiapan lahan dan
pengolahan tanah secara umum telah sesuai dengan Sumarni dan Hidayat (2005) dan
Setiawati et al. (2007). Pengolahan tanah dilakukan dua kali, dua minggu sebelum
penanaman. Pengolahan tanah pertama bertujuan untuk membalik tanah dan
membersihkan tanah dari sisa-sisa tanaman menggunaka traktor. Tanah yang telah dibalik
dibiarkan selama satu minggu dengan tujuan agar sisa-sisa tanaman dan bakteri patogen
yang masih ada di permukaan tanah mati terkena sinar matahari. Satu minggu setelah
pengolahan tanah pertama dilanjutkan pengolahan tanah kedua yang bertujuan untuk
meratakan tanah. Tanah yang sudah diratakan dibiarkan sekitar lima hari. Selanjutnya
dilakukan pembuatan bedengan dan pemasangan mulsa plastik hitam perak 1 - 2 hari
sebelum tanam. Tinggi bedengan sekitar 25 cm, lebar 1,2 cm (sesuai dengan lebar mulsa)
dan panjangnya dise suaikan dengan kondisi lahan pada setiap petani.
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Tabel 1. Sarana Produksi yang Digunakan pada Usahatani Bawang Merah Musim Tanam
Juni/Juli 2016 di Desa Songan B, Kintamani, Bangli
Jumlah sarana produksi yang digunakan
Sarana produksi
Kelompok I
Kelompok II
Per usahatani
Per hektar
Per usahatani
Per hektar
(0,48 ha)
(0,45 ha)
Benih umbi (kg)
488,00
1.026,17
462,29
1.023,40
Mulsa plastik hitam perak (roll)
5,94
12,50
5,65
12,50
Pupuk urea (kg)
113,56
238,79
108,00
239,09
Pupuk NPK (16:16:16) (kg)
137,11
288,32
139,00
307,72
Pupuk ZA (kg)
138,00
290,19
129,86
287,48
Pupuk kandang ayam (ton)
7,12
14,98
6,94
15,37
Insektisida (ltr, kg)
2,79
5,86
2,64
5,83
Fungisida (kg, ltr)
31,36
65,95
15,36
34,00
Tenaga kerja (HOK)
131,82
277,18
129,83
287,43
Pengairan (kali per hari)
1,00
1,00
2,00
2,00
Sumber: Data primer (dianalisis)

Bedengan-bedengan yang telah ditutup dengan mulsa yang telah dilubangi
selanjutnya ditanami bawang merah. Benih yang digunakan jenis bawang lokal
Kintamani, hasil panen dua musim tanam sebelumnya, sekitar 1 t/ha. Petani telah
memahami persyaratan umbi bawang merah yang digunakan sebagai benih, yakni: telah
disimpan sekitar 60 – 70 hari, padat, bernas, sehat, tidak cacat, dan tidak terinfeksi OPT.
Namun, benih tersebut tidak bersertifikat karena di lokasi penelitian khususnya dan di
Bali pada umumnya belum ada penangkar benih yang bersertifikat. Hal ini sama dengan
temuan Basuki (2010) di Kabupaten Brebes. Benih varietas unggul dan bersertifikat
sebagai salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan usahatani
(Iriani, 2013). Bawang lokal Kintamani memiliki produktivitas yang tinggi (BPS, 2016),
maka sangat penting dilakukan penelitian terkait dengan peluangnya sebagai varietas dan
pembentukan penangkar yang bersertifikat.
Setelah penanaman, pada sore harinya dilakukan penyiraman. Air yang
digunakan untuk menyiram bersumber dari Danau Batur yang diangkat dan
didistribusikan ke bak penampungan masing-masing petani dengan mesin. Jarak tanam
yang diterapkan sekitar 23cm x 23cm, berbeda dengan jarak tanam yang dikemukakan
oleh Hidayat et al. (2004) yakni 20cm x 15cm. Beberapa petani setempat pernah mencoba
menanam dengan jarak yang lebih rapat, namun produksinya tidak optimal. Hal ini
diduga karena bawang merah lokal Kintamani memiliki jumlah daun, anakan, dan umbi
relatif banyak, sehingga pada jarak yang lebih rapat terjadi persaingan yang lebih ketat
antartanaman dalam menyerap unsur hara di dalam tanah. Selain itu, daun antartanaman
saling menutupi dan kelembaban lebih tinggi, sehingga memicu perkembangan serangan
organisme pengganggu tumbuhan (OPT) lebih cepat.
Pemupukan susulan menggunakan urea rata-rata 238,79 kg/ha; NPK (16;16;16)
288,32 kg/ha; dan ZA 290,19 kg/ha pada kelompok I, sedangkan pada kelompok II urea
239,09 kg/ha; NPK (16;16;16) 307,72 kg/ha; dan ZA 287,48 kg/ha (Tabel 1). Pemupukan
dengan NPK dilakukan sebanyak tiga kali, masing-masing 1/3 dosis: pertama sebagai
pupuk dasar bersamaan dengan pupuk kandang, kedua pada tanaman berumur 10 – 15
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hst; dan ketiga pada saat tanaman berumur 30 – 35 hst (menjelang pembentukan umbi).
Pupuk urea dan ZA diberikan sebanyak dua kali bersamaan dengan NPK pada saat
tanaman berumur 10 – 15 hst dan 30 – 35 hst. Mengacu kepada Hidayat et al. (2004)
yang menganjurkan pemupukan dengan 600 kg/ha NPK (16;16;16) dan 500 kg/ha ZA,
maka pemberian pupuk urea (unsur N) oleh petani tampak lebih tinggi, sedangkan pupuk
NPK dan ZA tampak kurang. Namun, produksi bawang merah yang dihasilkan petani
relatif tinggi. Hal ini diduga, aspek pemupukan sangat bergantung pada unsur hara yang
tersedia di dalam tanah dan spesifik lokasi. Oleh karenanya perlu dilakukan pengujian
sampel tanah untuk mengetahui kendungan hara tersedia di dalam tanah.
Serangan OPT salah satu masalah utama yang dihadapi dalam usahatani bawang
merah. Hama utama yang menyerang bawang merah di lokasi penelitian adalah
Spodoptera exigua dan Liriomyza chinensis, sedangkan penyakit utamanya meliputi:
trotol (bercak ungu), fusarium, dan antraknose. Seperti halnya petani di daerah penghasil
bawang merah lainnya di Indonesia (Moekasan dan Basuki, 2007), petani bawang merah
di Bali juga mengendalikan OPT dengan pestisida sintetis secara intensif. Petani
melakukan penyemprotan pestisida sintetis 1 - 2 kali dalam seminggu atau sebanyak 8 –
16 kali selama tanaman bawang merah di pertanaman. Setiap penyemprotan terdiri atas 2
– 5 jenis pestisida yang dicampur menjadi satu dengan dosis lebih tinggi daripada yang
direkomendasikan. Hal ini dapat memusnahkan musuh alami (Nusyirwan, 2013), produk
yang dihasilkan tidak aman dikonsumsi, serta berdampak negatif terhadap kesehatan
petani, lingkungan, dan biaya produksi yang tinggi.
Peningkatan pengetahuan petani terkait penggunaan pestisida sintetis perlu
dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, dan pelatihan agar mereka dapat
menggunakan pestisida lebih bijaksana dan berdasarkan ambang pengendalian. Pelatihan
tentang pemanfaatan bahan-bahan alami sebagai pestisida nabati juga penting dilakukan
sebagai alternatif pengganti atau minimal dapat mengurangi penggunaan pestisida
sintetis. Terdapat berbagai tumbuhan sumber pestisida nabati bagi OPT bawang merah
(Hadisoeganda, 2008; Mulyati et al., 2015; Ramlan dan Noer, 2002).
Pengendalian gulma dilakukan dengan cara menyiang, sebanyak dua kali.
Penyiangan pertama psaat tanaman berumur sekitar 10 – 14 hst, sebelum pemupukan.
Penyiangan kedua dilakukan pada saattanaman berumur sekitar 30 hst, sebelum
pemupukan. Penyiraman tanaman bawang merah secara umum telah sesuai dengan
anjuran, yakni setiap hari, minimal satu kali dalam sehari. Terkait dengan penyiraman,
terdapat 45 orang petani yang melakukan penyiraman satu kali sehari, pada pagi atau
siang atau sore hari, sedangkan 35 orang petani lainnya menyiram dua kali sehari, pagi
dan sore. Penyiraman dilakukan menggunakan selang, dengan cara diguyur. Air yang
digunakan bersumber dari Danau Batur yang diangkat dengan bantuan mesin
(submersible). Air tersebut selanjutnya ditampung di bak penampungan di masing-masing
kebun petani sebelum digunakan mengairi tanaman.
Usahatani bawang merah tergolong usahatani yang membutuhkan banyak
curahan tenaga kerja. Tabel 1 menunjukkan bahwa, secara total jumlah curahan tenaga
kerja pada kelompok I dan II masing-masing 277, 18 HOK/ha dan 287,43 HOK/ha.
Penggunaan tenaga kerja yang lebih tinggi pada kelompok II terdapat pada aktivitas
menyiram dan panen. Responden pada kelompok II melakukan penyiraman dua kali
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sehari, sedangkan pada kelompok I hanya satu kali sehari. Tenaga panen dibutuhkan lebih
banyak pada kelompok II karena produksi rata-rata yang diperoleh lebih tinggi daripada
kelompok I. Terkait dengan aktivitas pengendalian OPT, khususnya penyakit, curahan
tenaga kerja pada kelompok I lebih besar daripada kelompok II.
Panen dilakukan pada saat tanaman bang merah berumur 65 – 70 hst, yang
ditandai oleh sebagian besar daun tanaman menguning, layu, dan rebah ke permukaan
tanah. Tanaman bawang yang sudah dicabu/dipanen dibersihkan dan diikat, setiap ikatan
terdiri atas 3 – 5 rumpun. Tanaman yang sudah diikat tersebut, setengah bagian ujung
daunnya dipotong, selanjutnya disimpan di atas para-para di gudang penyimpanan. Hasil
panen tersebut disimpan selama 2 – 3 minggu sebelum dijual sebagai bawang konsumsi.
Umbi bawang yang akan digunakan sebagai benih untuk musim tanam berikutnya, dipilih
sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yakni bernas, padat, tidak cacat, tidak terinfeksi
OPT dan disimpan selama 60 – 70 hari.
Produksi, Biaya, dan Pendapatan Usahatani
Hasil analisis terhadap produksi menunjukkan, responden pada kelompok II
memperoleh produksi umbi bawang merah lebih tinggi daripada kelompok I, dengan
selisih rata-rata 993,37 kg/ha (Tabel 2). Selisih produksi tersebut diduga penyiraman
tanaman bawang merah dua kali sehari, terutama penyiraman pagi hari yang bertujuan
membersihkan tanaman dari embun yang kemungkinan mengandung cendawan
(Setiawati et al., 2007) telah dapat mencegah atau mengurangi intensitas serangan
penyakit. Tanaman bawang merah yang terbebas atau terserang OPT di bawah ambang
pengendalian, petumbuhan dan perkembangannya relatif normal, sehingga proses
pembentukan dan pembesaran umbinya optimal. Berbeda halnya dengan tanaman bawang
merah yang terserang OPT hingga di atas ambang pengendalian, pertumbuhan dan
perkembangannya akan terganggu. Apabila serangan OPT tersebut dapat dikendalikan,
maka tanaman akan kembali membentuk tunas, sehingga pembentukan dan pembesaran
umbi terhambat dan tidak optimal.
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Tabel 2. Jumlah Produksi, Biaya, dan Pendapatan Usahatani Bawang Merah Musim Tanam Juni/Juli 2016
di Desa Songan B, Kecamatan Kintamani
Jumlah sarana produksi yang digunakan
Kelompok I

Sarana produksi
Harga satuan

Per usahatani

rata-rata

(0,48 ha)

(Rp)

(kg, Rp)

Jumlah produksi (kg)

Kelompok II
Per hektar
(kg, Rp)

26.089

5.545,00

11.660,05

Harga satuan

Per usahatani

rata-rata

(0,45 ha)

(Rp)

(kg, Rp)

Per hektar
(kg, Rp)

26.371

5.715,73

12.653,42
31.775.300

Biaya:
Benih umbi (kg)
Mulsa plastik hitam perak (roll)
Pupuk urea (kg)
Pupuk NPK (16:16:16) (kg)
Pupuk ZA (kg)

30.256

14.831.278

31.187.266

30.843

14.353.357

609.244

1.788.757

3.761.405

622.429

1.756.563

3.888.658

5.459

616.961

1.297.348

5.319

565.586

1.252.087

12.106

1.651.694

3.473.189

12.050

1.650.536

3.653.937

4.466

614.600

1.292.383

4.487

584.107

1.293.090

Pupuk kandang ayam (kg)

443

3.185.300

6.698.061

452

3.188.657

7.059.013

Insektisida (ml, gr)

624

1.723.828

3.624.871

615

1.597.688

3.536.944

235

7.433.131

15.630.415

248

3.868.335

8.563.676

96.222

12.767.956

26.848.506

95.714

12.323.571

27.281.784

Fungisida (kg, ltr)
Tenaga kerja (HOK)
Pengairan (kali per hari)
Jumlah biaya

1.182.533

2.486.636

1.482.000

3.280.835

45.796.038

96.300.081

41.370.400

91.585.325

Penerimaan

144.788.125

304.461.011

151.856.336

336.177.847

Pendapatan

98.992.087

208.160.930

110.485.936

244.592.522

3,16

3,16

3,67

3,67

R/C rasio
Sumber: Data primer, 2017 (dianalisis)

Tabel 2 menunjukkan, pengadaan umbi benih dan tenaga kerja memiliki porsi
tertinggi terhadap total biaya usahatani bawang merah, masing-masing rata-rata sebesar
33,54% dan 28,83%. Usahatani bawang merah melalui umbi membutuhkan biaya yang
relatif besar karena umbi benih yang dibutuhkan cukup tinggi, rata-rata 0,8 – 1,5 t/ha
(Setiawati et al., 2007). Usahatani bawang merah juga membutuhkan curahan tenaga
kerja yang relatif tinggi terutama pada aktivitas menyiram/mengairi, mengendalikan OPT,
dan panen. Tanaman bawang merah membutuhkan air yang cukup selama pertumbuhan
dan perkembangannya, sehingga pengairan dilakukan setiap hari, minimal satu kali sehari
sejak penanaman hingga menjelang panen (Setiawati et al., 2007). Terdapat beragam
jenis OPT yang dapat menyerang bawang merah (Moekasan et al., 2014) dengan gejala
serangan yang berbeda-beda. Serangan OPT merupakan kendala yang cukup serius dalam
usahatani bawang merah. Jika serangan OPT tidak dapat dikendalikan dengan baik dapat
mengancam kegagalan panen hingga 100%. Hal ini membutuhkan perhatian yang intensif
dan curahan tenaga kerja yang cukup tinggi untuk mengendalikannya.
Tabel 2 juga menampilkan biaya pembelian fungisida pada kelompok I lebih
tinggi daripada kelompok II. Diduga, responden pada kelompk I melakukan penyiraman
satu kali sehari, biasanya pada sore hari, sedangkan pada pagi hari tidak dilakukan
penyiraman telah memicu perkembangan cendawan pada tanaman, sehingga serangan
penyakit tinggi. Hal ini mengharuskan petani menggunakan fungisida sintetis secara
intensif dengan interval waktu penyemprotan lebih pendek.
Pendapatan usahatani pada umumnya dipengaruhi oleh jumlah dan harga sarana
produksi yang digunakan, kemampuan petani mengkombinasikan faktor-faktor produksi
yang digunakan, dan harga hasil produksi yang diterima petani pada saat penjualan.
Petani di lokasi penelitian pada umumnya menjual hasil panennya setelah disimpan 2 – 3
minggu setelah panen. Harga yang diterima petani sekitar Rp 26.000,00/kg. Harga paling
rendah Rp 24.000,00/kg dan tertinggi Rp 28.000,00/kg. Pendapatan usahatani bawang
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merah pada kelompok II lebih tinggi daripada kelompok I (Tabel 2). Perbedaan tersebut
disebabkan: (1) produksi yang diperoleh pada kelompok II lebih tinggi, (2) Biaya
usahatani yang dikeluarkan pada kelompok II lebih rendah, dan (3) harga produksi yang
diterima oleh petani pada kelompok II lebih tinggi. Ditinjau dari R/C rasionya, kelompok
II memiliki R/C rasio > kelompok I, yakni sebesar 2,67 dan 2,16. Hal ini mencerminkan
bahwa, pelaksanaan usahatani bawang merah pada kelompok II lebih efisien daripada
kelompok I. Nilai rasio tersebut mengandung makna bahwa, setiap penambahan biaya Rp
1 akan dapat meningkatkan keuntungan sebesar Rp 2,67 pada kelompok II dan 2,16 pada
kelompok I. Nilai rasio ini juga mengindikasikan bahwa, usahatani bawang merah layak
dilakukan.
Perbedaan rata-rata produksi dan pendapatan usahatani bawang merah pada
kedua kelompok tersebut perlu diuji untuk mengetahui signifikansinya, dengan
independent t-test didahului dengan uji normalitas berdasarkan kemencengan (skewness)
dan keruncingan (kurtosis) data serta dengan pendekatan Kolmogorov-Smirnov dan
Shapiro-Wilk (Lilliefors). Hasil uji normalitas menunjukkan, sebaran data pada kelompok
I dan II memiliki nilai kemencengan dan keruncingan < 1,96, yakni nilai
kemencengannya masing-masing -0,599 dan 0,093 dan nilai keruncingannya -1,288 dan
0,959. Hasil uji normalitas berdasarkan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk
(Lilliefors) memperoleh nilai p > 0,05 (Tabel 3), yang bermakna bahwa data yang diuji
dan data normal baku tidak berbeda. Hasil uji ini mencerminkan bahwa data pada
masing-masing kelompok tersebut berdistribusi normal, sehingga independent t-test dapat
dilanjutkan.
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Sebaran Data Produksi Bawang Merah Musim Tanam
Juni/Juli 2016 di Desa Songan B, Kintamani
Kolmogorov-Smirnova
frekuensi
menyiram Statistic
df
Sig.
jumlah produksi siram 1x

0,072

45

0,200

Shapiro-Wilk
*

Statistic

df

Sig.

0,965

45

0,197

siram 2x
0,134
35
0,116
0,961
35
0,252
Sumber: Data primer (dianalisis)
Hasil independent t-test menunjukkan, nilai thitung perbeaan rata-rata produksi
sebesar -2,150 (t hitung > t tabel5% ) dan p = 0,035 (p < 0,05), seperti tercantum pada Tabel 4.
Nilai tersebut mencerminkan bahwa, rata-rata produksi bawang merah pada kedua
kelompok yang diuji berbeda nyata.
Tabel 4. Hasil Independent t-Test Rata-rata Produksi Bawang Merah Musim Tanam
Juni/Juli 2016 di Desa Songan B, Kintamani
t-test for Equality of Means

jumlah produksi Equal variances assumed
Equal variances not assumed

t
df
*)
-2,150
78
-2,099
65,459
t tabel5% = 1,991

Sig.
(2-tailed)
0,035
0,040

Sumber: Data primer (dianalisis)
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Hasil analisis terhadap sebaran data pendapatan usahatani bawang merah
menunjukkan, sebaran data pada kelompok I dan II memiliki nilai kemencengan dan
keruncingan < 1,96, yakni nilai kemencengannya masing-masing 0,593 dan -0,148 dan
nilai keruncingannya -0,327 dan -0,558. Hasil uji normalitas berdasarkan KolmogorovSmirnov dan Shapiro-Wilk (Lilliefors) memperoleh nilai p > 0,05 (Tabel 5), yang
bermakna bahwa data yang diuji dan data normal baku tidak berbeda. Hasil uji ini
mencerminkan bahwa data pada masing-masing kelompok tersebut berdistribusi normal,
sehingga independent t-test dapat dilanjutkan.
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Sebaran Data Pendapatan Usahatani Bawang Merah
Musim Tanam Juni/Juli 2016 di Desa Songan B, Kintamani
a
frekuensi Kolmogorov-Smirnov
menyiram Statistic df
Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

0,089

45

0,200*

0,985

45

0,836

siram 2x
0,081
Sumber: Data primer (dianalisis)

35

0,200*

0,985

35

0,908

jumlah pendapatan siram 1x

Hasil independent t-test menunjukkan, nilai thitung perbedaan rata-rata pendapatan
sebesar -10,277 (t hitung > t tabel5% ) dan p = 0,000 (p < 0,05) (Tabel 6). Nilai tersebut
mencerminkan bahwa, rata-rata pendapatan usahatani bawang merah pada kelompok II
secara nyata lebih tinggi daripada kelompok I.
Tabel 6. Hasil Independent t-Test Rata-rata Pendapatan Usahatani Bawang Merah
Musim Tanam Juni/Juli 2016 di Desa Songan B, Kintamani
t-test for Equality of Means

jumlah produksi Equal variances assumed
Equal variances not assumed

t
Df
*)
-10,277
78
*)
-10,892
74,156
t tabel5% = 1,991

Sig.
(2-tailed)
0,000
0,000

Sumber: Data primer (dianalisis)
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KESIMPULAN DAN SARAN
Penyiraman tanaman bawang merah setiap hari sebanyak dua kali sehari dapat
meningkatkan produksi, pendapatan, dan efisiensi usahatani bawang merah. Penyiraman
tanaman bawang merah pada pagi hari dapat mencegah atau paling tidak meminimalkan
serangan penyakit, karena cendawan yang terbawa embun menempel pada daun bawang
merah dapat dibersihkan.
Penggunaan pestisida sintetis sangat intensif dan lebih tinggi daripada yang
direkomendasikan. Pembinaan dan pendampingan tentang pengendalian OPT dengan
pendekatan PHT penting dilakukan, sehingga petani dapat menggunakan pstisida secara
bijaksana. Pelatihan kepada petani tentang pemanfaatan bahan-bahan alami sebagai
biopestisida juga dipandang perlu dilakukan agar penggunaan pestisida sintetis ke depan
dapat diminimalisir.
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KAJIAN PENGGUNAAN UKURAN UMBI BIBIT BERBEDA PADA
USAHATANI KENTANG
I Nyoman Adijaya
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar
e-mail:n_adijaya@yahoo.com
ABSTRAK
Produksi umbi kentang sangat dipengaruhi oleh kualitas dan ukuran umbi bibit yang
digunakan. Kajian penggunaan ukuran umbi bibit yang berbeda pada usahatani kentang
telah dilakukan di Kelompok Tani Setia Makmur, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti,
Kabupaten Tabanan, Bali dari bulan Juni-September 2016. Kajian dirancang dengan
Rancangan Acak Kelompok dengan 5 petani sebagai ulangan. Perlakuan yang diuji
adalah ukuran umbi bibit kentang yang terdiri dari P1: umbi bibit ukuran besar, P2:
umbi bibit ukuran sedang dan P3: umbi bibit ukuran kecil. Hasil kajian menunjukkan
pertumbuhan kentang berkorelasi positif dengan penggunaan ukuran umbi bibit yang
semakin besar (r2=0,98). Peningkatan ukuran umbi bibit diikuti oleh peningkatan
produktivitas tanaman kentang dengan hasil berturut-turut umbi bibit kecil (13,20 t/ha),
umbi bibit sedang (16,27 t/ha ) dan umbi bibit besar (17,28 t/ha). Penggunaan ukuran
umbi bibit yang semakin besar tidak diikuti oleh peningkatan keuntungan dan B/C ratio.
Hasil analisis per 1.000 m2 menunjukkan keuntungan tertinggi dihasilkan pada
penggunaan umbi bibit sedang (Rp 7.772.300,-) diikuti umbi bibit besar (Rp 5.647.900,-)
dan kecil (Rp 5.292.500), sedangkan B/C ratio tertinggi dihasilkan pada penggunaan
umbi bibit sedang (1,38) diikti umbi bibit kecil (1,14) dan terendah dihasilkan umbi bibit
besar (0,69 ).
Kata kunci: ukuran umbi bibit, usahatani, kentang
PENDAHULUAN
Kentang merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibutuhkan.
Sutrisna dan Surdianto (2007) melaporkan permintaan kentang meningkat lebih dari
12,5% per tahun. Permintaan kentang tersebut berkorelasi positif dengan pertambahan
jumlah penduduk serta semakin berkembangnya industri makanan yang memanfaatkan
komoditas ini sebagai bahan baku seperti makanan siap saji dan makanan ringan.
Produksi kentang di Indonesia masih rendah. Sayaka dan Juni (2007) melaporkan
kasus produksi kentang di daerah Batu Jawa Timur hanya 11 t/ha dari potensi hasilnya
yang mencapai 35 t/ha, sedangkan Basuki et al. (2013) menyatakan produktivitas kentang
nasional periode 2004-2009 hanya meningkat 0,40% dari 16,40 t/ha menjadi 16,47 t/ha.
Rendahnya produktivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas bibit yang digunakan.
Prahardini (2003) dalam Prahardini et al. (2009) menyatakan penggunaan benih kentang
bermutu berkorelasi positif dengan produktivitas hasil kentang. Semakin tinggi kualitas
benih kentang maka produktivitas hasil kentang akan semakin tinggi. Hal ini juga
disebabkan oleh semakin rendahnya soil borne disease atau penyakit menular tanah.
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Saat ini kebutuhan benih kentang bersertifikat masih sangat kurang dan masih
banyak mengandalkan impor. Lehar (2012 ) menyatakan ketersediaan benih bersertifikat
di Indonesia tidak lebih dari 10%, sehingga kebanyakan petani banyak menggunakan
benih konsumsi sebagai bibit. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas bibit menjadi rendah
sehingga produktivitas hasil kentang ditingkat petani umumnya rendah.
Selain kualitas bibit ukuran bibit juga berpengaruh terhadap produksi kentang.
Masarirambi et al. (2012) menyatakan peningkatan ukuran umbi bibit akan diikuti oleh
peningkatan komponen pertumbuhan tanaman seperti jumlah daun dan indek luas daun
serta berkorelasi positif terhadap produktivitas tanaman kentang. Lebih lanjut Kartaji
(2016) menyatakan penggunaan bibit ukuran besar cenderung menghasilkan persentase
umbi kecil yang lebih besar demikian pula sebaliknya. Lebih lanjut dinyatakan untuk
menghasilkan umbi dengan ukuran tertentu diperlukan ukuran umbi bibit yang sesuai,
karena produksi umbi sangat dipengaruhi oleh ukuran umbi bibit yang digunakan.
Demikian pula dengan penggunaan jarak tanam yang sempit cenderung menghasilkan
ukuran benih atau umbi bibit yang lebih besar.
Pengetahuan petani dalam penggunaan umbi bibit kentang umumnya masih sangat
kurang. Anggapan penggunaan bibit ukuran besar akan menghasilkan produktivitas
bibit/umbi yang semakin banyak belum diimbangi dengan perhitungan pengeluaran
pembelian umbi bibit. Penggunaan umbi bibit ukuran besar akan menyebabkan
pengeluaran untuk pembelian bibit semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka
kajian penggunaan ukuran bibit pada pembibitan kentang ini perlu dilakukan.
METODOLOGI PENELITIAN
Kajian dilaksanakan di Kelompok Tani Setia Makmur, Desa Antapan, Kecamatan
Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali dari bulan Juni-September 2016. Kajian dirancang
dengan Rancangan Acak Kelompok dengan 5 petani sebagai ulangan. Perlakuan yang
diuji adalah ukuran umbi bibit kentang yang terdiri dari P1: umbi bibit ukuran besar, P2:
umbi bibit ukuran sedang dan P3: umbi bibit ukuran kecil.
Seleksi Umbi Bibit Perlakuan
Umbi bibit kentang yang digunakan adalah varietas Granola yang telah siap untuk
ditanam yang ditandai dengan adanya bakal tunas pada umbi. Ukuran umbi bibit yang
digunakan dipilah sesuai dengan perlakuan. Berat umbi bibit P1 = 10-14 umbi/kg, P2 =
20-24 umbi/kg dan P3= >30 umbi/kg.
Persiapan Lahan dan Penanaman
Lahan dibersihkan dan dilakukan olah tanah sempurna. Pemberian pupuk kandang
terfermentasi diberikan dengan dosis 10 t/ha pada lahan sebelum dilakukan pembuatan
guludan. Pemupukan dasar menggunakan 200 kg NPK juga dilakukan sebelum tanam
sebelum dilakukan pembuatan guludan. Guludan dibuat dengan lebar 1,2 m memanjang
dilapisi mulsa plastik.
Jarak tanam yang digunakan yaitu 60 cm x 40 cm. Penanaman umbi bibit
dilakukan pada lubang tanam sesuai perlakuan, dengan membenamkan umbi bibit.
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Pemeliharaan Tanaman
Pemeliharaan tanaman meliputi pengendalian gulma, pengendalian OPT,
pemupukan susulan serta pengairan. Pengendalian gulma dilakukan pada umur tanaman
3 minggu setelah tanam serta umu 49 hari setelah tanam. Pemupukan anorganik susulan
diberikan setiap 2 minggu sekali dengan melarutkan 1,5 kg NPK pada 60 liter air.
Pemberian larutan pupuk NPK diberikan masing-masing 150 ml/tanaman. Pemberian
pupuk dimulai pada umur tanaman 21 hari sampai tanaman berumur 63 hst.
Pemupukan bio urine sapi konsentrasi 20% diberikan dengan cara semprot setiap
10 hari sekali dengan dosis pemberian 500 l/ha setiap pemberian. Pemupukan dimulai
umur 20 hst dan pemupukan terakhir diberikan pada umur 60 hst.
Pengendalian OPT dilakukan dengan melihat kondisi serangan OPT di lapang.
Pengendalian dengan cara kimia dilakukan dengan menggunakan pestisida sesuai dosis
anjuran.
Pengamatan dan Pengumpulan Data
Data yang diamati meliputi data agronomis tanaman seperti tinggi tanaman,
komponen hasil tanaman, ukuran umbi serta hasil/hektar. Pengamatan dilakukan pada
masing-masing 10 tanaman sampel pada masing-masing perlakuan dalam satu ulangan.
Untuk menghitung hasil tanaman per hektar digunakan formula:
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙
1
10.000 𝑚2
(𝑡) =
𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑢𝑚𝑏𝑖 𝑢𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛 (𝑘𝑔)𝑥
𝑥1𝑡
ℎ𝑎
1.000 𝑘𝑔
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑢𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛 (𝑚2)
Luas ubinan disesuaikan dengan lebar guludan yaitu 1,2 m x 2 m dengan jumlah
populasi 10 tanaman.
Analisis Data
Data agronomis tanaman dianalisis sisdik ragam dilanjutkan dengan uji BNT jika
perlakuan berpengaruh nyata (Gomez dan Gomez, 2000), sedangkan untuk kelayakan
usahatani dilakukan analisis B/C ratio. Pendapatan usahatani dihitung dengan
menggunakan rumus (Soekartawi, 1995):
Pd = TR - TVC
Pd = (Q. Pq) - TVC
Perhitungan keuntungan usahatani menggunakan suatu persamaan matematis :
π = TR – TC
TC = TFC + TVC
Keterangan :
Pd = Pendapatan petani
π
= Keuntungan usahatani
TR = Total penerimaan dari usahatani
Q
= Jumlah produksi
Pq = Harga per unit produksi
TC = Total biaya variabel
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Pertumbuhan Tanaman Kentang
Ukuran umbi bibit berpengaruh nyata terhadap komponen pertumbuhan tanaman
kentang. Peningkatan ukuran umbi bibit pada usahatani kentang diikuti oleh peningkatan
komponen pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman, jumlah batang per tanaman dan
berat perangkasan tanaman (Tabel 1). Ukuran umbi bibit sedang dan besar menghasilkan
tinggi tanaman dan jumlah batang per tanaman yang nyata lebih tinggi dibandingkan
penggunaan umbi bibit ukuran kecil, namun ukuran umbi bibit besar, sedang dan kecil
nyata diikuti oleh berat penurunan berat berangkasan (r2= 0,98*).
Peningkatan ukuran umbi bibit diikuti oleh peningkatan pertumbuhan tanaman.
Utomo et al. (2013) bahwa komponen pertumbuhan seperti luas daun akan berpengaruh
terhadap bobot kering tanaman serta umbi yang dihasilkan pada usahatani kentang.
Arifin et al. (2014) juga menyatakan semakin banyak tunas yang tumbuh dari umbi bibit
kentang akan diikuti oleh peningkatan jumlah daun dan indeks luas daun. Lakitan (2008)
menyatakan semakin meningkat ILD tanaman akan diikuti oleh peningkatan fungsi daun
dalam fotosintesis sehingga asimilat yang dihasilkan akan semakin besar selanjutnya
dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan pembentukan umbi.
Tabel 1. Komponen Pertumbuhan Tanaman Kentang dari Ukuran Umbi Bibit yang
Berbeda di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Tahun 2016
Ukuran Bibit

Tinggi tanaman (cm)

Jumlah batang per
tanaman (batang)

Berat basah
berangkasan (g)

Besar

78,80 a

3,90 a

998,00 a

Sedang

76,60 a

3,65 a

874,00 b

Kecil
68,65 b
2,42 b
660,00 c
Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%
Ukuran umbi bibit pada usahatani kentang diikuti oleh pertumbuhan tanaman
kentang yang lebih baik. Umbi bibit merupakan sumber cadangan makanan tanaman
kentang sebelum akar berfungsi dengan optimal. Semakin banyak cadangan makanan
umumnya diikuti oleh pertumbuhan awal yang lebih baik.
Komponen Hasil Tanaman Kentang
Hasil umbi yang dihasilkan (komponen hasil) dari sumber bibit ukuran besar,
sedang dan kecil sangat dipengaruhi oleh ukuran umbi. Bibit ukuran besar cenderung
menghasilkan jumlah umbi dan berat umbi per tanaman tertinggi diikuti oleh ukuran bibit
sedang dan terendah dihasilkan pada ukuran bibit kecil (Tabel 2). Hal ini dapat dipahami
karena umbi besar memiliki cadangan makanan yang lebih tinggi sehingga pertumbuhan
tanaman akan lebih baik dibandingkan dengan umbi ukuran yang lebih kecil. Hasil
penelitian sejalan dengan pernyataan Sahat et al. (1996 dalam Ridwan et al., 2010) yang
menyatakan bahwa semakin besar ukuran umbi bibit yang digunakan akan diiringi
dengan peningkatan hasil kentang.
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Hal ini sesuai dengan pernyataan Harjadi (1979) yang menyatakan pertumbuhan
awal bibit/benih tanaman sangat dipengaruhi oleh cadangan makanan yang ada pada
sumber bibit/benih. Semakin banyak cadangan makanan yang tersedia pada sumber
benih/bibit maka perkembangan awal tanaman akan semakin baik, sedangkan
perkembangan selanjutnya ditentukan oleh kemampuan tanaman untuk mendapatkan
faktor tumbuh dan ketersediaannya pada lingkungan tumbuh. Arifin et al. (2014)
menyatakan umbi bibit dengan ukuran kecil mempunyai cadangan makanan yang rendah
sehingga produksi menjadi rendah, sedangkan penggunaan umbi bibit besar (>60 g)
menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi rimbun dengan tunas yang banyak sehingga
unsur hara dan air yang diserap lebih banyak dimanfaatkan untuk batang, daun sedangkan
untuk pembentukan umbi kurang optimal.
Tabel 2. Komponen Hasil dan Hasil Tanaman Kentang dari Ukuran Umbi Bibit yang
Berbeda di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Tahun 2016
Jumlah
Hasil umbi/ha
Jumlah Umbi
Jumlah
Ukuran Berat umbi/ Jumlah Umbi
Umbi
(t)
umbi total
Sedang
Bibit tanaman (g) Besar (umbi)
Kecil
(umbi)
(umbi)
(umbi)
17,28 a
Besar
999,00 a
5,98 a
6,66 a
4,14 a
16,78 a
Sedang

962,00 a

4,60 b

5,04 b

2,14 b

11,78 b

16,27 a

13,20 b
Kecil
754,00 b
3,02 c
3,06 c
3,56 a
9,64 c
Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%
Dilihat dari persentase ukuran umbi yang dihasilkan maka umbi bibit sedang
menghasilkan persentase umbi besar dan sedang tertinggi dikuti oleh ukuran umbi bibit
besar dan kecil (Tabel 3). Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran umbi sedang dapat
dijadikan sumber bibit. Pertimbangan penggunaan bibit didasarkan pada ukuran umbi
bibit. Penggunaan umbi bibit besar menyebabkan kebutuhan bibit menjadi lebih banyak,
sedangkan penggunaan ukuran umbi bibit ukuran kecil menjadikan kebutuhan bibit
menurun. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan umbi bibit besar menghasilkan
umbi ukuran kecil yang lebih besar dibandingkan penggunaan umbi bibit ukuran sedang.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Sutapradja (2008) yang menyatakan penggunaan umbi
bibit ukuran besar akan cenderung menghasilkan umbi dengan ukuran kecil lebih tinggi.
Sedangkan Khalafalla (2001 dalam Arifin, 2014) menyatakan pengguaan ukuran umbi
bibit 35 g/umbi sampai dengan 70 g/umbi memiliki kemampuan produksi yang sama.

Tabel 3. Persentase Umbi Kentang yang dihasilkan dengan Ukuran Umbi Bibit Berbeda
di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Tahun 2016
Ukuran umbi (%)
Ukuran bibit
B
S
K
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Besar
Sedang
Kecil

35,64
39,05
31,33

39,69
42,78
31,74

24,67
18,17
36,93

Analisis Usahatani Kentang
Hasil analisis usahatani menunjukkan penggunaan ukuran umbi bibit yang semakin
besar diikuti oleh peningkatan penerimaan usahatani namun tidak diikuti oleh
peningkatan keuntungan dan B/C ratio (Tabel 4). Keuntungan tertinggi dihasilkan pada
usahatani dengan penggunaan ukuran umbi bibit sedang diikuti oleh umbi bibit kecil dan
besar, demikian pula dengan B/C ratio.
Penggunaan ukuran umbi bibit yang besar diikuti oleh peningkatan biaya produksi
usahatani yaitu biaya untuk pembelian bibit. Kebutuhan umbi bibit besar sebesar 250 kg,
sedang 125 kg dan kecil 94 kg dengan biaya pembelian bibit masing-masing sebesar Rp
5.000.000,-, Rp 2.500.000,- dan Rp 1.504.000,-. Hal ini sejalan dengan pernyataan
Karyadi (1992) dan Wulandari et al. (2014) bahwa penggunaan umbi bibit ukuran besar
akan membuat pemborosan biaya produksi untuk pembelian bibit. Hal ini akan
berpengaruh terhadap peningkatan biaya produksi usahatani kentang.
Peningkatan pengeluaran untuk pembelian umbi bibit selain akibat penggunaan
ukuran umbi bibit yang semakin banyak, juga disebabkan oleh perbedaan harga umbi
bibit. Harga umbi bibit besar dan sedang yaitu Rp 20.000,-/kg, sedangkan harga umbi
bibit ukuran kecil Rp 16.000,-.
Tabel 4. Analisis Usahatani Kentang dengan Ukuran Umbi Bibit berbeda di Desa
Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan per 1.000 m2 tahun 2016
Ukuran umbi bibit
No
Uraian
Besar
Sedang
Kecil
1. Tenaga Kerja (Rp)
1.529.000
1.529.000
1.529.000
2. Sarana Produksi (Rp)
6.600.000
4.100.000
3.104.000
3. Total Biaya (Rp)
8.129.000
5.629.000
4.633.000
4. Penerimaan (Rp)
13.776.900
13.401.300
9.925.500
5. Keuntungan (Rp)
5.647.900
7.772.300
5.292.500
B/C ratio
0,69
1,38
1,14
Penggunaan umbi bibit ukuran sedang memberikan keuntungan tertinggi yaitu Rp
7.772.3000,-, diikuti oleh penggunaan umbi bibit kecil (Rp 5.292.500,-) dan umbi bibit
besar (Rp 5.647.900.-) dengan B/C masing masing 1,38; 1,14 dan 0,69. Faktor utama
yang mempengaruhi keuntungan adalah tingkat produktivitas tanaman serta penggunaan
biaya produksi. Pada skala usaha 1.000 m2 penggunaan bibit ukuran besar membuat
pemborosan biaya produksi sebesar Rp 2.500.000, dibandingkan penggunaan umbi bibit
sedang dan Rp 3.496.000,- dibandingkan penggunaan umbi bibit kecil.
Soekartawi (2002) menyatakan peningkatan B/C ratio dapat disebabkan oleh
adanya peningkatan penerimaan atau efisiensi biaya produksi. Peningkatan B/C ratio
pada kajian ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan akibat dari efisiansi biaya
produksi khususnya penurunan biaya pembelian umbi bibit. Lebih lanjut Margaretha et
al. (2013) menyatakan besarnya biaya produksi, pendapatan dan keuntungan sangat
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dipengaruhi oleh penerapan teknologi, karena penerapan teknologi akan berpengaruh
terhadap penggunaan biaya produksi dan produksi.

KESIMPULAN DAN SARAN
1.

2.
3.

Penggunaan ukuran umbi bibit berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan dan
produktivitas tanaman kentang. Semakin besar ukuran umbi bibit diikuti oleh
peningkatan pertumbuhan produktivitas tanaman kentang.
Ukuran umbi bibit berpengaruh terhadap persentase ukuran umbi yang dihasilkan.
Ukuran umbi sedang menghasilkan persentase umbi besar dan sedang tertinggi.
Penggunaan umbi bibit sedang memberikan keuntungan tertinggi diikuti penggunaan
umbi besar dan terendah pada penggunaan ukuran umbi bibit kecil dengan
keuntungan usahatani per 1.000 m2 masing-masing Rp 7.772.300, 5.647.900dan Rp
5.292.500,- dengan B/C ratio berturut-turut 1,38; 0,69 dan 1,14.
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PERAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN
AGRIBISNIS CABAI DALAM PENINGKATAN PENGETAHUAN
PETANI MENGENAI TEKNOLOGI PENGELOLAAN TANAMAN
TERPADU CABAI
Eko Nugroho Jati dan Jemmy Rinaldi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar, Telp/Fax: 0361-720498
Email: ekograndis@gmail.com
ABSTRAK
Masih tingginya kesenjangan antara produktivitas riil di tingkat usahatani dan
produktivitas potensial cabai rawit mengindikasikan masih adanya berbagai faktor yang
menjadi pembatas. Inovasi teknologi untuk mengatasi kendala dalam budidaya adalah
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Cabai Rawit. Salah satu kegiatan penyebaran
informasi PTT yaitu dengan kegiatan Pendampingan Pengembangan Kawasan Agribisnis
Cabai. Efektivitas kegiatan Pendampingan Pengembangan Kawasan Agribisnis Cabai
harus terukur terutama dalam perubahan pengetahuan petani. Penelitian ini bertujuan
untuk: 1) Mengetahui peningkatan pengetahuan dalam teknologi PTT Cabai 2)
Mengetahui komponen teknologi PTT Cabai Rawit yang paling besar peningkatan
pengetahuannya. Penelitian dilakukan di Subak Selangit, Desa Getakan, Kecamatan
Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tahun 2016 dengan metode survey terhadap
25 petani responden menggunakan kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif
kuantitatif. Hasil kajian memperlihatkan bahwa: 1) Kegiatan Pendampingan
Pengembangan Kawasan Agribisnis cabai berperan terhadap perubahan pengetahuan
petani dalam PTT Cabai, yaitu rata-rata score yang diperoleh petani meningkat sebesar
4.84, serta jumlah petani dengan klasifikasi pengetahuan tinggi meningkat sebesar
122.22%, dan 2) Komponen teknologi yang paling besar perubahan pengetahuannya
adalah komponen teknologi perbenihan, dimana jumlah petani dalam klasifikasi
pengetahuan tinggi meningkat positif sebesar 140.00%.
Kata kunci

: Pengetahuan, sikap, terpadu, cabai rawit

PENDAHULUAN
Cabai rawit merupakan komoditas hortikultura yang yang sangat digemari oleh
masyarakat. Harga cabai merah sangat fluktuatif karena keadaan pasar cabai dipengaruhi
oleh jumlah cabai yang tersedia di pasar. Apabila cabai sedang melimpah, harganya akan
murah. Sebaliknya, ketika stok di pasar sedikit harga cabai merah sangat tinggi (Prayitno,
et al., 2013). Kebutuhan akan cabai rawit terus meningkat setiap tahun sejalan dengan
meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnnya industri yang membutuhkan bahan
baku cabai rawit. Kebutuhan cabai rawit cukup tinggi yaitu sekitar 4 kg/kapita/tahun
(Warisno, 2010). Produksi cabai di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan cabai
nasional sehingga impor cabai masih diperlukan sekitar 16.000 ton per tahun. Rataan
produksi cabai nasional baru mencapai sekitar 4,35 t/ha, sedangkan potensinya dapat
mencapai 10 – 20 t/ha (Ditjen Bina Produksi Hortikultura, 2010).
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Masih tingginya kesenjangan antara produktivitas riil di tingkat usahatani dan
produktivitas potensial cabai rawit mengindikasikan masih adanya berbagai faktor yang
menjadi pembatas. Hal ini disebabkan karena masih banyak kendala yang dihadapi pada
peningkatan produksi cabai, antara lain: a) kondisi iklim yang berubah-ubah; b)
ketersediaan air; c) penerapan teknologi budidaya belum optimal; d) serangan hama
penyakit yang diakibatkan perlindungan tanaman umumnya belum dilakukan sesuai
dengan pengendalian hama terpadu (PHT); e) koordinasi pengaturan areal tanam yang
sesuai dengan kebutuhan belum terlaksana secara optimal.
Dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas, maka salah
satu cara yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan penerapan teknologi. Melalui
penerapan teknologi yang tepat mampu menghasilkan produk cabai yang kompetitif,
efisien, berkualitas, sehat, dan aman dikonsumsi, serta mampu memenuhi permintaan
pasar yang terus meningkat (Soeriaatmadja et al. 1993). Salah satu inovasi teknologi
Badan Litbang Pertanian untuk mengatasi masalah tersebut yaitu budidaya cabai melalui
teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). PTT merupakan suatu pendekatan
budidaya tanaman yang berdasarkan pada keseimbangan ekonomi dan ekologi, dengan
tujuan utamanya adalah meraih keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, antara
proses alami dan teknologi, dengan selalu mengingat keberlanjutan dari usahatani
tersebut (Setiawati, 2010).
Proses penyebaran informasi terkait teknologi PTT cabai terus dilakukan, salah
satunya yaitu dengan kegiatan Pendampingan Pengembangan Kawasan Agribisnis Cabai.
Agar komponen teknologi PTT Cabai diadopsi oleh petani, dalam kegiatan
pendampingan dilakukan penyuluhan dengan berbagai metode, diantaranya yaitu dengan
metode demplot dan bimbingan teknis. Penyuluhan pada dasarnya adalah proses
pembelajaran masyarakat yang bertujuan mencapai perubahan perilaku individu.
Penyuluhan sebagai proses pendidikan artinya penyuluhan harus dapat membawa
perubahan dalam perilaku (Slamet, 2003).
Efektivitas kegiatan Pendampingan Pengembangan Kawasan Agribisnis Cabai
harus terukur terutama dalam perubahan pengetahuan petani. Oleh karena itu, pada awal
dan akhir kegiatan dilakukan survey untuk mengetahui perubahan pengetahuan petani.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui peningkatan pengetahuan dalam teknologi
PTT Cabai, dan 2) Mengetahui komponen teknologi PTT Cabai Rawit yang paling besar
peningkatan pengetahuannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk
terhadap kinerja pembelajaran yang telah dilakukan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Subak Lanyahan, Desa Bontihing, Kecamatan
Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan pertimbangan merupakan kawasan
pengembangan kawasan komoditas cabai. Data sebelum dan sesudah temu lapang
dikumpulkan melalui survey menggunakan kuesioner terhadap 25 orang petani sampel
pada Tahun 2016.
Metode analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif kuantitatif yaitu
pertanyaan-pertanyaan dikelompokkan berdasarkan kategori dan dipersentasekan, analisis
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data dengan menggunakan matriks dan membuat kesimpulan umum berupa paparan
sederhana. Pengetahuan petani diukur terhadap teknologi pengelolaan tanaman terpadu
(PTT) cabai yang dilihat berdasarkan beberapa komponen, yaitu: (1) pengetahuan petani
terhadap cara perbenihan cabai, (2) pengetahuan petani terhadap persiapan lahan tanam
cabai, (3) pengetahuan petani terhadap penenaman bibit cabai di lahan tanam, (4)
pengetahuan petani terhadap cara pemeliharaan cabai yang baik, dan (5) pengetahuan
petani terhadap cara pemanenan cabai. Pengkategorian menggunakan rumus interval
(Dajan, 1996)
J
I = -----K
Dimana :
I

= Interval kelas

J

= Jarak antara skor maksimum dan skor minimum

K

= Banyaknya kelas yang digunakan

Pengukuran dari masing-masing komponen teknologi PTT cabai diukur
berdasarkan tiga klasifikasi yaitu, rendah, sedang dan tinggi berdasarkan skor yang
diperoleh yang dihitung berdasarkan nilai pengetahuan masing-masing indikator yang
diukur. Untuk masing-masing komponen diukur dari nilai score 1.00 – 3.00. Klasifikasi
score per komponen teknologi yaitu, rendah (1.00 – 1.66), sedang (1.67 – 2.33) dan tinggi
(2.34 – 3.00).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani Responden
Umur petani berpengaruh kepada kemampuan belajar petani, semakin tinggi
umur petani maka kemampuan belajar akan semakin rendah. Menurut Daniel (2001)
bahwa, tenaga kerja merupakan penduduk potensial yang dapat menghasilkan barang atau
jasa, yaitu yang berumur antara 15 – 64 tahun . Umur responden di Kabupaten Buleleng
dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Umur Petani Responden di Kabupaten Buleleng Tahun 2016.
No.
1.
2.
3.

Klasifikasi Umur
(Tahun)

Umur Petani
Jumlah Petani
Komposisi
(orang)
(%)
0
00.00
22
88.00
3
12.00
25
100.00

0 – 14
15 – 64
> 64
Jumlah
Sumber: Data yang diolah
Dominan umur responden berada pada umur potensial yaitu 88% berada pada
umur 15 – 64 tahun. Menurut pendapat Mardikanto (1993) bahwa umur akan berpengaruh
kepada tingkat kematangan seseorang (baik kematangan fisik maupun emosional). Makin
muda pelaku utama biasanya mempunyai semangat untuk ingin tahu apa yang belum
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mereka ketahui, sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk lebih cepat
melakukan adopsi inovasi walaupun sebenarnya mereka belum berpengalaman soal
adopsi inovasi tersebut.
Tingkat pendidikan pelaku utama umumnya akan mempengaruhi daya penalaran
maupun daya pikir untuk meningkatkan keadaan ekonomi keluarga tani sehingga dapat
mencapai kesejahteraannya, tingkat pendidikan akan berpengaruh pula terhadap pola
pikir dalam pengambilan keputusan untuk usahataninya terutama dalam mengadopsi
teknologi yang ada. Faktor pendidikan mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap
karena yang meletakkan dasar pengertian konsep moral dalam diri individu (Istiqomah,
1999). Pendidikan merupakan sarana belajar, dimana selanjutnya akan menanamkan
sikap yang menguntungkan menuju penggunaan praktek pertanian yang lebih modern.
Mereka yang yang berpendidikan tinggi adalah relatif lebih cepat melakukan adopsi.
Tingkat pendidikan rendah pada umumnya kurang menyenangi inovasi, sehingga sikap
mental untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pertanian yang
kurang.Tingkat pendidikan petani responden di Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada
tabel 2 berikut.
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Petani Responden di Kabupaten Buleleng Tahun 2016.
Tingkat Pendidikan
No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah Petani
Komposisi
(orang)
(%)
1.
SD
11
44.00
2.
SMP
7
28.00
3.
SMA
7
28.00
Jumlah
25
100.00
Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa 44% petani reponden adalah tamat SD
atau dapat dikatakan masih rendah, aspek pendidikan yang rendah akan menghambat
kemajuan seseorang dalam usahataninya. Rendahnya tingkat pendidikan petani reponden
bukan tidak adanya keinginan untuk maju tetapi semata-mata karena terbatasnya sarana,
waktu dan kesempatan. Selain itu perlu diingat bahwa pendidikan yang didapat pelaku
utama bukan hanya dari pendidikan formal saja tetapi juga dari pendidikan non formal
dan informal.
Dalam usaha tani luas pemilikan atau penguasaan lahan pertanian sangat
berhubungan erat dengan efisiensi usaha tani dan juga usaha pertanian serta akan
mempengaruhi skala usaha, dan skala usaha ini pada akhirnya akan mempengaruhi
efisien atau tidaknya suatu usaha pertanian, lahan yang terlalu sempit akan tidak efisien
pula dalam penggunaan faktor produksi (Daniel, 2001). Luas kepemilikan lahan petani
responden di Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel 3 berikut.
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Tabel 3. Luas Kepemilikan Lahan Petani Responden di Kabupaten Buleleng Tahun
2016.
Luas Kepemilikan Lahan
No.
Luas Kepemilikan Lahan
Jumlah Petani
Komposisi
(orang)
(%)
1.
Kurang dari 0,5 Ha
19
76.00
2.
Lebih dari 0,5 Ha
6
24.00
Jumlah
25
100.00
Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan tabel 3 bahwa 76% kepemilikan lahan petani responden kurang dari
0,5 ha, pelaku utama yang mempunyai lahan luas akan lebih mudah menerapkan inovasi
dari pada pelaku utama yang memiliki lahan sempit, hal ini dikarenakan keefisienan
dalam penggunaan sarana produksi.
Perubahan Pengetahuan Petani dalam PTT Cabai
Misi terpenting dari penyuluhan adalah mengubah perilaku petani agar mereka tahu
dan mampu menerapkan inovasi teknologi. Pengetahuan merupakan tahap awal
terjadinya persepsi yang kemudian membentuk sikap dan pada akhirnya menciptakan
perbuatan atau tindakan. Menurut Sudarta (2002) bahwa, dalam akselerasi pembangunan
pertanian, pengetahuan petani mempunyai arti penting karena pengetahuan dapat
mempertinggi kemampuan dalam mengadopsi teknologi baru di bidang pertanian.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa petani yang memiliki pengetahuan yang cukup
terhadap suatu teknologi akan mampu dan menguasai penerapan teknologi tersebut
(Khairuddin, 1992). Setiap individu mempunyai
kemampuan berbeda untuk
mengembangkan pengetahuannya, karena sasaran penyuluhan pertanian sangatlah
beragam yaitu dalam hal karakteristik individu, lingkungan fisik dan sosialnya,
kebutuhannya, motivasi serta tujuan yang diiinginkan. Perubahan pengetahuan petani
mengenai PTT Cabai dapat dilihat pada tabel 4 berikut.
Tabel 4. Perubahan Pengetahuan Petani terhadap Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)
Cabai Sebelum dan Sesudah kegiatan Pendampingan di Desa Bontihing,
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Tahun 2016.
Sebelum Temu Lapang
Sesudah Temu Lapang
Jumlah
Jumlah
Klasifikasi/ Skor
(%)
Persentase
Persentase
Petani
Petani
(%)
(%)
(orang)
(orang)
Rendah (1.00-1.66)
1
4.00
0
0.00 -100.00
Sedang (1.67-2.33)
15
60.00
5
20.00
-66.67
Tinggi (2.34-3.00)
9
36.00
20
80.00
122,22
Jumlah
25
100.00
25
100.00
Sumber: Data yang diolah
Rata-rata tingkat pengetahuan petani terhadap PTT Cabai di Desa Bontihing
Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, pada awal kegiatan Temu Lapang
dominan pada kategori sedang (60%) dan hanya sekitar 36% petani yang memilki tingkat
pengetahuan relatif tinggi terhadap PTT Cabai. Masih banyaknya petani yang masih
masuk dalam klasifikasi pengetahuan pada awal kegiatan disebabkan karena masih belum
tersosialisasikannya teknologi PTT secara menyeluruh baik melalui kegiatan sekolah
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lapang, demplot maupun kegiatan penyuluhan lainnya, walaupun secara umum petani di
Subak Lanyahan mengusahakan tanaman cabai, namun mereka belum secara keseluruhan
mengetahui budidaya cabai yang baik dan benar sebagaimana terdapat dalam komponen
teknologi PTT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan temu lapang telah
berjalan sesuai dengan harapan, pencapaian sasaran pelatihan ditandai dengan pada akhir
kegiatan Temu Lapang terjadi peningkatan pemahaman petani terhadap PTT dimana
jumlah petani dengan kategori rendah pemahamannya terhadap PTT menurun (100.00%)
dan jumlah petani dengan pemahaman tinggi terhadap PTT meningkat (122.22%).
Pengetahuan petani sangat membantu dan menunjang kemampuannya untuk
mengadopsi teknologi dalam usahataninya dan kelanggengan usahataninya (Sudarta,
2002). Semakin tinggi tingkat pengetahuan petani maka kemampuannya dalam
mengadopsi teknologi juga tinggi. Dengan meningkatnya pengetahuan petani diharapkan
proses transfer teknologi PTT Cabai dengan cepat dapat diadopsi oleh petani.
Hasil penelitian mengenai perubahan rata-rata score petani dalam teknologi PTT
cabai secara rinci dapat dilihat pada tabel 5 berikut.
Tabel 5. Perubahan Rata-rata Score Petani dalam Teknologi Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) Cabai Sebelum dan Sesudah kegiatan Pendampingan di Desa
Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Tahun 2016.
Perubahan Rata-rata Score Petani
Komponen Teknologi
No.
Sebelum Temu
Sesudah Temu
PTT Cabai
(Score)
Lapang
Lapang
1.

Perbenihan

14.53

15.73

1.20

2.

Persiapan Lahan

15.96

17.38

1.42

3.

Penanaman Bibit

16.80

17.97

1.17

4.

Pemeliharaan

16.21

16.64

0.43

5.

Pemanenan

16.09

16.71

0.62

79.59

84.43

4.84

Jumlah

Sumber: Data yang diolah
Secara keseluruhan pengetahuan petani terhadap PTT Cabai score rata-rata petani
meningkat sebesar 4.84. Sejak awal kegiatan temu lapang pengetahuan petani dalam
teknologi PTT Cabai termasuk dalam klasifikasi pengetahuan tinggi (79.59), hal ini
disebabkan petani di Subak Lanyahan umumnya sudah melakukan usahatani cabai rawit
dan sering mendapatkan penyuluhan mengenai usahatani cabai. Tetapi jika dilihat dari
masing-masing komponen teknologi PTT Cabai belum secara keseluruhan pengetahuan
petani masuk dalam klasifikasi tinggi. Pada komponen teknologi perbenihan tingkat
pengetahuan petani termasuk dalam klasifikasi pengetahuan sedang (14.53). Hal ini
disebabkan petani baru sebatas mengetahui varietas lokal yang dihasilkan dari panen
sebelumnya, dimana petani menyebutnya dengan varietas lokal Bontihing. Pemilihan
varietas merupakan kunci utama untuk memperoleh hasil cabai rawit yang tinggi. Hal ini
yang mengakibatkan produktivitas cabai rawit yang dihasilkan sebagian besar petani
sebesar 5-6 ton/ha. Padahal potensi produktivitas yang dapat dihasilkan jika
menggunakan varietas unggul mampu berproduksi sebesar 10-20 ton/ha (Ditjen Bina
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Produksi Hortikultura, 2010). Artinya masih ada kesenjangan produksi yang dihasilkan
petani sekitar 5-14 ton/ha.
Seiring dengan pelaksanaan demplot mengenai PTT cabai rawit (Prima agrihorti
dan Rabbani agrihorti) pengetahuan petani mengenai komponen teknologi perbenihan
mengalami perubahan yaitu dari klasifikasi pengetahuan sedang (14.53) meningkat
menjadi klasifikasi pengetahuan tinggi (15.73) atau rata-rata score meningkat sebesar
(1.20).
Peningkatan pengetahuan petani melalui demplot tidak terlepas dari peran
narasumber yang berkompeten dalam materi PTT Cabai. Narasumber merupakan peneliti
dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali. Sebagaimana yang disampaikan
oleh Haslinda et al. (2009) bahwa, kompetensi narasumber merupakan faktor yang
siginifikan berkontribusi terhadap efektivitas penyuluhan. Karakteristik petani juga
merupakan faktor penting yang berpengaruh dalam meningkatnya pengetahuan petani.
Sebagaimana yang disampaikan BBP2TP (2014) bahwa, faktor-faktor yang
mempengaruhi pengetahuan antara lain pendidikan, pekerjaan, umur, minat, pengetahuan
dan informasi.
Perubahan Pengetahuan Petani Terhadap Masing-masing Komponen Teknologi
PTT Cabai
Hasil penelitian mengenai perubahan pengetahuan petani terhadap masingmasing komponen teknologi PTT cabai secara rinci dapat dilihat pada tabel 6 berikut.
Tabel 6. Perubahan Pengetahuan Petani terhadap Masing-masing Komponen Teknologi
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Cabai Sebelum dan Sesudah kegiatan
Pendampingan di Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng Tahun 2016.

No

1
2
3
4
5

Komponen
Teknologi

Perbenihan
Persiapan Lahan
Penanaman
Bibit
Pemeliharaan
Pemanenan

Klasifikasi Pengetahuan Petani
Berdasarkan Jumlah Petani
(Org)
Sebelum
Sesudah Temu
Temu Lapang
Lapang
R
S
T
R
S
T
3 17
5
0 13
12
2
6
17
0
2
23

(%)

R
-100.00
-100.00

S
-23.53
-33.33

T
140.00
35.29

0

8

17

0

2

23

0.00

-75.00

35.29

0
4

9
9

16
12

0
2

8
2

17
21

0.00
50.00

-11.11
-77.78

6.25
75.00

Sumber: Data yang diolah
Keterangan Tabel:
R = Rendah
S = Sedang
T = Tinggi
Peningkatan jumlah petani yang masuk dalam tingkat klasifikasi pengetahuan
tinggi terbesar pada komponen teknologi perbenihan yaitu meningkat positif sebesar
140%. Dalam komponen teknologi perbenihan, pada awal kegiatan temu lapang jumlah
petani yang masuk dalam klasifikasi pengetahuan rendah (3 orang), sedang (17 orang),
dan tinggi (5 orang). Namun pada akhir kegiatan temu lapang jumlah petani dari masing-
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masing klasifikasi pengetahuan mengalami pegeseran yaitu petani yang termasuk
klasifikasi pengetahuan rendah (0 orang), sedang (13 orang), dan tinggi (12 orang).
Tingkat efektivitas metode penyuluhan yang tinggi merupakan suatu keberhasilan
suatu kegiatan penyuluhan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardikanto (1993) bahwa,
tingkat efektivitas penyuluhan dapat diukur dari seberapa jauh terlah terjadi perubahan
perilaku
sasarannya (petani), baik yang menyangkut: pengetahuan, sikap dan
ketrampilannya
Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan pengembangan kawasan
agribisnis cabai yaitu bimbingan teknis, demonstrasi plot, serta temu lapang. Dalam
kegiatan bimbingan teknis dan temu lapang topik yang dibahas mengenai teknologi PTT
cabai yaitu: 1) perbenihan, 2) persiapan lahan, 3) penanaman bibit, 4)pemeliharaan, serta
5) pemanenan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuka kesempatan bagi petani di
Subak Lanyahan untuk mendapatkan informasi teknologi PTT Cabai, serta membuka
kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan umpan balik dari hasil penelitiannya. Pada
akhir kegiatan secara keseluruhan kegiatan temu lapang memberikan dampak terhadap
peningkatan pengetahuan petani dari masing-masing komponen teknologi PTT yaitu
apabila dilihat pada tabel 6 terjadi peningkatan jumlah petani yang masuk dalam
klasifikasi pengetahuan tinggi. Peningkatan tertinggi berada pada komponen teknologi
perbenihan. Hal ini disebabkan pada awal kegiatan petani di Subak Lanyahan hanya
mengetahui varietas cabai rawit lokal saja yang mereka tanam secara terus menerus.
Dengan kegiatan temu lapang petani dikenalkan dengan varietas cabai rawit unggul baru
hasil dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yaitu varietas
Prima Agrihorti dan Rabbani Agrihorti, sehingga pengetahuan petani mengenai varietas
unggul baru cabai rawit bertambah.
Pemilihan kombinasi metode bimbingan teknis, demonstrasi plot serta temu
lapang dalam kegiatan pendampingan pengembangan kawasan agribisnis cabai
dikarenakan metode ini merupakan metode dengan pendekatan kelompok yang dapat
memberikan informasi secara lebih luas, mempercepat proses adopsi (sadar dan minat),
serta dapat menjajagi reaksi dan pendapat petani mengenai inovasi baru. Menurut Kang et
al. (1984) dalam Mardikanto (2009) menyimpulkan bahwa, tidak ada satu pun metode
yang selalu diterapkan dalam setiap kegiatan penyuluhan pertanian. Bahkan menurutnya,
dalam banyak kasus, kegiatan penyuluhan pertanian harus dilaksanakan dengan
menerapkan beragam metode sekaligus yang saling menunjang dan melengkapi.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa :
1. Petani responden merupakan usia produktif, tingkat pendidikan petani responden ratarata rendah yaitu berpendidikan SD, dan luas kepemilikan lahan kurang dari 0,5 ha .
2. Kegiatan Pendampingan Pengembangan Kawasan Agribisnis cabai berperan terhadap
perubahan pengetahuan petani dalam PTT Cabai, yaitu rata-rata score yang diperoleh
petani meningkat sebesar 4.84, serta jumlah petani dengan klasifikasi pengetahuan
tinggi meningkat sebesar 122.22%,
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3. Komponen teknologi yang paling besar perubahan pengetahuannya adalah komponen
perbenihan, dimana jumlah petani dalam klasifikasi pengetahuan tinggi meningkat
positif sebesar 7 petani (140.00%).
Untuk lebih meningkatkan efektifitas kegiatan pendampingan pengembangan
kawasan agribisnis cabai diperlukan perencanaan melalui analisis kebutuhan dari masingmasing komponen teknologi PTT Cabai.
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ANTAGONISME BAKTERI Pseudomonas spp. DAN Bacillus spp.
TERHADAP JAMUR Fusarium oxysporum PENYEBAB PENYAKIT LAYU
TANAMAN CABAI
Cokorda Javandira, I Ketut Widnyana dan Gusti Ayu Dewi Setiawati
Fakultas Pertanian Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email : javandira11_unmas@yahoo.co.id, HP : 081916180186
ABSTRAK
Penyakit layu fusarium merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman cabai yang
disebabkan oleh jamur patogen Fusarium oxysporum. Serangan jamur F. oxysporum ini
sangat tinggi karena dapat menyerang tanaman cabai mulai dari fase perkecambahan,
fase vegetatif hingga fase generatif. Bakteri Bacillus spp. dan Pseudomonas spp.
merupakan anggota kelompok bakteri yang diketahui memiliki potensi sebagai agens
pengendali hayati beberapa patogen tumbuhan. Kemampuan bakteri Bacillus spp. dan
Pseudomonas spp. sebagai agens hayati berkaitan dengan kemampuannya bersaing
untuk mendapatkan zat makanan, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen
serta menghasilkan senyawa metabolit sekunder seperti antibiotik, siderofor dan enzim
ekstraseluler. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kemampuan dari bakteri Pseudomonas spp. dan Bacillus spp. terhadap jamur Fusarium
oxysporum penyebab penyakit layu fusarium pada tanaman cabai. Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) untuk
pengujian antagonisme dan kompatibilitas serta rangkaian penelitian yang dilakukan di
laboratorium setiap perlakuan diulang sebanyak empat kali. Bacillus spp. strain BS
2, BS 3 dan Pseudomonas spp. strain PF 1 dan PF 3 dapat menghambat perkembangan
Fusarium oxysporum berupa pembentukan zona bening yang nampak disekitar kertas
saring. Berdasarkan hasil penelitian indeks daya hambat bakteri antagonis Bacillus spp.
strain BS 3 memberikan daya hambat yang tertinggi sebesar 50 mm dibandingkan
dengan perlakuan lainnya. Pengamatan tipe mekanisme penghambatan menunjukkan
bahwa tipe antibiosis dari Bacillus spp. strain BS 2 dan strain BS 3 adalah fungisidal,
sedangkan tipe antibiosis dari Pseudomonas spp. strain PF 1 dan PF 2 adalah
fungistatik.
Kata Kunci : Uji Antagonisme, Fusarium oxysporum, Pseudomonas spp. dan Bacillus
spp
PENDAHULUAN
Tanaman cabai yang memiliki nama latin Capsicum annum L. adalah salah satu
tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan telah dibudidayakan secara meluas di
dunia (Rubatzky dan Yamaguchi, 1997). Secara umum masyarakat Indonesia gemar
mengkonsumsi cabai, karena rasa pedas yang dirasakan. Penggunaan cabai digunakan
untuk keperluan rumah tangga, industri bumbu masakan, industri makanan, industri
olahan dan sebagainya. Dalam buah cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin,
salah satunya Vitamin C. Upaya meningkatkan produksi tanaman cabai sering menemui
kendala serangan hama dan penyakit. Salah satu penyakit pada tanaman cabai yang cukup
merugikan yakni penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh jamur Fusarium
oxysporum.

122

Prosiding Seminar Nasional BPTP Bali
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah
Denpasar, 5 September 2017

Jamur Fusarium oxysporum merupakan salah satu jamur patogen penting
penyebab penyakit layu fusarium pada tanaman cabai (Semangun, 2000). Serangan jamur
F. oxysporum ini sangat tinggi karena dapat menyerang tanaman cabai mulai dari fase
perkecambahan, fase vegetatif, fase generatif hingga tanaman cabai mati. Gejala penyakit
akan nampak pada daun cabai berwarna kuning, layu pada daun dan batang muda
kemudian pengguguran daun
hingga akhirnya tanaman mati (Agrios, 2005).
Pengendalian yang telah dilakukan, baik dengan fungisida kimia sintetis maupun varietas
tahan belum memberikan hasil yang memuaskan. Bahkan penggunaan fungisida sintetis
dapat menyebabkan dampak negatif (Untung, 1996). Kultivar cabai tahan terhadap
Fusarium oxysporum belum tersedia saat ini.
Oleh karena itu perlu dicari pengendalian yang lebih aman dengan
mempertahankan kelestarian ekosistem. Pengendalian menggunakan agensia hayati
merupakan pilihan yang perlu dikembangkan karena mampu menjaga keseimbangan
lingkungan serta bersifat ramah lingkungan. Bakteri Bacillus spp. dan Pseudomonas spp.
diketahui memiliki potensi sebagai agens pengendali hayati beberapa patogen tumbuhan
(Cook dan Baker, 1996).
Kemampuan bakteri Bacillus spp. dan Pseudomonas spp. sebagai agens hayati
berkaitan dengan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan zat makanan,
menghasilkan senyawa metabolit sekunder seperti antibiotik, siderofor dan enzim
ekstraseluler (Habazar dan Yaherwandi, 2006). Bakteri Bacillus sp. mampu menghasilkan
enzim protease dan kitinase yang dapat merusak dinding sel jamur patogen tanaman, yang
akhirnya dapat menghambat patogen menginfeksi tanaman. Bakteri B. subtilis dan P.
fluorescens diketahui pula dapat mengendalikan bakteri Erwinia carotovora penyebab
penyakit busuk lunak pada tanaman kentang (Javandira, 2012). Widnyana dan Javandira
(2016) menyatakan bahwa tinggi bibit tomat pada umur 1 minggu yang diinokulasi
perendaman benih tomat dengan kombinasi bakteri Bacillus sp. dengan Pseudomonas sp.
menunjukkan hasil yang signifikan daripada diaplikasikan secara tunggal. Pada penelitian
lain B. megaterium dan B. subtilis mampu mengendalikan bakteri R. solanacearum
patogen penyebab penyakit layu pada tomat (Aini dan Abadi, 2004). Pengendalian
penyakit Fusarium dapat dilakukan dengan menambahkan antagonis dan bahan organik
ke dalam tanah (Rustati et al., 2004).
Pengendalian hayati memanfaatkan bakteri Bacillus spp. dan Pseudomonas spp.
pada penyakit layu fusarium pada tanaman cabai belum banyak dilakukan. Berbagai hasil
penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengendalian hayati memiliki harapan yang
baik untuk dikembangkan. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dilakukan
untuk mempelajari kemampuan bakteri Bacillus spp. dan Pseudomonas spp. sebagai
agens hayati pengendali patogen Fusarium oxysporum penyebab penyakit layu fusarium
pada tanaman cabai.
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METODOLOGI PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Agroteknologi Fakultas Pertanian
Universitas Mahasaraswati Denpasar mulai bulan April 2017 – Juli 2017.
Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan selama penelitian antara lain medium Potato
Dextrose Agar (PDA), medium Potato Dextrose Liquid (PDL), medium Nutient Agar
(NA), medium Nutrient Broth (NB), medium King’s B, isolat bakteri Bacillus spp.
strain BS 2, BS 3 dan isolat bakteri Pseudomonas spp. strain PF 1 dan PF 2, isolat jamur
patogen Fusarium oxysporum strain FOXC 1 koleksi Laboratorium Agroteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Mahasaraswati Denpasar, panci, kompor gas, laminar air
flow, autoklaf, cawan petri, mikroskop, hand counter/alat hitung, penggaris, jarum
ose, spatula, serta alat dan bahan pembantu lainnya.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) yang dilakukan di laboratorium terdapat lima perlakuan
yaitu P1 (Kontrol), P2 (bakteri Bacillus spp. strain BS 2, P3 (bakteri Bacillus spp.
strain BS 3), P4 (bakteri Pseudomonas spp. strain PF 1) dan P5 (bakteri Pseudomonas
spp. strain PF 2) setiap perlakuan diulang sebanyak empat kali.
Pelaksanaan Penelitian
Perbanyakan dan inokulasi jamur patogen Fusarium oxysporum
Perbanyakan isolat jamur patogen Fusarium oxysporum strain FOXC 1 dilakukan
dengan medium PDA. Miselia tersebut diambil dari koloni yang masih aktif tumbuh.
Miselia jamur F. oxysporum berumur 7 hari diambil menggunakan cork borrer
berdiameter 5 mm dan dilarutkan ke dalam aquades steril sebanyak 20 mL.
Penyiapan suspensi antagonis
Bakteri antagonis Bacillus spp. diperbanyak pada medium NA (Nutrient Agar) dan
bakteri Pseudomonas spp. diperbanyak pada medium King’s B. Bakteri agens hayati
Bacillus spp. dan Pseudomonas spp. yang telah diinkubasikan selama 48 jam diambi
dengan jarum ose dibuat suspensi dalam 12 ml aquades steril dan kerapatan bakteri
antagonis yang digunakan, sebanyak 1 x 109 cfu/mL-1 larutan (Javandira et al., 2012).
Pengujian Antagonisme bakteri Bacillus spp. dan Pseudomonas spp. terhadap jamur
patogen Fusarium oxysporum
Pengujian antagonisme bakteri Bacillus spp. dan Pseudomonas spp. terhadap jamur
patogen Fusarium oxysporum dilakukan secara metode spray (pengkabutan) (Kawaguchi
et al., 2008). Bakteri agens hayati Bacillus spp. dan Pseudomonas spp. yang telah
dibiakkan selama 48 jam diambil dengan jarum ose dibuat suspensi dalam 12 ml aquades
steril dan disesuaikan sampai konsentrasi 1 x 109 cfu/mL-1 larutan. Selanjutnya kertas
saring steril dengan diameter 5 mm dimasukkan ke dalam suspensi bakteri agens hayati
selama ± 1 menit dan ditiriskan selama 2 jam. Kemudian kertas saring yang sudah berisi
bakteri Bacillus spp. dan Pseudomonas spp. yang sudah kering di tanam ditengah-tengah
medium PDA pada petridish yang berdiameter 9 cm dan diinkubasikan selama 2 hari.
Setelah diinkubasi selama 2 hari kemudian diberikan 1 mL khloroform pada tutup biakan
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cawan petri dalam keadaan terbalik selama 2 jam pada suhu kamar (Arwiyanto et al.,
2007).
Setelah semua uap chloroform menguap, pada permukaan medium PDA tersebut
dikabutkan (spray) dengan suspensi jamur patogen Fusarium oxysporum. Sebagai kontrol
pada penelitian ini adalah kertas saring steril yang hanya dicelupkan pada akuades steril.
Seluruh perlakuan diinkubasi selama 2 hari dan diameter daerah hambatan (zona bening)
yang terbentuk diukur dengan penggaris.
Variabel Pengamatan :
Pengamatan Indeks Daya Hambat bakteri Antagonis terhadap jamur Patogen
Indeks hambatan bakteri antagonis Bacillus spp. dan Pseudomonas spp. terhadap
jamur patogen Fusarium oxysporum. Pengamatan dilakukan terhadap pembentukan
daerah bening atau zona daya penghambatan yang dihasilkan oleh isolat bakteri antagonis
dan dihitung dengan rumus menurut Sugiyono, et al. (2008).
Pengamatan tipe Mekanisme Penghambatan
Tipe mekanisme penghambatan bakteri antagonis terhadap patogen layu fusarium
merupakan variabel kualitatif. Tipe fungistatik ditunjukkan dengan medium PDL menjadi
keruh, sedangkan tipe fungisidal ditunjukkan dengan medium PDL tetap jernih, diamati
setelah inkubasi 24 jam. Tipe fungisidal ditunjukkan pada air medium PDL yang tetap
jernih menunjukkan bahwa zat penghambat yang dihasilkan mematikan jamur lain
sedangkan tipe fungistatik nampak apabila berubah menjadi keruh maka zat tersebut
hanya akan menekan atau menghambat pertumbuhan jamur lain (Arwiyanto et al., 2007).
Analisis Statistik :
Data yang diperoleh dari pengamatan penelitian di laboratorium dianalisis lebih
lanjut dengan analisis ragam dan uji jarak berganda Duncan pada taraf nyata 5%,
kemudian penyajian data dilakukan secara analisis deskriptif (Microsoft Excel).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Antagonisme bakteri Bacillus sp. dan Pseudomonas sp. terhadap F. oxysporum
Pengujian antagonis ini dilakukan pada medium potato dextrose agar (PDA), dalam
cawan petri. Variabel yang digunakan sebagai indikator bakteri agens hayati mampu
mengendalikan bakteri patogen adalah terbentuknya zona bening disekitar kertas saring.
Berdasarkan hasil pengujian antagonisme pada Gambar 1, perlakuan bakteri antagonis
Pseudomonas spp. dan Bacillus spp. memberikan pengaruh dalam menghambat
perkembangan patogen Fusarium oxysporum dengan menghasilkan zona bening. Bacillus
sp. strain BS 2 dan BS 4, sedangkan Pseudomonas sp. strain PF 1 dan PF 2 dapat
menghambat perkembangan Fusarium oxysporum berupa pembentukan zona bening yang
nampak disekitar kertas saring (Gambar 2). Pada perlakuan kontrol (P1) merupakan
medium PDA yang disemprotkan patogen jamur Fusarium oxysporum, tidak terlihat
terdapat zona bening.
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Perlakuan
Gambar 1. Hasil pengujian antagonisme bakteri Bacillus spp. dan Pseudomonas spp.
dengan jamur patogen Fusarium oxysporum. Error bars menunjukkan
indikator standar deviasi.

Gambar 2. Zona bening di sekitar kertas saring (panah) merupakan indikasi
kemampuan antagonisme bakteri Bacillus spp. dan Pseudomonas
spp. dalam menghambat jamur patogen Fusarium oxysporum
Kemampuan daya hambat bakteri antagonis Bacillus spp. dan Pseudomonas spp.
dalam menghambat jamur patogen Fusarium oxysporum diiindikasikan dengan adanya
zona bening yang menghambat pertumbuhan jamur patogen. Indeks daya hambat
tertinggi mampu dihasilkan oleh Bacillus spp. strain BS 3 dengan indeks daya hambat
sebesar 50 mm, kemudian Bacillus spp. strain BS 2 dengan indeks daya hambat sebesar
43,5 mm, Pseudomonas spp. strain PF 1 dengan indeks daya hambat sebesar 29 mm dan
Pseudomonas spp. strain PF 2 dengan indeks daya hambat sebesar 32 mm. Kemampuan
penghambatan menunjukkan bahwa bakteri bersifat antagonis. Bakteri antagonis P.
fluorescens menghasilkan senyawa pyoluteorin dan pyrrolnitrin yang bersifat toksik
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terhadap patogen (Addy, 2007). Bakteri antagonis B. subtilis dan P. fluorescens pada
aktivitasnya ditemukan berbagai macam mekanisme pengendalian seperti senyawa kimia
antibiotik dan enzim bakteriolitik (Sood et al., 2007). Senyawa antibiotik merupakan
hasil dari metabolisme sekunder bakteri. Bakteri Bacillus sp. mampu menghasilkan enzim
protease dan kitinase yang dapat merusak dinding sel jamur patogen tanaman, yang
akhirnya dapat menghambat patogen menginfeksi tanaman. Menurut Supriadi (2006)
bakteri agens hayati B. subtilis ini menghasilkan beberapa senyawa antibiotik seperti
basitrasin, basilin, basilomisin B, difisidin, oksidifisidin, lesitinase, dan subtilisin.
Tipe Antagonistik bakteri Bacillus sp. dan Pseudomonas sp. terhadap F. oxysporum
Salah satu cara untuk mengetahui tipe antibiosis dari bakteri Bacillus sp. dan
Pseudomonas sp. terhadap patogen Fusarium oxysporum. adalah dengan membiakkan
bagian zona bening pada medium agar disekitar kertas saring tersebut pada medium
potato dextrose liquid (PDL) cair kemudian digoyang-goyang dengan alat orbital shaker
selama 24 jam (Djatmiko et al., 2007). Setelah diinkubasi selama 24 jam pada medium
pepton cair, jika medium pepton cair berubah menjadi keruh maka tipe antibiosis yang
dihasilkan adalah bersifat fungistatik, sedangkan apabila medium potato dextrose liquid
(PDL) tetap jernih maka tipe antibiosis yang dihasilkan bersifat fungisidal yang dapat
disajikan pada Tabel 1. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tipe antibiosis dari
Bacillus spp. strain BS 2 dan strain BS 3 adalah Fungisidal, dan tipe antibiosis dari
Pseudomonas spp. strain PF 1 dan PF 2 adalah fungistatik.
Tabel 1. Mekanisme penghambatan yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus spp. Dan
Pseudomonas spp. terhadap jamur patogen Fusarium oxysporum strain FOXC 1

Perlakuan
P2
P3
P4
P5

Bakteri Antagonis
Bacillus spp. strain BS 2
Bacillus spp. strain BS 3
Pseudomonas spp. strain PF 1
Pseudomonas spp. strain PF 2

Mekanisme
Penghambatan
Fungisidal
Fungisidal
Fungistatik
Fungistatik
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Gambar 2. Tipe mekanisme penghambatan bakteri Bacillus spp. dan Pseudomonas spp.
terhadap patogen Fusarium oxysporum. (A) Tipe Fungistatik, (B) Tipe
Fungisidal
Penelitian yang mengkaji mengenai tipe mekanisme penghambatan antara bakteri
antagonis dalam menghambat jamur patogen masih jarang dilakukan, namun mengenai
tipe antibiosis bakteri antagonis dalam menghambat bakteri patogen cukup banyak
dilakukan. Menurut Pankey dan Sabath (2004) tipe penghambatan bakteriostatik memiliki
pengertian bahwa senyawa yang dihasilkan oleh bakteri antagonis tersebut menghambat
pertumbuhan bakteri lain khususnya bakteri patogen, seperti contoh senyawa tersebut
berusaha tetap menjaga agar pertumbuhan bakteri patogen berada dalam fase
pertumbuhan stasioner. Sedangkan tipe bakterisidal ialah bila sifat senyawa tersebut
mampu membunuh bakteri patogen sehingga bakteri patogen tidak dapat tumbuh dan
berkembang lagi.
PENUTUP
Kesimpulan
Kemampuan daya hambat bakteri antagonis Bacillus spp. dan Pseudomonas spp.
dalam menghambat jamur patogen Fusarium oxysporum diperoleh indeks daya hambat
tertinggi oleh Bacillus spp. strain BS 3 dengan indeks daya hambat sebesar 50 mm,
kemudian Bacillus spp. strain BS 2 dengan indeks daya hambat sebesar 43,5 mm,
Pseudomonas spp. strain PF 1 dengan indeks daya hambat sebesar 29 mm dan
Pseudomonas spp. strain PF 2 dengan indeks daya hambat sebesar 32 mm. Tipe
antagonistik bakteri Bacillus spp. adalah fungisidal dan bakteri Pseudomonas spp. adalah
fungistatik
Saran
Diharapkan penelitian berikutnya dapat dilakukan kajian analisis kandungan
senyawa tipe antagonistik yang dihasilkan oleh bakteri antagonis Bacillus spp. dan
Pseudomonas spp.
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KAJIAN EKONOMI INTRODUKSI TEKNOLOGI LOW INPUT PADA
USAHA TANI BAWANG MERAH DI KABUPATEN BIMA
Irma Mardian, Muji Rahayu, Nani Herawat dan Ismail
Peneliti di BPTP Balitbangtan NTB
Penyuluh di BP3K Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
Email: irmamardian@yahoo.com
ABSTRAK
Bawang merah merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Bima. Nilai
ekonominya yang tingi menyebabkan petani tertarik berusaha tani bawang merah.
Harga yang sangat fluktuantif dan biaya input tinggi menyebabkan petani tidak selalu
menikmati kenaikan harga bawang merah. Pengkajian ini bertujuan untuk menganalisis
secara ekonomi teknologi low input pada usaha tani bawang merah. Metode yang
digunakan adalah action research pada lahan petani seluas 0,2 ha. Pengkajian
dilaksanakan di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima pada bulan Maret-Mei
2017. Introduksi teknologi low input yang utama diaplikasikan adalah penggunaan pupuk
kandang, trichoderma, PGPR, perangkap lampu dan irigasi springkler. Selanjutnya input
dan output usaha tani sebelum dan sesudah aplikasi teknologi low input dibandingkan
untuk melihat efisiensi dan kelayakan secara ekonomi dengan parameter R/C dan B/C
ratio. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa usaha tani bawang merah yang menerapkan
teknologi low input meningkatkan efisiensi biaya, produktivitas dan kenaikan harga atas
peningkatan kualitas bawang merah serta pendapatan petani. R/C dan B/C rasio
berturut-turut 3,04 dan 2,04 lebih tinggi dibandingkan R/C dan B/C rasio dengan cara
petani yakni sebesar 1,02 dan 0,02.
Kata kunci: bawang merah, low input, trichoderma, PGPR, sistem springkler, usaha tani

PENDAHULUAN
Secara nasional Kabupaten Bima merupakan salah satu sentra produksi bawang
merah. Potensi luas lahan untuk bawang merah mencapai 18.000 ha yang tersebar di
lahan sawah dan lahan kering (Dinas Pertanian Kabupaten Bima, 2016).Usaha tani
bawang merah di daerah ini merupakan salah satu komoditas unggulan terutama di
kecamatan Lambu, Sape, Wera, Ambalawi, Belo, Woha, Soromandi dan Monta. Daya
tarik ekonominya yang cukup tinggi menyebabkan petani sulit berpindah komoditas
meskipun biaya yang dikeluarkan dan resiko untuk usaha tani bawang merah cukup
tinggi. Hasil kajian Santoso, 2013; biaya tinggi untuk usaha tani bawang merah
merupakan kontribusi dari tingginya biaya input produksi utamanya biaya pestisida,
pengendalian hama penyakit, penggunaan pupuk yang berlebihan dan biaya tenaga kerja.
Lawalata dkk, 2014 juga menunjukkan usaha tani bawang merah yang dilakukan
petani belum efisien karena penggunaan sarana produksi yang berlebihan. Usaha tani
bawang merah merupakan usaha intensif yang memerlukan perawatan dan perlakuan
setiap hari. Haryati dan Nurawan, 2009 mengungkapkan masalah hama penyakit
merupakan masalah utama pada budidaya bawang merah. Petani melakukan pengendalian
secara intensif bahkan melakukan penyemprotan setiap hari dengan biaya yang
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tinggi.Tenaga kerja pengendalian hama penyakit dan penyiraman menyita porsi waktu
yang cukup besar.
Wilayah Kabupaten Bima termasuk dalam kategori lahan kering iklim kering
dengan curah hujan 3-4 bulan dalam setahun (tipe iklim E3-E4 menurut Oldeman). Oleh
karena itu pemberian air yang cukup merupakan faktor penentu keberhasilan usaha tani.
Penyiraman secara manual dengan tenaga manusia umum dilakukan dan memerlukan
biaya tinggi sehingga pengelolaan air secara efisien sangat penting untuk menunjang
keberhasilan usaha tani umumnya di wilayah yang menggunakan irigasi sumur pompa.
Pemanfaatan pupuk organik dan agensia hayati telah banyak diketahui
manfaatnya untuk meningkatkan produksi dan efisiensi usaha tani. Hasil penelitian
Latifah dkk, 2011 agensia hayati trichoderma mampu berperan sebagai pengendali hayati
pada penyakit fusarium, sedangkan Shofiyani dan Suyadi, 2014 menunjukkan aplikasi
trichoderma meningkatkan jumlah daun dan umbi pada bawang merah. Dengan demikian
penggunaan trichoderma memungkinkan petani meminimalkan penggunaan fungisida
berlebihan sekaligus meningkatkan produktivitas.
Salah satu teknologi pengelolaan air untuk tanaman hortikultura adalah
pemanfaatan springkler untuk irigasi. Irigasi sprinkler adalah cara pemberian air kepada
tanaman yang dilakukan dari atas tanaman berupa pemencaran dimana pemencaran itu
menggunakan tenaga penggerak berupa pompa air (Sutono, 2009). Sistem irigasi
sprinkler dapat memberikan efisiensi dan efektifitas yang cukup tinggi dalam memenuhi
kebutuhan air tanaman bawang merah (Khairiah, 2014)
Oleh karena itu pengkajian ini bertujuan untuk menganalisis secara ekonomi
introduksi paket teknologi low input dalam kaitannya untuk efisiensi biaya dalam usaha
tani bawang merah di Kabupaten Bima.
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BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilakukan pada pertanaman bawang merah milik petani di Desa Rato
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima pada bulan Maret – Mei tahun 2017. Pendekatan
pengkajiannya adalah secara on farm research pada areal seluas 0,2 ha.
Aplikasi paket teknologi low input diterapkan di lahan kajian dan sebagai
pembanding adalah usaha tani bawang merah milik petani sebelum aplikasi teknologi low
input. Adapun paket teknologi usahatani bawang merah yang diaplikasikan disajikan pada
Tabel 1.sebagai berikut:
Tabel 1.Paket teknologi low input dan cara petani dalam usaha tani bawang merah di
Kabupaten Bima tahun 2017
No. Komponen teknologi
Teknologi low input
Cara petani
1.
Benih
Super Philips
Super Philips
2
Pengolahan tanah
Olah tanah sempurna
Olah tanah sempurna
3
Sistem tanam
Monokultur
Monokultur
4
Pemupukan
SP36150 kg/ha
SP36 250 kg/ha
NPK 200 kg/ha
NPK ponska 500 kg/ha
Pupuk kandang 5 t/ha
Trichoderma 10 liter/ha
PGPR 5 liter/ha
5
Jarak tanam
15 x 15 cm
15 x15 cm
6
Pengairan
Teknik irigasi sprinkler
Berselang secara manual
7

Pengendalian OPT

Penggunaan insektisida dan Insektisida
fungisida
selektif
bila fungisida tinggi
serangan
OPT
telah
mencapai ambang batas
ekonomi

dan

Pola tanam di lahan pengkajian umumnya adalah padi-bawang merah-bawang
merah-bawang merah dan bawang merah-bawang merah-bawang merah-bawang
merah.Produktivitas rata-rata yang dicapai di kecamatan Lambu 10-15 t/ha.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Usahatani Bawang Merah Cara Petani
Sistem usaha tani bawang merah di Kecamatan Lambu dijalankan dengan biaya
yang cukup tinggi terutama pada porsi biaya pengendalian hama penyakit yakni
pembelian pestisida, fungisida dan termasuk tenaga kerja penyemprotan. Selain itu
penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dari rekomendasi. Oleh karena itu petani
tidak selalu menikmati kenaikan harga bawang merah.
Kondisi lahan juga yang beriklim kering menyebabkan tenaga kerja penyiraman
cukup tinggi karena penyiraman dilakukan setiap hari menggunakan tenaga kerja
borongan. Untuk tenaga penyiraman dan aplikasi pestisida pemilik lahan memberi upah
permusim tanam sebesar Rp. 12.000.000- 15.000.000 per ha.Sehingga keuntungan bersih
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yang diterima petani tidaklah besar. Analisa usaha bawang merah dengan menggunakan
existing teknologi tersaji pada Tabel 2.
Hasil analisis usaha tani per ha menunjukkan porsi biaya sarana produksi 57,57%
dari total biaya produksi sedangkan biaya tenaga kerja sekitar 26,39 %. Total biaya
produksi dengan cara petani sebesar Rp. 79.555.200 sedangkan penerimaan sebesar
Rp.81.000.000 sehingga pendapatan atas biaya tunai diperoleh sebesar Rp. 11.444.800.
Nilai R/C atas biaya tunai sebesar 1,16 sedang atas biaya total 1,02. Angka ini sangat
kecil, menunjukkan bahwa sistem usaha tani dengan cara petani tidak efisien karena
keuntungan yang diperoleh sangat rendah. Kondisi ini sejalan dengan hasil Lawalata dkk,
2014 yang menyatakan bahwa usaha tani bawang merah dengan cara petani belum
efisien.
Tabel 2. Analisis Usaha Tani Bawang Merah Low Input dan Cara Petani per ha di
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 2017
No.
Uraian
Cara Petani
Low Input
1
Sewa lahan (opportunity
10.000.000
10.000.000
cost) (Rp/ha)
2
Biaya sarana
45.880.000
38.270.000
produksi/(Rp/ha)
3
Biaya tenaga
21.000.000
12.775.000
kerja/(Rp/ha)
4
Bunga modal (Rp/ha)
2.675.200
2.041.800
5
Biaya tunai (Rp/ha)
69.555.200
53.086.800
6
Biaya total (Rp/ha)
79.555.200
63.086.800
7
Produksi umbi bawang
9000
12.000
merah (kg/ha)
8
Nilai produksi (Rp/ha)
81.000.000
192.000.000
9
Pendapatan (Rp/ha)
- Atas biaya tunai
11.444.800
138.913.200
- Atas biaya total
1.444.800
128.913.200
10
Nilai R/C
-R/C atas biaya tunai
1,16
3,62
- R/C atas biaya total
1,02
3,04
11
Nilai B/C
- B/C atas biaya tunai
0,16
2,62
- B/C atas biaya total
0,02
2,04
Sumber: Data primer diolah, 2017
Sistem Usahatani bawang Merah Low Input
Kondisi lingkungan sesungguhnya sangat mendukung pertumbuhan bawang
merah di lokasi pengkajian. Namun perlu sentuhan teknologi sehingga usaha tani yang
dijalankan rendah biaya sehingga usaha tani lebih efisien.
Penggunaan pupuk organik, agensia hayati dan mengurangi penggunaan pupuk
anorganik mampu mengurangi biaya sekaligus meningkatkan produksi yang bermuara
pada peningkatan pendapatan petani. Tingginya biaya tenaga kerja juga dapat
diminimalkan dengan memanfaatkan teknologi irigasi dengan sistem springkler. Petani
hanya memerlukan biaya investasi yang mana pemakaian dapat digunakan untuk 3 kali
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musim tanam. Efisiensi biaya sistem usaha tani menggunakan teknologi low input tersaji
pada tabel 2
Hasil kajian menunjukkan paket teknologi low input meningkatkan efisiensi
biaya, produktivitas dan pendapatan petani. Penggunaan trichoderma menekan serangan
fusarium sehingga produktivitas meningkat sedangkan disisi lain penggunaan fungisida
juga berkurang. Hasil ini sejalan dengan hasil kajian Adnyana dan Rahayu, 2016 di
Kabupaten Lombok Timur dimana penggunaan trichoderma meningkatkan diameter,
panjang umbi dan bobot basah umbi yang bermuara pada peningkatan hasil dan
pendapatan petani secara signifikan.
Dengan penerapan teknologi low input trichoderma, PGPR, pupuk kandang,
irigasi springkler dan perangkap lampu maka penggunaan pupuk anorganik,
pestisida/fungisida, dan tenaga kerja khususnya penyiraman dan penyemprotan dapat
dikurangi. Oleh karena itu biaya sarana produksi dan tenaga kerja dapat dihemat. Tidak
hanya itu peningkatan harga bawang merah karena kualitas dan ukuran umbi lebih besar
meningkatkan harga sehingga meningkatkan pendapatan petani. Hasil ini sejalan dengan
hasil kajian Latifah dkk, 2011; Shofiyani dan Suyadi, 2014; Ramadhina dkk, 2013 bahwa
aplikasi trichoderma menghambat laju perkembangan pathogen fusarium sehingga
meningkatkan jumlah daun, bobot basah umbi dan jumlah akar bawang merah. Hasil
penelitian Saragih dkk, 2015 juga menguatkan bahwa penggunaan pupuk kandang
berdampak pada umbi yang dihasilkan berdiameter lebih besar, bobot basah dan kering
juga meningkat.
Penggunaan irigasi springkler juga menghemat biaya tenaga kerja utamanya
tenaga kerja penyiram bawang merah sehingga pengurangan biaya tenaga kerja total
sebesar Rp. 8.225.000. Tidak hanya itu penggunaan perangkap lampu menangkap hamahama yang berpotensi mengganggu tanaman bawang merah sehingga mengurangi
serangan hama yang pada akhirnya aplikasi pestisida juga berkurang.
KESIMPULAN
1. Penerapan teknologi low input meningkatkan pendapatan tunai petani menjadi sebesar
Rp. 128.976.400/ha dan nilai R/C, B/C atas biaya total masing-masing sebesar 3,04
dan 2,04 dibandingkan dengan cara petani nilai R/C dan B/C hanya sebesar 1,02 dan
0,02
2. Aplikasi teknologi springkler untuk sistem irigasi dan komponen teknologi low input
lainnya mengurangi biaya tenaga kerja total sebesar Rp.8.225.000 sehingga biaya
usaha tani bawang merah lebih efisien.
3. Penggunaan pupuk kandang, trichoderma, PGPR mampu membantu mengurangi dosis
pupuk anorganik dan penggunaan pestisida dan fungisida pada usaha tani bawang
merah sehingga pengurangan biaya saprodi sebesar Rp. 7.610.000
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ANALISIS BIAYA DAN PENDAPATAN USAHATANI CABAI RAWIT
PANEN HIJAU DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
NUSA TENGGARA BARAT
Ika Novita Sari, Yohanes G. Bulu, dan Sylvia K Utami
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
Jln. Raya Peninjoan Narmada, Lombok Barat-NTB
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya dan pendapatan petani dari
usahatani cabai rawit panen hijau. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur,
Nusa Tenggara Barat dari bulan Pebruari hingga bulan Juni 2017. Penelitian
menggunakan pendekatan survei. Pengumpulan data primer menggunakan teknik
wawancara secara mendalam pada responden. Data yang telah dikumpulkan dianalisis
secara deskriptif,analisis kelayakan ekonomi usahatani, dan analisis pendapatan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan petani dalam usahatani
cabai rawit sebesar Rp. 79,476,667/ha/musim, meliputi biaya sarana produksi Rp
8.783.333 /hektar, biaya tenaga kerja Rp 18,133,333/ha, biaya tenaga kerja panen Rp
18,276,667/ha, dan bahan biaya penunjang Rp 34,283,333/ha. Harga jual cabai rawit
hijau berbeda-beda pada setiap kali panen. Rata-rata harga jual cabai rawit hijau oleh
petani sebesar Rp. 18.778/kg. Penerimaan usahatani cabai rawit panen hijau sebesar Rp
136.933.333 /ha/musim. Tingkat keuntungan usahatani cabai rawit panen hijau sebesar
Rp 57.456.666 /ha/musim, dengan nilai R/C ratio sebesar 1,83. Nilai R/C ratio tersebut
menjelaskan bahwa usahatani cabai efisien dan layak untuk diusahakan.
Kata kunci : Biaya, pendapatan, cabai rawit
PENDAHULUAN
Pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran penting di
Indonesia dalam ketersediaan dan ketahanan pangan. Berbagai komoditas sayuran yang
dihasilkan dari sektor pertanian adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bahan
baku untuk pengolahan produk makanan. Berbagai komoditas pertanian yang
dikembangkan, bahwa komoditas hortikultura merupakan komoditas potensial yang
mempunyai nilai ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi. Salah satu jenis komoditas
hortikultura unggulan nasional dan menjadi komoditas agribisnis andalan di Provinsi
Nusa Tenggara Barat adalah cabai rawit. Aneka cabai yang dikembangkan di NTB
meliputi cabai besar, cabai kriting dan cabai rawit. Cabai rawit merupakan meupakan
komoditas dengan luas panen terluas dan paling tinggi dibutuhkan dibandingkan cabai
besar dan cabai kriting.
Pengembangan cabai telah lama dikembangkan di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurut data BPS (2015), luas panen cabai di NTB adalah 7.275 ha yang terdiri dari
cabai rawit 5.743 ha dan cabai merah besar 1.532 ha. Kabupaten Lombok Timur
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merupakan salah satu kabupaten di NTB yang memiliki luas panen cabai terluas yaitu
5.531 ha, terdiri dari cabai rawit 4.614 ha dan cabai besar 917 ha.
Tingginya luas panen dan produksi cabai menunjukkan bahwa usahatani cabai
masih diminati oleh petani di Kabupaten Lombok Timur. Produksi usahatani cabai rawit
telah tercipta pasar bail pasar lokal maupun pasar regional. Produksi cabai rawit merah
(di panen merah) maupun cabai rawit hijau (di panen hijau) di NTB lebih dominan untuk
memenuhi permintaan pasar regional seperti pasar induk kramat jati, Batam, Pekan Baru
Riau, Pangkal Pinang, dan Padang. Dalam penelitian ini aneka cabai rawit yang dianalisis
adalah cabai rawit panen hijau atau cabai rawit yang di panen hijau.
Permintaan cabai rawit yang cukup tinggi mendorong petani di kabupaten
Lombok Timur untuk meningkatkan produksi dengan menerapkan teknologi produksi
secara optimal. Usahatani cabai rawit yang memiliki nilai ekonomi tinggi menrong petani
yang dulunya menanam padi kemudian beralih ke usahatani cabai. Keputusan ini diambil
petani sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pendapatan
rumahtangga tani dari kegiatan usahatani cabai yang dilakukan merupakan selisih antara
nilai dari produksi cabai dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani selama
proses produksi (Suratiyah, 2008).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Satyarini (2009) menunjukkan bahwa
usahatani cabai dilahan pantai pandan simolo, Bantul DIY) mampu memberikan
kontribusi terhadap pendapatan total rumahtangga tani dengan nilai R/C ratio sebesar
3,96 (sangat efisien dilakukan). Hal ini menunjukkan bahwa usahatani cabai di pantai
pandan simolo Bantul Yogyakarta memiliki peran besar dalam perolehan pendapatan
untuk rumahtangga tani dan petani sekitar sekitar lokasi.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan
yaitu untuk mengetahui besarnya penggunaan biaya, dan pendapatan dari usahatani cabai
rawit panen hijau di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
MATERI DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat,
dengan menggunakan data yang diperoleh pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni
2017. Pengambilan daerah sampel dipilih secara sengaja (purposive sampling) didasarkan
pada lokasi tersebut merupakan daerah sentra produksi komoditas cabai di NTB.
Penelitian ini menggunakan pendekatan survei. Sedangkan data yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui hasil wawancara dan observasi langsung. Data sekunder yang digunakan berasal
dari instansi terkait diantaranya BPS, Dinas pertanian, dan lainnya yang mendukung
penelitian ini.
Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui besarnya biaya dan
pendapatan dari usahatani cabai adalah :
1. Analisis Biaya Usahatani
Pada penelitian ini, analisis biaya yang digunakan dalam kegiatan usahatani cabai
dilakukan dengan menghitung semua biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani
pada kegiatan usahatani cabai yang meliputi pembelian sarana produksi (benih,
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pupuk, obat-obatan), Biaya pemakaian tenaga kerja luar keluarga, biaya bahan
penunjang, biaya laian-lain seperti pembayaran pajak, sewa lahan, biaya pembayaran
irigasi, dan biaya sosial.
2. Analisis Pendapatan usahatani
Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya usahatani
cabai. Penerimaan usahatani dihitung dengan menggunakan rumus :
TR = P x Q
Dimana : TR : Penerimaan usahatani cabai (Rp)
P : Harga produksi cabai (Rp/kg)
Q : Hasil produksi cabai (kg)
Pendapatan cabai dihitung dengan rumus :
Pd = TR – TC
Dimana : Pd : Pendapatan usahatani cabai
TR : Total penerimaan usahatani cabai,
TC : Total pengeluaran biaya usahatani cabai
(Soekartawi, 2006)
Dari penerimaan dan biaya yang dikeluarkan dalam usahatani cabai, maka dapat
diketahui apakah kegiatan usahatani tersebut efisien atau tidak dengan menggunakan
rumus :
R/C ratio = Penerimaan
Biaya
Dari rumus diatas dapat diketahui kriteria dari R/C ratio sebagai berikut :
Apabila R/C ratio > 1, maka usahatani cabai dikatakan efisien.
Apabila R/C ratio = 1, maka usahatani mengalami impas.
Apabila R/C ratio < 1, maka usahatani cabai dikatakan tidak efisien.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Biaya Usahatani
Biaya merupakan nilai dari semua pengeluara ekonomis yang diperlukan, yang
dapat diperkirakan dan dapat diukur dalam bentuk benda maupun jasa selama
berlangsungnya proses produksi. Biaya usahatani tersebut dihitung berdasarkan jumlah
dari nilai uang yang benar-benar dikeluarkan oleh petani untuk membiayai proses
kegiatan usahataninya. Biaya-biaya dimaksud meliputi biaya penggunaan sarana
produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang pada akhirnya menunjang
pelaksanaan kegiatan dimaksud. Penggunaan biaya sarana produksi usahatani cabai rawit
panen hijau selama satu musim tanam di Kabupaten Lombok Timur disajikan pada Tabel
1.
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Tabel 1. Biaya sarana produksi pada usahatani cabai di Kabupaten Lombok Timur.
Uraian
Unit Satuan Harga per unit
Total (Rp)
Persentase
(Rp)
Biaya (%)
Biaya Saprodi
7 sachet
Benih
Pupuk
NPK
700
Kg
SP 36
500
Kg
ZA
333
Kg
KCl
333
Kg
Obat-obatan
Obat
7 paket
Kapur
33 karung
Sumber : Data primer diolah

90,000
2,500
1,800
1,800
1,800
500,000
30,000

8,783,333
600,000
3,850,000
1,750,000
900,000
600,000
600,000
4,333,333
3,333,333
1,000,000

100.00
6.83
43.83
19.92
10.25
6.83
6.83
49.34
37.95
11.39

Dari tabel 1, diketahui rata-rata biaya sarana produksi pada usahatani cabai
sebesar Rp. 8.783.333 per hektar. Pengeluaran saprodi terbesar adalah pada penggunaan
obat-obatan. Hal ini dikarenakan tanaman cabai rentan terkena serangan OPT diantaranya
apis, keriting daun, dan lainnya. Biaya terbesar kedua yaitu biaya pembelian pupuk yaitu
sebesar Rp. 3.850.000 per hektar. Pupuk yang digunakan yaitu NPK, SP-36, ZA, dan
KCl. Penggunaan tanaman terhadap pupuk NPK terbilang cukup besar. Kebutuhan ini
diperoleh dari pupuk NPK phonska, SP-36, ZA, dan KCL. Pupuk yang paling banyak
digunakan oleh petani responden adalah NPK phonska. Aplikasi pemupukan yaitu dengan
cara ditugal diantara tanaman, dan dilarutkan ke dalam air untuk kemudian disiram di
sekitar tanaman. Biaya selanjutnya yaitu pembelian benih cabai rawit sebesar Rp.
600.000 per hektar.
Biaya usahatani lainnya yaitu bersumber dari penggunaan tenaga kerja.
Penggunaan biaya tenaga kerja ini merupakan komponen biaya terbesar yang dikeluarkan
oleh petani responden (45,81%) dalam kegiatan usahatani cabai. Pembiayaan yang
digunakan yaitu untuk kegiatan pengolahan lahan sampai dengan kegiatan panen yang
disajikan dalam Tabel 2.
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Tabel 2. Biaya Tenaga kerja pada usahatani cabai di Kabupaten Lombok Timur.
Harga
Persentase
Uraian
Unit
Satuan
per unit Total (Rp)
Biaya (%)
(Rp)
Tenaga Kerja
36,410,000
100.00
Pengolahan Lahan
33
HOK
35,000
1,166,667
3.20
Nyangkul
133
HOK
40,000
5,333,333
14.65
Pembuatan lubang
7
HOK
40,000
266,667
0.73
Penyebaran kapur
7
HOK
40,000
266,667
0.73
Pemasangan ajir & tali
13
HOK
40,000
533,333
1.46
Tanam
53
HOK
40,000
2,133,333
5.86
Pemupukan (tugal)
27
HOK
80,000
2,133,333
5.86
Pemupukan (kocor)
13
HOK
35,000
466,667
1.28
Pembumbunan tanah &
penyiangan
67
HOK
35,000
2,333,333
6.41
Penyiraman
40
HOK
35,000
1,400,000
3.85
Penyulaman
13
HOK
35,000
466,667
1.28
Penyemprotan
47
HOK
35,000
1,633,333
4.49
Panen
18,276,667
50.20
Sumber : data primer diolah
Jumlah biaya upah tenaga kerja yang dikeluarkan petani responden rata-rata
sebesar Rp. 36.410.000 per hektar. Biaya tenaga kerja yang berlaku pada kegiatan ini
terdiri atas 2 sistem pembayaran yaitu : 1) pembayaran upah berdasarkan harian kerja,
dan 2) pembayaran upah berdasarkan jumlah hasil panen dan harga jual cabai yang
berlaku saat itu.
Pembayaran upah berdasarkan harian kerja dilakukan pada kegiatan pengolahan
lahan sampai dengan pemeliharaan tanaman. Upah tenaga kerja yang diberlakukan untuk
kegiatan tersebut adalah upah ½ hari kerja (3,5 jam per hari). Biaya upah tenaga kerja
berkisaran antara Rp. 35.000 – Rp. 40.000 per orang per hari. Namun jika dalam
pelaksanaan suatu kegiatan membutuhkan tambahan jam kerja sampai dengan 7 jam,
maka upah yang diterima sebesar Rp. 80.000 per orang per hari.
Pengeluaran biaya lainnya dalam kegiatan usahatani ini adalah biaya panen. Dari
total pembiayaan usahatani, komponen ini merupakan pengeluaran terbesar dalam
kegiatan usahatani cabai rawit. Kegiatan panen yang dilakukan petani responden dalam
usahatani ini adalah panen cabai rawit yang masih berwarna hijau. Kegiatan panen yang
dilakukan oleh petani responden rata-rata baru dilaksanakan sebanyak 9 kali. Secara
rinci, pengeluaran upah tenaga kerja panen disampaikan pada Tabel 3.

142

Prosiding Seminar Nasional BPTP Bali
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah
Denpasar, 5 September 2017

Tabel 3. Biaya tenaga kerja panen cabai di Kabupaten Lombok Timur
Upah Panen
Kegiatan Panen
Hasil Panen (kg)
(Rp/kg)
Panen 1
Panen 2
Panen 3
Panen 4
Panen 5
Panen 6
Panen 7
Panen 8
Panen 9
Total biaya
Sumber : data primer diolah

47
333
1,000
1,333
1,333
1,133
1,133
780
667
7,760

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
1,500
1,500
1,500

Total (Rp)
140,000
1,000,000
3,000,000
4,000,000
4,000,000
2,266,667
1,700,000
1,170,000
1,000,000
18,276,667

Berdasarkan Tabel 3 diatas, total biaya panen pada usahatani ini rata-rata sebesar
Rp. 18.276.667 per hektar. Kisaran upah tenaga kerja panen antara Rp. 1500 per kg
sampai dengan Rp. 3000 per kg. Besar kecilnya upah tenaga kerja panen ini ditentukan
oleh jumlah hasil panen dan harga jual cabai rawit yang berlaku saat proses penjualan
berlangsung. Dengan kata lain, ketika hasil panen cabai rata-rata tinggi dan harga cabai
rawit pada saat itu juga tinggi, maka upah tenaga kerja juga tinggi. Jumlah tenaga kerja
yang terlibat dalam kegiatan panen berkisar antara 2 hingga 7 orang tergantung pada
jumlah hasil panen cabai rawit yang masih berwarna hijau sebagai produk yang diminta
pasar lanjutan. Harga jual yang berlaku saat itu ditentukan oleh pedagang yang disepakati
bersama dengan petani.
Penggunaan biaya lain-lain merupakan biaya tambahan yang mendukung
kegiatan usahatani yang dikeluarkan petani responden. Biaya ini meliputi pengeluaran
untuk biaya sewa lahan, dan membeli bahan penunjang kegiatan diantaranya ajir, tali
rafia, dan mulsa plastik. Rincian biaya disajikan dalam Tabel 4.
Tabel 4. Tabel Biaya Lain-Lain Pada Usahatani Cabai di Kabupaten Lombok Timur
Harga per
Uraian
Unit
Satuan
Total (Rp)
unit (Rp)
Bahan Penunjang
Ajir
Tali rapia
Mulsa plastik
Sewa lahan
Total biaya
Sumber : data primer diolah

33,333
10
13

buah
gulung
gulung

500
35,000
295,000

20,950,000
16,666,667
350,000
3,933,333
13,333,333
34,283,333

Berdasarkan Tabel 4 diatas, sebesar 61% dari total biaya lain-lain merupakan
komponen penunjang dalam kegiatan usahatani cabai rawit yaitu rata-rata sebesar Rp.
20.950.000 per hektar. Penggunaan ajir dan tali rapia rata-rata sebesar Rp. 17.016.667
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per hektar (49,64%) digunakan pada tanaman cabai rawit sebagai tiang tegak tanaman.
Sedangkan penggunaan mulsa plastik dimaksudkan yaitu selain mampu mengurangi
penguapan air tanah, juga untuk menghemat biaya pemeliharaan yaitu pada kegiatan
penyiangan gulma. Selain itu, penggunaan mulsa plastik perak-hitam juga dapat menekan
atau mencegah serangan virus trip maupun hama lainnya, dikarenakan plastik perak dapat
memantulkan cahaya.
Biaya sewa lahan yang dikeluarkan oleh petani responden yaitu rata-rata sebesar
Rp. 13.333.333 per hektar. Luas lahan yang ditanami cabai oleh petani responden relatif
kecil dengan kisaran 0,15 hingga 1 hektar. Nilai sewa lahan yang diberlakukan di tiaptiap daerah berbeda. Untuk lokasi kegiatan di Kabupaten Lombok Timur didasarkan pada
nilai sewa lahan tembakau virginia yang merupakan salah satu komoditas andalan NTB di
bidang perkebunan selain kelapa, jambu mete, kopi, dan kakao.
Penerimaan dan Pendapatan Usahatani
Penerimaan yaitu seluruh pemasukan yang diterima dari kegiatan produksi cabai
yang menghasilkan uang. Adapun penerimaan usahatani cabai yang dilakukan oleh petani
responden di Kabupaten Lombok Timur adalah produksi dari cabai rawit yang di panen
hijau. Rata-rata penerimaan usahatani cabai disajikan dalam Tabel 5.
Tabel 5. Penerimaan Usahatani Cabai di Kabupaten Lombok Timur
Kegiatan

Hasil Panen (kg)

Harga (Rp/kg)

Penerimaan (Rp)

Panen-1
Panen-2

47
333

30,000
28,000

1,400,000
9,333,333

Panen-3

1,000

26,000

26,000,000

Panen-4

1,333

22,000

29,333,333

Panen-5
Panen-6

1,333
1,133

22,000
18,000

29,333,333
20,400,000

Panen-7

1,133

10,000

11,333,333

Panen-8

780

10,000

7,800,000

Panen-9

667

3,000

2,000,000

Total
7,760
136,933,333
Sumber : data primer diolah
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa kegiatan panen cabai rawit yang
dilakukan oleh petani respongen rata-rata sebanyak 9 kali. Total produksi yang dipanen
oleh petani rata-rata sebesar 7.760 kg per hektar. Produksi cabai yang dihasilkan oleh
responden mengalami peningkatan hasil sampai dengan panen ke-7 namun pada panen
ke-8 mulai mengalami penurunan sebesar 31,16% hingga 41,13% pada panen ke-9.
Harga jual cabai rawit dipanen hijau rata-rata sebesar Rp. 18.778 per kg.
Berdasarkan data pada table 4 menunjukkan adanya perubahan harga jual yang cenderung
mengalami penurunan hingga panen ke-9. Hal ini dikarenakan adanya kelangkaan
produksi cabai termasuk cabai rawit pada beberapa pasar besar di luar wilayah NTB,
termasuk harga cabe rawit yang dipanen hijau.
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Penerimaan usahatani cabai rawit merupakan hasil produksi cabai dikalikan
dengan harga produksi cabai. Total penerimaan dari usahatani ini yaitu sebesar Rp.
136.933.333 per hektar. Besarnya penerimaan petani dipengaruhi oleh hasil produksi dan
harga jual yang berlaku di pasar.
Selisih penerimaan terhadap biaya yang dikeluarkan oleh petani merupakan
pendapatan petani dari usahatani yang dikelolanya (Tabel 6).
Tabel 6. Pendapatan dan Efisiensi Usahatani Cabai di Kabupaten Lombok Timur
No
Uraian
Nilai (Rp/ha)
1.
Penerimaan Usahatani
136.933.333
2.
Biaya usahatani
79.476.667
3.
Pendapatan Usahatani
57.456.666
4.
R/C ratio
1,83
Sumber : data primer diolah
Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa rata-rata penerimaan usahatani cabai
sebesar Rp. 136.933.333 per hektar dengan mengeluarkan biaya usahatani rata-rata
sebesar Rp. 79.476.667 per hektar, sehingga mampu memperoleh pendapatan dari
usahatani cabai di Kabupaten Lombok Timur selama satu musim tanam rata-rata sebesar
Rp. 57.456.666 per hektar.
Perhitungan tingkat kelayakan dan efisiensi usahatani adalah salah satu faktor
penting dalam keberlangsungan kegiatan usahatani. Besarnya R/C ratio usahatani cabai
adalah 1,83 yang berarti bahwa usahatani tersebut layak atau menguntungkan untuk
dilanjutkan dan dikembangkan. Dengan kata lain bahwa setiap biaya produksiyang
dikeluarkan pada usahatani cabai sebesar 1,00 maka akan memperoleh penerimaan
sebesar 1,83. Artinya adalah, dengan memiliki modal untuk usahatani rata-rata sebesar
Rp. 145.715.556, maka petani mampu memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp.
66.238.889 per hektar.
Hasil produksi cabai dari Kabupaten Lombok Timur lebih dominan dipasarkan ke
luar provinsi diantaranya adalah pasar induk kramat jati, Pulau Batam dan Pangkalpinang,
Riau, Sumatra Barat dan beberapa tempat di Pulau Kalimantan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Total biaya usahatani cabai rawit panen hijau dalam satu musim di Kabupaten
Lombok Timur rata-rata sebesar Rp 79,476,667 per hektar, meliputi biaya
penggunaan sarana produksi (Rp 8.783.333), biaya tenaga kerja (Rp 36.410.000), dan
biaya penunjang (Rp 34,283,333).
2) Penerimaan rata-rata yang diperoleh adalah sebesar Rp 136,933,333 per hektar,
sehingga pendapatan dari usahatani yang diperoleh rata-rata sebesar Rp 57.456.666
per hektar.
3) Usahatani cabai rawit panen hijau layak untuk diusahakan dan dikembangkan dengan
nilai R/C ratio sebesar 1,83.
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ABSTRAK
Pengembangan pertanian bioindustri merupakan pengembangan pertanian yang ramah
lingkungan yang menerapkan inovasi teknologi, terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir,
berkelanjutan serta berwawasan agribisnis. Sektor pertanian memiliki peranan penting
dalam struktur perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah dan menjadi salah satu
komoditi unggulan yang cukup memberikan kontribusi kepada perekonomian Nasional.
Tahun 2015 pertanian merupakan penyumbang terbesar yaitu sekitar 31,26% bagi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan laju pertumbuhan 6,32% termasuk
didalamnya sector peternakan. Tujuan pengkajian ini untuk mengetahui pengaruh limbah
ternak sapi terhadap pertumbuhan tanaman bawang merah lokal palu.. Kajian ini
dilakukan di kabupaten sigi, kec. Sigi biromaru desa oloboju propinsi sulawesi tengah.
Pelaksanaannya pada bulan april – november 2016. Data yang digunakan dalam
pengkajian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survey
dan wawancara dengan responden 30 orang petani bawang merah lokal palu, serta
dilakukan analisis terhadap hasil pengolahan limbah kotoran sapi, serta kelayakan
finansial usaha tani bawang merah lokal palu. Dari perlakuan beberapa dosis pupuk
organik didapatkan hasil sebagai berikut yaitu produktivitas tertinggi bawang merah
lokal palu sebesar 5,40 ton/ha dihasilkan dari pemakaian pupuk organik sebanyak 20
ton/ha, begitu juga dengan tinggi tanaman yaitu sebesar 30,15 cm. Analisis finansial
tanaman bawang merah lokal palu dengan menggunakan pupuk organik memiliki R/C
ratio 1,66.
Kata Kunci : Teknologi, limbah ternak sapi, bawang merah lokal palu
PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian harus dipandang sebagai pembangunan yang
mengimplementasikan konsep agroindustri dan agribisnis secara utuh dan terkait erat
dengan pembangunan wilayah perdesaan berbasiskan pengembangan tanaman pertanian,
kehutanan, perikanan dan peternakan secara terpadu dengan memanfaatkan sumberdaya
dan budaya lokal.
Pengembangan pertanian bioindustri merupakan pengembangan pertanian yang
ramah lingkungan yang menerapkan inovasi teknologi, terintegrasi mulai dari hulu hingga
hilir, berkelanjutan serta berwawasan agribisnis, sejalan dengan visi pembangunan
pertanian 2013 – 2045, yaitu : terwujudnya system pertanian bioindustri berkelanjutan
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yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari
sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika (Manurung, 2013).
Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian di
Provinsi Sulawesi Tengah dan menjadi salah satu komoditi unggulan yang cukup
memberikan kontribusi kepada perekonomian Nasional. Tahun 2015 pertanian
merupakan penyumbang terbesar yaitu sekitar 31,26% bagi Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) dengan laju pertumbuhan 6,32% termasuk didalamnya sector peternakan.
Populasi ternak sapi potong di Prov. Sulawesi Tengah tahun 2014 sebesar
262.854 ekor lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 249.990 ekor (BPS
Sulteng, 2015). Sapi potong yang dipelihara petani merupakan sapi lokal yang terdiri dari
sapi lokal Donggala, sapi Bali dan sapi PO. Dari berbagai potensi yang dimiliki dan
melimpah belum termanfaatkan secara optimal oleh sebagian besar masyarakat petani
yang ada di Sulawesi Tengah, misalnya limbah tanaman dan ternak belum dimanfaatkan
sebagai sumber energi alternative (pakan, pupuk, biogas). Oleh karena itu ketersediaan
inovasi teknologi menjadi faktor penentu dalam mendukung pengembangan kawasan
pertanian bioindustri. Upaya ini meskipun tidak akan memperbaiki kesejahtraan secara
tuntas, dapat menyumbangkan perbaikan pendapatan secara signifikan. Besaran kontriusi
ini dapat ditingkakan secara lebih berarti dengan adanya inovasi yang memperbaiki nilai
tambah produk atau efisiensi dan produktivitas usaha berbasis hasil pertanian (Tajuddin,
2011).
Di Sulawesi Tengah khususnya lembah palu yang beriklim kering terdapat jenis
bawang merah yang dapat tumbuh dan berporduksi baik. Jenis bawang merah ini dikenal
dengan nama bawang merah lokal Palu dan sudah diolah menjadi produk olahan siap saji
yang biasa disebut Bawang Goreng Palu (Ete dan Alam, 2009). Pengembangan pertanian
khususnya komoditas Bawang merah Lokal Palu ke depan diarahkan menuju
pengembangan pertanian bioindustri berkelanjutan melalui pola integrasi tanaman
hortikultura dan ternak sapi dimana pemanfaatan limbah kotoran ternak sapi dioptimalkan
untuk menghasilkan nilai tambah tanaman yang cukup besar sepanjang tahun sehingga
dapat mengurangi ketergantungan pemakaian pupuk an organik. Makalah ini bertujuan
untuk mengetahui prospek penggunaan limbah kotoran sapi pada pertanaman Bawang
merah Lokal Palu di Sulawesi Tengah.
METODE PENELITIAN
Lokasi pengkajian dipilih secara sengaja (purposive sampling) dengan
menggunakan metode Singarimbun et.al. (1995), yaitu dengan pertimbanganpertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan pengkajian, berdasarkan
pendekatan daerah sentra pengembangan komoditas Bawang Merah Lokal Palu dan
Ternak Sapi Potong yang memiliki prospek pertanian bioindustri teringrasi. Kajian ini
dilakukan di kabupaten sigi, kec. Sigi biromaru desa oloboju propinsi sulawesi tengah.
Pelaksanaannya pada bulan april – november 2016. Data yang digunakan dalam
pengkajian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survey
dan wawancara dengan responden 30 orang petani bawang merah lokal palu, serta
dilakukan analisis terhadap hasil pengolahan limbah kotoran sapi, serta kelayakan
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finansial usaha tani bawang merah lokal palu dengan pola integrasi. Data sekunder yang
digunakan dalam pengkajian ini adalah data rangkaian waktu (time series) yaitu data dari
tahun ke tahun sesuai ketersediaan data untuk tiap tahun yang diteliti. Data yang
dibutuhkan antara lain data produksi pertanian, produktivitas, luas lahan bawang merah
lokal palu, populasi sapi dan lain-lain yang diperoleh dari BPS, lembaga/instasi di daerah
penelitian serta sumber data penelitian sebelumnya yang mendukung. Metode pengkajian
yang digunakan adalah studi literature dan survey potensi. Kelayakan finansial usaha tani
bawang merah lokal palu dianalisis secara kuantitatif menggunakan analisis R/C Ratio
yang dapat dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut (Asnita,2012):
R = Jumlah Penerimaan
C Jumlah Biaya
Kriterian keputusan jika :
R/C > 1, usaha tani menguntungkan, layak untuk dikembangkan
R/C ˂ 1, usaha tani rugi, tidak layak untuk dikembangkan
R/C = 1, usaha tani impas (tidak untung/tidak rugi)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pupuk organik mempunyai peluang untuk dikembangkan secara luas.
Meningkatnya budidaya pertanian organik dan dicanangkannya program go organik 2010
oleh pemerintah, dan semakin meningkatnya kesadaran petani akan bahan residu
pemakaian pupuk anorganik membuat peluang pemakaian pupuk organik semakin besar
(Suharwaji, 2010). Pupuk organik bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian baik
kualitas lahan secara berkekanjutan. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang
dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan (Arif,
2013).
Pemanfaatan limbah sapi potong menjadi pupuk organic merupakan peluang
untuk meningkatkan pendapatan petani/peternak dan perbaikan lahan pertanian yang telah
rusak oleh penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus. Sejalan dengan itu
peluang tersebut mengalami banyak rintangan dan kendala. Beberapa kendala yang
dimiliki pupuk organic antara lain kualitas kompos tidak konsisten tergantung kepada
bahan bakunya. Apalagi kalau kompos dibuat dari pupuk kandang malah dapat bersifat
racun bagi tanaman karena terdapat mineral tembaga dan seng (Anonim, 2002 dalam
Suharwaji, 2010). Permasalahan umum yang dihadapi pupuk organic adalah rendahnya
kadar unsur hara, kelarutan rendah, waktu relative lebih lama menghasilkan nutrisi
tersedia yang siap diserap tanaman, dan respon tanaman terhadap pemberian pupuk
organic tidak sebaik pemberian pupuk anorganik. Sehingga pupuk organic tidak banyak
digunakan karena dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman
(Mardiansyah, 2010).
Pada prinsipnya pupuk organik lebih banyak digunakan dalam bentuk kompos
dan pupuk kandang. Kompos merupakan produk pembusukan dari limbah tanaman
(jerami, sabut kelapa, alang-alang, daun-daunan, tongkol jagung) dan kotoran hewan
yang telah mengalami proses dekomposisi oleh mikroorganisme pngurai seperti fungi,
aktinomycetes, dan cacing tanah, sedangkan pupuk kandang merupakan campuran
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kotoran padat, air kencing dan sisa makanan (tanaman), dengan demikian susunan
kimianya tergantung dari jenis ternak, umur dan keadaan hewan, sifat dan jumlah
hamparan dan cara penyimpanan pupuk sebelum dipakai. Pada proses pengomposan
terjadi berbagai perubahan yaitu (1) karbohidrat, selulosa, hemiselulosa, lemak dan lilin
menjadi CO2, dan air. (2) Protein menjadi ammonia, CO2 dan air, (3) senyawa organic
terurai menjadi senyawa yang siap diserap oleh akar tanaman. Proses pengomposan dapat
berlangsung secara aerobic, dan anaerobic. Pada proses aerobic akan dihasilkan CO2, air
dan panas, sedang pada proses anaerobic dihasilkan metana, CO2 dan senyawa antara
misalnya asam organic (Indriani, 2005).
Tabel 1. Pengaruh Pupuk Organik Terhadap Tinggi Tanaman, Jumlah Daun, dan
Produktivitas Tanaman Bawang Lokal Palu
Uraian

0

Dosis pupuk organik (ton/ha)
5
10
15
20

Tinggi tanaman (cm)
20,10 20,40 24,00
Jumlah daun (helai)
8,10 9,10 10,20
Produktivitas (segar ton/ha)
3,20 4,10 4,25
Sumber : Laporan Akhir MAP2RLL, 2014

25,25
12,50
4,60

30,15
15,80
5,40

25
27,50
16,40
4,80

Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat bahwa kandungan unsur hara yang
terdapat pada pupuk organik, memacu peningkatan tinggi tanaman, dibandingkan
tanaman yang tidak diberikan pupuk organik. Pertumbuhan tinggi tanaman tertinggi
terdapat pada dosis pupuk organik 20 ton/ha dan hasil terendah terdapat pada perlakuan
tanpa pupuk organik. Hal ini sesuai yang dilaporkan Sutejo (2002) bahwa dosis pupuk
organik yang optimal diberikan pada bawang adalah 10 - 20 ton/ha. Pada kondisi
kandungan pupuk organik pada lahan seperti tersebut di atas akan dapat meningkatkan
daya serap tanah dan daya simpan air oleh tanaman, sehingga menyebabkan pertumbuhan
tanaman dapat optimal.
Dosis 20 ton/ha menghasilkan bobot segar tanaman tertinggi dibandingkan
perlakuan lainnya dengan rata – rata 5,40 ton/ha. Akan tetapi penambahan dosis
berikutnya tidak lagi meningkatkan bobot segar tanaman. Walaupun pada penggunaan
dengan dosis yang lebih tinggi dapat meningkatkan jumlah daun tetapi berat segarnya
rendah. Pemupukan yang tidak sesuai justru tidak efisien, karena membuat tanaman tidak
dapat menyerap lagi unsur hara tersebut. Unsur hara itu menjadi toksin bagi tanaman.
Pemupukan harus dilakukan secara tepat agar dapat memberikan pertumbuhan dan hasil
yang optimal bagi tanaman. Selanjutnya menurut Suryana (2008), suatu tanaman akan
tumbuh dan berkembang dengan subur apabila unsur hara yang dibutuhkan ada dan
tersedia cukup serta ada di dalam bentuk yang sesuai untuk diserap oleh akar. Pemberian
jenis, dosis, aplikasi, hingga waktu pemupukan yang tepat dapat memberikan
pertumbuhan dan hasil yang optimal pada tanaman bawang. Pemberian pupuk organik
dapat memperbaiki struktur tanah dan memberikan suplai hara yang tinggi. Menurut
Novizan (2005), pupuk organik mempunyai daya untuk meningkatkan kesuburan tanah
karena dapat menambah zat makanan, mempertinggi kadar humus, memperbaiki struktur
tanah dan mendorong kehidupan jasad renik. Pupuk organik juga penting sebagai sumber
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unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga keseimbangan unsur hara di dalam
tanah menjadi lebih baik.
Dengan inovasi Teknologi dari BPTP Sulawesi Tengah Pupuk Organik Padat dari
kotoran ternak sapi yang dikelola dengan menggunakan metode Continous
Decomposition (ConDec) dapat memproduksi dalam jumlah banyak dengan waktu yang
singkat.
Tabel 2 . Kualitas pupuk organic pada proses pembuatan pupuk organik feses sapi dengan
metode ConDec Innovation
No
Parameter
Hasil
Metode Pengujian
1
N-total, %
0,64
Kjeldhl
2
P205, %
0,81
Spektrofotometer
3
K20, %
0,96
AAS
4
C-Organik, %
15,29
Pengabuan
5
C/N
24,05
Kalkulasi
6
Kadar Air, %
17,03
Oven
7
Fe, ppm
2152
AAS
8
Mn, ppm
322
AAS
9
Zn, ppm
30
AAS
10
Pb, ppm
53
AAS
11
As, ppm
58
MP-AES
Sumber : Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, Air BPTP Sulsel, 2016
Kualitas pupuk organik yang dihasilkan dari proses degradasi feses sapi dengan
metode Condec Innovation, C organik 15,29%, C/N rasio 24,05% dan kadar air 17,03%,
hasil analisis ini sesuai dengan persyaratan teknis minimal pupuk organic padat pada
Permentan nomor 70 tahun 2011 dimana dinyatakan bahwa standar mutu pupuk organic
padat dalam bentuk curah yaitu C organic diperkaya mikroba Min 15 %, C / N rasio
minimal 15 – 25 %, dan kadar air minimal 15 – 25 % (Permentan, 2011).
Bagi petani lahan kering, pupuk organik dalam hal ini pupuk kandang merupakan
kunci keberhasilan usahanya, walaupun ketersediaannya semakin berkurang. Dari hasil
penelitian yang dilakukan di Jumapolo menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kandang
dengan dosis 9,5 ton.ha, mampu meningkatkan hasil biji kacang tanah 37,72% dengan
hasil 2,13 ton/ha dan efek residu untuk musim tanam berikutnya, mampu memberikan
hasil lebih tinggil yaitu sebesar 2,6 ton.ha (Suntoro, 2001). Penelitian lainnya melaporkan
penambahan dengan dosis 30 ton/ha mampu merupakan hasil padi gogo 5,93 ton/ha
(Mertikawati et,al., 1999). Untuk tanaman kedelai dilaporankan penggunaan pupuk
kandang sapi 20 ton/ha mampu memberikan hasil biji 1,21 ton/ha (Wiskandar, 2002).
Analisis finansial usahatani bawang lokal Palu
Penerapan inovasi teknologi penggunaan pupuk organik dan biopestisida pada
petani kooperator berpengaruh pada peningkatan pendapatan secara nyata. Hasil
perhitungan input – output usahatani bawang lokal Palu dengan menggunakan pupuk
menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik dan biopestisida urine sapi mampu
menurunkan biaya variabel.
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Tabel 3 . Analisis Usaha Tani Budidaya Bawang Lokal Palu Menggunakan Pestisida
Urine Sapi dan Pupuk Cair
Uraian
Volume Satuan
Harga (Rp)
Jumlah (Rp)
A. Input/Biaya
Pajak Lahan
Iuran air
Benih
SP36
NPK
KCl
Herbisida
Biopestisida
POC
Pupuk bokashi
Pengolahan tanah
Penanaman
Pemupukan
Penyiangan
Pengendalian OPT
Panen
Total A
Output / Penerimaan
Bawang Merah
Keuntungan
R/C ratio

1
3
800
400
400
200
6
10
80
20.000
36
24
22
20
40
12

Ha
bln
kg
kg
kg
kg
Liter
Liter
Liter
Kg
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

715,000
30,000
60,000
2,000
2,600
6,400
59,000
10,000
10,000
1,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000

715,000
90,000
48,000,000
800,000
1,040,000
1,280,000
354,000
100,000
800,000
20,000,000
2,160,000
1,440,000
1,320,000
1,200,000
2,400,000
720,000
82,419,000

5,400

kg

25,000

135,000,000
52,581,000
1,6

Usaha pertanian bawang merah lokal palu yang terintegrasi dengan ternak sapi
potong dapat memberikan total penerimaan sebesar Rp. 135.000.000 dengan harga
bawang merah lokal palu segar sebesar Rp. 25.000 per kg dengan total biaya input
sebesar Rp. 82.419.000. Pendapatan yang didapatkan dari usaha pertanian terintegrasi
bawang merah lokal palu dan ternak sapi sebesar Rp. 52.581.000, dengan demikian R/C
ratio yang didapatkan sebesar 1,66, hal ini berarti setiap Rp. 1 biaya yang dikeluarkan
akan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 1,66, dengan demikian diketahui bahwa
usahatani bawang merah lokal palu dengan pemanfaatan limbah kotoran sapi efisien
secara ekonomi dan layak untuk diteruskan dan dikembangkan.
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KESIMPULAN
Pemanfaatan limbah sapi potong menjadi pupuk organik merupakan peluang
untuk dikembangkan secara luas di Sulawesi Tengah seiring dengan meningkatnya
budidaya pertanian organik Dosis pupuk organik yang optimal diberikan pada bawang
adalah 10 - 20 ton/ha. Kualitas pupuk organik yang dihasilkan dari proses degradasi feses
sapi dengan metode Condec Innovation,
C organik 15,29%, C/N rasio 24,05% dan
kadar air 17,03%, hasil analisis ini sesuai dengan persyaratan teknis minimal pupuk
organik padat pada Permentan nomor 70 tahun 2011. Usahatani bawang merah lokal palu
dengan pemanfaatan limbah kotoran sapi efisien secara ekonomi dan layak untuk
diteruskan dan dikembangkan dengan R/C ratio yang didapatkan sebesar 1,66.
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KAJIAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH PEPAYA MELALUI
PENGOLAHAN SAUS DAN SELAI
Meivie Lintang dan Payung Layuk
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara
ABSTRAK
Pepaya merupakan buah yang relatif disukai semua lapisan masyarakat karena cita
rasanya enak, kaya vitamin A, B dan C yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia,
namun bersifat volumenous dan mudah rusak. Saat ini di Sulawesi Utara sebagian besar
pepaya dikonsumsi segar sehingga untuk memperoleh nilai tambah perlu dilakukan
diversifikasi hasil menjadi produk olahan yang bernilai ekonomis seperti selai dan saus
pepaya. Kajian bertujuan untuk mendapatkan karakteristik produk, tingkat penerimaan
konsumen terhadap produk selai dan saus, serta nilai tambah yang diperoleh. Kajian
dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan KP Pandu pada bulan Mei – Juni 2016
menggunakan bahan baku pepaya varietas California. Hasil kajian menunjukkan
bahwa selai pepaya yang dihasilkan mengandung zat gizi seperti serat kasar 0,57%,
protein 1,87%, karbohidrat 44,60%, vitamin C 8,59% sedangkan saus mengandung
lemak 1,50%, serat kasar 0,26%, protein 3,19%, dan vitamin C 3,35%. Berdasarkan uji
organoleptik kedua produk olahan ini disukai konsumen dengan nilai tingkat kesukaan
berkisar skor 6.0 sampai 6.6 atau suka. Dari analisis finansial didapatkan bahwa nilai
tambah yang diperoleh terhadap bahan baku untuk produk saus pepaya adalah Rp.
2875/kg dan nilai tambah netto Rp. 8542,82, sedangkan untuk produk selai pepaya Rp.
4750/kg dan nilai tambah netto Rp. 16042.
Kata kunci : pepaya, saus, selai, kandungan gizi, tingkat kesukaan, nilai tambah

PENDAHULUAN
Pepaya (carica papaya L.) merupakan salah satu buah introduksi yang telah
dikenal luas di indonesia. dalam kehidupan sehari- hari, pepaya sangat dikenal oleh
semua lapisan masyarakat. Buah pepaya telah lama dimanfaatkan sebagai bahan makanan
. buah matangnya sangat digemari sebagai buah meja dan sering dihidangkan sebagai
buah pencuci mulut karena rasanya yang enak, relatif tingginya kandungan nutrisi dan
vitamin, serta fungsinya dalam melancarkan pencernaan (Santoso, 2014). Kandungan
nutrisi yang terdapat dalam 100 g buah pepaya antara lain mengandung 12,4 g
karbohidrat, 23 mg kalsium,12 mg fosfor,1,7 mg besi 110 mcg retinol, 0,04 mg
tiamin,dan 78 mg vitamin (Suyanti, et al, 2012)
Buah pepaya kaya akan gizi sangat mudah rusak. Penanganan yang kurang hatihati saat panen, pengemasan dan pengangkutan yang kurang tepat akan memperparah
jumlah kerusakan buah selama transportasi dari sentra produksi ke tempat pemasaran.
Diversifikasi olahan berbahan baku pepaya merupakan salah satu bentuk usaha yang
diterapkan selain untuk pengawetan juga untuk menambah penganekaragaman bentuk
penyajian serta meningkatkan nilai tambah buah pepaya dari segi ekonomi (Suyanti et al.
2012).
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Buah-buahan segar seperti pepaya memiliki masa simpan yang relatif singkat,
yaitu 107 hari karena kandungan air yang tinggi dan cepat rusak (Muchtadi, Sugiyono
2013), sehingga perlu diolah menjadi beraneka produk untuk memperpanjang masa
simpan dan meningkatkan nilai jual. Produk olahan dapat dijadikan salah satu peluang
usaha yang menjanjikan (Miranti, et al, 2016).
Pada saat panen raya terkadang buah tidak dipanen dan dibiarkan membusuk
dikebun, karena ongkos petik dan angkut lebih besar dibandingkan dengan harga jualnya.
Pengolahan buah pepaya menjadi berbagai jenis olahan adalah merupakan salah satu
solusi untuk memanfattkan buah menjadi tidak cepat rusak (Litbang pertanian, 2015).
Produk olahan buah pepaya yang bernilai komersial adalah selai dan saus. Selai
merupakan makanan kental atau semi padat yang dibuat dari buah-buahan ditambah gula
kemudian dipekatkan agar terbentuk padatan gula terlarut. Selai digunakan untuk
mengisi berbagai jenis makanan, seperti isian berbagai jenis roti maupun jenis kue
kering. Selai sebagai jenis makanan yang sudah dikenal oleh masyarakat dalam maupun
luar negeri serta mempunyai potensi sebagai produk olahan makanan untuk
diperdagangkan (Palupi et al.,2009).
Food & Drug Administration (FDA)
mendefinisikan selai sebagai produk olahan buah-buahan, baik berupa buah segar, buah
beku, buah kaleng maupun campuran ketiganya. Pemanfaatan buah menjadi produk selai
dapat mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Selai yang dihasilkan juga dapat
disimpan dalam waktu relatif lama (Nouehartati et al, 2017). Saus merupakan produk
olahan basah dari pepaya yang merupakan produk yang cukup digemari di masyarakat,
dimana pepaya dapat mengganti ubi jalar atau jenis ubi lainnya yang ditambahkan dalam
pembuatan saus. Pengolahan pepaya menjadi selai dan saus penting untuk dilakukan
terutama untuk mengetahui tingkat penerimaan konsumen dan perolehan nilai tambah.
Untuk itu diperlukan kajian mengenai pengolahan selai dan saus serta analisis nilai
tambahnya.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan hasil KP Pandu. Bahan
yang digunakan buah pepaya varietas California, bahan pembantu berupa nenas, gula
pasir, garam, cabai rawit, bawang putih, cuka, asam sitrat dan botol kemasan.
Pengolahan selai pepaya dilakukan dengan cara sortasi, buah yang dipilih adalah buah
matang penuh dan segar. tidak rusak mekanis maupun mikrobiologis. pencucian,
pengupasan, Pilih buah pepaya dan nenas yang matang penuh dan segar, tidak rusak
mekanis maupun mikrobiologis. Perbandingan buah pepaya dan nenas adalah 3:1.
Kegiatan selanjutnnya adalah pengupasan, pembuangan biji, pengecilan ukuran,
pencucian kembali, pengecilan ukuran kedua, penghancuran dengan pengggunaan air 2: 1
menggunakan blender. Setelah diperoleh bubur buah tambahkan gula pasir sebanyak
50% dari berat buah dan asam sitrat 2 gram. Tahap selanjutnya adalah pemasakan hingga
kental, dan pemasakan dihentikan setelah campuran tidak lagi melekat di wajan. Produk
selai dikemas dengan wadah steril. Pengolahan saus pepaya dilakukan dengan cara
sortasi pepaya dan cabai rawit yang menjadi bahan baku. Tahap selanjutnya pengupasan,
pembuangan biji, pengecilan ukuran, pencucian kembali, dan pengecilan ukuran kedua,
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pengupasan bawang putih, pembersihan cabai rawit, blanching, penghancuran buah
pepaya, bawang putih dan cabe rawit merah menggunakan blender, pemisahan biji kasar,
penambahan gula dan cuka saat pemasakan, dan pengemasan. Parameter pengamatan
adalah rendemen hasil, sifat organoleptik, kadar proximat selai dan saus pepaya. Analisis
dilakukan terhadap nilai tambah produk.
Pengujian organoleptik dilakukan dengan uji hedonik dengan melibatkan 20
panelis. Uji organoleptik yang dilakukan berupa uji kesukaan atau uji hedonik. Sifat
mutu yang diuji adalah : rasa, aroma, kekerasan dan warna.. Skala hedonik yang
digunakan mempunyai rentang skor berkisar dari 1 hingga 7 yaitu 1 (sangat tidak suka), 2
(tidak suka), 3 (agak tidak suka), 4 (netral), 5 (agak suka), 6 (sangat suka) dan 7 (sangat
suka). Untuk menghitung nilai tambah maka dihitung menggunakan rumus di bawah ini.
Untuk perhitungan nilai tambah, menggunakan rumus (Suryana, 1990):
a. Nilai Tambah Bruto
NTb = Na – Ba
= Na – (Bb + Bp)
Keterangan :
NTb = Nilai tambah bruto (Rp)
Na = Nilai produk akhir (Rp)
Ba = Biaya antara (Rp)
Bb = Biaya bahan baku (Rp)
Bp = Biaya bahan penolong (Rp)
b. Nilai Tambah Netto (NTn)
NTn = NTb – NP NP=nilai awal−nilai sisaumur ekonomis
Keterangan :
NTn = Nilai tambah netto (Rp)
NTb = Nilai tambah bruto (Rp)
NP = Nilai penyusutan (Rp)
c. Nilai Tambah per Bahan Baku
NTbb = NTb : Σbb
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 kg pepaya yang diolah diperoleh
selai pepaya sebanyak 10 botol dengan tambahan nenas sebanyak 1 kg, sedangkan dari
10 kg pepaya diperoleh 10 botol saus pepaya dengan penambahan cabai rawit dan bahan
pembantu lainnya. Pada penelitian ini digunakan nenas sebagai bahan tambahan, karena
pepaya masak kandungan pektinnya sudah menurun. Menurut Ginting et al (2007)
viskositas selai cenderung turun dalampenyimpanan karenamengalami sineresis
(keluarnya air dari dalam gel).Untuk mendapatkan tekstur selai yang baik dengan
viskositas tetap diperlukan pektin, gula, dan asam dalam jumlah yang tepat. Gel yang
terbentuk dari pektin dan gula. Berdasarkan hasil analisa diperoleh bahwa selai pepaya
yang dihasilkan mempunyai mutu seperti disajikan pada tabel 1.
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Tabel 1. Mutu Selai Pepaya
No Parameter
Hasil Analisis

Satuan

Metode Analisis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Air
50,64
%
SNI 01-2891-1992 Butir 5.1
Abu
0,60
%
SNI 01-2891-1992 Butir 6.1
Lemak
2,29
%
SNI 01-2891-1992 Butir 8.1
Serat kasar
0,57
%
SNI 01-2891-1992 Butir 11
Protein
1,87
%
SNI 01-2891-1992 Butir 5.5
Karbohidrat
44,60
%
Perhitungan
Vitamin C
8,59
Mg/100g Titrimetrik
Selai pepaya yang dihasilkan mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi
karena mengandung vitamin C 8,59%, karbohidrat 44,60% dan protein 1,87%.
Berdasarkan SNI 3746:2008, syarat mutu selai meliputi aroma, warna dan rasa normal;
serat buah positif; padatan terlarut min. 65 % fraksi massa; cemaran logam Sn maks.
250,0 mg/kg; As maks. 1,0 mg/kg; cemaran mikroba (angka lempeng total maks. 1 x 103
koloni/g; bakteri Coliform <3 APM/g; Staphylococcus aureus maks. 2 x 10 koloni/g;
Clostridium sp. <10 koloni/g; kapang/khamir maks. 5 x 10 koloni/g (BSN, 2017). Dari
syarat mutu tersebut, selai pepaya terbukti mengandung serat kasar dan total padatan
terlarut cukup tinggi terlihat dari total karbohidrat, kadar protein, dan lemak serta serat
kasar mendekati total padatan terlarut dari SNI selai yaitu sekitar 49,36%. Kadar serat
dalam selai pepaya sangat bagus untuk kesehatan. Serat pepaya dapat mengurangi kadar
kolesterol dalam darah sehingga sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan pada
saat yang sama dapat mencegah penyakit jantung (Sitanggang, et al, 2015).
Saos pepaya yang dihasilkan dari hasil analisa proximat seperti tersaji pada tabel
2. Berdasarkan data pada tabel 2 terlihat bahwa saus pepaya yang dihasilkan telah
mendekati standar mutu dari SNI saus cabai no 01-2976-2006, yang diantaranya memuat
aroma dan rasa saus normal, jumlah padatan terlarut % b/b Min 20, pewarna dan
pengawet sesuai peraturan dibidang makanan.
Tabel 2. Mutu Saos Pepaya
No
Parameter
Hasil Analisis
Satuan
Metode Analisis
1.
Air
74,56
%
SNI 01-2891-1992 Butir 5.1
2.
Abu
3,65
%
SNI 01-2891-1992 Butir 6.1
3.
Lemak
1,50
%
SNI 01-2891-1992 Butir 8.1
4.
Serat kasar
0,26
%
SNI 01-2891-1992 Butir 11
5.
Protein
3,19
%
SNI 01-2891-1992 Butir 5.5
6.
Karbohidrat
17,10
%
Perhitungan
7.
Vitamin C
3,35
Mg/100g Titrimetrik
Saus pepaya yang dihasilkan berwarna agak kemerahan, karena pepaya california
yang digunakan sebagai bahan baku agak kemerahan, sehingga tidak diperlukan
penambahan pewarna buatan, demikian pula dengan aroma saus yang dihasilkan
merupakan paduan aroma khas pepaya yang ditambahkan dengan cabai. Padatan terlarut
dalam saus pepaya adalah lebih besar dari 20% mengandung komposisi gizi berupa
protein, lemak dan karbohidrat. Hal ini berarti saus pepaya dapat dijadikan produk
alternatif selain saus cabai atau saus tomat bagi konsumen dalam penyajian dan
pengolahan pangan.
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Tingkat Kesukaan
Tingkat kesukaan konsumen merupakan salah satu parameter produk diterima
oleh konsumen ataukah tidak, yang dapat diukur dengan melakukan uji organoleptik.
Berdasarkan hasil pengujian organoleptik ternyata produk yang dihasilkan umumnya
disukai oleh panelis untuk semua parameter baik rasa, tekstur, warna dan aroma. Hasil
pengujian organoleptik terhadap selai dan saus pepaya disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pengujian Organoleptik Beberapa Produk Hasil Olahan
Rata –rata
Warna
Aroma
Tekstur
Rasa
Selai Pepaya
6,20
6,05
6,10
6,60
Saus Pepaya
6,10
6,00
6,00
6,25
Keterangan :
1 (sangat tidak suka), 2 (tidak suka), 3 (agak tidak suka), 4 (netral), 5 (agak suka), 6
(suka) dan 7 (sangat suka).
Warna suatu bahan pangan dapat memberikan penentuan tentang mutu suatu
bahan pangan serta tingkat kesegaran bahan pangan sedangkan rasa merupakan salah
satu faktor mutu yang paling penting karena sangat menentukan tingkat penerimaan
konsumen terhadap produk (Santosa, 2014). Dari hasil pengujian organoleptik tersebut
menunjukkan bahwa selai dan saus pepaya dapat diterima oleh konsumen, hal terlihat dari
hasil organoleptik skor yang diperoleh adalah suka untuk semua unsur penilaian yaitu
warna, aroma, tekstur dan rasa.
Analisis Nilai Tambah
Nilai tambah merupakan perbedaan nilai suatu produk setelah dilakukan proses
produksi dengan sebelum dilakukan proses produksi. Nilai tambah didapatkan dari nilai
produk akhir dikurangi biaya antara (intermediate cost) yang terdiri dari biaya bahan
baku dan bahan penolong dalam melakukan proses produksi (Zukifli, 2012. Tarigan,
2004). Berdasarkan hasil analisa nilai tambah diperoleh hasil analisa seperti disajikan
pada tabel 4 dan 5 untuk analisa nilai tambah saus pepaya dan produk selai pepaya.
Tabel 1. Analisis Nilai Tambah Produk Saus Pepaya
No
Uraian
Rp
1
Nilai produk akhir (Na)
140000
2
Biaya antara (Ba)
128500
3
Biaya bahan baku
48000
4
Biaya bahan penolong
80500
5
Nilai tambah bruto (Na-Ba)
11500
6
Biaya Penyusutan
2957,175
7
Nilai tambah netto
8542,82
8
Nilai tambah per bahan baku (per kg)
2875
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Tabel 5. Analisis Nilai Tambah Produk Selai Pepaya
No
Uraian
Rp
1
Nilai produk akhir (Na)
156000
2
Biaya antara (Ba)
137000
3
Biaya bahan baku
49000
4
Biaya bahan penolong
88000
5
Nilai tambah bruto (Na-Ba)
19000
6
Biaya Penyusutan
2957,175
7
Nilai tambah netto
16042,82
8
Nilai tambah per bahan baku (per kg)
4750
Hasil analisa nilai tambah pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai tambah netto
yang diperoleh melalui pengolahan saus adalah sebesar Rp. 8542,82 dengan nilai
tambah per bahan baku adalah Rp. 2875/kg. Sedangkan untuk selai adalah sebesar
Rp.4750/kg. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa dengan pengolahan pepaya menjadi
saus dan selai akan memberikan nilai tambah yang bernilai ekonomis dibanding dengan
menjual pepaya dalam bentuk butiran. Penganekaragaman buah pepaya menjadi selai dan
saus dapat meningkatkan pendapatan petani pepaya.
KESIMPULAN
Hasil kajian menunjukkan bahwa selai pepaya yang dihasilkan mengandung zat
gizi seperti serat kasar 0,57%, protein 1,87%, karbohidrat 44,60%, vitamin C 8,59%
sedangkan saus pepaya mengandung lemak 1,50%, serat kasar 0,26%, protein 3,19%,
dan vitamin C 3,35%. Berdasarkan uji organoleptik kedua produk olahan ini disukai
konsumen dengan nilai tingkat kesukaan berkisar skor 6.0 sampai 6.6 atau suka. Dari
analisis finansial didapatkan bahwa nilai tambah yang diperoleh terhadap bahan baku
untuk produk saus pepaya adalah Rp. 2875/kg dan nilai tambah netto Rp. 8542,82,
sedangkan untuk produk selai pepaya Rp. 4750/kg dan nilai tambah netto Rp. 16042.
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KAJIAN PEMUPUKAN ORGANIK PADA USAHATANI KENTANG
I Nyoman Adijaya dan I Made Rai Yasa
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar
e-mail:n_adijaya@yahoo.com
ABSTRAK
Kajian pemupukan organik pada usahatani kentang telah dilakukan di Kelompok Tani
Setia Makmur, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali dari bulan
Juni-September 2016. Kajian dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok dengan 5
petani sebagai ulangan. Perlakuan yang diuji adalah pemupukan organik yang terdiri
dari P1: 10 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi, P2: 15 t/ha pupuk kandang sapi
terfermentasi, P3: 10 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi + 7.500 l/ha bio urin sapi,
P4: 15 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi + 7.500 l/ha bio urin sapi. Hasil kajian
menunjukkan peningkatan dosis pupuk kandang sapi terfermentasi serta kombinasinya
tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan tanaman kentang, namun kombinasi 15 t/ha
pupuk kandang sapi terfermentasi + 7.500 l/ha bio urin sapi (P4) nyata meningkatkan
berat umbi per tanaman (843,00 g) dan per hektar (20,40 t) dibandingkan pemupukan 10
t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi (P1) dengan berat umbi per tanaman (782,00 g)
dan per hektar (17,40 t). Peningkatan dosis pemupukan diikuti oleh peningkatan
penerimaan dan keuntungan usahatani kentang. Kombinasi pupuk kandang sapi
terfermentasi yang dikombinasikan dengan 7.500 l/ha bio urin sapi juga diikuti oleh
peningkatan penerimaan dan keuntungan usahatani. Pemupukan dengan bio urin sapi
pada dosis pupuk kandang terfermentasi yang sama menurunkan B/C ratio usahatani
kentang. Pemupukan dengan 15 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi memberikan B/C
ratio tertinggi yaitu 1,58 diikuti pemupukan 10 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi
(1,49), pemupukan 10 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi + 7.500 l/ha bio urin sapi
(1,39) dan terendah dihasilkan pemupukan 15 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi +
7.500 l/ha bio urin sapi (1,36).
Kata kunci: pupuk organik, produksi kentang
PENDAHULUAN
Kentang merupakan salah satu tanaman penghasil umbi, yang kebutuhannya
senantiasa meningkat. Dilaporkan permintaan akan komoditas ini mengalami peningkatan
12,5% dari 1,6 juta ton tahun 2001 menjadi 1,8 juta ton tahun 2002 (Sutrisna dan
Surdianto, 2007). Peningkatan permintaan kebutuhan komoditas ini tidak terlepas dari
keperluan untuk konsumsi sayuran serta industri olahan pangan seperti makanan siap saji
dan camilan.
Produktivitas kentang selain dipengaruhi oleh faktor bibit juga dipengaruhi oleh
faktor lingkungan serta penerapan teknik budidaya tanaman. Patrick et al. (1985 dalam
Farianti et al., 2007) menyatakan selain kendala tersebut faktor resiko produksi kentang
lainnya yang dirasakan petani meliputi kondisi cuaca, seranggan OPT, serta
ketidakpastian harga. Di tingkat lapang upaya meminimalkan faktor resiko tersebut dapat
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dilakukan dengan meningkatkan dukungan faktor-faktor produksi tanaman dengan
pengelolaan lingkungan tumbuh tanaman.
Sebagai tanaman penghasil umbi, tanaman kentang membutuhkan lingkungan
tumbuh khususnya lahan dengan sifat fisik dan kimia yang baik. Kecukupan hara dan
tanah yang gembur didukung oleh faktor tumbuh lainnya sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan usahatani kentang. Peningkatan ketersediaan hara dan perbaikan sifat fisik
tanah dapat dilakukan dengan penambahan pupuk organik. Penambahan bahan organik
ke lahan akan diikuti oleh peningkatan sifat fisik tanah dengan menurunnya bulk density
tanah. Agus et al. (2006) menyatakan perbaikan sifat fisik tanah ditandai dengan
menurunnya bulk density tanah menyebabkan peningkatan penetrasi akar tanaman di
dalam tanah untuk penyerapan hara.
Hasil penelitian pemanfaatan pupuk organik pada tanaman kentang memberikan
hasil positif terhadap peningkatan produksi tanaman. Penelitian Nyiraneza dan Snapp
(2007) mendapatkan kombinasi pemupukan pupuk kandang dengan pupuk N memberikan
hasil kentang lebih tinggi, sedangkan Borcharrt (2011) mendapatkan kombinasi pupuk
kandang sapi dengan NPK memberikan umbi ukuran komersial dan jumlah umbi per
tanaman tertinggi. Lebih lanjut Nazari et al. (2012) mendapatkan peningkatan pemberian
dosis berbagai pupuk organik tanaman kentang diikuti oleh peningkatan sifat kimia tanah
dengan meningkatnya pH, C-organik, N, C/N, P2O5, K2O dan KTK.
Pupuk kandang sapi merupakan pupuk organik yang sudah biasa dimanfaatkan
petani dalam usahatani tanaman, namun pemanfaatan limbah cair (urin) sapi masih jarang
dimanfaatkan. Dengan sentuhan teknologi pupuk organik padat dan cair dari limbah sapi
dapat diolah menjadai pupuk kandang sapi terfermentasi dan bio urin. Beberapa hasil
penelitian menunjukkan pemanfaatan pupuk organi padat dan bio urin sapi berdampak
positif terhadap peningkatan produktivitas tanaman. Melihat hal tersebut diatas maka
kajian pemupukan organik pada tanaman kentang ini perlu dilakukan.
METODOLOGI PENELITIAN
Kajian dilaksanakan di Kelompok Tani Setia Makmur, Desa Antapan, Kecamatan
Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali dari bulan Juni-September 2016. Lokasi kajian berada
pada ketinggian + 850 m dpl. Kajian dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok
dengan 5 petani sebagai ulangan. Perlakuan yang diuji adalah pemupukan organik yang
terdiri dari P1: 10 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi, P2: 15 t/ha pupuk kandang sapi
terfermentasi, P3: 10 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi + 7.500 l/ha bio urin sapi,
P4: 15 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi + 7.500 l/ha bio urin sapi.
Persiapan Lahan dan Penanaman
Lahan dibersihkan dan dilakukan olah tanah sempurna. Pemberian pupuk kandang
terfermentasi sesuai dengan perlakuan diberikan sebelum dilakukan pembuatan guludan.
Pemupukan dasar menggunakan 200 kg/ha NPK juga sebelum dilakukan pembuatan
guludan. Guludan dibuat dengan lebar 1,2 m memanjang dilapisi mulsa plastik.
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Jarak tanam yang digunakan yaitu 60 cm x 40 cm, menggunakan umbi bibit ukuran
sedang (20-24 umbi/kg). Penanaman umbi bibit dilakukan pada lubang tanam sesuai
dengan perlakuan dengan membenamkan umbi bibit sesuai dengan perlakuan.
Pemupukan Bio Urin Sapi
Pemupukan bio urin sapi konsentrasi 20% diberikan 5 kali dengan cara
disemprotkan ke tanaman setiap 10 hari sekali dengan dosis pemberian 500 l/ha setiap
pemberian. Pemupukan dimulai umur 20 hst dan pemupukan terakhir diberikan pada
umur 60 hst.
Pemeliharaan
Pengendalian OPT dilakukan dengan melihat kondisi serangan OPT di lapang.
Pengendalian dengan cara kimia dilakukan dengan menggunakan pestisida sesuai dosis
anjuran.
Pemeliharaan tanaman meliputi pengendalian gulma, pengendalian OPT,
pemupukan susulan serta pengairan. Pengendalian gulma dilakukan pada umur tanaman
3 minggu setelah tanam serta umu 49 hari setelah tanam. Pemupukan anorganik susulan
diberikan setiap 2 minggu sekali dengan melarutkan 1,5 kg NPK pada 60 liter air.
Pemberian larutan pupuk NPK diberikan masing-masing 150 ml/tanaman. Pemberian
pupuk dimulai pada umur tanaman 21 hari sampai tanaman berumur 63 hst.
Pengamatan dan Pengumpulan Data
Data yang diamati meliputi data agronomis tanaman seperti tinggi tanaman,
komponen hasil tanaman, ukuran umbi serta hasil/hektar. Pengamatan dilakukan pada
masing-masing 10 tanaman sampel pada masing-masing perlakuan dalam satu ulangan.
Untuk menghitung hasil tanaman per hektar digunakan formula:
1
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙
10.000 𝑚2
(𝑡) =
𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑢𝑚𝑏𝑖 𝑢𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛 (𝑘𝑔)𝑥
𝑥1𝑡
1.000 𝑘𝑔
ℎ𝑎
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑢𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛 (𝑚2)
Luas ubinan disesuaikan dengan lebar guludan yaitu 1,2 m x 2 m dengan jumlah
populasi 10 tanaman.
Analisis Data
Data agronomis tanaman dianalisis sisdik ragam dilanjutkan dengan uji BNT jika
perlakuan berpengaruh nyata (Gomez dan Gomez, 2000), sedangkan untuk kelayakan
usahatani dilakukan analisis B/C ratio. Pendapatan usahatani dihitung dengan
menggunakan rumus (Soekartawi, 1995):
Pd = TR - TVC
Pd = (Q. Pq) - TVC
Perhitungan keuntungan usahatani menggunakan suatu persamaan matematis :
π = TR – TC
TC = TFC + TVC
Keterangan :
Pd = Pendapatan petani
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π
= Keuntungan usahatani
TR = Total penerimaan dari usahatani
Q
= Jumlah produksi
Pq = Harga per unit produksi
TC = Total biaya variabel
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Agronomis Tanaman
Hasil analisis terhadap komponen pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman,
jumlah batang per tanaman dan berat basah berangkasan menunjukkan pengaruh
perlakuan tidak berbeda nyata (P>0,05). Penambahan dosis pupuk kandang terfermentasi
dari 10 t/ha menjadi 15 t/ha serta penambahan larutan bio urin konsentrasi 20% sebanyak
7.500 l/ha tidak diikuti oleh peningkatan komponen pertumbuhan tanaman seperti tinggi
tanaman, jumlah batang per tanaman dan berat brangkasan saat panen (Tabel 1).
Tabel 1. Rata-rata Komponen Pertumbuhan Tanaman Kentang pada Perlakuan
Pemupukan Organik di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten
Tabanan, Bali Tahun 2016
Perlakuan
Tinggi Tanaman
Jumlah batang per
Berat basah brangkasan/
(cm)
tanaman (batang)
tanaman (g)
P1

77,00 a

3,22 a

668,40 a

P2

76,88 a

3,30 a

714,00 a

P3

76,06 a

3,20 a

733,00 a

P4

76,84 a

3,20 a

735,00 a

Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%
Peningkatan dosis pupuk kandang sapi terfermentasi menjadi 15 t/ha
dikombinasikan dengan 7.500 l bio urin sapi/ha memberikan berat umbi per tanaman
yang nyata lebih tinggi dibandingkan penggunaan pupuk kandang terfermentasi 10 t/ha,
namun tidak menunjukkan perbedaan terhadap perlakuan lainnya (Tabel 2). Hasil ini
sesuai dengan penelitian Parman (2007) yang mendapatkan peningkatan pemberian
pupuk organik cair nyata diikuti oleh berat umbi tanaman kentang, karena peningkatan
pemberian pupuk organik cair diikti oleh peningkatan ketersediaan hara bagi tanaman
kentang. Setyorini (2006) menyatakan peningkatan pemberian pupuk organik akan diikti
oleh peningkatan ketersediaan hara makro dan mikro pada lahan. Pemberian bio urin
yang merupakan pupuk organik cair berdampak terhadap peningkatan berat umbi karena
bio urin mempunyai sifat lebih mudah diserap oleh tanaman dibandingkan pupuk organik
padat.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan peningkatan pemberian pupuk organik
akan diikuti oleh peningkatan sifat fisik dan kimia tanah. Setiyo et al. (2017)
mendapatkan peningkatan dosis pemupukan kompos berkorelasi positif dengan sifat fisik
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dan kimia tanah. Peningkatan pupuk kompos dari 10 t/ha menjad 20 t/ha pada lahan
penanaman kentang meningkatkan sifat fisik tanah ditandai dengan meningkatnya total
pori tanah dari 48% menjadi 58% sedangkan peningkatan sifat kimia tanah ditandai
dengan meningkatnya kandungan karbon tanah dari 4,23% menjadi 5,12 %, N meningkat
dari 0,31% menjadi 0,38%. Peningkatan sifat fisik dan kimia tanah berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kentang karena perbaikan sifat fisik
memungkinkan perkembangan akar dan umbi menjadi lebih baik, sedangkan peningkatan
sifat kimia akan meningkatkan dukungan nutrisi bagi tanaman kentang.
Tabel 2. Rata-rata Komponen Hasil dan Produktivitas Tanaman Kentang pada Perlakuan
Pemupukan Organik di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten
Tabanan, Bali Tahun 2016
Perlakuan
Berat
Jumlah umbi/tanaman (umbi)
Produktivitas
umbi/
(t/ha)
Total
Besar
Sedang
Kecil
tanaman
(g)
P1

782,00 b

10,72 a

4,00 a

3,82 a

2,90 a

17,40 b

P2

823,00 ab

10,70 a

4,08 a

3,84 a

2,78 a

19,50 ab

P3

825,00 ab

10,62 a

4,04 a

3,94 a

2,64 a

19,60 ab

P4

843,00 a

10,56 a

4,28 a

4,04 a

2,24 a

20,40 a

Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%
Sutrisna dan Sudiyanto (2007), mendapatkan peningkatan dosis pemupukan
organik diikuti oleh peningkatan hasil tanaman kentang. Pemberian pupuk organik dosis
250 g/tanaman diikti oleh peningkatan hasil umbi menjadi 461,69 g dibandingkan tanpa
pemupukan organik yang hanya menghasilkan 274,05 g. Hasil penelitian Marpaung et al.
(2016) mendapatkan pemberian pupuk organik cair dengan bahan dasar isi rumen lembu
diikuti oleh peningkatan ukuran umbi besar dan sedang namun tidak diikuti oleh ukuran
umbi kecil tanaman kentang. Hal ini diduga disebabkan karena adanya tambahan
ketersediaan unsur hara serta perbaikan sifat fisik tanah akibat pemberian pupuk organik
cair tersebut.
Thamrin et al. (2014) mendapatkan produktivitas tanaman kentang terbaik
dihasilkan pada kombinasi pemupukan organik dan anorganik. Kombinasi pupuk organik
(kulit kakao dan jerami padi 6 t/ha) dengan penurunan dosis pupuk anorganik (NPK)
50% dari dosis anjuran menjadi 500 kg NPK/ha mampu meningkatkan produktivitas
tanaman kentang dari 8,78 t/ha menjadi 10,56 t/ha, sedangkan Setiyo et al. (2017)
mendapatkan peningkatan dosis pupuk kompos dari 10 t/ha menjadi 20 t/ha diikuti
peningkatan produktivitas kentang dari 667 g/tanaman menjadi 1.164 g/tanaman.
Peran pupuk organik memegang peran yang sangat penting dalam produksi
kentang juga didapatkan pada kajian Azis et al. (2005) bahwa produksi kentang
meningkat sebesar 24,76% dari 15,83 t/ha menjadi 19,75 t/ha dengan pemberian 10 t/ha
pupuk organik dibandingkan tanpa penggunaan pupuk organik, sedangkan Muktar et al.
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(2010) mendapatkan peningkatan dosis pemupukan organik diikuti oleh peningkatan
komponen pertumbuhan dan hasil kentang.
Analisis Usahatani
Penerapan teknologi pada usahatani tanaman sangat mempengaruhi biaya produksi
serta penerimaan usahatani. Peningkatan dosis pupuk organik diiringi oleh peningkatan
biaya sarana produksi dan peningkatan jumlah biaya produksi. Peningkatan dosis
pemupukan organik juga diikuti oleh peningkatan penerimaan akibat mkandang sapi
terfermentasi dari 10 t/ha menjadi 15 t/ha diikuti oleh peningkatan penerimaan,
keuntungan dan B/C ratio walaupun terjadi peningkatan biaya produksi. Penambahan bio
urin sapi 7.500 l/ha pada penggunaan dosis pupuk organik 10 t/ha dan 15 t/ha juga diikuti
oleh peningkatan penerimaan dan keuntungan namun B/C ratio menurun dibandingkan
pada penggunaan dosis pupuk kandang sapi terfermentasi yang sama (Tabel 3).
Basuki et al. (2013) dan Ridwan (2013) menyatakan introduksi teknologi baru
dapat diikuti oleh peningkatan penggunaan biaya produksi. Peningkatan biaya produksi
pada kajian ini disebabkan adanya tambahan biaya pembelian bio urin sapi yaitu sebesar
Rp 750.000,- dan aplikasinya sebesar Rp 280.000,-. Pemberian tambahan bio urin sapi
pada pemupukan kentang tersebut diikuti oleh peningkatan produktivitas kentang
sehingga memberikan peningkatan penerimaan dan keuntungan usahatani. Lebih lanjut
Margaretha et al. (2013) menyatakan besarnya biaya produksi, pendapatan dan
keuntungan sangat dipengaruhi oleh penerapan teknologi, karena penerapan teknologi
akan berpengaruh terhadap penggunaan biaya produksi dan produksi.
Tabel 3. Analisis Usahatani Kentang dengan Perlakuan Pemupukan Organik di Desa
Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Per 1.000 M2 Tahun 2016
No
1

Uraian
Tenaga Kerja (Rp)

P1

P2

P3

1.445.000

1.445.000

P4

1.725.000

1.725.000

2

Sarana Produksi (Rp)

4.100.000

4.600.000

4.850.000

5.350.000

3

Jumlah biaya (Rp)

5.545.000

6.045.000

6.575.000

7.075.000

4

Penerimaan (Rp)

13.806.381

15.567.196

15.709.529

16.675.455

5

Keuntungan (Rp)

8.261.381

9.522.196

9.134.529

9.600.455

1,39

1,36

B/C ratio

1,49

1,58

Hasil analisis B/C ratio menunjukkan pemberian tambahan bio urin sapi
menurunkan B/C ratio dibandingkan dengan pemupukan organik saja. B/C ratio tertinggi
dihasilkan pada pemupukan 15 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi (P2) diikuti
pemupukan 10 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi (P1), 10 t/ha pupuk kandang sapi
terfermentasi + bio urin sapi 7.500 l/ha (P3) dan terendah pada 15 t/ha pupuk kandang
sapi terfermentasi + bio urin sapi 7.500 l/ha (P4) dengan B/C ratio berturut-turut 1,58;
1,49; 1,39 dan 1,36. Melihat B/C ratio yang dihasilkan pada kajian ini maka semua
penerapan inovasi pemupukan tersebut layak diterapkan karena B/C ratio >1. Soekartawi
(2002) menyatakan apabila B/C ratio suatu usahatani > 1 maka usahatani tersebut layak
untuk dilaksanakan, karena dengan pengeluaran sebesar 1 rupiah akan dihasilkan
keuntungan > 1 rupiah.
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KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kombinasi 15 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi + 7.500 l/ha bio urin sapi (P4)
nyata meningkatkan berat umbi/ tanaman dan produktivitas kentang dibandingkan 10
t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi (P1), namun tidak nyata terhadap 15 t/ha pupuk
kandang sapi terfermentasi (P2) dan 10 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi + 7.500
l/ha bio urin sapi (P3).
2. Peningkatan dosis pemupukan diikuti oleh peningkatan penerimaan dan keuntungan
usahatani kentang.
Kombinasi pupuk kandang sapi terfermentasi yang
dikombinasikan dengan 7.500 l/ha bio urin sapi juga diikuti oleh peningkatan
penerimaan dan keuntungan usahatani.
3. Pemupukan dengan bio urin sapi pada dosis pupuk kandang terfermentasi yang sama
menurunkan B/C ratio usahatani kentang. Pemupukan 15 t/ha pupuk kandang sapi
terfermentasi memberikan B/C ratio tertinggi yaitu 1,58 diikuti 10 t/ha pupuk kandang
sapi terfermentasi (1,49), 10 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi + 7.500 l/ha bio
urin sapi (1,39) dan terendah dihasilkan 15 t/ha pupuk kandang sapi terfermentasi +
7.500 l/ha bio urin sapi (1,36).
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ABSTRAK
Penelitian dilakukan di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi,
Sulawesi Tengah bulan November 2016. Tujuan penelitian ini adalah melihat dinamika
kelompok wanita tani Parigata, Desa Sidondo III dalam hal pengolahan kelapa.
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Responden terdiri dari 10 orang
anggota kelompok wanitatani pengolahan kelapa binaan Taman Sains Pertanian (TSP)
Sidondo, BPTP Sulawesi Tengah. Data diolah secara deskriptif sederhana. Kelompok
wanita tani ini oleh TSP diberi bimbingan mengenai cara mengolah kelapa menjadi
minyak kelapa bermutu (MKB) dan virgin coconut oil (VCO). Selama 9 bulan kegiatan
berjalan, yang rutin dilakukan adalah pembuatan MKB 1-2 kali/bulan, sedang untuk
VCO tidak rutin dilakukan karena konsumennya tidak sebanyak MKB. Satu kali
pengolahan MKB menggunakan 200 butir kelapa, dengan hasil 20-25 liter. Keterlibatan
anggota dalam proses pengolahan adalah 40% menyiapkan kelapa, 40% memarut, 80%
meremas, 30% memasak minyak. Dari segi keterampilan mengolah 30% sangat terampil,
70% terampil. Selama 9 bulan telah diproduksi 249 liter MKB, harga Rp. 35.000/liter
dan hasil penjualan dimasukkan dalam kas kelompok untuk dijadikan modal pengolahan
selanjutnya. Hal yang perlu ditingkatkan dalam pengolahan MKB ini adalah dari segi
pemasaran, kelompok harus mandiri, tidak tergantung pada pihak lain dalam hal
pemasaran, karena selama ini MKB umumnya pemasarannya dibantu oleh BPTP
Sulawesi Tengah dan melalui pameran-pameran.
Kata kunci : wanita tani, kelapa, minyak kelapa bermutu
PENDAHULUAN
Kelapa merupakan salah satu tanaman perkebunan pokok yang diusahakan di
Sulawesi Tengah, selain kakao, kelapa sawit, cengkeh, dan kopi. Luas pertanaman kelapa
rakyat menduduki posisi kedua setelah tanaman kakao. Berdasarkan data BPS 2016, luas
pertanaman kelapa tahun 2015 adalah 213.587 ha dengan produksi 167.172,07 ton. Ini
menjadikan kelapa sebagai salah satu komoditas yang berpotensi untuk diolah menjadi
berbagai macam olahan, diantaranya adalah minyak.
Industri rumah tangga di Sulawesi Tengah yang mengolah kelapa menggunakan
metode pemanasan untuk menghasilkan minyak kelapa. Minyak kelapa yang dihasilkan
berwarna kuning dengan aroma khas, namun memiliki daya simpan yang relatif pendek,
karena mudah tengik. Oleh karena itu diperlukan perbaikan teknologi pengolahan yang
dapat meningkatkan mutu, memperpanjang masa simpan dan meningkatkan nilai jual
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kelapa, salah satunya adalah dengan mengolah kelapa menjadi minyak kelapa bermutu
(MKB) dan virgin coconut oil (VCO). Keunggulan dari minyak kelapa bermutu ini adalah
mengandung asam laurat hingga 48,24%, dimana asam laurat bersifat antivirus, anti
bakteri dan antijamur (Korouw dan Santoso, 2015). Minyak kelapa bermutu memiliki
daya simpan yang lebih lama 6 - 8 bulan, sedangkan minyak yang dihasilkan secara
tradisional daya simpannya kurang dari 2 bulan (Rindengan dkk. 2004).
Taman Sains Pertanian (TSP) sebagai bagian dari kegiatan Badan Litbang
Kementerian Pertanian, merupakan wahana penelitian, pengkajian, pengembangan dan
penerapan inovasi pertanian sekaligus jendela pertunjukan tempat peningkatan kapasitas
pelaku pembangun pertanian termasuk penyuluh dan petani. TSP yang dilaksanakan di
area Kebun Percobaan milik Badan Litbang Kementerian Pertanian, lebih bernuansa
sebagai sumber inovasi teknologi yang dapat diakses oleh masyarakat pengguna, yang
dilengkapi dengan sarana berlatih bagi masyarakat yang ingin menerapkan inovasi
teknologi yang ada. Teknologi yang dikembangkan di TSP Sidondo diantaranya adalah
pengolahan hasil kelapa. Untuk teknologi pengolahan kelapa, TSP telah membina
kelompok wanita tani dalam hal pembuatan minyak kelapa bermutu dan virgin coconut
oil (VCO). Penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika kelompok wanita tani
Parigata, Desa Sidondo III dalam hal pengolahan kelapa.
METODE
Penelitian ini dilakukan di Desa Sidondo III, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi
pada bulan November 2016. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan
pengamatan di lapangan. Responden terdiri dari 10 orang anggota kelompok wanitatani
pengolahan kelapa binaan Taman Sains Pertanian (TSP) Sidondo, Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah. Data diolah secara deskriptif sederhana.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelompok wanita tani di Desa Sidondo III ini, oleh TSP BPTP Sulawesi Tengah
didampingi dalam hal teknologi olahan kelapa menjadi minyak kelapa bermutu (MKB)
metode pemanasan dua kali dan virgin coconut oil (VCO) menggunakan metode
pengasaman. Kelompok diberi pelatihan dan praktek mulai dari penggunaan alat-alat
pengolahan kelapa sampai dengan proses pengolahan kelapa menjadi MKB dan VCO.
Peralatan untuk pengolahan kelapa seperti alat pengupas kelapa, alat pemarut kelapa, alat
sentrifuse untuk penjernihan minyak difasilitasi oleh TSP, dan digunakan olek kelompok
setiap kali mengolah.
Kelompok wanita tani pengolah kelapa di Desa Sidondo III ini bernama Parigata.
Kelompok ini sebelumnya tidak mengenal mengenai pembuatan MKB dan VCO. Mereka
hanya mengetahui cara pembuatan minyak kelapa secara tradisional. Kelompok Parigata
ini terdiri dari 10 orang dengan usia berkisar 25-51 tahun. Kisaran usia tersebut
berdasarkan Badan Pusat Statistik masih termasuk dalam kelompok usia produktif,
dimana masih energik dan cakap dalam bekerja. Pendidikan akhir dari ibu-ibu tersebut
sebanyak 30% adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 70% adalah Sekolah Dasar
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(SD). Karena pernah mengenyam pendidikan, maka mereka mampu menangkap
informasi yang disampaikan dengan baik. Apalagi penyampaian informasi tersebut
disertai dengan praktek, sehingga lebih memudahkan kelompok wanita tani dalam
memamahi dan melaksanakan pembuatan MKB dan VCO. Sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Hasmosoewignyo dan Atilla Garnadi dalam Kartasapoetra (1994)
bahwa hasil penangkapan informasi dari mendengarkan saja sebesar 10 %, mendengarkan
dan melihat 50 %, sedangkan dengan melihat, mendengarkan dan mengerjakan sendiri
(praktek) adalah 90 %. Sehingga setelah dua kali pendampingan teknologi pengolahan
kelapa tersebut diatas, kelompok wanita tani telah mampu secara mandiri melaksanakan
pengolahan kelapa tanpa didampingi oleh pihak BPTP Sulawsi Tengah.
Kelompok melaksanakan pengolahan kelapa menjadi MKB 1-2 kali sebulan,
tergantung dari banyaknya kelapa yang mereka peroleh sebagai bahan baku ataukah
lakunya penjualan MKB mereka. Jika bahan baku yang mereka butuhkan banyak
terkumpul dan MKB yang dihasilkan cepat terjual, maka dalam sebulan mereka bisa
mengolah hingga 2 kali, namun jika tidak hanya sekali saja. Dalam satu kali mengolah
kelapa mereka menggunakan 200 butir kelapa yang dapat menghasilkan 20-25 liter
kelapa tergantung dari besar kecilnya kelapa.
Dalam mengolah kelapa, terdapat pembagian tugas untuk setiap tahapannya.
Keterlibatan anggota dalam setiap tahapan utama proses pengolahan kelapa menjadi
minyak dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Keterlibatan Anggota dalam Tahapan Utama Proses Pengolahan Kelapa
Menjadi Minyak
Partisipasi Anggota (% dari jumlah anggota)
Proses Produksi Minyak
Keterlibatan
Jumlah anggota
%
Anggota (orang)
(orang)
Penyiapan Kelapa
Memarut Kelapa
Memeras Kelapa
Memasak Santan

4
4
8
3

10
10
10
10

40
40
80
30

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa sebanyak 40% anggota terlibat dalam menyiapkan
kelapa, 40% memarut, 80% meremas, 30% memasak minyak. Tahapan menyiapkan
kelapa terdiri dari membelah kelapa dan mencungkil dari batok kelapa. Pada tahapan ini
hanya 40% yang terlibat, sisanya membersihkan hasil cungkilan kelapa dan menyiapkan
alat pemarut kelapa. Yang terlibat memeras kelapa adalah 40%, dimana pada saat
memeras kelapa, ada yang memasukkan kelapa ke alat pemarut kelapa, ada yang menjaga
jatuhnya santan dari mesin pemeras santan dan mengganti tempat penampung santan jika
telah penuh dan lainnya lagi memastikan ampas kelapa yang terbuang dapat diganti
wadahnya jika telah penuh. Sambil menunggu proses pemarutan kelapa selesai, ampas
kelapa diberi air ulang untuk diperas secara manual. Dapat dilihat pada tahapan memeras
kelapa hampir semua anggota terlibat (80%), karena pada tahapan ini merupakan tahapan
penting dalam pengolahan kelapa. Santan harus benar-benar terperas habis dari daging
kelapa, agar minyak yang diperoleh dapat maksimum. Tahapan pemerasan santan juga
termasuk lama jika harus dilakukan oleh sedikit anggota, dimana diketahui, setiap
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pengolahan harus memeras daging 200 butir kelapa yang telah diparut. Sebenarnya alat
pemarut yang terdapat di TSP telah dilengkapi dengan pemeras, jadi hasil parutan kelapa
langsung diperas dalam sekali menjalankan mesin. Hanya saja, hasil perasan santannya
tidak maksimal. Masih tersisa banyak santan di ampas kelapa yang keluar dari alat
pemarut dan pemeras kelapa tersebut, sehingga masih harus dilakukan pemerasan santan
secara manual ampas kelapa yang keluar dari mesin pemarut dan pemeras kelapa. Setelah
proses pemerasan selesai, dilakukan proses pendiaman santan sehingga diperoleh
pemisahan antara krim santan dan air. Krim santan kemudian diambil secara hati-hati
agar air tidak terikut. Krim inilah yang kemudian dimasak untuk menghasilkan MKB.
Untuk menghasilkan minyak/memasak krim santan hingga terbentuk blondo berwarna
putih, yang terlibat sedikit saja yaitu hanya 30%. Hal ini sengaja dilakukan, karena untuk
menentukan proses penghentian pemasakan minyak, dibutuhkan keterampilan dan
pengalaman. Sejak awal pengolahan minyak dilakukan ketiga orang tersebut, memang
lebih sering terlibat dalam proses pemasakan minyak dibanding anggota yang lainnya,
sehingga telah terlatih untuk menentukan waktu penghentian pemasakan minyak.
Sebelumnya telah mereka coba, agar semua anggota juga terlibat dalam proses
pemasakan santan hingga menjadi minyak, namun warna minyak yang dihasilkan
menjadi tidak konstan, terkadang putih, terkadang kekuningan. Sejak saat itu, proses
pemasakan minyak hanya dilakukan oleh ketiga anggota tersebut, untuk menjaga mutu
minyak yang dihasilkan. Sedang untuk proses penjernihan dan pengemasan minyak,
umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh semua anggota.
Dalam hal keterampilan mengolah minyak, kelompok terbagi dalam dua golongan,
yaitu terampil dan sangat terampil. Tabel 2 menunjukkan persentase anggota yang
termasuk kedalam kedua golongan tersebut.
Tabel 2. Tingkat keterampilan anggota dalam proses pengolahan kelapa menjadi
minyak
Anggota yang masuk
Jumlah anggota
Tingkat keterampilan
%
kategori (orang)
(orang)
Tidak Terampil
0
10
0
Terampil
7
10
70
Sangat Terampil
3
10
30
Berdasarkan keterampilan, maka 30% responden tergolong sangat terampil sedang
70% responden terampil. Penilaian terampil didasarkan pada kemampuan responden
dalam menjelaskan proses pembuatan kelapa dan kemampuannya dalam membuat MKB.
Golongan sangat terampil berarti mampu menjelaskan urutan proses pembuatan kelapa
dengan baik dan benar, serta hasil pengamatan menunjukkan kemampuannya menguasai
semua proses pembuatan MKB. Untuk golongan terampil, telah mampu menerangkan
proses pembuatan kelapa dengan baik dan benar, sedang dalam pembuatan MKB pada
pemasakan kelapa mereka masih perlu didampingi dalam hal penentuan penghentian
pemasakan minyak. Agar tingkat keterampilan ketujuh anggota lainnya dapat meningkat,
maka disarankan kepada ketiga anggota kelompok lainnya, agar secara bertahap melatih
ketujuh orang tersebut dalam hal penentuan penghentian pemasakan minyak hingga
mahir.
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Selama sembilan bulan berjalan, kelompok telah menghasilkan 249 liter MKB dan
1,270 liter VCO. Satu liter MKB dijual seharga Rp. 35.000 sedang VCO Rp. 20.000/100
ml. Untuk MKB semuanya telah habis terjual sedang untuk VCO belum semuanya
terjual. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk lebih fokus dalam mengembangkan
MKB, karena konsumennya lebih banyak dibanding dengan VCO. Hasil dari penjualan
MKB dan VCO ini, belum mereka bagi kesetiap anggota, tapi dimasukkan ke kas
kelompok sebagai modal mereka untuk pengolahan MKB berikutnya.
Respon petani terhadap teknologi yang diperkenalkan, adalah 100% merasa bahwa
teknologi pengolahan kelapa menjadi MKB mudah mereka pahami dan dapat mereka
terapkan. untuk proses tertentu, utamanya waktu penghentian pemasakan minyak,
menurut sebagian besar anggota butuh pelatihan beberapa kali agar dapat menjadi mahir.
Kendala yang mereka temui dalam pengolahan adalah dalam hal pemasaran yang
belum mandiri, masih dibantu oleh BPTP Sulawesi Tengah dan melalui pameran. Oleh
karena itu disarankan, anggota kelompok aktif dalam mempromosikan MKB, dimulai
dari lingkungan sekitar, dan pada pertemuan-pertemuan di desa seperti arisan PKK
ataupun pengajian bulanan. Beberapa anggota yang biasa dipanggil untuk menjadi peserta
pelatihan pengolahan hasil yang diadakan oleh pemerintah daerah, diharapkan dapat
mengambil kesempatan tersebut untuk dijadikan ajang promosi minyak kelapa buatan
kelompok mereka. Dalam mempromosikan minyak kelapa, anggota kelompok juga harus
mampu menerangkan kelebihan dari minyak kelapa produksi mereka, sehingga dapat
menjadi nilai jual produk mereka. Umumnya anggota kelompok hanya menjelaskan
bahwa minyak kelapa produk mereka baik untuk kesehatan. Anggota kelompok belum
mampu secara rinci menjelaskan bahwa minyak kelapa mengandung asam laurat yang
berfungsi sebagai antivirus, anti bakteri dan antijamur dan memiliki daya simpan yang
lebih lama dibanding minyak kelapa tradisional.
KESIMPULAN
Selama 9 bulan kegiatan berjalan, kelompok waniatani Parigata telah menghasilkan
249 liter Minyak Kelapa Bermutu (MKB) dan 1,270 liter Virgin Coconut Oil (VCO).
Pembuatan MKB telah rutin dilakukan, yaitu 1-2 kali sebulan, namun untuk VCO tidak
rutin karena konsumennya terbatas. Hal yang perlu ditingkatkan dalam pengolahan MKB
ini adalah dari segi pemasaran, kelompok harus mandiri, tidak tergantung pada pihak lain,
karena selama ini pemasaran MKB umumnya dibantu oleh BPTP Sulawesi Tengah dan
melalui pameran-pameran.
DAFTAR PUSTAKA
BPS, 2016. Sulawesi Tengah dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi
Tengah.
Kartasapoetra, A.G. 1994. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Bumi Aksara. Jakarta.
Korouw, S dan Budi Santoso. 2015. Minyak Kelapa Sebagai Sumber Asam Lemak
Rantai Medium. Prosiding Konferensi Nasional Kelapa VIII.
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Rindengan, B., Karouw S. dan Ronald T.P.H. 2004. Minyak Kelapa Murni (Virgin
Coconut Oil) : Pengolahan, Pemanfaatan Dan Peluang Pengembangannya.
Monograf Pasca Panen. http://balitka.litbang.pertanian.go.id.
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EVALUASI CAPAIAN KINERJA METODA DISEMINASI GELAR
INOVASI PERTANIAN DI KABUPATEN SUMENEP
Tini Siniati Koesno, Hanik Anggraini Dewi, Nasimun, dan Indra Bagus
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
Jln. Raya Karangploso, Km.4, Malang
Email: bptpjatim@litbang.pertanian.go.id
ABSTRAK
Gelar inovasi merupakan metode diseminasi untuk mengkomunikasikan hasil litkaji
melalui percontohan di lahan petani. Tujuannya agar petani memahami, menerapkan
serta mengembangkannya. Ini sejenis dem area (Bimas) dilakukan minimal 15 ha.
Karena luasnya, jangkauan sasaranpun banyak. Guna membuktikan capaian kinerja
metoda tersebut, tahun 2016 menyelenggarakan Gelar Inovasi Pertanian Berbasis Padi
di Kecamatan Guluk-Guluk kabupaten Sumenep, hingga sekarang. Inovasi meliputi: 1).
peningkatan Indeks pertanaman (IP); 2). tanam jarwo 2:1; dan 3). menanam VUB
toleran. Indikator pengukuran kinerja diseminasi dianalisa secara diskriptif, meliputi:
1). perkembangan jumlah petani penerap dan karakteristiknya; 2). penerapan inovasi
dasar sebelum dan sesudah kegiatan; 3). Luas lahan terdampak dan 4). provitas. Hasil
yang dicapai: awalnya petani menanam padi sekali, menggunakan varietas Ciherang,
tanam tegel tak beraturan, capaian produksi 5,5- 6 ton/ha GKP. Awal gelar inovasi di
MK I 2016 oleh poktan Albana, di Bragung seluas 15 ha. Selanjutnya berkembang
menjadi 3 poktan, dengan luasan 40 ha, diperoleh produktivitas 5,954 ton/ha GKP. MK
II, berkembang di 2 desa (Bragung dan Guluk-Guluk), pelaksana 4 poktan, luasan 40 ha
(air terbatas), produktivitas 8,16 ton/ha. Pada MH (2016-2017) tetap diikuti 4 poktan,
seluas 60 ha, hasil yang dicapai 9,65 ton/ha. Pada MK I 2017, terjadi peningkatan
peserta menjadi 10 poktan dari 4 desa, seluas 115 ha, hasil 6,89 ton/ha (Inpari 30) dan
6,49 ton/ha (Inpari 33). Provitas menurun disebabkan panen wabah WBC di seluruh
Jatim bahkan secara nasional. Oleh sebab itu MK II, menerapkan inovasi jagung
hibrida Bima 9 oleh 5 poktan seluas 50 ha. Melalui metode tersebut terbukti mampu
mempertahankan petani menerapkan inovasi selama 4 musim tanam padi dan satu musim
tanam jagung Bima 9. Manakala menghendaki suatu inovasi cepat diterima dan
diterapkan petani, disarankan Menggelar Percontohan Inovasi dengan luasan minimal
15 ha.
Kata Kunci: Evaluasi, Metoda, Diseminasi
PENDAHULUAN
Tahun 2015-2017, program swasembada melalui UPSUS Pajale digagas untuk
memenuhi kebutuhan pangan pokok. Alhasil Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada 2016
terdapat surplus beras 5,2 juta ton, diharapkan berlanjut di tahun 2017 dan Jatim akan
tetap menjadi lumbung pangan nasional. (Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2016).
Untuk mencapainya, berbagai langkah telah disiapkan. Termasuk mengeksplorasi lahan
sub optimal (lahan kering dan tadah hujan) untuk ditanami padi. Jatim memiliki lahan
kering yang belum termanfaatkan seluas sekitar. Madura Raya (Bangkalan, Sampang,
Pamekasan dan Sumenep), memiliki total lahan kering seluas 201.844 ha atau sekitar 15
% total Jatim (1,35 juta ha) (BPTP Jatim, 2016). Di kabupaten Sumenep 117.341 ha
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(58,1%) dari total luasan se Madura Raya, dan dimanfaatkan padi baru mencapai 3.770 ha
(3,2%).
Kritikal point lahan tersebut dicirikan oleh minimnya ketersediaan air. Agar
diperoleh hasil optimal, diperlukan management penerapan inovasi yang tepat.
Diantaranya: perencanaan dan pengaturan pola tanam, pemilihan varietas padi yang
toleran kekeringan, perbaikan sistem tanam (jarwo 2:1), pemupukan berimbang dan
melakukan pengamatan dini serangan OPT. Keberhasilannya ditentukan kepiawaian
semua pihak dalam menerapkannya.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur merupakan garda
terdepan penyedia inovasi. Perannya cukup strategis sebagai sumber teknologi spesifik
lokasi yang selanjutnya dikemas oleh para penyuluh dengan berbagai metode. Menjadi
suatu inovasisi layak sosial, ekonomi dan budaya setempat sehingga mudah diterapkan
(diadopsi) dan dikembangkan (difusi dan hilirisasi) oleh petani pengguna. Melihat peran
tersebut, BPTP sebagai tumpuhan harapan petani yang mampu menjadi lembaga yang
menjembatani antara hasil penelitian dan pengembangannya yang dilakukan oleh
penyuluh dengan berbagai metode diseminasi dan komunikasi.
Namun demikian dalam perjalanannya masih mengalami banyak masalah dalam
mempercepat pembangunan pertanian di Jawa Timur.
Hal ini disebabkan karena
beragamnya lingkungan pertanian yang meliputi: biofisik, sosial ekonomi, budaya, serta
kelembagaan yang ada. Semua ini menjadikan proses adopsi, pemasifan hingga hilirisasi
inovasi teknologi menjadikan suatu proses yang kompleks. Pendapat ini selaras dengan
Dudung abdul Adjid (1985), meskipun tersedia inovasi potensial untuk meningkatkan
provitas, tetapi adopsi inovasi oleh petani tidak dapat dicapai sesuai potensi hasil
penelitian.
Kecepatan proses adopsi seseorang dipengaruhi oleh kemampuan indra untuk
menerima inovasi. Menurut Moekaddas, A. (1984) dan Suhardiyono (1990), kemampuan
indra menerima inovasi diklasifikasikan menjadi lima, yaitu kemampuan penerimaan
melalui indra: penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan dan lida perasa, berturutturut: 83%, 11%, 3,5%, 1,5%, dan 1%. Selain itu karakteristik petani juga berpengaruh
terhadap adopsi inovasi, diantaranya: umur, pendidikan, klas petani, kondisi lahan dan
karakteristik psikologi petani (motivasi, keberanian dan sistem sosial).
Maka dari itu cara yang mengena adalah memberikan percontohan konkrit di
lapangan. Dengan demikian para pengguna dapat melihat, mendengar, mencium, meraba,
dan merasakan kegiatan mulai persiapan, proses hingga hasilnya secara langsung.
Percontohan inovasi di lapang telah diperkenalkan petani sejak program Bimas untuk
mencapai swasembada beras. Saat itu dikenal dengan intensifikasi usahatani (panca dan
sapta usahatani) dan berhasil menggapai swasembada beras pada tahun 1982 (Ibrahim, et
al., 2003). Percontohan inovasi yang dilakukan pada masa itu adalah: demplot (0,1 ha),
demfarm (5 ha) dan dem area (15 ha) (Adjid, D.A., 1985). Pada saat itu di Kabupaten
Karawang ditemukan suatu kenyataan bahwa produktivitas usahatani padi petani peserta
Dem Area lebih tinggi dibandingkan produktivitas hamparan padi di luar Dem Area
(Adjid, D.A., 1985). Fenomena ini menunjukkan bahwa melaksanakan inovasi melalui
kerjasama sehamparan mempunyai potensi untuk mengatasi kendala kesenjangan antara
potensi produktivitas hasil penelitian dengan keragaan yang dihasilkan oleh petani.
Selain itu percontohan yang melibatkan kelompoktani hamparan adalah hasil proses
interaksi sosial yang melibatkan berbagai pihak dalam kerjasama dan gerakan yang
menimbulkan kemampuan bertindak secara berkelompok. Dengan kata lain, hambatan
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sosial-kultur yang dianggap sebagai masalah paling kompleks dalam kelompok tersebut
dapat diselesaikan dengan mudah melalui musyawarah bersama.
Luasan areal percontohan atau jumlah unit percontohan berkorelasi terhadap
jumlah sasaran. Artinya semakin luas areal atau semakin banyak unit percontohan, maka
semakin banyak jumlah sasaran yang terdampak terhadap pengenalan dan menerapkan
inovasi.
Kesuksesan dan keberhasilan saat itu adalah banyaknya percontohanpercontohan intensifikasi usahatani Dem Area yang digelar dan dipertontonkan kepada
petani pada skala luasan yang representatif cukup luas (minimal 15 hektar). Percontohan
usahatani dengan luasan tersebut sebagai cara untuk meyakinkan petani, bahwa inovasi
itu layak dicontoh dan diadopsi tanpa keraguan lagi. Dem Area merupakan percontohan
yang melibatkan kemampuan indra penerimaan melalui: penglihatan, pendengaran,
penciuman, perabaan dan lida perasa. Oleh sebab itu melalui percontohan, tingkat adopsi
inovasi berjalan dengan cepat.
Capaian swasembada program Bimas hampir sama dengan program swasembada
pajale (padi, jagung, kedelai). Keberhasilannya sangat ditentukan oleh penerapan inovasi
yang mudah dan cepat diadopsi petani. Berpikir selaras dengan sukses yang pernah
diraih saat itu, maka saat inipun dirasa perlu membuat percontohan lapang seluas minimal
15 hektar. Melalui Badan Litbang Pertanian, kegiatan sejenis digagas dalam bentuk
“Gelar Lapang Inovasi Pertanian” (GLIP). Kegiatannya menggelar percontohan inovasi
dengan luasan minimal 15 hektar. Tahun 2016, BPTP Jawa Timur mengawali kegiatan
tersebut di Sumenep Pulau Madura dengan basis komoditi padi. Tujuannya adalah
mempercepat adopsi dan hilirisasi inovasi yang meliputi: penerapan varietas unggul baru
(VUB) Padi; Sistem Tanam Jajar Legowo 2:1 dan meningkatkan luas tambah tanam
melalui pengaturan musim tanam dalam setahun atau Indeks Pertanaman (IP) padi.
Metode ini memiliki kinerja dengan tingkat keberhasilan cukup tinggi. Tolok
ukurnya dapat dilihat dari: jumlah petani penerap inovasi, luasan lahan, dan lamanya
waktu penerapan inovasi (adopsi dan difusi) serta produksi yang dicapai sebagai hasil
akhir. Oleh sebab itu untuk mengkomunikasikan suatu inovasi di daerah lain, guna
percepatan proses adopsi inovasi disarankan mereplikasi kegiatan sejenis. Selanjutnya
dilakukan evaluasi untuk mengukur kinerja metoda tersebut, sebagai bahan masukan
perbaikan perancangan metode selanjutnya.
METODOLOGI
Evaluasi Capaian Kinerja Metoda Diseminasi Gelar Lapang Inovasi Pertanian
(GLIP) dilakukan di kecamatan Guluk-Guluk kabupaten Sumenep pada MK I, MK II
(2016), MH (2016-2017), MK I dan MK II (2017), yakni selama 4 musim tanam padi dan
semusim tanam jagung (MK II, 2017). Peserta awal hanya poktan Albana, Desa
Bragung, kecamatan Guluk-Guluk, seluas 15 hektar. Karakteristik lahan sub optimal, atau
sawah tadah hujan, dengan pola tanam: Padi_Jagung_Tembakau atau
Padi_Tembakau_Jagung.
Materi gelar inovasi yang didesiminasikan meliputi: 1). Peningkatan Indeks
Pertanaman (IP), dari sekali tanam padi menjadi dua kali atau lebih.; 2). Menerapkan
sistim tanam jajar legowo 2:1, dengan jarak tanam 40x(20x15) cm; 3). Memperkenalkan
7 VUB padi toleran terhadap kekeringan: Inpari 4, Inpari10, Inpari 19, Inpago 5, Inpago
9, Situpatenggang dan Situbagendit. Pada MH 2016-2017 mengintroduksi Inpari 30 yang
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tetuahnya Ciherang. Pada 2017, tanam MK I melanjutkan tanam Inpari 30 dan
mengintroduksi Inpari 33.
Cara pelaksanaannya merujuk pada laporan pengkajian metodologi penyuluhan
pertanian yang dilakukan oleh Moekaddas, A. (1985): perolehan data, pengumpulan dan
tabulasi serta analisa. Metode pengambilan data dan informasi dilakukan melalui tiga
cara: wawancara, fokus group diskusi (FGD) dan observasi langsung ke petani dan
petugas. selanjutnya data-data yang diperoleh ditabulasi, kemudian dianalisa secara
diskriptif.
Untuk kegiatan ini dibutuhkan dua jenis data: primer dan sekunder. Data primer
umumnya bersifat kuantitatif dan kualitatif, diperoleh langsung dari sumber informasi
(petani dan petugas tingkat desa hingga kabupaten). Data sekunder cenderung bersifat
kuantitatif diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep, serta desk study literatur.
Indikator pengukuran kinerja metode diseminasi: 1). perkembangan jumlah
petani pelaksana dan karakteristik petani meliputi: umur, pendidikan, pemilikan lahan dan
karakteristik psikologi petani (motivasi, keberanian dan sistem sosial); 2). tingkat
penerapan inovasi dasar sebelum dan sesudah terlibat kegiatan (varietas, umur bibit, jarak
tanam dan system tanam serta pola tanam setahun); 3). Luas lahan terdampak kegiatan
dan 4). Perolehan produksi yang dicapai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Lahan dan Petani
Karakteristik ketinggian lahan 150-350 m dpl.; kemiringan 8-50 %; pH tanah
5,8 - 6,2 dan drainase cukup baik. Data 10 tahun terakhir, wilayah ini memiliki curah
hujan 1.054 mm/tahun; jumlah hujan 61 hari, serta memiliki 5-6 bulan basah dan 5-6
bulan kering (Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan Guluk-Guluk, 2016). Alasan
pemilihan lokasi tersebut adalah karena dalam mensukseskan program swasembada padi,
perlu mengeksplorasi lahan sub optimal. Seperti lahan sawah tadah hujan dioptimalkan
untuk menambah luas tambah tanam.
Karakteristik petani berpengaruh pada pengambilan keputusan. Hasil identifikasi
diperoleh: 45 % petani memiliki lahan antara 0,08 – 0,16 ha dan sekitar 45 % petani
memiliki 0,2 – 0,4 ha. Nampaknya usahatani banyak dilakukan oleh petani berusia muda,
≤ 30 tahun: 14,63 % petani; berusia 31-40 tahun: 41,46 % petani; berusia 41-50 tahun:
25,61 % petani dan 15 % petani berusia 50-60 tahun. Selanjutnya 50,6 % petani
berpendidikan SD; 25,3% berpendidikan SMP; 20,5 % berpendidikan SMA dan Sarjan
3,6 %. Melihat kondisi demikian, petani tidak buta aksara, sehingga bisa berpikir logis
terhadap pendampingan inovasi secara kontinu.
Metode Diseminasi Gelar Inovasi dan SDMC
Didalam laporan GLIP (Koesno, T.S., dkk, 2016) terdapat beragam metoda
diseminasi yang dipadu padankan, meliputi: pertemuan; Temu Lapang; pembelajaran
petani; observasi (trial and error) serta pembelajaran pengambilan keputusan menolak
atau menerima inovasi. Ibrahim, et.al. (2003), semakin banyak metode yang digunakan
untuk mengkomunikasikan inovasi akan semakin cepat sasaran memahami dan
menerapkannya. Hariyono (2011), untuk memperderas dan memasifkan inovasi
dilakukan melalui berbagai saluran media dan metoda diseminasi atau dikenal dengan
Spektrum Diseminasi Multi Chanel (SDMC). Namun demikian dalam pemilihan inovasi
berprinsip pada kebutuhan petani dan disesuaikan dengan kondisi agroekosistem. Selain
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itu perlu mensinkronkan dengan arahan program kebijakan Kementerian Pertanian, yakni
percepatan terealisasinya program swasembada pada lahan sub optimal (Ditjen Tanaman
Pangan, 2016).
Karakteristik Usahatani Eksisting dan Hasil Penerapan Inovasi GLIP
a. Karakteristik Usahatani Eksisting
Karakteristik usahatani eksisting dicirikan pada pola tanam dalam setahun:
padi-jagung-tembakau atau padi-tembakau-jagung. Petani fanatik padi varietas
Ciherang yang ditanam lebih dari 10 tahun. Lamanya pemakaian benih tanpa
penggantian dan pembaharuan varietas, dikhawatirkan potensi produksinya akan
menurun. Selain itu dikuatirkan dalam jangka panjang, varietas tersebut akan menjadi
rentan atau menjadi host hama dan penyakit tertentu. Dalam sistem tanam
menggunakan jarak tanam 20 cm x 20 cm, sistem tegel tak beraturan, umur bibit tua
25-30 hari. Cara tersebut, dicapai provitas antara 5,5 hingga 6 ton per ha GKP.
Penanaman jagung dilakukan petani dengan inovasi seadanya sebagai
cadangan pangan keluarga. Menggunakan varietas jagung lokal Madura ditanam
dengan jarak tak menentu. Berbeda dengan tembakau, dilakukan dengan penuh
kecermatan. Jarak tanam (80-40) x 35 cm sehingga populasi sekitar 47.00 tanaman
per hektar.
Namun harga jual tembakau beberapa musim terakhir, kurang
menggairahkan petani, yakni di harga Rp. 35.000,- per kg dengan hasil 225 kg/ha
(Hasil Wawancara Langsung Petani Pelaksana, Nur Cholis, 2016).
Dalam
perhitungan kelayakan usaha tani tembakau diperoleh BCR (Benefit Cost Ratio) 0,34.
Bila mengusahakan padi lebih menguntungkan karena nilai BCR 1,38.
b. Hasil Penerapan Inovasi GLIP
Turunnya harga tembakau menjadi peluang untuk mengarahkan ke
pengembangan komoditi lebih menguntungkan, yaitu peningkatan intensitas
penanaman padi sekali menjadi lebih. Faktor pendukung lainnya adalah terjadi
fenomena alam La Nina (2016). Anomali iklim tersebut menjadi salah satu titik
ungkit situasi keberhasilan penerapan inovasi peningkatan indeks pertanaman padi
sekali menjadi 3 kali. Penanaman padi di MK I dimulai dan dilanjutkan pada MK II;
disertai dengan menanam padi VUB dan menerapkan inovasi tanam jajar legowo 2:1.
Di sinilah awal dari kegiatan gelar lapang inovasi pertanian (GLIP) berbasis padi
dimulai.
Perbaikan sistem tanam jarwo 2:1 dengan jarak tanam 40 x (20 x 15) cm,
dapat meningkatkan populasi tanaman padi sebanyak 15% sampai dengan 25 % dari
sistem tegel 20 x 20 cm. Meningkatnya populasi tanaman akan berdampak terhadap
peningkatan provitas. Hasil penelitian Abdulrachman et al. (2011) menunjukkan
bahwa sistim tanam jarwo dapat meningkatkan populasi tanaman hingga 25 % atau
mampu meningkatkan produksi 9,63 – 15,44 % dibandingkan dengan cara tanam
tegel. Selain itu petani juga sudah mengikuti anjuran umur semai padi antara 15-20
hari untuk ditanam. Hasilnya adalah: umur semai <20 hari dilaksanakan oleh 30 %
petani; umur semai 20-21 hari dilaksanakan oleh 56,6% dan umur semai 25 hari
dilakukan oleh petani sebanyak 13%. Umur semai yang terakhir ini bisa terjadi
disebabkan karena petani mengantri jadwal regu tanam, dan masih belajar tanam
jarwo, sehingga terkesan lama.
c. Perkembangan Kelompok Tani, Jumlah Desa dan Luasan Lahan GLIP
Awal kegiatan MK I, hanya melibatkan poktan Albana dengan luasan 15 ha di
desa Bragung. Namun dalam perjalanan kegiatan jumlah kelompok meningkat
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menjadi 3 poktan (Albana, Kasih Ibu dan Al Irsyad), luasan bertambah menjadi 40 ha
(266 %). Adanya La Nina, kegiatan tanam padi berlanjut di MK II, peserta meningkat
menjadi 4 poktan (133 %) dengan luasan gelar 40 ha (133 %) berkembang di 2 desa
yaitu Bragung dan Guluk-Guluk. Selanjutnya pada MH luasan gelar meningkat lagi
menjadi 60 ha (150 %) masih di 2 desa yang sama.
Pada MK I tahun 2017, peserta menjadi 10 poktan (330%) dengan luasan
menjadi 115 ha (191 %) berkembang di 4 desa, yaitu desa Bragung; Guluk-Guluk;
Pordapor dan Penanggungan. Pada MK II, terjadi wabah serangan wereng
batang coklat, menurunkan produksi hingga 25 %. Penanaman dialihkan ke jagung
hibrida Bima 9seluas 60 ha, produksi Badan Litbang Pertanian. Dilepas November
2010. Potensi mencapai 11,2 – 13,40 ton/ha, lebih tinggi dari jagung lokal 4-5 ton/ha.
Lokasi: Bragung; Guluk-Guluk; dan Bakeong yang diikuti oleh 8 poktan. Hasil
pengukuran kinerja metoda diseminasi GLIP disajikan di tabel 2; gambar 1 dan 2.
Tabel 2. Perkembangan Kegiatan Sebagai Ukuran Kinerja Metoda Gelar Inovasi
No.
1.
2.
3.
4.

Ukuran Kinerja Gelar
Inovasi
Poktan Penerap
Jumlah Desa
Luas Tanam (ha)
Provitas (ton/ha)

MK I

MK

Perkembangan Gelar Inovasi
2016
2016-2017
Rencana MK I MK II
MH
MK I
1 poktan
3
4
4
10
1
1
2
2
4
15
40
40
60
115
6
5,954 8,160
9,650
6,89

MH

MK I

2017
MK II (jagung)
8
3
60
Jagung

MK

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Poktan Pelaksana dan Jumlah Pengembangan
Desa Pelaksana GLIP selama 5 Musim Tanam

Gambar 2. Perkembangan Luas Tanam (ha) GLIP selam 5 Musim Tanam
d. Capaian Produktivitas
Panen padi MK I 2016, Inpari 4 yang bukan jenis amphibi, memberikan
produksi tertinggi 8,00 t/ha GKP. VUB amphibi seperti Inpari 19, Inpago 9, Inpago 5,
Situpatenggang, Situbagendit serta Inpari 10 memberikan hasil berturut-turut: 6,08;
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5,92; 5,80; 5,40; 5,28 dan 5,20 t/ha GKP. Jika dirata-rata keseluruhannya diperoleh
5,954 ton/ha GKP.
Perolehan hasil tersebut terkesan tidak ada perubahan
dibandingkan dengan menerapkan inovasi. Ini disebabkan karena petani fase belajar
penerapan inovasi tanam jajar legowo, sehingga jarak tanam dalam barisan tidak di
antara 10 cm hingga 12,5 cm. Namun demikian pada MK II diperkenalkan VUB padi
Inpari 30 yang tetuahnya Ciherang, diperoleh rerata provitas dari 4 poktan 8,16 ton/ha
GKP. Demikian pada MH 2016-2017, rerata povitas mencapai 9,65 ton/ha. Ini adalah
lompatan hasil yang luar biasa, yakni meningkat 2,206 ton/ha (37%) pada MK II dan
3,696 ton/ha (62 %) pada MH. Namun pada MK I 2017, provitas menurun menjadi
6,89 ton/ha adanya wabah serangan hama wereng batang coklat. Bila dibandingkan
dengan provitas awal, terjadi masih ada pening-katan 0,89 ton/ha. Oleh sebab itu pada
MK II, melakukan jedah tanam padi, dengan menanam jagung hibrida Bima 9,
diperkirakan panen akhir September 2017.
MK I 2016

II
MK I MK I IMK
MK I 2016
2016
2016

2016

I I 2017
MHMH
2016-2017 MK MK
'16- '17

2017

Gambar 3. Perkembangan Provitas Padi Selama 4 Musim Tanam Padi

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Evaluasi Capaian Kinerja Metoda Diseminasi Gelar Inovasi Pertanian di Pulau
Madura, di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, dilakukan selama 5 kali
musim tanam, yaitu 4 kali musim tanam padi dan sekali musim tanam jagung.
Brturut-turut: pada MK I, II dan MH di tahun 2016, kemudian dilanjutkan hingga
tahun 2017, tanam padi MK I dan jagung hibrida Bima 9 di MK II, direncanakan
berlanjut di MH.
2. Gelar Lapang Inovasi memadukan beberapa metode diseminasi, diantaranya:
pertemuan, pembelajaran petani (lapang dan klasikal), motivasi dan dinamika
kelompok, penghargaan petani, dan Field Trip.
3. Melalui gelar inovasi pertanian, petani mampu mengadopsi 4 jenis inovasi
(peningkatan intensitas tanam padi sekali menjadi lebih /IP; penggunaan VUB; sistem
tanam jarwo 2:1 dan menanam semaian umur muda 15-20 hari; serta pembuatan
Pukan);
4. Mampu menghilirisasi inovasi padi dari satu desa satu poktan, hingga ke 4 desa 10
poktan
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5. Luasan penerapan inovasi semula 15 ha (1 poktan), meningkat menjadi 105 ha (10
poktan) hingga MH 2017 direncanakan 250 ha (15 poktan).
6. Perkembangan provitas padi sebelum kegiatan 5,5 – 6,0 ton/ha. Setelah kegiatan
provitas 5,954 t/ha. Pada musim tanam berikutnya meningkat berturut-turut menjadi
8,16; 9,65 ton/ha dan 6, 89 ton/ha.
7. Penerapan inovasi Jagung Bima 9 seluas 60 ha diikuti oleh 8 poktan di 3 desa.
Saran
Untuk mempercepat adopsi dan difusi (hilirisasi) inovasi disarankan untuk
menggunakan Metode diseminasi Gelar Lapang Inovasi. Selain itu metode tersebut perlu
direplikasi ke daerah lain yang didanai dari pihak Pemda setempat.
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PEMETAAN INFORMASI PATEN BIOINDUSTRI PERTANIAN
DALAM MENDUKUNG ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
Sara Purnasihar dan Morina Pasaribu
Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
Jl. Salak No.22 Bogor, Telp. (0251) 8382563, Faks. (0251) 8382567
E-mail: sarah.purnasihar@gmail.com
ABSTRAK
Penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bioindustri merupakan upaya pemerintah
dalam menjaga keberlanjutan pertanian Indonesia. Proporsi sektor pertanian dan
industri pengolahan menempati posisi dua terbesar dalam pendapatan regional
Indonesia yaitu 18% dan 21%, menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut semakin
diperhitungkan. Pentingnya teknologi hasil penelitian bioindustri menuntut perlindungan
dalam penerapannya agar tidak ditiru pihak lain. Perlindungan invensi dilakukan
melalui prosedur hukum yang disebut hak kekayaan intelektual yaitu hak paten. Beragam
basis data paten diperuntukkan sebagai sumber data paten baik paten dunia maupun
paten dalam negeri. Basis data paten merupakan solusi untuk mempermudah
penelusuran paten sekaligus pemetaan informasi paten. Penelusuran paten dilakukan
untuk mencari prior art dari paten sebelumnya yang telah ada untuk menjaga kebaruan.
Sementara pemetaan informasi paten khususnya paten di bidang pertanian bioindustri
bertujuan untuk mengetahui trend perkembangan teknologi pertanian bioindustri di
tingkat dunia dan mengetahui trend perkembangan paten sektor pertanian di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data yang digunakan berasal dari Badan
Pusat Statistik, database Balitbangtan dan hasil eksplorasi data melalui Matheo Patent
Software. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara pemohon dan inventor paten
terbanyak di bidang teknologi bioindustri pertanian adalah Amerika Serikat (US) sebesar
1.058 pemohon. Publikasi paten terus meningkat setiap tahun dengan peningkatan paling
signifikan terjadi pada tahun 2014 sebesar 2.088 paten. Berdasarkan klasifikasi
kekayaan intelektual (IP Class), pertanian bioindustri adalah bidang teknologi yang
paling banyak jumlah patennya.
Kata kunci : pertanian bioindustri, teknologi, inovasi, paten
PENDAHULUAN
Keberagaman dan mutu sumberdaya hayati yang baik menjadikan Indonesia
berpotensi untuk menjadi negara terdepan dalam pengembangan bioindustri. Bioindustri
sudah lama dikembangkan di negara-negara maju, namun di Indonesia baru beberapa
tahun belakangan menjadi primadona bagi hampir semua sektor yang terkait. Pertanian
bioindustri merupakan sistem pertanian yang mengelola dan memanfaatkan secara
optimal seluruh sumberdaya hayati, termasuk biomassa atau limbah organik pertanian
bagi kesejahteraan masyarakat dalam ekosistem secara harmonis. Prinsip pertanian
bioindustri terletak pada peningkatan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk
pertanian sekaligus ramah lingkungan.
Berdasarkan data Statistik Indonesia, selama periode 1996-2009 sektor industri
pengolahan memiliki pangsa terbesar terhadap PDB nasional diikuti oleh sektor pertanian
yaitu 21% dan 18% dari keseluruhan sembilan sektor lapangan usaha (Purnasihar, 2013).
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Hal ini membuktikan bahwa sektor industri pengolahan khususnya subsektor industri
tanpa migas dan sektor pertanian memiliki pangsa yang cukup besar dan memiliki potensi
untuk terus ditingkatkan. Seiring dengan program pemerintah dalam mewujudkan
pertanian bioindustri diharapkan kedua sektor tersebut dapat bersinergi untuk
mewujudkan pertanian bioindustri.
Sistem pertanian-bioindustri menjadi agenda pembangunan Indonesia kedepan,
berdasarkan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045 yang disampaikan
oleh Menteri Pertanian RI pada Sidang Kabinet di Jakarta yang menyebutkan bahwa Visi
Pembangunan Pertanian adalah “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan
yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari
sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika”. SIPP merancang bahwa arah
perekonomian Indonesia kini harus berbasis pada biomassa, sehingga pertanian akan
menjadi basis dari sumber energi bagi pembangunan nasional.
Gagasan baru dalam konsep bioindustri menurut Simatupang (2013) adalah;
Pertama, usaha pertanian berbasis ekosistem intensif, contohnya usaha tani tanaman
hortikultura dengan diversifikasi spasial dan temporal; integrasi ternak dan ikan, serta
integrasi usaha tani dengan biogas; Kedua, pengolahan seluruh hasil pertanian dengan
konsep whole biomass biorefinery: I-O Multipliers, yaitu melipatgandakan ragam produk
dan nilai tambah hasil pertanian dan mengurangi limbah; Ketiga, integrasi usaha
pertanian, biodigester, dan biorefinery, berupa economic scope, mengurangi limbah
menjadi ramah lingkungan, dan mengurangi kebocoran hara dari agriekosistem.
Lembaga riset dunia baik akademik, pemerintahan maupun swasta sudah mulai
melakukan penelitian di bidang pertanian bioindustri. Teknologi yang dihasilkan dari
penelitian-penelitian tersebut juga sudah banyak yang dipatenkan. Teknologi-teknologi
tersebut sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia di masa depan, baik di bidang
kesehatan, pengembangan bioenergi, maupun di bidang pertanian itu sendiri. Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) membuka jalan bagi peneliti (inventor) agar hasil-hasil
penelitiannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas atau dunia bisnis. Paten
diperlukan sebagai upaya perlindungan bagi suatu invensi agar pemanfaatannya dapat
dipertanggungjawabkan. Inventor dapat mengalihkan invensinya kepada pihak lain
dengan mekanisme alih teknologi melalui lisensi atau kerja sama secara komersial,
sehingga inventor juga memperoleh manfaat ekonomi dalam bentuk royalti.
Negara tetangga, seperti Thailand, China, dan India telah menerapkan sistem
pertanian bioindustri. Di China segala macam bentuk tanaman padi seperti batang, sekam,
dan daun, semuanya diolah. Begitu pula pembangkit listrik di Thailand, India, dan
Vietnam menggunakan bahan baku sekam. Indonesia juga tidak ketinggalan, di Lampung
terdapat pembangkit bioelektrik yang digerakkan oleh tenaga biogas dari tapioka
(Listianingsih, 2014). Saat ini posisi HKI di Badan Litbang menjadi sangat penting
karena HKI sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga salah satu indikator
kemajuan Balitbangtan dapat dilihat dari jumlah kekayaan intelektualnya. Sementara
perkembangan pendaftaran paten dan sertifikat paten yang sudah dikeluarkan oleh Badan
Litbang Pertanian sampai dengan tahun 2016 (Grafik 1) mengalami fluktuasi setiap
tahunnya dan jumlahnya masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain.
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Grafik 1. Perkembangan Pendaftaran dan Sertifikasi HKI Balitbangtan Tahun < 2006 s/d
2016
Setidaknya terdapat tiga tantangan utama dalam rangka mendorong perkembangan
HKI Balitbangtan : Pertama, percepatan proses pendaftaran HKI harus terus didorong,
mengingat perkembangan teknologi dituntut untuk dapat ”berlari cepat” dalam
menghadapi persaingan pasar global. Kedua, pendaftaran paten dalam negeri hanya 8,4%
sementara pendaftaran paten dari inventor luar negeri jauh lebih besar, misalnya dari
Amerika Serikat 27%, Jepang 17,91%, dan Jerman 8,8%. Data tersebut menunjukkan
bahwa ketergantungan kita terhadap teknologi yang berasal dari luar negeri masih besar.
Ketiga, permasalahan teknis yang sering terjadi terkait proses pendaftaran paten (Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2016). Tantangan pembangunan pertanian yang
semakin kompleks menuntut berkembangnya inovasi-inovasi teknologi untuk
menghadapi berbagai tantangan tersebut didukung oleh potensi Indonesia yang kuat di
bidang pertanian bioindustri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui trend
perkembangan teknologi pertanian bioindustri berbasis data paten.
METODOLOGI PENELITIAN
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis sederhana yang bertujuan mendeskripsikan
dan mempermudah penafsiran yang dilakukan dengan memberikan pemaparan dalam
bentuk tabel, grafik, rasio dan persentase, yang selanjutnya memaknai angka-angka
persentase dan rasio yang diperoleh. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan
suatu gambaran secara umum mengenai perkembangan paten dari teknologi-teknologi
pertanian bioindustri secara global. Variabel-variabel yang ingin dijelaskan adalah
sebagai berikut :
a) Country Applicant, yaitu negara-negara pemohon hak paten,
b) Country Inventor, yaitu negara asal para peneliti pemegang hak paten,
c) Publication date, yaitu tahun sertifikat hak paten dikeluarkan,
d) IP Class adalah pengklasifikasian paten berdasarkan bidang tertentu.
Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan data sekunder sebagai basis
penelitian. Data sekunder yang digunakan yaitu basis data paten pertanian bioindustri
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global dari software Matheo Patent, PDRB Menurut Lapangan Usaha yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik (BPS) dan database HKI Badan Litbang Pertanian, kajian pustaka,
serta sumber lain yang mendukung.
Matheo Patent Software adalah perangkat lunak yang basis datanya sebagian besar
berasal dari Espacenet dan USPTO. Espacenet adalah basis data lembaga pengelola HKI
di Eropa, sedangkan UPSTO adalah basis data lembaga pengelola HKI di US. Melalui
perangkat lunak ini dapat dilihat gambaran pemetaan paten bioindustri melalui data-data
paten dunia yang ingin dipetakan. Keunggulan Matheo Patent software:
1. Mudah digunakan serta lebih familiar dalam tampilan programnya.
2. Mampu mengunduh paten-paten secara otomatis.
3. Dapat langsung mengakses ke semua informasi paten sekaligus.
4. Analisa statistik dan indikator-indikatornya dilakukan secara otomatis.
5. Output berupa grafik-grafik yang interaktif, seperti diagram, matriks, dan terhubung
ke database lain.
6. Memiliki tools canggih seperti data cleaning, scoring, text mining, full text download,
reports, advanced search dan lainnya.
7. Survey paten.
Metode yang digunakan adalah dengan data mining (indexing) kemudian
melakukan pemetaan basis data paten pertanian bioindustri menggunakan software
Matheo Patent. Data mining adalah salah satu metode atau proses untuk mengekstraksi
pola-pola tertentu yang tersembunyi dari sekumpulan data. Data mining merupakan
tahapan paling penting yang mentransformasikan data ke dalam informasi yang terpola.
Berdasarkan hasil data mining serta dalam rangka memudahkan tahapan analisis lebih
lanjut, maka ditetapkan kategorisasi data paten berdasarkan beberapa kriteria untuk
mengarah kepada substansi dalam rangka memudahkan analisis selanjutnya. Klasifikasi
dan kategorisasi hasil data mining dibuat berdasarkan: kategori platform teknologi
pertanian bioindustri dan kategori klaim paten berdasarkan teknologinya, dalam hal ini
dipilih kategori platform : Process karena terkait dengan bioproses (bioindustri).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemetaan Paten Bioindustri Pertanian Di Dunia
1. Berdasarkan Negara Pemohon Paten (Applicant Countries).

Grafik 2. Pemetaan Jumlah Paten Berdasarkan Negara Pemohon di Bidang Pertanian
Bioindustri, Tahun 2014
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa 5 (lima) negara pemohon paten
bioindustri terbanyak di bidang pertanian bioindustri adalah negara United States
(US), Cina (CN), Jepang (JP), Jerman (DE), dan Perancis (FR). Amerika Serikat
sebagai pendaftar paten terbanyak yaitu berjumlah 1.058 paten memang sudah
mengembangkan pertanian bioindustri sejak lama. Paten memiliki potensi ekonomi
yang sangat besar dan menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar negara
tersebut. Sementara rata-rata paten negara pemohon lainnya jumlahnya masih lebih
kecil dibandingkan 5 negara dengan paten terbesar. Negara-negara lain yang tidak
terindeks saat data mining berarti tidak mendaftarkan patennya di lembaga basis data
paten tingkat dunia.
2. Berdasarkan Negara Inventor Pemegang Hak Paten (Inventor Countries).

Grafik 3. Pemetaan Jumlah Paten Berdasarkan Negara Inventor Pemegang Hak Paten
di Bidang Pertanian Bioindustri, Tahun 2014
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Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Grafik 3 diketahui bahwa 5
(lima) negara inventor pemegang hak paten di bidang pertanian bioindustri yang
terbesar di dunia yaitu United States (US), Cina (CN), Jerman (DE), Jepang (JP), dan
Perancis (FR). Sementara rata-rata paten negara inventor lainnya jumlahnya masih
lebih kecil dibandingkan 5 negara dengan jumlah inventor terbesar. Negara asal
inventor lainnya tersebut merupakan negara-negara pemegang paten atau selaku
inventor dari paten tersebut namun jumlahnya tidak signifikan. Seiring dengan
derasnya arus teknologi di Amerika Serikat, dituntut kreativitas dalam penciptaan
teknologi yang inovatif. Oleh karenanya di negara tersebut bermunculan inventorinventor dengan karya-karya inovatifnya, maka tak heran jumlah inventor paten
bioindustri terbesar berasal dari negara tersebut yaitu sebanyak 1.127 paten yang
merupakan invensi dari inventor negara Amerika Serikat.
3. Berdasarkan Tahun Publikasi Paten

Grafik 4. Pemetaan Jumlah Paten Berdasarkan Tahun Publikasi di Bidang Pertanian
Bioindustri, Tahun 2014
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa paten di bidang pertanian bioindustri
yang dipublikasikan di database paten dunia terutama Espacenet dari tahun ke tahun
terus meningkat. Perkembangan jumlah paten yang signifikan jumlahnya terjadi pada
rentang tahun 2013 – 2014 dengan lonjakan yang paling signifikan terjadi di tahun
2014 yaitu sebesar 2.088 paten yang telah dipublikasikan di bidang pertanian
bioindustri, atau hampir tiga kali lipat disbanding tahun sebelumnya. Hal ini menandai
bahwa kesadaran para peneliti dunia akan pentingnya perlindungan HKI bagi
teknologi yang mereka ciptakan semakin meningkat.
Penelitian dilakukan
berdasarkan data mining dalam rentang tahun 2006 – 2014.
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4. Berdasarkan IP Class (4 digit klasifikasi paten)

Grafik 5. Sebaran Jumlah Klasifikasi Paten di Bidang Pertanian Bioindustri, Tahun
2014
Berdasarkan hasil analisis terdapat 5 (lima) terbesar bidang kategori paten
bioindustri menurut klasifikasinya, yang terbesar adalah A01N yaitu Kelas Pelestarian
Manusia, Hewan, Tanaman atau bagian daripadanya; atau dengan kata lain produk
yang aman bagi manusia, hewan, dan tumbuhan serta ramah lingkungan seperti
biosida (desinfektan, pestisida, herbisida, pembasmi kuman atau atraktan kuman,
pemacu pertumbuhan tanaman) yang berjumlah 1.055 paten. Hal ini menunjukkan
bahwa secara khusus paten yang terkait dengan bioindustri pertanian didominasi oleh
kelas yang berhubungan dengan pelestarian makhluk hidup atau perlindungan hayati.
Kedepan bidang perlindungan tanaman akan sangat diminati. Kelas A01B atau Kelas
Pengerjaan Lahan Di Bidang Pertanian dan Kehutanan (suku cadang, perlengkapan
dan aksesori mesin pertanian) berjumlah 638 paten. Kelas A01D atau Kelas
Pemanenan (semua hal yang terkait dengan teknik dan cara pemanenan baik manual
ataupun dengan mesin, aksesori alat pemanen maupun pascapanennya) sebanyak 562
paten. Kelas A01P atau Kelas Pengusir Hama, Perangkap Hama atau Kegiatan
Pengatur Tumbuh Tanaman sebanyak 522 paten. Kelas A01C atau Kelas Penanaman,
Perbenihan dan Pemupukan (metode, pembuatan, teknik dan mesin yang digunakan)
berjumlah 353 paten.
Kemanfaatan Pemetaan Paten dalam Rancangan Penelitian
Data pemetaan yang beragam tersebut dapat memberikan gambaran peluang untuk
mengembangkan atau menciptakan teknologi baru untuk dipatenkan. Melalui pemetaan
paten, peneliti dapat melihat secara lebih detail berdasarkan klaim yang ada untuk
menciptakan invensi yang berbeda dari sebelumnya (novelty). Dalam hal ini paten
mengenai perlindungan tanaman yang paling mendominasi karena terbukanya peluang
pasar untuk itu. Klaim paten dapat dikategorisasikan lagi diantaranya adalah klaim
komposisi/formulasi, klaim proses/metoda, klaim produk, klaim penggunaan dan bentuk
klaim lainnya terkait dengan risetnya. Namun prosesnya harus tetap sejalan dengan
potensi sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan teknologi yang benar-benar
bermanfaat dan dapat diakses/digunakan dengan mudah oleh end user.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Publikasi paten dunia khususnya di bidang pertanian bioindustri terus meningkat
setiap tahunnya dengan pemohon dan publikasi paten terbanyak berasal dari US. Tahun
2014 terjadi lonjakan publikasi paten bioindustri yang signifikan disbanding tahun-tahun
sebelumnya. Jika dibandingkan dengan pergerakan pendaftaran dan jumlah sertifikat
paten dunia, paten yang berasal dari Badan Litbang Pertanian masih kalah jauh
dibandingkan negara lain khususnya teknologi yang menganut konsep pertanian
bioindustri. Di Indonesia sendiri perkembangan paten di sektor pertanian secara umum
cenderung fluktuatif dan masih sangat sedikit.
Saran
Bioindustri pertanian yang terkait dengan produk perlindungan tanaman yang
ramah lingkungan (biosida) masih sangat potensial untuk dikembangkan. Peningkatan
kesadaran masyarakat akan kesehatan mempengaruhi pola konsumsi untuk menggunakan
produk-produk berbahan dasar dari alam. Penggunaan produk-produk kimia berbahaya
dalam jangka panjang akan meninggalkan residu terhadap tubuh. Oleh karena itu,
rencana-rencana penelitian kedepan akan sangat baik jika diarahkan ke bidang bioindustri
pertanian khususnya perlindungan tanaman baik komposisi/formulasi, proses/metoda,
produk, mekanisme penggunaan dan sebagainya.
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DAMPAK PENERAPAN METODE DISEMINASI TERHADAP
PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENDAPATAN PETANI KOPI DI
REJANG LEBONG BENGKULU
Umi Pudji Astuti*, D Sugandi*, dan I.M.Rai Yasa**
*Balai Pengkajian TeknologiPertanian Bengkulu
Jl. Irian Km. 6,5 Bengkulu 38119
** Balai Pengkajian TeknologiPertanian Bali

ABSTRAK
Salah satu kegiatan penyuluhan pertanian adalah diseminasi atau penyampaian
informasi pertanian kepada penggunanya. Dalam rangka mempercepat
penyebaran inovasi teknologi ke pengguna di lapangan, diperlukan metode yang
efektif untuk penyaluran inovasi teknologi. Salah satu metode melalui kegiatan
kunjungan lapangan diharapkan dapat mempercepat proses transfer inovasi
teknologi sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap petani terhadap
inovasi teknologi. Tujuan kajian: 1) mengetahui apakah metode kunjungan
lapangan yang dilaksanakan dapat meningkatkan persepsi petani tentang
teknologi yang menjadi objek kunjungan; 2) mengetahui apakah pendampingan
inovasi teknologi yang dilaksanakan mampu meningkatkan produktivitas dan
pendapatan petani. Kajian dilaksanakan pada lokasi kegiatan Sistem Pertanian
Bioindustri tahun 2016 di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.
Pendekatan kajian adalah metode penyuluhan kunjungan lapangan yang diikuti
25 petani sekaligus sebagai responden dan pendampingan teknologi di lapangan
oleh peneliti dan penyuluh. Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui
persepsi petani terhadap objek yang dikunjungi melalui wawancara terstruktur
menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Sedangkan pengumpulan data
produksi dan input output dilakukan pada saat pendampingan di lapangan.
Analisis data secara deskriptif dan analisis usahatani. Hasil kajian menunjukkan
bahwa: 1) Metode kunjungan lapangan mampu meningkatkan persepsi petani
terhadap teknologi panen kopi petik merah dan pengolahan kopi seara basah; 2)
Metode kunjungan lapangan diperlukan petani maupun penyuluh pendamping
lapangan untuk menambah wawasan dan motivasi dalam menerapkan inovasi
yang baru; 3) Pendampingan teknologi oleh peneliti dan penyuluh memberikan
dampak positif terhadap produksi kopi petani (meningkat 226,6%) serta
meningkatkan pendapatan sebesar 50,81%
Kata kunci: kopi, metode diseminasi, produksi, pendapatan, persepsi
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PENDAHULUAN
Metode penyuluhan pertanian erat kaitannya dengan metode belajar orang
dewasa (andragogy). Penyuluh, yang menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik,
pengajar dan pendorong, selalu berhubungan dengan sasaran penyuluhan yang biasanya
adalah para petani, peternak, dan nelayan dewasa. Menurut Mardikanto (1993), sebagai
suatu proses pendidikan, maka keberhasilan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh proses
belajar yang dialami dan dilakukan oleh sasaran penyuluhan. Dalam pelaksanaan
penyuluhan, pemahaman proses belajar pada orang dewasa serta prinsip-prinsip yang
harus dipegang oleh seorang penyuluh dalam menjalankan tugasnya menjadi sangat
penting peranannya karena dapat membantu penyuluh dalam mencapai tujuan penyuluhan
yang telah ditentukannya.
Penyuluhan pada hakekatnya adalah suatu cara proses penyebaran informasi yang
berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusaha tani demi tercapainya
peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan perbaikan kesejahteraan masyarakat
atau keluarga yang diupayakan melalui kegiatan pembangunan pertanian. Penyebaran
informasi yang dimaksud mencakup informasi tentang ilmu dan teknologi inovasi yang
bermanfaat, analisis ekonomi dan upaya rekayasa sosial yang berkaitan dengan
pengembangan usaha tani serta peraturan dan kebijakan pendukung.
Demonstrasi merupakan suatu metode penyuluhan di lapangan untuk
memperlihatkan/membuktikan secara nyata tentang cara dan atau hasil penerapan
teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani – nelayan.
Berdasarkan sasaran yang akan dicapai demonstrasi dibedakan atas demostrasi usahatani
perorangan (demplot), demonstrasi usahatani kelompok (demfarm), demonstrasi
usahatani gabungan kelompok (dem area). Tujuan demonstrasi plot yaitu untuk
memberikan contoh bagi petani di sekitarnya untuk menerapkan teknologi baru di bidang
pertanian (hhtp… 27 juni 2016).
Salah satu penghasil kopi di Indonesia adalah Provinsi Bengkulu yang memiliki
lahan pertanian kopi seluas 119.379 Ha, data ini adalah belum valid karena sebenarnya
masih banyak lagi lahan pertanian yang tidak terdaftar, perkebunan tersebut dihasilkan di
tujuh kabupaten sebagian besar tersebar di kabupaten Rejang lebong, Kepahyang dan
kabupaten Kaur.
Sektor pertanian ini sangat menjanjikan karena hasilnya begitu melimpah akan tetapi di
Bengkulu para pengepul kopi masih sangat sedikit sehingga harga kopi masih begitu
murah ditingkat petani, juga pemanfaatan untuk menambah nilai jual seperti produksi
kopi giling (kopi bubuk) masih sangat terbatas dan masih di kelola dalam sekala kecil dan
itupun masih belum mencukupi untuk keperluan dalam Provinsi Bengkulu sendiri.
Sungguh sangat ironis kopi yang dihasilkan di tanah Bengkulu di bawa keluar provinsi
dan datang lagi ke bengkulu sudah dalam bentuk kemasan, hal ini karena pelaku usaha
bengkulu masih kesulitan dalam hal teknologi, modal maupun kreativitas pengemasan
produknya. Indonesia mempunyai peluang besar dan prospek yang sangat baik untuk
mengembangkan kopi bila ditinjau dari konsumsi domestik dan pasar ekspor. Permintaan
kopi dunia cukup besar dan menunjukkan trend yang terus meningkat. Data dari
International Coffee Organization menunjukkan bahwa trend peningkatan konsumsi kopi
195

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

dunia terjadi sejak tahun 2010 dengan jumlah peningkatan rata-rata sebesar 2.5%/tahun.
Pada tahun 2020. Diperkirakan kebutuhan kopi dunia akan mencapai 10.3 juta ton (ICO.
2013 dalam Sujadmoko.B, SIRINOV, Vol 1, No 3, Desember 2013 ( Hal : 99 – 110).
Penerapan teknologi yang masih rendah di tingkat petani, berakibat pada
rendahnya produktivitas dan pendapatan petani. Perbaikan teknologi dan sistem budidaya
kopi melalui penerapan pendampingan inovasi teknologi system pertanian Bioindustri
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya meningkatkan
pendapatan petani. Peningkatan perilaku petani melalui peningkatan pengetahuan, sikap,
dan keterampilan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat transfer teknologi
pertanian kepada pengguna.
Tujuan kajian: 1) mengetahui apakah metode kunjungan lapangan yang
dilaksanakan dapat meningkatkan persepsi petani tentang teknologi yang menjadi objek
kunjungan; 2) mengetahui apakah pendampingan inovasi teknologi yang dilaksanakan
mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani..
METODOLOGI
Kajian dilaksanakan pada lokasi kegiatan Diseminasi Sistem Pertanian
Bioindustri tahun 2016 di Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Metode
penyuluhan yang kaji adalah kunjungan lapangan sebanyak 25 orang di perkebunan kopi
rakyat dan pengolahan kopi petik merah di Kabupaten Kepahyang dan pendampingan
teknologi di lapangan di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.
Data pengetahuan petani diukur tingkat pengetahuan petani terhadap atribut: 1)
Cara panen kopi petik merah, 2) Buah kopi petik merah akan menghasilkan kopi bubuk
dengan aroma lebih harum, 3) Kemauan untuk menerapkan panen kopi petik merah di
lahannya masing-masing, 4) Panen kopi dengan cara petik merah agak rumit untuk
dikerjakan, 5) Panen kopi dengan cara petik merah membutuhkan waktu yang lebih lama,
6) Panen kopi dengan cara petik merah dapat meningkatkan harga jual kopi biji/beras di
tingkat petani. Sedangkan data persepsi petani tetang cara pengolahan kopi basah diukur
dari 8 atribut. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara
terstruktur menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Analisis data menggunakan
tabulasi yang dibedakan sebelum dan sesudah aktifitas.
Data produksi dan pendapatan usahatani kopi dikumpulkan selama proses
pendampingan di lapangan. Perhitungan analisis usahatani sebelum pendampingan dan
setelah pendampingan dihitung dari formula penerimaan menurut Soekartawi (2002)
TR = Q x P
Keterangan : TR = Penerimaan total (Rp)
Q = Jumlah produksi yang dihasilkan (Kg)
P = Harga (Rp)
Pendapatan:
NR = TR-TC
eksplisit
TR = Q x P TC
= TFC + TVC
Keterangan : TR = Penerimaan total (Rp)
TC = Total biaya (Rp)
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Q = Jumlah produksi yang dihasilkan (Kg)
P = Harga (Rp)
TVC = Total Biaya Variabel (Rp)
TFC = Total Biaya Tetap (Rp)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanaman kopi merupakan salah satu komoditas sangat penting pada sistem
bioindustri. Peningkatan produksi dan mutu dapat diwujudkan melalui penerapan inovasi
teknologi yang sudah teruji dan sudah banyak diaplikasikan pada perkebunan perkebunan
kopi baik swasta maupun petani maju. Beberapa inovasi teknologi kopi yang sudah
diterapkan pada kegiatan bioindustri antara lain peremajaan dengan sistem sambung,
pemupukan dan pemangkasan. Peremajaan yang dikhususkan pada tanaman yang kurang
atau tidak produktif dengan klon unggul lokal dan klon unggul yang sudah di lepas oleh
Kementerian Pertanian yaitu Sintaro 1. Sedangkan pemupukan disesuaikan dengan hasil
analisa tanah dengan menggunakan pupuk kimia dan pupuk kompos yang berbahan baku
limbah kulit kopi yang berasal dari limbah pengolahan kopi milik petani setempat serta
pemangkasan baik pemangkasan tanaman kopi maupun pemangkasan tanaman penaung.
Hasil identifikasi terhadap persepsi petani terhadap teknologi panen kopi petik
merah disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan hasil identifikasi sebelum dilakukan
kunjungan lapang ke kebun kopi dan industri rumahan pengolahan kopi petik merah di
Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, sebanyak 75% petani
peserta sudah memahami cara panen kopi petik merah. Dan sebanyak 90% petani peserta
sudah memahami bahwa buah kopi petik merah akan menghasilkan kopi bubuk dengan
aroma lebih harum. Akan tetapi, hanya 55% petani peserta yang menyatakan setuju untuk
menerapkan panen kopi petik merah di lahannya masing-masing. Petani peserta
menyatakan panen kopi dengan cara petik merah agak rumit untuk dikerjakan dan
membutuhkan waktu yang lebih lama (60-65% petani). Sebanyak 70% petani mengakui
bahwa panen kopi dengan cara petik merah dapat meningkatkan harga jual kopi biji/beras
di tingkat petani. Persepsi ini menggambarkan bahwa teknologi panen petik merah belum
banyak diminati oleh petani.
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Tabel 1.

Jumlah petani yang memahami atribut teknologi panen petik merah sebelum
dan setelah pelaksanaan kunjungan lapang di Kabupaten Kepahiang tahun
2016.
Jumlah petani yang memahami atribut teknologi
panen petik merah

No.

Atribut

Perubahan
(%)

75
90

Setelah
Kunjungan
Lapang
90
100

55

90

63,64

60

75

25,00

65

75

15,39

70

100

42,86

Sebelum Kunjungan
Lapang
1
2

3

4

5

6

Cara panen kopi petik merah
Buah kopi petik merah akan
menghasilkan kopi bubuk dengan
aroma lebih harum
Kemauan untuk menerapkan
panen kopi petik merah di
lahannya masing-masing
Panen kopi dengan cara petik
merah agak rumit untuk
dikerjakan
Panen kopi dengan cara petik
merah membutuhkan waktu yang
lebih lama
Panen kopi dengan cara petik
merah dapat meningkatkan harga
jual kopi biji/beras di tingkat
petani

20,00
11,11

Sumber: tabulasi data primer
Dengan analisis paired samples t test menunjukan bahwa 6 atribut teknologi yang
ditanyakan sebelum dan setelah kunjungan lapang secara nyata terjadi peningkatan
sebagaimana Tabel.2. Peningkatan tertinggi pada atribut “kemauan untuk menerapkan
panen kopi petik merah di lahannya masing-masing” (63,64%), diikuti atribut “Panen
kopi dengan cara petik merah dapat meningkatkan harga jual kopi biji/beras di tingkat
petani” (42,86%). Pemahaman ini diharapkan mampu meningkatkan persepsi peserta
sehingga akan mempengaruhi minat petani yang akhirnya akan merubah prilaku petani
untuk melakukan/mengadopsi. Hal ini senada yang disampaikan dalam Astuti (2016)
Untuk mempercepat perderasan adopsi inovasi teknologi diperlukan pemahaman petani
dan persepsi petani tentang inovasi yang dikembangkan dan pada akhirnya dapat merubah
perilaku petani. Strategi percepatan diseminasi usahatani sangat diperlukan dalam
mendukung pengembangan kawasan di suatu Daerah. Peningkatan perilaku petani
melalui pendampingan yang intensif dari penyuluh pertanian merupakan salah satu
strategi untuk mempercepat transfer teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.
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Tabel.2. Hasil Uji Beda Persepsi Petani Tentang Teknologi Panen Petik Merah Sebelum
dan Setelah Pelaksanaan Kunjungan Lapang Tahun 2016.
Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval
of the Difference
Mean
Pair 1 pre post

-1.91667E1

Std.
Deviation
10.68488

Std. Error
Mean
4.36208

Lower
-30.37976

Upper

t

-7.95357

-4.394

df

Sig. (2-tailed)
5

.007

Sumber: data primer terolah
Persepsi petani terhadap teknologi pengolahan kopi bubuk petik merah
Salah satu teknologi pengolahan yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan
kualitas produk kopi adalah pengolahan bubuk kopi petik merah.Teknik pengolahan yang
digunakan adalah pengolahan kopi secara basah. Menurut SNI 01-3542-2004, kopi bubuk
adalah biji kopi yang disangrai (roasted), kemudian digiling, dengan atau tanpa
penambahan bahan lain dalam kadar tertentu tanpa mengurangi rasa dan aromanya serta
tidak membahayakan kesehatan (BSN 2004). Proses pengolahan kopi secara basah
menghasilkan produk berupa biji kopi beras. Untuk mendapatkan kopi bubuk, dilakukan
tahapan proses yang meliputi penyangraian biji kopi, penggilingan, dan pengemasan.
Penggilingan kopi diperlukan untuk memperoleh kopi bubuk dan meningkatkan luas
permukaan kopi.
Hasil survey persepsi petani terhadap atribut teknologi pengolahan kopi bubuk
petik merah sebelum dan setelah pelaksanaan kunjungan lapang disajikan pada Tabel 3.
Berdasarkan hasil survey sebelum petani melakukan kunjungan lapang ke industri
rumahan pengolahan kopi bubuk petik merah di Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan
Kabupaten Kepahiang, sebanyak 70% petani peserta telah memahami bahwa buah kopi
yang telah dipanen harus segera diolah. Jika kopi tidak segera diolah dan menyimpan
buah kopi di dalam karung plastik atau sak selama lebih dari 12 jam, akan menyebabkan
terjadinya pra-fermentasi buah kopi sehingga aroma dan citarasa biji kopi menjadi kurang
baik dan berbau busuk dan tengik (Dirjen Perkebunan, 2012). Setelah pelaksanaan
kunjungan lapang, jumlah petani yang memahami bahwa buah kopi yang telah dipanen
harus segera diolah meningkat menjadi 95%. Pada dasarnya, sebagian besar petani
peserta (90%) sudah meyakini bahwa pengolahan kopi petik merah akan menghasilkan
kopi biji dan kopi bubuk dengan kualitas yang lebih baik.Mutu kopi robusta yang
dihasilkan petani umumnya masih rendah karena pengolahan pascapanen masih
menghasilkan kopi asalan, yaitu biji kopi yang dihasilkan dengan metode dan fasilitas
sangat sederhana, kadar air relatif tinggi dan masih tercampur dengan bahan-bahan lain
dalam jumlah relatif banyak (Yusianto dan Mulato, 2002).
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Tabel 3.

Jumlah Petani yang Memahami Atribut Teknologi Pengolahan Kopi Bubuk
Petik Merah Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Kunjungan Lapang Tahun
2016.

No.

Atribut

1

Buah kopi hasil panen harus segera
diolah/dikeringkan
Pengolahan kopi biji dan kopi bubuk
dari kopi petik merah menghasilkan
kualitas yang lebih baik
Petani sudah memahami teknologi
pengolahan kopi biji secara basah (buah
kopi petik merah dikupas dengan alat
pengupas kulit buah kopi/pulper sambil
dialiri air)
Petani sudah memahami teknologi
pengolahan kopi bubuk (penyangraian
dan penggilingan bubuk kopi)

2

3

4

5

6

7
8

Jumlah petani yang memahami atribut
teknologi kopi bubuk petik merah
Sebelum
Setelah
Perubahan
Kunjungan
Kunjungan
(%)
Lapang
Lapang
70
95
35,71

Pengolahan kopi secara basah dapat
mempercepat proses pengolahan kopi
biji
Pengolahan kopi secara basah
menghasilkan kualitas kopi biji yang
lebih baik
Pengolahan kopi secara basah mudah
untuk dilakukan oleh petani
Pengolahan kopi secara basah dapat
meningkatkan harga jual kopi biji/beras
di tingkat petani

90

95

5,56

55

90

63,64

65

90

38,46

55

75

36,36

60

90

50

65

75

15,38

70

90

28,57

Tabel.4. Hasil Uji Beda Persepsi Petani Tentang Teknologi Pengolahan Kopi Petik Merah
Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Kunjungan Lapang Tahun 2016.
Paired Samples Test
Paired Differences

Mean

Pair 1

pre post

-2.12500E1

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

9.91031

3.50382

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower

Upper

-29.53523

-12.96477

t

df

Sig. (2-tailed)

-6.065

7

.001

Sumber: data primer terolah
Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu kopi adalah metode pengolahan,
metode pengolahan yang dipilih akan mempengaruhi mutu. Pada metode olah kering
yang bisa dilakukan oleh petani, buah kopi yang telah dipanen dikeringkan di bawah sinar
matahari. Setelah kering, buah kopi dibuang kulitnya secara mekanis menggunakan mesin
pengupas kopi gelondong. Dengan metode ini menghasilkan kopi asalan dengan kadar air
relatif tinggi. Metode olah basah umumnya dapat menghasilkan biji kopi dengan mutu
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lebih baik. Tabel 3 dan 4 menunjukan bahwa terjadi perbedaan yang nyata sebelum
kunjungan lapang dan setelah kunjungan lapang. Untuk atribut “Petani sudah memahami
teknologi pengolahan kopi biji secara basah (buah kopi petik merah dikupas dengan alat
pengupas kulit buah kopi/pulper sambil dialiri air)” terjadi peningkatan jumlah petani
yang paham atribut ini (63,64%), diikuti atribut “Pengolahan kopi secara basah
menghasilkan kualitas kopi biji yang lebih baik (50%).
Tahapan pengolahan yang membedakan dengan olah kering adalah tahap
pengupasan kulit kopi (pulping) dan pencucian untuk menghilangkan lendir (washing),
sehingga proses pengeringan berlangsung lebih sempurna dan kadar air kopi biji menjadi
lebih rendah. Sebanyak 55% petani peserta telah memahami bahwa pengolahan kopi
secara basah dapat mempercepat proses pengolahan kopi biji sebelum pelaksanaan
kunjungan lapang, dan meningkat menjadi 75% setelah kunjungan lapang. Akibat proses
pengeringan yang lebih cepat tersebut, maka pengolahan kopi secara basah dapat
menghasilkan kobi biji dengan kualitas yang lebih baik. Sebelum pelaksanaan kunjungan
lapang, hanya 60% petani peserta memahami bahwa pengolahan kopi secara basah
menghasilkan kualitas kopi biji yang lebih baik. Setelah petani mengikuti kunjungan
lapang, jumlah petani yang memahami bahwa pengolahan kopi secara basah
menghasilkan kualitas kopi biji yang lebih baik meningkat menjadi 90%. Seiring dengan
peningkatan kualitas, pengolahan kopi secara basah juga dapat meningkatkan harga jual
kopi biji/beras di tingkat petani. Akan tetapi, petani yang berpendapat bahwa pengolahan
kopi secara basah mudah untuk dilakukan oleh petani hanya sebanyak 65 – 75%.
Persepsi petani terhadap kegiatan kunjungan lapang
Kegiatan Kunjungan lapangan dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada
petani kopi sehingga dapat lebih baik lagi dalam mengelola kebun mereka dan mulai
memikirkan untuk melakukan petik merah. Kedepannya diharapkan petani kopi tersebut
dapat melakukan dan megikuti anjuran yang telah disampaikan.
Kunjungan lapang merupakan metode yang tepat untuk memberikan informasi
tentang panen kopi dan pengolahan kopi bubuk petik merah. Berdasarkan hasil survey
setelah pelaksanaan kunjungan lapang, sebanyak 85% petani peserta menyampaikan
bahwa kunjungan lapang telah memberikan pengetahuan baru bagi petani mengenai
informasi teknologi panen kopi dan pengolahan kopi bubuk petik merah memberikan
pengetahun baru bagi petani. Kegiatan kunjungan lapang dapat menumbuhkan motivasi
dan minat 95% dari petani peserta untuk memelihara kebun kopi seperti kebun kopi yang
dikunjungi. Dari kegiatan kunjungan lapang ini, sebanyak 75% petani peserta
menyampaikan bahwa panen kopi dan pengolahan kopi bubuk petik merah mudah
dilakukan.
Pendampingan lapangan terhadap Produksi dan Pendapatan Petani Kopi
Pendampingan yang dilakukan di lapangan antara lain bimbingan teknis
pemupukan tanaman kopi, bimbingan teknis panen kopi petik merah, bimbingan teknis
penyambungan pucuk menggunakan entres unggul. Inovasi teknologi yang telah
diterapkan petani membawa dampak positif, salah satunya adalah meningkatkan produksi
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dan nilai ekonomis kopi. Perhitungan nilai ekonomis kopi tersaji pada Tabel 5 dan 6. Dari
15 petani di Desa Talang Ulu baru dipanen sebanyak 10 petani (Tabel.5).
Dari 10 petani baru 1 orang yang sudah panen petik merah sebanyak 3 kali.
Panen ini diperkirakan sebanyak 2 kali lagi. Dengan penerapan inovasi peremajaan sistem
sambung, pemupukan dan pemangkasan yang dilakukan di lahan petani sangat
berdampak terhadap peningkatan produksi.
Tabel 5. Produksi kopi petik merah petani Desa Talang Ulu yang sudah dipanen 3 kali
(gr/pohon) Sampai Dengan Bulan mei 2016
Pengamatan
Nomor
Pohon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jumlah (gr)
I

II

III

IV

V

147
368
0
0
0
0
0
177
37
163
0
55
0
0
34
109
1069
122
66
102

474
474
196
120
0
58
0
551
345
149
0
331
0
0
168
125
0
190
356
51

552
105
187
0
776
782
681
370
40
445
388
695
626
366
313
388
48
542
0
231

-

-

422
947
383
120
776
840
681
1098
422
757
388
1081
626
366
515
622
1117
854
422
384

Sumber: pengamatan lapangan
Dari hasil pengamatan produksi petik merah yang dilakukan pada 20 pohon
sampel memperlihatkan adanya variasi produksi yautu berkisar antara
120 - 1117
gr/pohon atau rata rata 641,05 gr/pohon. Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan
produksi diantaranya adalah ketersediaan hara pada tanah. Di samping pupuk kimia,
penambahan kompos pada pertanaman kopi ternyata sangat mempengaruhi pertumbuhan
dan produksi tanaman. Kompos memperbaiki struktur lahan dengan meningkatkan
kandungan bahan organik tanah dan meningkatkan kemampuan tanah untuk
mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi
tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos. Aktivitas mikroba ini membantu
tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah.Aktivitas mikroba tanah juga diketahui
dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit.
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Tanaman yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih baik kualitasnya
(mutunya) daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, seperti menjadikan hasil
panen lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih segar, dan lebih enak.
Peningkatan mutu biji kopi saat ini sangat penting dilakukan. Faktor mutu
merupakan salah satu persyaratan yang mulai dituntut oleh konsumen. Selain itu faktor
lingkungan pada sistem produksi juga sering dijadikan pertimbangan dalam pembelian
kopi. Hal penting yang berkaitan dengan perdagangan kopi di pasar internasional adalah
bahwa sebagian besar negara pengimpor/konsumen kopi mensyaratkan kandungan
okratoksin-A (OA) yang sangat rendah atau bebas OA. Akhir akhir ini persyaratan impor
produk pertanian di negara konsumen kopi semakin ketat terutama yang berkaitan dengan
masalah kesehatan (Raghuramulu dan Naidu, 2009). Secara umum kondisi perkopian di
Indonesia mutunya cukup memprihatinkan sehingga perlu ditindaklanjuti dengan
melakukan perubahan dari budidaya, panen sampai penanganan pasca panen.
Untuk menghitung Produksi kopi dalam satuan luas 1 hektar dapat menggunakan
rumus dari rafafaka (2009). Cara menghitung hasil panen kopi yaitu dengan
menggunakan komponen hasil tanaman kopi yaitu: :
a. Jumlah tanaman per hektar (1600)
b. Jumlah cabang produktif per tanaman (24)
c. Jumlah dompolan per cabang produktif (11,2)
d. Jumlah Buah per dompolan (34)
e. Indeks biji 120 buah/100 g
f. Rendemen buah (20%) untuk Robusta.
Pada lahan seluas 1 hektar tanaman kopi memiliki populasi 1600 tanaman kopi, dalam
satu kali musim panen rata-rata memiliki 24 cabang produktif dengan jumlah dompolan
per cabang sebanyak 11,2 dompolan dan rata-rata buah kopi/dompolan mencapai 34
buah, indeks biji 120 buah/100 gram serta rendemen kopi 20%, maka produksi kopi
kering/ha/musim panen adalah sebagai berikut: 1600 x 24 x 11,2 x 34 x 100/120 x 20%
= 2.437 kg biji kopi kering. Dibandingkan dengan pertanaman kopi sebelum penerapan
inovasi yang hanya dengan produksi 700 – 900 kg/ha. Maka dengan penerapan inovasi
teknologi terjadi kenaikan produksi yang sangat signifikan yaitu lebih 2,7 – 3,5 kali lipat.
Sedangkan dengan penerapan inovasi penyambungan tanpa diberi pupuk sama sekali
memperlihatkan produksi yang lebih sedikit yaitu 1786 kg/ha. Hal ini juga
memperlihatkan bahwa peran pupuk sangat penting sebagai penyedia hara yang sangat
dibutuhkan dalam budidaya tanaman kopi. Dibandingkan dengan rata rata produktivitas
kopi robusta di Indonesia baru mencapai 771 kg biji kopi/hektar/tahun (Sujadmoko.B,
2013), hasil pendampingan Bioindustri ini jauh melebihi rata rata produktivitas kopi
Robusta.
Inovasi teknologi yang telah diterapkan petani membawa dampak positif. Salah
satu dampak positifnya adalah meningkatkan nilai ekonomis kopi. Perhitungan nilai
ekonomis kopi tersaji pada Tabel 6.
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Tabel 6. Nilai Ekonomis Kopi Petik Merah di Kecamatan Curup Timur Tahun 2016
Keterangan

Sebelum

Biaya Produksi
TC (Rp/ha)
Produksi/Q (Kg/ha)

960.000

Setelah Inovasi
(pemupukan dan
petik merah)
3.136.000

900

2.437

Penerimaan/TR
(Rp/ha)

900 X RP3.800,3.420.000

2.437XRp4.2 00,10.235.400

Keuntungan/NR
(Rp/ha)

2.460

7.099.400

Perbedaan
∆TC = 226,67%
∆Q = {(2.437/900) – 1}
x 100%
170,78 %
∆TR={(10.235.4/6.786,8) –
1}*100%
∆TR = 50,81%
∆NR = 188,59%

Sumber: analisis usahatani data primer
KESIMPULAN HASIL RUMUSAN

1. Metode kunjungan lapangan mampu meningkatkan persepsi petani terhadap
teknologi panen kopi petik merah dan pengolahan kopi seara basah
2. Metode ini diperlukan petani maupun penyuluh pendamping lapangan untuk
menambah wawasan dan motivasi dalam penerapan inovasi baru
3. Pendampingan teknologi oleh peneliti dan penyuluh memberikan dampak positif
terhadap produksi kopi petani (meningkat 226,6%) serta meningkatkan pendapatan
sebesar 50,81%
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PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PENYULUH PERTANIAN TERHADAP
KINERJA PENYULUH PERTANIAN DI KABUPATEN BULELENG
Putu Sugiarta dan Ni Ketut Kasih Sukraeni
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
E-mail: sugiartaputu@yahoo.co.id
ABSTRAK
Program pembangunan pertanian merupakan rangkaian upaya perwujudan
pembangunan yang mampu meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat.
Keberhasilan pembangunan pertanian salah satu kuncinya adalah adanya keterlibatan
pihak atau lembaga penyuluhan yang berada di pusat dan di daerah. Keterlibatan
penyuluh pertanian adalah sebagai penghubung antara dunia ilmu dan pemerintah serta
penghubung antara dunia penelitian dengan usaha petani dan keluarganya. Selain itu,
pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pertanian melalui penyuluhan juga akan
dapat meningkatkan keberhasilan dari program pembangunan pertanian karena
berkaitan langsung dengan pelaku utama dan pelaku usaha lainnya. Tujuan pengkajian
ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor penyuluh pertanian terhadap kinerja
penyuluh pertanian di Kabupaten Buleleng. Rancangan penelitian yang digunakan
adalah penelitian penjelasan (eksplanatory research design) dengan metode survey.
Responden penelitian sebanyak 39 orang yang ditentukan dengan teknik purposive
sampling, yaitu penyuluh pertanian yang ada di tiga kecamatan. Analisis data
menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial (SEM-PLS). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyuluh pertanian berpengaruh positif dan
sangat signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Buleleng. Bagi
pemerintah pusat maupun daerah agar lebih meningkatkan peran penyuluh pertanian
dalam pendampingan petani yang menerapkan teknologi dengan memilih metode dan
teknik serta media yang tepat sesuai dengan keadaan sasaran serta meningkatkan
ketersediaan sarana, prasarana dan informasi teknologi dalam mendukung kegiatan
penyuluhan.
Kata kunci: Penyuluh pertanian, kinerja, pembangunan pertanian.
PENDAHULUAN
Program pembangunan pertanian pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya
perwujudan pembangunan yang mampu meningkatkan ekonomi dan taraf hidup
masyarakat serta merupakan suatu rangkaian upaya dalam memfasilitasi, melayani dan
mendorong berkembangnya usaha-usaha pertanian yang memiliki nilai tambah, daya
saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pelaku utama dan
pelaku usaha (Wahjuti, 2007).
Kementerian Pertanian mencanangkan empat target sukses pembangunan pertanian,
yaitu (i) Swasembada dan swasembada berkelanjutan; (ii) Diversifikasi pangan; (iii)
Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (iv) Peningkatan kesejahteraan
petani. Salah satu upaya pemerintah untuk menyukseskan target tersebut adalah
melibatkan pihak atau lembaga penyuluhan yang merupakan penghubung antara dunia
ilmu dan pemerintah sebagai penentu kebijakan, dan penghubung dunia penelitian dengan
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praktek usaha pertanian yang dilakukan oleh petani. Usaha yang dilakukan agar programprogram tersebut dapat tercapai adalah dengan pengembangan sumberdaya manusia
(SDM) pertanian melalui penyuluhan yang berkaitan langsung dengan pengembangan
petani (Wahjuti, 2007).
Faktor yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan tersebut
adalah adanya penyuluh pertanian yang berkinerja baik sehingga memberikan sumbangan
yang besar terhadap perilaku petani. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai
oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang
dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara
legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika, dan kinerja
penyuluh ini dapat diukur dengan menggunakan indikator produktivitas karena semakin
tinggi produktivitasnya maka semakin baik pula kinerja penyuluh pertanian tersebut (Van
den Ban dan Hawkins, 1999).
Undang-undang RI No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (UU-SP3K) menyatakan bahwa terdapat banyak faktor yang
berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian, antara lain karakteristik, iklim
organisasi dan motivasi penyuluh. Peraturan Menteri Pertanian nomor
91/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian
juga mengisyaratkan bahwa diperlukan suatu kegiatan untuk mengevaluasi kinerja
penyuluh pertanian yang salah satunya bertujuan untuk membina profesionalisme
penyuluh pertanian secara berkelanjutan untuk dijadikan bahan analisa perbaikan kinerja
penyuluhan di suatu daerah.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilaksanakan penelitian untuk menganalisis
“kinerja penyuluh pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh
pertanian di Kabupaten Buleleng”. Kinerja penyuluh pertanian dianalisis dengan
indikator berupa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penyuluhan pertanian dan kegiatan
penunjang penyuluhan pertanian.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan rancangan penelitian
penjelasan (explanatory research design), yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan
antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Dalam penelitian ini akan
dijelaskan mengenai adanya hubungan interaktif antara variabel yang akan diteliti dan
sejauh mana hubungan tersebut saling mempengaruhi (Sugiyono, 2006).
Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) yaitu di Kabupaten
Buleleng pada tiga kecamatan antara lain Sawan, Buleleng dan Sukasada dengan
pertimbangan di wilayah tersebut memiliki penyuluh pertanian paling banyak diantara
kabupaten lain di Provinsi Bali (Kementerian Pertanian, 2013) dan penelitian
dilaksanakan pada bulan Desember 2017.
Data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer
adalah data yang diperoleh dari responden penyuluh pertanian berupa data kuantitatif dan
kualitatif, sedangkan data sekunder diperoleh melalui catatan-catatan di instansi-instansi
terkait seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian, kantor Petugas Pertanian dan
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Peternakan Kecamatan (P3K) di tiga kecamatan. Populasi dan sampel penelitian adalah
seluruh penyuluh pertanian yang ada di ketiga kecamatan tersebut yang berjumlah 39
orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu: wawancara semi
structured kepada penyuluh untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan
kinerja penyuluh pertanian dan menemukan keterkaitan antara berbagai faktor yang dapat
mempengaruhi kinerjanya. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan ke kantorkantor dinas di Kabupaten Buleleng yang terkait serta dokumentasi, yaitu metode
pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh penyuluh
pertanian. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner untuk mengidentifikasi
karakteristik, motivasi, iklim organisasi dan kinerja penyuluh pertanian dengan
mengedepankan faktor dan indikator dari substansi variabel penelitian sehingga akan
mempermudah dalam mendiskripsikannya.
Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analsisis statistik Structural
Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan software Smart
PLS. Analisis deskriptif merupakan upaya mengumpulkan data, merumuskan dan
mengklasifikasikannya sehingga akan memberi penjelasan tentang masalah penelitian
(Winarno, 2002). Metode PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk
dengan indikator reflektif dan indikator formatif yang tidak mungkin dapat dijalankan
dalam Structural Equation Model (SEM) karena akan terjadi unidentified model.
Model PLS yang digunakan dalam penelitian adalah model indikator reflektif yang
disebut juga principal factor model, yaitu covariance pengukuran indikator dipengaruhi
oleh konstruk laten atau mencerminkan variasi dari konstruk laten. Pada model ini
konstruk unidimensional digambarkan dengan bentuk elips dengan beberapa anak panah
dari konstruk ke indikator, model ini menghipotesiskan bahwa perubahan pada konstruk
laten akan mempengaruhi perubahan pada indikator. Model Indikator Reflektif harus
memiliki karakteristik konsistensi, karena semua ukuran indikator diasumsikan valid
indikator untuk mengukur suatu konstruk, sehingga dua ukuran indikator yang sama
reliabilitasnya dapat saling dipertukarkan. Walaupun reliabilitas (cronbach alpha) suatu
konstruk akan rendah jika hanya ada sedikit indikator, tetapi validitas konstruk tidak akan
berubah jika satu indikator dihilangkan.
Model PLS didasarkan pada pengukuran prediksi yang bersifat non-parametrik, yang
terdiri dari dua bagian yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dan evaluasi model
struktural (Inner Model). Evaluasi model pengukuran (outer model) dilakukan untuk
menilai validitas dan reliabilitas model. Validitas convergent validity dan discriminat
dievaluasi untuk indikator pembentuk konstruk laten, sedangkan untuk blok indikatornya
dievaluasi melalui composite reliability dan cronbach alpha (Chin, 1998 dalam Ghozali,
2012). Convergent validity indikator reflektif dilihat dari nilai loading factor untuk setiap
konstruk yaitu >0,7 (penelitian confirmatory), dan nilai loading factor antara 0,6 – 0,7
(penelitian explatory masih dapat diterima) dan nilai t-statistic > 2.64. Discriminant
validity dilihat dari nilai cross loading untuk setiap variabel (>0,70). Cara lain yang
digunakan adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk
dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model yang ditunjukkan dengan nilai AVE
>0.50 (Fornell dan Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2012). Reliabilitas suatu konstruk
208

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

dengan indikator reflektif diuji dengan Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha.
Penggunaan Cronbach’s Alpha untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberikan
nilai yang lebih rendah (under estimate) sehingga lebih disarankan untuk menggunakan
Composite Reliability dalam menguji reliabilitas suatu konstruk. Nilai Composite
Reliability untuk penelitian eksplanatori adalah 0,60 – 0,70 dan nilai Cronbach’s Alpha
0,60 masih dapat diterima.
Evaluasi Model Struktural (Inner Model) dilihat dari nilai R-Squares untuk setiap
variabel laten sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai R-Squares
digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen.
Nilai R-Squares 0,67, 0,33 dan 0,19 untuk variabel laten endogen dalam model struktural
menunjukkan model kuat, moderat, dan lemah (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2012).
Evaluasi model struktural PLS dapat juga dilakukan dengan melihat Q2 predictive
relevance, yaitu jika Q2 > 0 menunjukkan bahwa model mempunyai predictive relevance.
Model ini dikembangkan oleh Stone (1974) dan Geisser (1975) dalam Ghozali (2012).
Hipotesis diuji dengan metode resampling bootstrap yang dikembangkan oleh
Geisser & Stone yang menggunakan analisis statistik t atau uji t. Penerapan metode
resampling, memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas (distribution free) yang
tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar
(min. 30). Variabel latent pada penelitian ini terdiri dari karakteristik, motivasi, iklim
organisasi dan kinerja penyuluh pertanian. Pada analisis SEM menggunakan metode
confirmatory factor analysisis (CFA) yang menjamin bahwa setiap item akan
memberikan loading kepada satu variabel latent. Path coefficient/path weight umumnya
adalah koefisien regresi yang distandarkan (artinya regresi dimana semua variabelnya
dalam bentuk z-score). Disturbance terms adalah residual error yang besarannya sama
dengan (1 - R2). Hipotesis diuji menggunakan uji statistik t (t-test), bila p-value < 0,05
(alpha 5%), berarti pengujian signifikan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Responden yang diidentifikasi dalam penelitian sebanyak 39 orang penyuluh
pertanian di tiga kecamatan. Karakteristik penyuluh pertanian disajikan seperti pada
Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik responden penyuluh pertanian
No

Kec

Jumlah
responden

Rata-rata
Umur
(tahun)

Rata-rata
Lama
Pendidikan
(tahun)

Rata-rata
Masa
kerja
(tahun)

Rata-rata
diklat
(kali)

Rata-rata
petani binaan
(orang)

1
2

Sawan

13

52

15

23

3

364

Sukasada

13

47

15

19

3

3

280

Buleleng

13

47

15

13

3

322

Jumlah

146

45

55

9

966

Rata-rata

49

15

18

3

322

Sumber: data primer diolah, 2016
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Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa umur penyuluh pertanian di
Kabupaten Buleleng rata-rata 49 tahun. Pendidikan formal selama rata-rata selama 15
tahun atau setara dengan jenjang SLTA. Pendidikan tertinggi adalah S2 berada di
Kecamatan Sukasada dan Buleleng. Masa kerja penyuluh rata-rata 18 tahun diklat yang
diikuti rata-rata sebanyak tiga kali dalam setahun. Rata-rata jumlah petani binaan 322
orang dengan jumlah petani binaan terbanyak terdapat di Kecamatan Sawan.
Kinerja Penyuluh Pertanian
Pencapaian persyaratan pekerjaan secara nyata sebagai penyuluh pertanian
tercermin dari keluaran yang dihasilkan yang selanjutnya disebut sebagai kinerja. Kinerja
penyuluh pertanian diukur secara periodik dalam waktu setahun yang mengacu pada
kadar pencapaian tugas-tugas dan merefleksikan seberapa baik penyuluh pertanian dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Simamora dan Henry, 2004).
Kinerja penyuluh pertanian diukur dengan beberapa variabel seperti yang disajikan
pada Tabel 2.
Tabel 2. Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Buleleng
No
Variabel/Konstruk
Rata-Rata
Kategori
Skor
1.
Persiapan Penyuluhan (Y 1.1 )
4,08
Baik
2.
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Y 1.2 )
3,80
Baik
3.
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyuluhan
3,60
Baik
Pertanian (Y 1.3 )
4.
Kegiatan Penunjang Penyuluh Pertanian (Y 1.4 )
3,79
Baik
Kinerja Penyuluh Pertanian (X 2 )
3,82
Baik
Sumber: data primer diolah, 2016.
Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja penyuluh
pertanian berada pada kategori baik dengan rata-rata skor 3,82. Variabel persiapan
memperoleh skor tertinggi 4,08, sedangkan terendah pada variabel evaluasi dan pelaporan
dengan skor 3,60. Hal ini disebabkan karena penyuluh wajib mempersiapkan rencana
kerja dalam setahun, sedangkan kegiatan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan
pertanian hanya dilakukan tiap enam bulan sekali, yang berbeda dari ketentuan
perundang-undangan yang berlaku yaitu setiap sebulan sekali atau setiap akhir dari
pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
Hasil ini sesuai dengan penelitian Hartati, dkk (2011) tentang analisis kinerja
penyuluh pertanian di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa
kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Bulukumba termasuk dalam kategori baik.
Demikian juga hasil penelitian Supriani (2014) tentang analisis kinerja penyuluh di
Kabupaten Majene yaitu kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Majene berada pada
kategori baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan.
Pengaruh Faktor Karakteristik, Motivasi dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja
Penyuluh Pertanian
Pengaruh Karakteristik
Faktor-faktor dari variabel karakteristik yang diidentifikasi antara lain umur, tingkat
pendidikan, masa kerja, jumlah diklat dan jumlah petani binaan. Hasil penelitian
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menunjukkan bahwa penyuluh pertanian berumur produktif yaitu sebanyak 24 orang atau
sekitar 62,54% dan sisanya sebanyak 15 orang atau sekitar 38,46% kurang produktif .
Menurut Moekijad (1992) usia 25-40 tahun cenderung berpikiran maju, pandai,
pengetahuan luas, usahanya rata-rata maju, penghasilan tinggi dan memiliki produktifitas
yang tinggi. Seorang yang sudah tua yaitu di atas 51 tahun biasanya kurang giat untuk
hal-hal baru, kurang bersemangat dalam bekerja sehingga produktivitasnya menurun.
Tingkat pendidikan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa 43,56 % penyuluh
dikategorikan berpendidikan cukup tinggi (DIV/S1), diikuti oleh penyuluh yang
berpendidikan rendah yaitu setara SLTA (33,33 %) dan penyuluh yang telah
berpendidikan tinggi (S2) sebanyak 12,82 % dan sisanya sekitar 10,25 % berpendidikan
D III (kurang tinggi). Menurut Simanjuntak dalam Susilowati (2008) menyatakan tingkat
pendidikan dalam suatu organisasi akan menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja
seseorang dalam pekerjaannya. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat
pengetahuan, semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi pula kemampuan
menyerap pengetahuan dan akan berpengaruh pada semakin tingginya kinerja dari orang
tersebut.
Motivasi
Berdasarkan hasil pengujian dapat dijelaskan bahwa semua indikator motivasi kerja
berada pada kategori baik dengan total skor 3,78. Indikator prestasi memperoleh skor
tertinggi yaitu 3,92 dan skor terendah yaitu 3,41 pada indikator fasilitas kerja. Hal ini
menunjukkan bahwa keinginan berprestasi dari penyuluh pertanian sangat tinggi. Sistem
penghargaan bagi penyuluh berprestasi seperti pemilihan penyuluh teladan harus
dilakukan dengan transparan sehingga manfaatnya akan dirasakan oleh penyuluh.
Sistem penghargaan yang kurang transparan kepada penyuluh berprestasi akan
mengakibatkan keinginan penyuluh untuk berprestasi lebih diarahkan kepada hal-hal
yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung, sehingga penyuluh lebih
mengutamakan tugas-tugas administrasi dalam rangka pencapaian angka kredit untuk
kenaikan jabatan fungsionalnya, sedangkan tugas di lapangan hanya dilakukan bila
disertai dengan adanya program/proyek (Indraningsih, dkk., 2010). Fasilitas kerja
penyuluhan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan proses penyuluhan
di lapangan. Informasi teknologi berupa media penyuluhan dalam bentuk leaflet, booklet,
slide, film dan lainnya akan membantu penyuluh dalam menyampaikan materi
penyuluhan sehingga materi akan lebih mudah dipahami oleh petani.
Hal ini sesuai
dengan pendapat dari Marius (2007) dan Sumardjo (2012) yang menyatakan keterbatasan
sarana dan prasarana dirasakan sangat berpengaruh kepada penyuluh terutama di wilayah
yang dianggap kurang potensial bagi kegiatan pertanian. Penyuluh menghadapi keadaan
yang meragukan karena harus berperan memberdayakan masyarakat namun sangat
bergantung pada komitmen pemerintah.
Ikim Organisasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator iklim organisasi penyuluh
pertanian secara umum berada pada klasifikasi baik dengan skor 3,70. Indikator dengan
skor tertinggi adalah hubungan interpersonal penyuluh dengan 3,90, dilihat dari adanya
pertemuan rutin yang dilakukan seminggu sekali sehingga sangat baik untuk mengikat tali
persaudaraan antara penyuluh. Litwin dan Stringers (1968) dalam Muhammad (2000)
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menyatakan bahwa rasa persaudaraan dapat dilihat dari banyaknya dukungan serta
kehangatan yang diberikan kepada pekerja. Dukungan yang dirasakan oleh penyuluh
pertanian tercermin dari hubungan kekeluargaan yang diberikan oleh pimpinan serta
teman terhadap masalah yang dihadapi.
Indikator prosedur kerja memperoleh skor terendah yaitu 3,38 dengan klasifikasi
cukup baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya standar kerja yang jelas mulai dari
persiapan sampai dengan pelaporan penyuluhan yang ditetapkan oleh kelembagaan
penyuluhan di tingkat kabupaten. Selama ini penyuluh pertanian hanya berpedoman pada
Permentan No. 35 tahun 2009 tentang penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Menurut
Litwin dan Stringers (1968) dalam Muhammad (2000) bahwa harapan tentang kualitas
pekerjaan dilihat dari tingkat dan kejelasan struktur serta posisi yang dibebankan kepada
pekerja yang tercermin dari peran pimpinan organisasi dalam memberitahukan dan
mengingatkan untuk bekerja sesuai dengan tugas yang dibebankan berdasarkan
jabatannya.
Analisis Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS)
Model Struktural Penelitian
Pengujian awal dilihat dari hasil pengujian unidimensionalitas dari masing-masing
konstruk dengan melihat convergent validitiy dari masing-masing indikator konstruk.
Menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2012) uji validitas convergent indikator reflektif
dilihat dari nilai loading factor untuk setiap konstruk direkomendasikan antara 0,6 – 0,7
untuk penelitian yang bersifat explanatory. Bila nilai loading factor kurang dari 0,60,
maka indikator-indikator tersebut harus didrop/dieleminasi dari analisis.
Berdasarkan hasil pengujian awal dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa
variabel pada konstruk yang harus dieliminasi karena memiliki loading factor <0,7
diantaranya pada konstruk karakteristik penyuluh pertanian (X 1 ) yaitu X 1.4 , pada konstruk
motivasi kerja (X 2 ) yaitu X 2.4 dan X 2.5 . Indikator variabel konstruk iklim organisasi (X 3 )
yang dieliminasi adalah variabel X 3.3 dan X 3.4 . Setelah indikator-indikator tersebut
dieliminasi, maka langkah berikutnya adalah menganalisis kembali dengan menggunakan
software SmartPLS. Hasil estimasi setelah beberapa indikator dari konstruk dieliminasi
dapat dilihat Gambar 1.

(2.935)

(3.161)

(2.813)

Gambar 2. Model struktural setelah eliminasi indikator
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Berdasarkan Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa seluruh konstruk mempunyai
convergent validity yang baik yang dapat dilihat dari nilai semua loading factor >0,7.
Evaluasi model pengukuran atau outer model
Tujuan evaluasi model pengukuran (outer model) adalah menilai validitas dan
reliabilitas model. Outer model dievaluasi melalui validitas convergent dan discriminat
untuk indikator pembentuk konstruk, serta melalui composite reliability dan cronbach
alpha untuk blok indikatornya (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2012). Variabel laten
penelitian adalah dengan indikator reflektif dan evaluasi model pengukuran yang
digunakan adalah sebagai berikut:
a. Convergent validity
Uji validitas convergent indikator reflektif dilihat dari nilai loading factor untuk
setiap konstruk. Nilai loading factor yang direkomendasikan untuk penelitian ini
adalah antara 0,6 – 0,7 dan nilai t-statistic >2,64. Berdasarkan hasil pengujian outer
model tersebut, maka dapat dilihat bahwa semua indikator memiliki outer loading >
0,7 dan t-statistik >2,64 sehingga sudah dikategorikan memenuhi kriteria uji
convergent validity. Indikator konstruk karakteristik penyuluh pertanian yang paling
kuat membentuk karakteristik penyuluh pertanian adalah X 1 . 2 dengan outer loading
sebesar 0.921 dan X 1 . 3 adalah indikator yang paling lemah dengan outer loading
sebesar 0.886. Pada konstruk motivasi kerja indikator variabel X 2.1 merupakan yang
terkuat dalam membentuk motivasi kerja dengan outer loading sebesar 0.927 dan
indikator X 2.3 yang paling lemah dengan nilai outer loading sebesar 0.817. Pada
konstruk iklim organisasi indikator variabel X 3.5 merupakan yang terkuat dengan outer
loading terbesar 0.918 dan indikator terlemah dengan outer loading sebesar 0.806
adalah indikator variabel X 3.2 . Pengujian konstruk kinerja penyuluh pertanian
menunjukkan bahwa indikator Y 1.2 merupakan yang terkuat dalam membentuk
variabel kinerja penyuluh pertanian dengan outer loading sebesar 0.891 dan indikator
terlemah dengan outer loading sebesar 0.828 adalah indikator Y 1 . 3 .
b. Discriminant validity
Validitas discriminant dengan indikator reflektif yaitu dengan melihat nilai cross
loading untuk setiap variabel yang ditentukan nilainya >0,70. Discriminant validity
juga diuji dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE setiap konstruk dengan nilai
korelasi antar konstruk dalam model. Validitas discriminant yang baik ditunjukkan
dari akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk
dalam model. Skor AVE yang direkomendasikan harus lebih besar dari 0.50 (Fornell
dan Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2012). Hasil pengujian menunjukkan bahwa
seluruh variabel konstruk yang ditetapkan dalam penelitian memiliki nilai cross
loading >0,70 serta skor akar kuadrat AVE lebih tinggi dari koefisien korelasi antar
konstruk dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam konstruk
yang digunakan dalam penelitian ini atas dikatakan valid.
c. Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha
Pengujian reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif adalah dengan
Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha. Penggunaan Cronbach’s Alpha untuk
menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah (under
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estimate) sehingga lebih disarankan untuk menggunakan Composite Reliability dalam
menguji reliabilitas suatu konstruk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh
variabel konstruk memperoleh nilai di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa semua
indikator dinyatakan reliabel atau handal untuk mengukur variabel penelitian.
Berdasarkan hasil pengujian composite reliability dan crobach alpha, dapat
disimpulkan bahwa indikator-indikator dalam variabel penelitian adalah reliabel.
Evaluasi model struktural atau inner model
Model struktural PLS dilihat dari nilai R-Square (R2) untuk setiap variabel laten
sebagai kekuatan prediksi dari model struktural tersebut. Nilai R-Square merupakan uji
goodness fit model (GoF). Skor R-Square 0,67, 0,33 dan 0,19 untuk variabel laten
endogen dalam model struktural menunjukkan model kuat, moderat, dan lemah (Chin,
1998 dalam Ghozali, 2012).
Berdasarkan hasil pengujian dapat dijelaskan bahwa kinerja penyuluh pertanian (Y 1 )
memiliki skor R2 sebesar 0.799 yang artinya bahwa variabel konstruk X 1 , X 2 , dan X 3
mampu menjelaskan varian Y 1 sebesar 79,9 %. Sedangkan hasil evaluasi model struktural
dengan melihat skor Q2 sebesar 0,998 (Q2>0) menunjukkan bahwa model struktural ini
memiliki predictive relevance. Selanjutnya, evaluasi model struktural dengan melihat
skor GoF (Goodness of Fit) menunjukkan skor 0,846. Hal ini menunjukkan bahwa model
struktural memiliki kesesuaian (goodness of fit model) yang baik serta informasi yang
terkandung dalam data adalah sebesar 84,6 % dapat dijelaskan oleh model, sisanya 15,4
% dijelaskan variabel lain yang belum terdapat dalam model.
Pengujian hipotesis
Hipotesis penelitian diuji dengan uji statistik t (t-test), apabila skor t-satistik
>2,64 (alpha 1%) berarti pengujian sangat signifikan dan bila t-statistik > 1,96
(alpha 5%) berarti pengujian signifikan dan sebaliknya. Nilai Original sampel
estimate yang positif menunjukkan bahwa arah hubungan positif dan sebaliknya.
Hasil pengujian outer model yang signifikan menunjukkan bahwa indikator dapat
digunakan sebagai instrumen pengukur variabel laten serta bila hasil pengujian pada
inner model adalah signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang
bermakna variabel laten satu terhadap variabel laten lainnya.
Evaluasi koefisien indikator
Koefisien indikator dievaluasi untuk mengetahui pengaruh masing-masing
indikator dari variabel karakteristik penyuluh pertanian, motivasi kerja, iklim organisasi
dan kinerja penyuluh pertanian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa indikator untuk
mengukur variabel dinyatakan berpengaruh sangat nyata dalam membentuk karakteristik
penyuluh pertanian pada level 1% dengan skor t-statistik >2,64. Indikator yang paling
dominan adalah tingkat pendidikan (X 1 . 2 ) dengan pengaruh koefisien indikator terbesar
yaitu sebesar 0.921 dengan skor t-statistik >2,64 serta indikator terlemah adalah umur
(X 1.1 ) dengan pengaruh koefisien indikator sebesar 0.882.
Hasil evaluasi koefisien indikator variabel motivasi kerja menunjukkan bahwa
indikator yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi kerja penyuluh pertanian
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berpengaruh sangat nyata dalam membentuk variabel motivasi kerja penyuluh pertanian
dengan skor t-statistik >2,64. Indikator yang paling dominan adalah prestasi (X 2.1 )
dengan pengaruh koefisien indikator sebesar 0.927 dengan skor t-statistik >2,64.
Indikator terlemah adalah jarak wilayah kerja (X 2.3 ) dengan pengaruh koefisien indikator
sebesar 0.813. Koefisien indikator variabel iklim organisasi menunjukkan bahwa seluruh
indikator variabel berpengaruh sangat nyata dalam membentuk variabel iklim organisasi
dengan skor t-statistik >2,64. Indikator variabel iklim organisasi yang paling dominan
adalah hubungan interpersonal penyuluh (X 3.5 ) dengan pengaruh koefisien indikator
paling besar dalam membentuk variabel iklim organisasi, yaitu sebesar 0.918 dengan skor
t-statistik >2,64 sedangkan indikator yang memperoleh skor terendah adalah tanggung
jawab (X 3.2 ) dengan koefisien indikator sebesar 0.906.
Koefisien indikator variabel kinerja penyuluh pertanian menunjukkan bahwa
semua indikator variabel berpengaruh sangat nyata dalam membentuk kinerja penyuluh
pertanian dengan skor t-statistik >2,64. Indikator variabel kinerja penyuluh pertanian
yang paling dominan adalah pelaksanaan penyuluhan pertanian (Y 1.2 ) dengan pengaruh
koefisien indikator sebesar 0.891 dengan skor t-statistik >2,64 dan indikator terlemah
adalah evaluasi dan pelaporan penyuluhan pertanian (Y1. 3 ) dengan pengaruh koefisien
indikator sebesar 0.828.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan
bahwa kategori kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Buleleng adalah baik dan faktorfaktor penyuluh pertanian seperti karakteristik, motivasi dan iklim organisasi berpengaruh
positif terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Buleleng. Saran yang dapat
disampaikan kepada lembaga penyuluhan dan penyuluh pertanian terkait adalah kinerja
penyuluh pertanian di Kabupaten Buleleng yang baik agar terus dipertahankan, sehingga
dapat mendukung kinerja institusi/lembaga penyuluhan setempat yang melaksanakan
program baik dari daerah maupun program dari pusat. Selain faktor karakteristik,
motivasi kerja dan iklim organisasi dari penyuluh yang diperhatikan dalam meningkatkan
kinerja penyuluh pertanian, diharapkan pula dukungan sarana dan prasarana untuk
meningkatkan kemampuan penyuluh.
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EFEKTIVITAS CARA TANAM JAJAR LEGOWO 2 : 1 DALAM
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PADI VARIETAS
SITUBAGENDIT
(Studi Kasus Subak Tegal Kelurahan Paket Agung Kec. Buleleng)
Luh Suryatini, SP
Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
e-mail: b2.surya@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan cara tanam jajar legowo sebagai pendukung
optimalisasi produktivitas budidaya padi di Subak Tegal dan untuk mengetahui efektifitas
cara tanam jajar legowo 2 : 1 dalam mengoptimalkan produktivitas padi di Subak Tegal.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan rancangan berupa survei
lapangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa untuk mendukung optimalisasi produktivitas
padi, model tanam jajar legowo 2 : 1 yang diterapkan di Subak Tegal meliputi jarak
tanam antar barisan 20 cm, jarak tanam dalam barisan 10 cm, dan setiap 2 barisan
tanaman padi diselingi oleh 1 barisan kosong semacam lorong yang lebarnya 40 cm.
Produktivitas padi yang diperoleh melalui cara tanam legowo 2 : 1 rata-rata sebesar
8.944 ton/ha, yang berarti lebih tinggi dari cara tanam Tegel dengan selisih sebesar
1.914 ton/ha (27.04%).
Kata kunci: efektifitas, produktivitas, legowo 2 : 1, varietas Situbagendit, subak Tegal
PENDAHULUAN
Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam
perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam
sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja dan
penyediaan pangan dalam negeri (Murniningtyas, 2007). Penyediaan pangan terutama
beras dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau masyarakat luas, tetap
menjadi prioritas utama pembangunan nasional.
Di Kabupaten Buleleng, sektor pertanian juga merupakan penyumbang terbesar
PDRB dengan produk pertanian paling utama yaitu padi sawah, dengan produksi
128.163 ton (76,89 %) dari total produksi tanaman palawija, dan tingkat produktivitas
5.831 ton/ha, meningkat dari tahun 2010 sebesar 5.271 ton/ha. (Distanak Buleleng, 2012
). Sebagian besar (15.266 ha atau 69,46 %) penanaman dilakukan 2 kali dalam setahun.
Lahan sawah dengan frekuensi tanam 3 kali berjumlah 4.224 ha (19,22%), dan masih ada
lahan sawah seluas 2.488 ha (11,32%) yang ditanami hanya 1 kali setahun karena
keterbatasan irigasi.
Seiring dengan berkembangnya sektor-sektor non pertanian yang sedang
fenomenal belakangan ini, sektor pertanian di daerah ini dihadapkan kepada tantangan
yang semakin kompleks. Di samping terus meningkatnya kebutuhan pangan sebagai
akibat pertambahan jumlah penduduk, minimnya rata-rata kepemilikan lahan garapan
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menjadi bagian dari sejumlah permasalahan yang sedang dihadapi di wilayah ini, lebihlebih dihadapkan lagi kepada fenomena keterbatasan sumber daya pertanian khususnya
sumber daya lahan dan air yang dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik
kuantitas maupun kualitasnya.
Dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 seluas 25.479 ha, luas lahan sawah
produktif tahun 2011 di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan menjadi 21.979 ha,
sebagian disebabkan oleh terbatasnya air untuk irigasi, sehingga berakibat pada
penurunan produksi padi dari 134.325 ton tahun 2010 menjadi 128.163 ton pada tahun
2011 (Distanak Buleleng, 2012).
Upaya-upaya intensifikasi seperti pengolahan tanah, penggunaan benih unggul,
pemupukan maupun sistem pemberantasan hama dan penyakit tanaman secara terpadu,
yang dikenal dengan panca usaha ataupun sapta usaha memang telah lama dan sampai
sekarang masih tetap dilakukan. Namun semua itu berangsur-angsur mulai dipertanyakan
seiring dengan dampak negatif yang ditimbulkannya yaitu menurunnya keanekaragaman
hayati, ketergantungan tanaman pada pupuk, serta munculnya resistan baru akibat
penggunaan pestisida. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan produktivitas
tanaman pangan beserta komponen pendukungnya dengan penerapan teknologi budidaya
sehat, berupa teknologi yang berpotensi memberikan produktivitas tinggi yang ramah
lingkungan, perlu dilakukan baik melalui perbaikan teknologi produksi maupun efisiensi
pemberian sarana produksi.
Salah satu teknologi yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah cara tanam
pola baru yang lebih inovatif dalam budidaya padi dengan pengaturan jarak dan penataan
populasi tanaman yang dikenal dengan cara tanam jajar legowo, dengan menyediakan
lorong kosong yang lebih lebar dan memanjang sejajar dengan barisan tanaman padi.
Cara tanam ini juga lebih memudahkan pemeliharaan, seperti pemupukan, penyiangan
dan pengendalian organisme pengganggu tanaman padi, terutama hama tikus, bahkan
dapat dikembangkan usaha mina padi. Yang lebih esensial ialah bahwa cara tanam jajar
legowo dalam sejumlah kegiatan penelitian telah terbukti manfaatnya dalam peningkatan
produktivitas tanaman padi, dan ramah lingkungan (Misran, 2014).
Namun demikian rekayasa teknologi cara tanam ini tidak serta merta mendapat
respon positif dari segenap anggota subak Tegal. Di samping sebagai sesuatu yang baru
dan kurangnya pemahaman anggota subak terhadap cara tanam inovatif ini, biaya tanam
memang menjadi beban bagi anggota subak yang sebagian besar petani penggarap. Biaya
tanam lebih mahal, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dibanding cara tanam biasa
(sistem tegel) sebesar Rp. 8.000 menjadi Rp.15.000 per are untuk model 2 : 1. Dalam
satuan hektar tambahan biaya tanam mencapai Rp. 700.000 apalagi bagi sebagian pemilik
lahan yang membebankan biaya tanam kepada petani penggarap. Di sisi lain, belum
banyak kelompok tanam yang dapat dan mau melakukan cara tanam yang dianggap
sedikit lebih rumit ini, karena memerlukan waktu yang sangat jauh lebih lama dari waktu
yang diperlukan pada cara tanam tegel. Kelompok tanam akan memilih model tanam
tegel dari pada model legowo 2 : 1 meskipun biaya yang diperolehnya lebih rendah. Bagi
petani, pembuatan alat tanam ini tidak begitu mudah dapat dilakukan. Di sisi lain,
sebagian petani belum dapat memaknai manfaat yang akan diperoleh dari penerapan cara
tanam jajar legowo ini, bahkan ada yang menganggap sistem Tanam legowo hanya
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sebatas pengosongan baris tanaman yang akan mengurangi populasi tanaman, dan
pengaturan pola tanam tersebut dianggap tidak akan bermakna karena jumlah populasi
tanaman dalam lahan tersebut tidak meningkat.
Dalam hubungannya dengan hasil yang pernah diperoleh selama mengolah lahan
pertanian dalam budidaya terutama padi, petani belum banyak yang melakukan hitungan,
perbandingan ataupun analisis terhadap produksi maupun produktivitas selama
melakukan budidaya padi dari waktu ke waktu, sehingga sulit melakukan perbaikan
terhadap aktivitas pertanian selanjutnya. Sebagian besar petani, hanya ingat akan harga
jual akhir dari gabah yang dihasilkannya. Bahkan dengan sistem tebasan, yang menjual
gabah dengan sistem taksiran dan pemberian uang muka, para petani, terlebih petani
penggarap tidak banyak yang memperhatikan produksi gabah dan tingkat produktivitas
persatuan luas lahan, karena yang diperhatikan adalah nilai jual yang mereka dapatkan.
Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan produksi dan membudayakan
kepekaan petani akan pentingnya analisis terhadap tingkat produktivitas lahan
garapannya, serta mengacu pada misi pertanian untuk mewujudkan sistem pertanian
berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal dan ramah lingkungan, khususnya di
kawasan subak yang termarginalisasi oleh perkembangan kota. Melihat kondisi ini, maka
perlu dilakukan suatu penelitian tentang “Efektivitas Cara Tanam Jajar Legowo 2 : 1
Dalam Meningkatkan Produktivitas Padi Varietas Situbagendit (Studi Kasus Subak Tegal
Kelurahan Paket Agung Kecamatan Buleleng)”.
Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk dapat mendeskripsikan cara tanam jajar
legowo yang diterapkan sebagai pendukung optimalisasi produktivitas budidaya padi di
Subak Tegal dan untuk mengetahui signifikansi cara tanam jajar legowo 2 : 1 dalam
mengoptimalkan produktivitas padi di Subak Tegal.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dirancang berupa penelitian deskriptif yang disusun
dalam bentuk rancangan survei lapangan. Subyek dalam penelitian ini adalah
produktivitas tanaman padi, sedangkan obyek penelitiannya adalah tanaman padi varietas
Situbagendit.
Penelitian ini dilaksanakan di Subak Tegal Kelurahan Paket Agung,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang berlangsung mulai
bulan Juni sampai dengan September 2016. Data yang diperlukan dalam penelitian ini
sebagian berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data
tentang model cara tanam jajar legowo, peningkatan produktivitas tanaman padi,
sedangkan data sekunder sebagai pendukung terutama berkaitan dengan kondisi wilayah
dan lokasi penelitian.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan
menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan umum yang bersifat
menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang dibahas dari awal sampai akhir dan
selanjutnya dilakukan generalisasi untuk memperoleh simpulan umum.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Budidaya Padi Menggunakan Cara Tanam Jajar Legowo di Subak Tegal
Model teknologi tanam yang diterapkan dalam upaya peningkatan produktivitas
padi di Subak Tegal adalah tipe legowo (2:1) dengan jarak tanam antar barisan 20 cm,
jarak tanam dalam barisan 10 cm dan jarak lorong setiap 2 barisan adalah 40 cm. Setiap 2
barisan tanaman padi diselingi oleh 1 barisan kosong sebagai lorong yang lebarnya 40
cm. Tipe legowo 2 : 1 ini semua baris tanaman menjadi tanaman pinggir. Luas lahan yang
digunakan sebagai lokasi untuk menerapkan cara tanam legowo 2 : 1 adalah seluas 10 ha
dari total luas tanam di Subak Tegal seluas 63 ha. Benih yang digunakan untuk aplikasi
cara tanam ini adalah varietas Situbagendit. Menurut beberapa kajian padi jenis ini
memiliki tingkat produktivitas tinggi dan rasanya pulen.
Kegiatan budidaya dimulai dari membuat persemaian dan dilanjutkan dengan
proses pengolahan tanah. Setelah proses pengolahan tanah selesai, air dikeluarkan sampai
tanah berada pada kondisi macak-macak, baru kemudian dibuatkan pola legowo 2:1
dengan menggunakan caplak untuk mempermudah proses tanam pindah padi. Penanaman
padi dengan pola legowo 2:1 dilakukan pada saat bibit berumur 18 sampai 21 hari.
Pemberian pupuk dilaksanakan secara bertahap sebanyak 3 kali yaitu pada waktu padi
berumur 7 hst diberikan pupuk organik 500 kg/Ha, urea 50 kg/Ha dan NPK 75 kg/Ha.
Pemupukan kedua dilakukan pada waktu padi berumur 21 hst yaitu pemberian urea dan
NPK dengan dosis masing masing 75 kg/Ha, dan terakhir diberikan pupuk urea 75 kg/Ha
pada waktu padi berumur 40 hst. Pengairan dilakukan secara berselang menyesuaikan
kondisi di lahan serta pengendalian gulma dan OPT dilakukan secara berkala dengan
tetap berpedoman pada prinsip pengendalian hama terpadu.
Produktivitas Padi di Subak Tegal
Hasil pengamatan di lokasi ubinan diperoleh data tentang jumlah populasi
tanaman, berat gabah per satuan ubinan, rerata rumpun per ubinan sebagai berikut :
Tabel 1. Jumlah Populasi, Berat Gabah, dan Rerata Jumlah Anakan Padi Per Ubinan
Subak Tegal

No.

Nama Petani

Ukuran
Ubinan
(m)

1
2
3
4
5
6
7
8

Gusti Mangku Putu Oka
Komang Raka
Jero mangku Made Susila
Komang Widiada
Made Witana
Gede Sutama
Kadek Ginastra
Gusti Komang Marjaya

2.5 x 2.5
2.5 x 2.5
2.5 x 2.5
2.5 x 2.5
2.5 x 2.5
2.5 x 2.5
2.5 x 2.5
2.5 x 2.5

Jumlah
Populasi
/ Ubinan

Berat
Gabah /
Ubinan
(kg)

Rerata
Anakan
/ rumpun

Cara Tanam

206
197
208
190
200
180
140
143

5.97
5.75
5.80
5.60
5.20
5.15
4.25
4.60

17
17
15
15
15
15
18
18

Legowo 2 :1
Legowo 2 :1
Legowo 2 :1
Legowo 2 :1
Legowo 2 :1
Legowo 2 :1
Tegel 20 x 20 cm
Tegel 20 x 20 cm
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Tabel 2. Produktivitas Padi Per Ha Musim Tanam
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama Petani
Gst Mangku Putu Oka
Gusti Putu Tisna
Jr mangku Made Susila
Made Suputra
Made Witana
Gede Sutama
Kadek Ginastra
Gst Komang Marjaya

Ukuran
Ubinan
(m)
2.5 x 2.5
2.5 x 2.5
2.5 x 2.5
2.5 x 2.5
2.5 x 2.5
2.5 x 2.5
2.5 x 2.5
2.5 x 2.5

Berat
Gabah /
Ubinan (kg)

Produksi
/ ha (ton)

5.97
5.75

9.552
9.200

5.80

9.280
5.60
5.20
5.15
4.25
4.60

9.960
8.734
8.240
6.800
7.360

Cara Tanam
Legowo 2 :1
Legowo 2 :1
Legowo 2 :1
Legowo 2 :1
Legowo 2 :1
Legowo 2 :1
Tegel 20 x 20 cm
Tegel 20 x 20 cm

Berdasarkan tabel di atas produktivitas padi melalui cara tanam legowo 2 : 1
adalah rata-rata dari (9.552 ton/ha + 9.200 ton/ha + 9.280 ton/ha + 8.960 ton/ha + 8.734
ton/ha + 8.240 ton/ha) yaitu 8.994 ton/ha; sedangkan melalui sistem tegel (20 cm x 20
cm) adalah rata-rata dari (6.800 ton/ha + 7.360 ton/ha) yaitu 7.08 ton/ha, yang berarti ada
selisih 1.914 ton/ha atau terdapat tambahan 27,04 % /ha untuk aplikasi cara tanam jajar
legowo 2 : 1 dibandingkan sistem tegel (20 cm x 20 cm). Perbandingan tingkat
produktivitas masing-masing cara tanam di atas ditunjukkan pada Gambar 1 berikut :

Gambar 1. Produktivitas Padi Menurut Cara Tanam yang diterapkan
Dari Tabel 2 dan Gambar 1 tampak bahwa produktivitas masing-masing model
cara tanam yang diterapkan di Subak Tegal, terdapat selisih tingkat produktivitas, dimana
cara tanam legowo 2 : 1 memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dengan selisih
1.914 ton/ha (27.04%) dibandingkan dengan cara tanam tegel. Sistem tanam jajar legowo
memberikan ruang yang berbeda dalam memperoleh cahaya matahari yang dipergunakan
dalam proses fotosintesis. Semakin banyak cahaya matahari yang bisa diserap tanaman
semakin cepat proses fotosintesis berlangsung dan pada akhirnya mempercepat
pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat terjadi karena penerapan pemberian ruang yang
cukup lebar yaitu 40 cm, sehingga jarak tanam yang lebar pada sistem jajar legowo
mengakibatkan tanaman dapat tumbuh lebih leluasa sehingga ketersediaan unsur hara
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dapat diserap lebih optimal oleh tanaman (Misran, 2014)(Mujisihono dan Santosa, 2001).
Menurut Hamzah dan Atman (2000), peningkatan hasil gabah ini antara lain disebabkan
oleh meningkatnya populasi tanaman padi. Kondisi ini juga sejalan dengan rerata
anakan/rumpun seperti tampak pada Tabel 1 bahwa jumlah anakan produktif lebih banyak
dari jumlah rata-rata anakan varietas Situbagendit pada umumnya yaitu 12-13 malai per
rumpun (Mulsanti et al. 2014).
Selain pengaruh populasi tanaman, peningkatan hasil gabah juga disebabkan oleh
meningkatnya nilai komponen hasil. Hasil yang lebih tinggi dicapai dengan sistem tanam
legowo dibandingkan dengan sistem tegel, menurut Abdulrachman et al. 2013 bahwa
semakin lebar jarak tanam menghasilkan anakan yang lebih banyak, pertumbuhan akar
yang lebih baik disertai dengan berat kering akar dan tekanan turgor yang tinggi, serta
kandungan prolin yang rendah dibandingkan dengan jarak tanam yang lebih sempit.
Disamping itu, untuk mendapat bulir gabah berkualitas benih lebih baik jika digunakan
legowo 2:1. Legowo 2:1 mampu mengurangi kehampaan akibat efek tanaman pinggir
(Badan Litbang Pertanian, 2007)
Ada kecendrungan bahwa semakin banyak populasi tanaman maka jumlah gabah
juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan makin banyak lorong yang terdapat pada
sistem tanam jajar legowo mengakibatkan intensitas cahaya matahari yang sampai ke
permukaan daun lebih banyak terutama pada pinggir lorong sehingga meningkatkan
efisiensi fotosintesa (Abdullah et al. 2000). Selanjutnya Fagi dan De Datta (1981) serta
Darwis (1982), menyatakan bahwa laju serapan hara oleh akar tanaman cenderung
meningkat dengan meningkatnya intensitas cahaya matahari. Sistem tanam legowo
merupakan salah satu bentuk rekayasa teknologi untuk mengoptimalkan produktivitas
tanaman padi dengan pengaturan populasi sehingga tanaman mendapatkan ruang tumbuh
dan sinar matahari yang optimum (Suriapermana et al. 2000).
KESIMPULAN DAN SARAN
Sistem tanam legowo merupakan salah satu komponen teknologi budidaya yang
ditujukan untuk mengoptimalkan produktivitas tanaman padi melalui pengaturan
populasi. Tanaman diatur sehingga mendapatkan ruang tumbuh dan sinar matahari yang
maksimal. Sistem tanam jajar Legowo 2 : 1 yang diterapkan di Subak Tegal mampu
meningkatkan hasil gabah kering panen sekitar 27.04 % dibandingkan dengan sistem
tanam Tegel. Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka disarankan menggunakan
sistem tanam secara jajar Legowo pada komoditas padi sawah.
DAFTAR PUSTAKA
Abdulrachman, S., Mejaya, M.J., Agustiani, N., Gunawan, I., Sasmita, P dan Guswara, A.
2013. Sistem Tanam Legowo. Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Kementerian Pertanian.
Abdullah, S. 2000. Teknologi P-starter Dengan Sistem Tanam Legowo (Shaf) Pada
Budidaya Padi Sawah. Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan

222

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Pengkajian Pertanian. Buku I. Sukarami, 21-22 Maret 2000. Puslitbang Sosial
Ekonomi Pertanian Bogor; 76-81 hlm.
Abdullah, S., I. Syamsiah, dan A. Taher. 2000. Teknologi P-starter dengan sistem tanam
bershaf (Teknologi SHAFTER). Makalah disampaikan pada kegiatan
Sosialisasi Teknologi Pertanian di BPP Buayan Kecamatan Batang Anai
Sumatera Barat tanggal 28 Oktober 1999. BPTP Sukarami: 10 hlm.
Badan Litbang Pertanian. 2007. Petunjuk Teknis Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
(PTT) Padi Sawah Irigasi. Departemen Pertanian. Jakarta. 40 p.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2009. Cara Tanam Jajar Legowo, BPTP Kalteng :
Info Teknologi Pertanian.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2011. Cara Tanam Legowo dan Pemberian PStarter pada Padi Sawah Dataran Tinggi, BPTP Sumbar.
Darwis, S.N. 1982. Efisiensi Pemupukan Nitrogen Terhadap Padi Sawah Pada Berbagai
Lokasi Agroklimat. Desertasi Doktor, Fakultas Pasca Sarjana Institut
Pertanian Bogor.
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng. 2012. Rencana Kerja Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun 2012, Paparan RKA
Distanak pada Musrenbang Kabupaten Buleleng Th.2011 tanggal 24 Maret
2011. oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng.
Fagi, A.M dan De Datta. 1981. Environmental Factors Affecting Nitrogen Efficiency In
Flooded Tropical Rice. Fertilizer Research 2:52-67 p.
Hamzah, Z. dan Atman. 2000. Pemberian Pupuk SP36 dan System Tanam Padi Sawah
Varietas Cisokan. Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian dan
Pengkajian Pertanian. Buku I. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian Bogor;
89-92 hlm.
Khairani, C. 1999. Cara Tanam Padi Sistem Jajar Legowo. Lembar Informasi Pertanian.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Biromaru. PP.16
Misran. 2014. Studi Sistem Tanam Jajar Legowo Terhadap Peningkatan Produktivitas
Padi Sawah. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan. Vol. 14(2): 106-110.
Mujisihono, R. dan T. Santosa. 2001. Sistem Budidaya Teknologi Tanam Benih
Langsung (TABELA) dan Tanam Jajar Legowo (TAJARWO). Makalah
Seminar Perekayasaan Sistem Produksi Komoditas Padi dan Palawija. Diperta
Provinsi D.I.Yogyakarta.
Mulsanti, I.W., Wahyuni, S dan Sembiring, H. 2014. Hasil Padi dari Empat Kelas Benih
Yang Berbeda. Jurnal Pertanian Tanaman Pangan. Vol. 33(3) 169-176.

223

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Permana S. 1995. Teknologi Usaha Tani Minapadi Aazolla dengan Cara Tanam Jajar
Legowo. Mimbar Saresehan Sistem Usaha Tani Berbasis Padi di Jawa
Tengah. BPTP Ungaran.
Ridwan. 2000. Pengaruh Populasi Tanaman Dan Pemupukan P Pada Padi Sawah Dengan
Sistem Tanam Jajar Legowo. Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil
Penelitian dan Pengkajian Pertanian. Buku I. Sukarami, 21-22 Maret 2000.
Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian Bogor; 65-69 hlm.
Sembiring, H., 2008. Kebijakan Penelitian dan Rangkuman Hasil Penelitian BB Padi
dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional. Prosiding seminar
apresiasi hasil penelitian padi menunjang P2BN. Balai Besar Penelitian
Tanaman Padi Sukamandi.
Suriapermana S, N Indah, dan Y Surdianto.2000. Teknologi budidaya padi dengan cara
tanam legowo pada lahan sawah irigasi. Simposium Penelitian Tanaman
Pangan IV : Tonggak Kemajuan Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Pusat
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor. p 125-135.

224

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

IDENTIFIKASI KOMODITAS UNGGULAN TANAMAN PANGAN
SERTA KEBUTUHAN TEKNOLOGI DI PROVINSI GORONTALO
Andi Yulyani Fadwiwati dan Hatta Muhammad
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo,
Jl. Kopi No.270 Bone Bolango, Provinsi Gorontalo
Telp(0435)827627
E mail : ayulyanifadwiwati@yahoo.co.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan : (1) Identifikasi komoditas unggulan tanaman pangan, (2)
Identifikasi kebutuhan teknologi komoditas unggulan tanaman pangan spesifik lokasi
yang dibutuhkan pengguna. Menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis
menggunakan Location Quotient (LQ) serta Focus Group Discussion (FGD). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa : (1) Komoditas
unggulan tanaman pangan
Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo umumnya didominasi oleh komoditas padi dan
jagung, (2) Identifikasi kebutuhan inovasi teknologi komoditas padi yaitu teknologi
pengendalian hama penyakit, teknologi pemupukan berimbang, penggunaan varietas
unggul tahan kekeringan, selanjutnya kebutuhan inovasi teknologi komoditas jagung
yaitu teknologi penggunaan varietas unggul jagung yang tahan penyakit, teknologi
integrasi tanaman dan ternak.
Kata kunci : Identifikasi, komoditas unggulan, tanaman pangan
PENDAHULUAN
Perekonomian Provinsi Gorontalo secara sektoral, masih didominasi oleh
aktivitas sektor pertanian. Apabila dilihat secara lebih khusus lagi, penggerak sektor
pertanian berasal dari sub sektor tanaman pangan. Sementara sektor sekunder dan tersier
ditempati oleh sektor perikanan, peternakan, jasa-jasa dan sektor perdagangan. Sektor
pertanian di daerah Gorontalo menjadi perhatian karena merupakan program unggulan
pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam melaksanakan program unggulannya focus pada
komoditas tertentu.
Pemilihan komoditas yang akan diusahakan memegang peranan penting dalam
keberhasilan usaha produksi pertanian. Komoditas yang bernilai tinggi akan menjadi
prioritas utama, tetapi perlu dipertimbangkan hal – hal yang berhubungan dengan
pemasarannya. Komoditas yang telah terpilih (jenis dan varietasnya) merupakan
komoditas yang sesuai dengan kondisi topografi dan iklim lokasi yang direncanakan
(Said dan Intan, (2001) dalam Firdaus et,al (2009)).
Ditinjau dari luas panen dan produksi, jagung merupakan tanaman pangan yang
dominan diusahakan oleh petani Provinsi Gorontalo. Luas panennya hampir mencapai
tiga kali dari komoditi padi sawah yang menempati posisi kedua dari capaian luas panen
dan produksi. Luas panen jagung 140.423 ha dengan produksi 669.095 ton, sedangkan
padi sawah luas panen 54.865 ha dengan produksi 290.231 ton (BPS, 2014). Dominannya
tanaman jagung ini berhubungan dengan kesesuaian iklim dan kebiasaan petani dalam
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membudidayakan jagung serta dukungan pemerintah melalui Program Agropolitan
jagung yang menjadi salah satu program unggulan.
Berdasarkan Permentan No.16/ Permentan/OT.140/3/2006 BPTP mempunyai
tugas melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat
guna, spesifik lokasi. Dalam melaksanakan tugas, BPTP menyelenggarakan fungsi
diantaranya adalah (1) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi
tepat guna spesifik lokasi; (2) Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi
pertanian tepat guna spesifik lokasi : dan (3) Pelaksanaan pengembangan teknologi dan
diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan. Atas dasar tugas dan
fungsi tersebut sudah saatnya bahwa penelitian dan pengkajian serta materi yang
disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan petani. Berdasarkan hal tersebut diatas,
BPTP memegang peranan penting sebagai ujung tombak Badan Litbang pertanian di
daerah dalam upaya mempercepat pembangunan pertanian di daerah dapat dilakukan
melalui rekayasa teknologi spesifik lokasi, yaitu teknologi yang dirakit betul –betul sesuai
dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat (Sudaryanto, et al., 2005).
Baru sebagian kecil teknologi yang dihasilkan BPTP dan atau Badan Litbang
Pertanian yang diadopsi oleh petani/pengguna, disebabkan terjadi bottleneck antara
segmen rantai pasok inovasi teknologi pada subsistem penyampaian (delivery subsystem)
dan subsistem penerima (receiving subsystem) sehingga menyebabkan lambannya
penyampaian informasi dan rendahnya tingkat adopsi inovasi yang dihasilkan Badan
Litbang Pertanian. Menurut hasil penelitian, diperlukan waktu sekitar dua tahun sebelum
teknologi baru yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian diketahui oleh 50 persen dari
Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS), dan enam tahun sebelum 80 persen PPS mendengar
teknologi baru tersebut. Tenggang waktu sampainya informasi dan adopsi teknologi
tersebut oleh petani tentu lebih lama lagi (Irawan, 2004).
Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian yang bertujuan
untuk mengidentifikasi komoditas pertanian unggulan daerah yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta identifikasi kebutuhan teknologi
komoditas pertanian unggulan spesifik lokasi yang dibutuhkan pengguna.
METODOLOGI
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2014. Waktu penelitian
Februari sampai Desember 2014.
Jenis dan Sumber Data
Data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari Dinas instansi
terkait di daerah maupun propinsi (Bappeda, Dinas pertanian, perkebunan, peternakan,
BPS). Data primer berasal dari responden sebanyak 80 orang yang dibutuhkan sebagai
validasi data dan juga untuk menjawab tujuan dari kajian digali langsung dari beberapa
informasi kunci (key informant) melalui pendekatan FGD dengan menggunakan
kuisioner.
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Metode Analisis
Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dengan
menggunakan tabulasi dan kuantitatif meliputi identifikasi komoditas unggulan serta
kebutuhan teknologi.
Analisis Penentuan Komoditas Unggulan
Penelitian dilaksanakan melalui metode survey kepada petani-petani kunci (key
farmers) dan / atau ketua kelompoktani, penyuluh pertanian lapangan, analisis dilakukan
secara deskriptif. Selanjutnya identifikasi kepada potensi/pangsa komoditas dilakukan
melalui deskstudy terhadap data statistik pertanian. Untuk melihat keunggulan komparatif
masing-masing komoditas unggulan dilakukan análisis Location Quotient dengan formula
matematik sebagai berikut:
pi/pt
LQ =
Pi/Pt
Dimana:
Pi
= luas areal panen komoditas i pada tingkat wilayah Kabupaten/Kota
Pt
= total luas areal panen subsector komoditas i pada wilayah
Kabupaten/Kota
Pi
= luas areal panen komoditas i pada tingkat wilayah Provinsi
Pt
= total luas areal panen subsector komoditaas i pada wilayah Provinsi
Hasil perhitungan LQ menghasilkan 3 (tiga) kriteria, yaitu:
(a) LQ>1;artinya komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan.
Komoditas memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi
kebutuhan wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor keluar wilayah;
(b) LQ=1;artinya komoditas itu tergolong non basis, tidak memiliki keunggulan
komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri
dan tidak mampu diekspor;
(c) LQ< 1; artinya komoditas ini juga termasuk non basis. Produksi komoditas di suatu
wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor
dari luar.
Interpretasi nilai LQ, nilai LQ yang diperoleh akan berada dalam kisaran lebih
kecil atau sama dengan satu sampai lebih besar dari angka 1, atau 1 > LQ > 1. Besaran
nilai LQ menunjukkan besaran derajat spesialisasi atau konsentrasi dari komoditas itu di
wilayah yang bersangkutan relative terhadap wilayah referensi. Artinya semakin besar
nilai LQ di suatu wilayah, semakin besar pula derajat konsentrasi di wilayah tersebut
(Hendayana, 2003).
Identifikasi Kebutuhan Teknologi Spesifik Lokasi
Identifikasi kebutuhan teknologi dengan melakukan Focus Group Discussion
(FGD). FGD dilaksanakan di kabupaten/kota sentra komoditas unggulan dengan
menghadirkan Bappeda, SKPD satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup
pertanian/peternakan, BPP, Bakorluh, dan ketua gapoktan.
Analisis dan Pengolahan Data
Analisis data meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif. Data hasil survey yang
terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis. Pengolahan data menggunakan program exel

227

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

pada Microsoft Office. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan statistic sederhana
dengan basis data dan informasi yang diturunkan dari hasil survey.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan Komoditas Unggulan
Penentuan komoditas unggulan daerah merupakan langkah awal menuju
pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan
komperatif dan kompetitif.
Untuk mencapai efisiensi dapat ditempuh dengan
mengembangkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif baik ditinjau dari
sisi penawaran maupun permintaan.
Komoditas Unggulan dan Prioritas Komoditas Unggulan Pertanian
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menginisiasi komoditas
unggulan adalah metode Location Quotient (LQ). Analisis ini digunakan untuk
mengidentifikasi komoditas pertanian unggulan di setiap kabupaten yang dapat
dikembangkan di
Provinsi Gorontalo. Tiap-tiap kabupaten cenderung memiliki
komoditas yang berbeda-beda tergantung potensi dari kabupaten masing-masing.
Semakin tinggi nilai LQ maka semakin tinggi pula keunggulan potensi komoditas
tersebut. Sedangkan dalam lingkup nasional, menurut Wijaya (dalam Azhar, et al,
2001, 2) suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut di wilayah tertentu
mampu bersaing dengan sektor sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar
domestik atau nasional. Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis (unggulan),
maka
sektor tersebut harus mampu mengekspor produknya ke daerah atau wilayah lain,
sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan), maka
sektor tersebut harus mengimpor produk tersebut dari daerah lain. Sehingga dapat
dipahami bahwa suatu sektor basis (unggulan) adalah sektor yang memiliki keunggulan
komparatif.
Tabel 1 menunjukkan, terdapat 8 jenis komoditas tanaman pangan yang
didentifikasi dari 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Gorontalo yaitu padi sawah, padi
ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedele.
Jika mengacu pada nilai LQ > 1, maka dari 8 jenis komoditas pangan itu, padi
merupakan komoditas pangan paling unggul karena sebaran padi yang memiliki kriteria
LQ > 1 berada di tiga kabupaten dan satu kota, urutan kedua, dan ketiga adalah kacang
hijau, jagung yang masing – masing menyebar di 4 dan 3 kabupaten.
Dilihat dari kisaran nilainya, range nilai LQ padi pada 3 kabupaten dan 1 kota itu
berkisar antara 1.70 sampai paling tinggi yaitu 3.39. Dengan nilai LQ 3.39 artinya
produksi padi diwilayah itu tingkat konsentrasi areal panennya 3.39 kali lebih tinggi
dibandingkan areal panen padi provinsi. Nilai LQ padi paling tinggi terdapat di Kota
Gorontalo untuk padi sawah, padi ladang di Kabupaten Gorontalo Utara dengan nilai LQ
5.24 dan gabungan padi sawah dan ladang, kabupaten paling unggul adalah Kabupaten
Gorontalo Utara.
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Tabel 1. Hasil identifikasi komoditas unggulan di Provinsi Gorontalo Tahun 2014
Komoditas
Kabupaten Padi
Padi
Jagung Ubi
Ubi
Kacang Kacang Kacang
/Kota
sawah
ladang
kayu jalar
tanah
hijau
kedele
Kabupaten
Boalemo
0,63
0,71
1,16
1,08 0,75
0,41
0,55
0,14
Kabupaten
Gorontalo 1,72
1,05
0,71
1,08 0,92
1, 96
1,04
0,27
Kabupaten
Pohuwato 0,35
0,02
1,27
0,50 0,83
0,35
1,11
2,32
Kabupaten
Bone
Bolango
2,11
2,70
0,50
4,48 4,54
2,52
1,02
0,08
Kab.
Gorontalo
Utara
1,70
5,24
0,71
1,12 1,05
1,70
1,62
0,11
Kota
Gorontalo 3,39
0,04
0,71 0,07
0,02
0,03
Sumber : Data Primer Olahan, 2014.
Hal menarik disini adalah posisi Kota Gorontalo yang memiliki nilai LQ padi
yang relatif tinggi hingga mencapai 3.39 mengalahkan Kabupaten Bone Bolango (2.11)
dan Kabupaten Gorontalo (1.72). Padahal secara empiris total lahan sawah relatif kecil
dan tidak dominan dibandingkan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo.
Hal ini bisa dijelaskan dengan mengacu pada pengertian LQ sendiri yang merupakan
pembagian antara share terhadap share. Hal ini sesuai dengan pendapat Hendayana
(2003) yang menyatakan bahwa nilai LQ yang tinggi bukan mencerminkan areal panen
yang luas, akan tetapi merupakan cerminan nilai relatif terhadap share komoditas dalam
provinsi.
Meskipun jagung masih merupakan komoditi basis di Kabupaten Pohuwato (LQ
= 1.27), terlihat dari hasil analisis adanya kecenderungan penurunan nilai LQ. Hal ini
disebabkan karena kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Gorontalo juga ternyata
memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap total jagung Gorontalo. Oleh karena
itu, apabila pemerintah Kabupaten Pohuwato tetap mengunggulkan jagung sebagai
komoditi andalan, diperlukan berbagai perbaikan baik dalam budidaya jagung misalnya
aspek teknisnya maupun dari distribusi dan pemasarannya sehingga Kabupaten
Pohuwato benar-benar menjadi sentra jagung di Provinsi Gorontalo. Menurut S.G. Jocom
et al (2009) bahwa komoditi jagung merupakan komoditi basis di Provinsi Gorontalo
dengan nilai LQ jagung sebelum agropolitan, yaitu tahun 2000 sampai 2002 cenderung
menurun (bernilai 4.62 tahun 2000 dan 3.62 tahun 2002). Namun, setelah program
agropolitan bergulir, nilai LQ komoditi jagung mulai mengalami peningkatan, yaitu
bernilai 4.48 tahun 2003 dan 6.34 tahun 2006.
Identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi
Identifikasi kendala/permasalahan yang sering dihadapi dalam pengembangan
komoditas unggulan serta identifikasi teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan
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komoditas unggulan di Provinsi Gorontalo dilakukan melalui Focus Group Discussion
(FGD).
Identifikasi Kendala/Permasalahan dalam Pengembangan Komoditas Unggulan.
Teknologi merupakan salah satu faktor pengungkit komoditas unggulan di
Provinsi Gorontalo.
Keberadaan teknologi juga berperan penting dalam upaya
peningkatan capaian produktivitas ditingkat lapangan. Berdasarkan hasil Focus Group
Discussion (FGD), terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangan komoditas
tanaman pangan (padi dan jagung). Permasalahan komoditas padi antara lain penurunan
produksi yang diakibatkan oleh banyaknya hama kepinding tanah yang menyerang saat
tanaman dipersemaian. Hama kepinding tanah menyerang tanaman padi di Kabupaten
Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu permasalahan lainnya adalah
kurangnya tenaga kerja saat penanaman, hal ini karena penanaman yang serentak
dilaksanakan sedangkan regu tanam yang tidak mencukupi atau kurangnya regu tanam.
Akibat kurangnya tenaga kerja karena petani banyak yang beralih pekerjaan untuk
menunjang kehidupan rumah tangganya.
Kondisi yang berbeda di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, permasalahan
penurunan produksi padi sawah diakibatkan oleh dosis pupuk masih menggunakan
rekomendasi yang lama, OPT (penggerek batang, kepinding tanah, walangsangit), serta
kurangnya ketersediaan air, sehingga kondisi pertanaman padi sawah tidak optimal.
Kurangnya ketersediaan air akibat kekeringan yang melanda Kabupaten Gorontalo Utara.
Berbagai upaya yang dilakukan agar ancaman gagal panen tidak membayangi, dirasa sulit
mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh untuk mengalirkan air
di sawah seluas 1,5 hektare harus menyewa alkon atau mesin pengisap air, dengan biaya
sewa alkon sebesar Rp. 50.000 – Rp. 60.000 per hari, ditambah biaya bensin 5 liter
sehingga cukup tinggi biaya operasional yang dikeluarkan.
Terkait penurunan produksi, jagung juga dihadapkan pada permasalahan.
Berdasarkan hasil FGD antara lain dengan menanam jagung penghasilan petani masih
rendah, system ijon, terjadi gagal panen, terlambat melakukan pemupukan. Sistem ijon
yang dijalankan oleh tengkulak tidak membuat petani mendapatkan keuntungan yang
lebih, petani tetap pada sisi yang dirugikan, karena nilai tambah terbesar bukan dinikmati
petani, tetapi dirasakan oleh pedagang pengumpul atau tengkulak.
Untuk meningkatkan nilai tambah produk tanaman jagung selain dijual secara
pipilan dapat juga diolah menjadi tepung dan minyak jagung, di samping makanan ringan
lainnya, dan pakan ternak. Namun di Provinsi Gorontalo belum tersedia sarana dan
prasarana pendukung seperti industri pengolah hasil jagung, baik pengolah menjadi bahan
pangan atau sebagai pakan ternak dengan kapasitas produksi yang cukup besar.
Ketersediaan sarana tersebut dapat memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja,
peningkatan ketrampilan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Usaha pengembangan jagung walaupun telah menunjukkan hasilnya, namun
belum memuaskan, karena penanaman jagung yang masih monokultur, selain itu masih
banyak lahan-lahan potensial yang belum dikembangkan dan dimanfaatkan serta masih
banyak petani dengan lahan garapan relatif sempit.
Hal ini sejalan dengan hasil
penelitian Fadwiwati (2013) dari 350 responden petani jagung di Provinsi Gorontalo rata
– rata kepemilikan lahan pertanaman jagung bervariasi sekitar 0.1-3.0 hektare.
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Tabel 2. Identifikasi kendala/permasalahan dalam pengembangan komoditas unggulan
tanaman pangan.
Komoditas
Masalah
Akar Masalah
Unggulan
TanamanPangan
Padi
Penurunan

Hama kepinding tanah menyerang
produksi
saat
di
persemaian,
sulit
pemberantasannya.

Kurang tenaga kerja.

Regu tanam kurang

Organisme Pengganggu Tanaman
(penggerek batang, walangsangit),

kurangnya ketersediaan air
Jagung
Penurunan

Penyakit bulai di musim gaduh,
produksi,
gagal
Provinsi Gorontalo masuk endemik.
panen

Pemupukan belum berimbang
Pendapatan rendah, 
Harga fluktuasi
sistem ijon

Penanaman masih monokultur
Terlambat

Terbatasnya ketersediaan pupuk saat
melakukan
dibutuhkan,
keterbatasan
pemupukan
kemampuan petani untuk membeli.
Sumber : Data Hasil FGD
Identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi
Uraian kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan komoditas
unggulan, maka diperlukan solusi, kebutuhan dan alternatif untuk keluar dari
permasalahan tersebut. Solusi, kebutuhan teknologi dan alternatif teknologi disajikan
pada Tabel 3.
Tabel 3. Solusi, kebutuhan dan alternatif teknologi pengembangan komoditas unggulan
tanaman pangan di Provinsi Gorontalo Tahun 2014.
Komoditas
Solusi Masalah
Kebutuhan Inovasi
Alternatif Inovasi
Unggulan
Tanaman
 Pengendalian
 Teknologi
 Teknologi
PHT
Pangan Padi
secara massal
pengendalian
dengan
hama penyakit.
pembasmian
 Rekomendasi
pemupukan
 Pemupukan
serangga dewasa,
(penggunaan
berimbang.
penggunaan
perangkat
uji  Teknologi
petromax di tempat
pembuatan
tanah sawah keluar
kepinding
embung.
PUTS).
dibawah petromax
 Penggunaan
 Penggunaan
diberi wadah berisi
varietas
tahan
varietas unggul
air sabun,
penggerek,
tahan kekeringan  Penggunaan
memperhatikan
kalender tanam
 Inovasi
penerbangan
kelembagaan
 Perubahan
pola
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ngengat.
Huyula kembali
digalakkan.
Pelatihan untuk
regu tanam
Pembuatan
penampungan
air hujan.
Bantuan pompa
air/ alkon.
Pembuatan
sumur suntik







 penggunaan
 teknik
tanam
fungisida,
konservasi untuk
pemilihan
mempertahankan
kesuburan tanah
varietas yg tahan
bulai,
peta  Integrasi tanaman
endems
bulai
dan ternak
pengaturan pola
tanam.
 Uji tanah untuk
mengetahui
kebutuhan pupuk
(pemupukan
berimbang)
 pengadaan tester
(pengukuran
kadar air),
 penguatan
kelembagaan
petani pengecer
pupuk di tiap
kecamatan
 Pertanaman
jagung
secara
terpadu
Sumber : Data FGD, 2014
TanamanPan
gan Jagung







tanam, modifikasi
tanah dan sekam
membuat
batang
padi
keras
mengurangi
serangan kepinding.
Teknologi
mekanisasi,
penggunaan
alsintan, alat tanam.
Inovasi
kelembagaan .
Varietas
unggul
baru
tahan
kekeringan.
Teknologi
pembuatan embung
Teknologi
penggunaan
varietas
unggul
yang
tahan
penyakit.
Teknologi
konservasi lahan
Penggunaan
Biopestisida
Teknologi integrasi
tanaman dan ternak
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KESIMPULAN
Komoditas pertanian unggulan yang eksisting Kabupaten/Kota di Provinsi
Gorontalo telah ditetapkan berdasarkan arahan Gubernur, yang didukung oleh Dinas
Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo, serta instansi terkait lainnya baik
ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan nilai LQ bahwa komoditas
pertanian unggulan umumnya didominasi oleh komoditas tanaman pangan (padi dan
jagung).
Kebutuhan inovasi teknologi komoditas padi adalah teknologi pengendalian
hama penyakit, teknologi pemupukan berimbang, teknologi pembuatan embung, serta
penggunaan varietas unggul tahan kekeringan. Kebutuhan inovasi teknologi komoditas
jagung adalah teknologi penggunaan varietas unggul yang tahan penyakit, teknologi
konservasi lahan, penggunaan Biopestisida, serta teknologi integrasi tanaman dan ternak.
Implementasi kebijakan bahwa teknologi yang dibutuhkan perlu segera dikaji di
tingkat petani (lapangan) sesuai dengan kondisi spesifik lokasi dengan melibatkan
peneliti, penyuluh, petani dan instansi terkait lainnya.
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KAJIAN EKONOMI ALTERNATIF USAHA TANI JAGUNG DAN
KEDELAI DI LAHAN BEKAS TEMBAKAU
Irma Mardian, Nani Herawati dan Sudarto
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
Jl. Raya Peninjauan , Narmada, NTB
irmamardian@yahoo.com

ABSTRAK
Perluasan areal tanam untuk peningkatan produksi tanaman pangan kini
dialihkan ke lahan marginal karena semakin berkurangnya lahan akibat alih
fungsi. Lahan bekas pertanaman tembakau kini banyak terlantar dan tidak
ditanami lagi karena faktor biaya produksi yang semakin meningkat sedangkan di
satu sisi hasil semakin menurun. Oleh karena itu petani perlu diberikan alternatif
usaha tani pengganti di lahan bekas tembakau. Pengkajian ini bertujuan untuk
menguji kelayakan ekonomi alternatif usahatani yang lebih efisien dan sesuai
dengan kondisi agroekosistem spesifik lokasi yakni jagung dan kedelai sebagai
komoditas pengganti di lahan bekas tanaman tembakau. Pengkajian dilaksanakan
di desa Jango Kabupaten Lombok Tengah pada MK II tahun 2013. Metode yang
digunakan adalah action research di lahan petani seluas 5,15 ha dengan petani
sebagai ulangan. Adapun teknologi yang diintroduksi adalah komponen PTT
jagung dan kedelai. Hasil yang dicapai menunjukkan rata-rata produktivitas
jagung 5,37 t/ha sedangkan kedelai sebesar 1,32 t/ha. Analisis kelayakan
finansial menunjukkan R/C komoditas jagung sebesar 1,44 lebih tinggi
dibandingkan kedelai sebesar 1,17. Dengan demikian komoditas jagung lebih
layak dan sesuai untuk diusahakan di lahan bekas tembakau
Kata kunci: kelayakan, usaha tani, jagung, kedelai, lahan bekas tembakau
PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu
prioritas pembangunan daerah, hal ini didasari atas potensi sektor pertanian yang
demikian besar dan tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk.
Tembakau merupakan salah satu komoditas unggulan pulau Lombok khususnya
di kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. luasan tanaman tembakau 29.759 ha,
terluas terdapat di Kabupaten Lombok timur (17.862 ha) dan Kabupaten Lombok Tengah
(11.727 ha) (BPS, 2010). Namun akhir-akhir ini terjadi penurunan produksi, ada beberapa
faktor yang menyebabkan yaitu penggunaan lahan secara terus menerus untuk menanam
tembakau mengakibatkan menurunnya kualitas lahan, degradasi lahan, alih fungsi lahan
yang cukup intensif, terjadinya krisis air, faktor selanjutnya adalah perubahan iklim
dimana curah hujan yang meningkat sehingga mutu daun tembakau cenderung menurun
karena banyaknya hujan dan kelembaban yang cenderung tinggi, berdampak pada
keuntungan yang diperoleh petani tembakau cenderung turun, faktor lainya adalah
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pencabutan subsidi bahan bakar minyak sebagai bahan bakar oven tembakau yang
berdampak pada besarnya input yang dikeluarkan.
Kondisi ini menjadi masalah bagi petani tembakau karena usaha tani tembakau
menjadi kurang menguntungkan lagi. Dengan demikian petani perlu mencari alternatif
usaha tani lain untuk mengganti usaha tani.
Salah satu solusi atas permasalahan di atas adalah dengan mencari alternatif
usahatani pengganti tembakau. Hal ini dimaksudkan untuk konversi beberapa lokasi
tembakau yang produktivitasnya rendah yang bermuara pada keuntungan yang rendah,
dengan alternatif usahatani yang lebih menguntungkan dari sisi efisiensi usaha tani.
Pertimbangan pemilihan jenis usahatani alternatif ini tentu berdasarkan kesesuaian lahan,
teknologi, kelayakan usaha tani dan prospek pasarnya.
Sejalan dengan pembangunan pertanian yang berhajat mewujudkan swasembada
pangan padi, jagung dan kedelai, maka perluasan areal tanam diarahkan ke lahan
marginal atau lahan baru (Kementerian Pertanian, 2015). Oleh karena itu, lahan bekas
tembakau dapat dijadikan alternatif usaha tani jagung dan kedelai.
Jagung banyak dikonsumsi dan diproduksi di lahan marginal. Jagung dapat
menghasilkan produktivitas yang tinggi pada lingkungan yang sesuai dan teknologi
agronomi yang tepat (Setyowati dan Utami, 2013). Tanaman jagung membutuhkan unsur
makro N, P dan K dalam jumlah cukup untuk perkembangan vegetatif dan generatif
(Surtinah, 2012). Lahan marginal seringkali bermasalah pada ketersediaan unsure hara
sehingga pemupukan yang tepat perlu dilakukan. Pemanfaatan pupuk organic/hayati
merupakan alternatif untuk memperbaiki kesuburan tanah marginal (Margarettha, 2010)
Demikian pula untuk tanaman kedelai, hasil kedelai yang tinggi diperlukan unsur
hara dan mineral yang dalam jumlah cukup atau seimbang dalam memenuhi kebutuhan
tersebut. Kedelai membutuhkan dan menyerap hara makro atau N, P, dan K dalam jumlah
besar. Pemupukan, penggunaan jarak tanam dan penggunaan varietas unggul mampu
meningkatkan hasil kedelai (Marliah dkk, 2012)
Kajian ini bertujuan untuk menguji kelayakan ekonomi alternatif usahatani yang
lebih efisien dan sesuai dengan kondisi agroekosistem spesifik lokasi yakni jagung dan
kedelai sebagai komoditas pengganti di lahan bekas tanaman tembakau.
METODOLOGI
Pengkajian ini dilakukan di Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok
Tengah pada bulan Juni - November 2013. Pengkajian menguji kesesuaian dan efisiensi
ekonomi usaha tani jagung seluas 3,725 ha dan kedelai 1,425 ha di lahan bekas tembakau.
Adapun teknologi introduksi yang diaplikasikan pada uji kesesuaian komoditas ini adalah
sebagai berikut:
Tabel 1. Teknologi introduksi budidaya jagung
Uraian
Teknologi introduksi budidaya jagung
Periode tanam
Juni – Nopember (MK. II)
Pengoalahan tanah
Tanpa olah tanah
Varietas
Hibrida atau komposit
Jarak tanam
75 x 25 cm, cara tanam ditugal.
Jumlah biji
1 biji/lubang
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Pemupukan

Penyiangan
Pembubunan
Pengendalian OPT
Pengairan

Panen dan prosesing

250 kg NPK, 250 kg Urea per hektar.
- Pupuk dasar 250 kg/ha NPK diberikan pada tanam berumur 5 – 10
HST.
- Pupuk susulan I 100 kg/ha Urea pada umur 21 – 28 HST.
- Pupuk susulan II 150 kg/ha Urea pada umur 42 - 48 HST.
2 kali, secara manual dan menggunakan herbisida Calaris
Dilakukan bersamaan dengan penyiangan
Belalang, dikendalikan dengan Regent
Dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan fase pertumbuhan
tanaman.
- awal pertumbuhan vegetatif yaitu pada 15 – 21 hari setelah tanam
(hst),
- saat berbunga ( 25-35 hst),
- dan saat pengisian polong (55 – 70 hst).
- Panen tua, kupas klobot, petik, pipil, jemur 2 hari.

Tabel 2. Teknologi introduksi budidaya kedelai
Uraian
Teknologi introduksi budidaya kedelai
Periode tanam
Juni - Nopember (MK. II)
Pengoalahan tanah
Tanpa olah tanah
Saluran drainase
Saluran setiap 4 – 5 m dengan kedalaman 25 – 30 cm dan
lebar 30 cm
Varietas
Anjasmoro
Kebutuhan benih
50 kg/ha. Perlakuan benih, dicampur dengan Marshal 200
EC sebelum tanam (20 g/5 kg benih).
Jarak tanam
40 x 10-15 cm. Cara tanam ditugal 2-3 cm.
Jumlah biji
2-3 biji/lubang
Penggunaan mulsa jerami
- Pemberian sebanyak 5 t/ha, dihamparkan merata dengan
ketebalan < 10 cm
Pemupukan
Pupuk NPK dengan dosis 150 kg/ha dan diberikan
seluruhnya pada saat tanam.
Pengairan
Awal pertumbuhan vegetatif yaitu pada 15 – 21 hari
setelah tanam (hst), saat berbunga ( 25-35 hst), dan saat
pengisian polong (55 – 70 hst).
Penyiangan
Dilakukan minimal 2 kali
Pengendalian hama
- Pengendalian hama dilakukan berdasarkan pemantauan.
Pengendalian penyakit
- Pengendalian hama dilakukan berdasarkan pemantauan.
Panen dan prosesing
- Panen dilakukan pada saat biji mencapai fase masak atau
yang ditandai dengan 95 % polong telah berwarna coklat
atau kehitaman dan sebagian besar daun pada tanaman
sudah rontok
- Panen dilakukan dengan cara memotong pangkal batang.
Data yang dihimpun meliputi data produktivitas, input dan output usaha tani.
Data sosial ekonomi melalui survey dengan menggunakan kuesioner, data dukung
melalui penelusuran deskstudy.
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Untuk mengukur tingkat efisiensi usahatani antara komoditas adalah dengan
menghitung R/C ratio masing-masing komoditas. Dimana semakin besar R/C ratio suatu
komoditas maka semakin efisien penggunaan inputnya (Swastika, 2004)..
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik lahan
Desa Jango Kecamatan Janapria kabupaten Lombok Tengah merupakan salah
satu penghasil tembakau. Pola tanam di lokasi pengkajian adalah padi-tembakau-bero.
Perubahan iklim yang tidak menentu serta curah hujan tinggi menyebabkan rendahnya
mutu tembakau. Selain itu penghapusan subsidi minyak tanah menyebabkan
pembengkakan biaya produksi sehingga petani banyak yang tidak bisa mengusahakan
tembakau. Oleh karena itu perlu diberikan pilihan alternatif komoditas pengganti
tembakau.
Hal ini dimaksudkan untuk konversi beberapa lokasi tembakau yang
produktivitasnya rendah yang bermuara pada keuntungan yang rendah, dengan alternatif
usahatani yang lebih menguntungkan dari sisi efisiensi usaha tani. Pertimbangan
pemilihan jenis usahatani alternatif ini tentu berdasarkan kesesuaian lahan, teknologi, dan
prospek pasarnya.
Produktivitas
Produktivitas merupakan hasil dari penggunaan beberapa komponen teknologi
PTT yakni utamanya varietas unggul, pemupukan, jarak tanam dan pengendalian OPT.
Komponen teknologi diperlukan untuk meningkatkan produksi baik jagung maupun
kedelai karena berbagai faktor seperti penurunan kualitas/kesuburan tanah lahan, atau
berkurangnya lahan pertanian termasuk lahan tanaman pangan, sehingga memerlukan
upaya khusus untuk meningkatkan produksi. Adapun data produktivitas jagung dan
kedelai yang diujicobakan disajikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3. Produktivitas jagung dan kedelai, MK II. 2013
No.
Komoditas
Produktivitas t/ha
1
Jagung
5,36
2
Kedelai
1,32
Nilai produktivitas jagung sebesar 5,36 t/ha menunjukkan produktivitas masih
dapat ditingkatkan mengingat produktivitas jagung hibrida mampu mencapai 10 t/ha.
Namun untuk lahan marginal bekas tembakau yang baru pertama kali ditanami jagung
angka ini cukup baik. Menurut PEDUM UPSUS PAJALE produktivitas minimal di areal
tanam baru minimal 5 t/ha (Kementerian Pertanian, 2015). Dengan masukan inovasi
teknologi diharapkan ke depannya produktivitas akan dapat ditingkatkan
Produktivitas kedelai yang dicapai rata-rata 1,32 t/ha. Angka ini cukup rendah
mengingat potensi hasil VUB kedelai mencapai 2,5-3 t/ha. Dari hasil produktivitas
komoditas jagung dan kedelai di lokasi kajian menunjukkan komoditas jagung lebih
adaptif dan prospek untuk dikembangkan di lahan bekas tembakau.
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Rendahnya produktivitas yang dicapai untuk komoditas jagung dan kedelai
diduga karena merosotnya kesuburan tanah akibat tidak adanya biomassa yang
dikembalikan pada saat bertanaman tembakau, tidak adanya pergiliran tanaman, dan
ditambah pula dengan penggunaan pupuk pada tembakau yang tidak sesuai rekomendasi.
Hal ini sesuai dengan hasil kajian Wiyasa, 2004 di Kabupaten Lombok Timur.
Menurut Adie dan Marwoto (2011) diperlukan rakitan teknologi untuk
meningkatkan produksi tanaman. Komponen teknologi yang dimaksud adalah :1) varietas
unggul dengan beragam karakter yang meliputi potensi hasil, umur panen, kesesuaian
dengan tipe lahan serta penyediaan benih sumber, 2) penyiapan lahan /pengolahan tanah,
3) pengolahan hara/pemupukan, dan pengelolaan air/lengas tanah, 4) pengelolaan
organisme pengganggu tanaman, 5) waktu dan sistem panen/pasca panen, 6) proses
produksi tanaman melalui pendekatan pengelolaan tanaman terpadu. Demikian pula hasil
kajian Margarettha, 2010 menunjukkan bahwa lahan marginal dapat ditingkatkan
kesuburan dengan penambahan bahan organic. Surtinah, 2012 juga menyatakan
pemberian pupuk terutama harga makro dengan dosis yang tepat akan meningkatkan hasil
jagung. Hasil kajian Marliyah dkk, 2012 pun menyatakan bahwa penggunaan varietas
unggul berdaya hasil tinggi dapat membantu meningkatkan produktivitas kedelai.
Kelayakan Usahatani
Selain produktivitas, indikator sebagai tolak ukur kelayakan usaha tani adalah
rasio R/C dan B/C. Hasil analisa kelayakan usaha tani di lokasi pengkajian disajikan pada
tabel sebagai berikut:
Indikator finansial yang dijadikan tolok ukur untuk menunjukkan suatu teknologi
layak untuk diterapkan adalah kelayakan usaha tani dengan R/C lebih dari satu. Hasil
analisis usahatani jagung dengan menerapkan teknologi introduksi menunjukkan bahwa
nilai R/C atas biaya tunai (tanpa memperhitungkan sewa lahan) sebesar 1,91 (Tabel 4).
Nilai ini menunjukkan bahwa introduksi teknologi tersebut sangat layak diterapkan. Hasil
ini sejalan dengan hasil penelitian Supriono, 2000; Rasyid, 2013; Syafruddin dkk, 2014
dimana penggunaan benih bersertifikat, varietas unggul baru, jarak tanam, dan
pemupukan dapat meningkatkan produktivitas kedelai serta pendapatan petani.
Sedangkan nilai R/C atas biaya tunai pada komoditas kedelai sebesar 1,72 sedangkan
parameter B/C menunjukkan nilai B/C atas biaya tunai untuk komoditas jagung sebesar
0,44 yang artinya setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan akan mendatangkan keuntungan
sebesar 0,44 rupiah sedangkan untuk kedelai nilai B/C sebesar 0.17 artinya pada kegiatan
usaha tani kedelai setiap rupiah yang dikeluarkan akan mendatangkan keuntungan hanya
0,17 rupiah. Dengan demikian usaha tani jagung lebih layak dan mendatangkan
pendapatan yang lebih tinggi bagi petani di lahan bekas tembakau.
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Tabel 4. Analisa usaha tani
Komoditas

No.

Uraian

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sewa lahan (opportunity cost) (Rp/ha)
Biaya sarana produksi/(Rp/ha)
Biaya tenaga kerja/(Rp/ha)
Bunga modal (Rp/ha)
Biaya tunai (Rp/ha)
Biaya total (Rp/ha)
Produksi biji/polong (kg/ha)
Nilai produksi (Rp/ha)
Pendapatan (Rp/ha)
- Atas biaya tunai
- Atas biaya total
Nilai R/C
- R/C atas biaya tunai
- R/C atas biaya total
Nilai B/C
- B/C atas biaya tunai
- B/C atas biaya total

10

11

Jagung
2.000.000
1.910.000
4.029.000
237.560
6.176.560
8.176.560
5360
11.792.000

Kedelai
2.000.000
865.000
3.195.000
162.400
4.222.400
6.222.400
1.320
7.260.000

5.615.440
3.615.440

3.037.600
1.037.600

1,91
1,44

1,72
1,17

0,91
0,44

0,72
0,17

KESIMPULAN
1.
2.
3.

Komoditas jagung dan kedelai layak diusahakan di lahan bekas tembakau.
Produktivitas jagung sebesar 5, 37 t/ha lebih baik daripada pencapaian produktivitas
kedelai yang hanya rata-rata mencapai 1,32 t/ha
Ditinjau dari kelayakan financial, rasio B/C usaha tani jagung lebih layak yakni
sebesar 0,44 dan mendatangkan keuntungan lebih tinggi daripada kedelai yang nilai
B/C hanya sebesar 0,17
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ABSTRAK
Tungro sebagai salah satu penyakit penting padi perlu mendapat perhatian khusus,
sebagai upaya menyelamatkan ketahanan pangan di Indonesia. Peran petani dalam
upaya pengendalian penyakit tungro menjadi hal yang penting mengingat petani sebagai
pelaku utama produksi padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku petani
mengenai budidaya padi di daerah hot spot tungro. Penelitian ini dilakukan pada bulan
September 2015. Metode pengambilan sampel lokasi dan responden menggunakan
purposive sampling yaitu secara sengaja dipilih daerah yang pernah menjadi area hot
spot tungro sehingga ditentukan Desa Ciro-Ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten
Sidenreng Rappang. Sampel petani yang diambil yaitu sebanyak 40 orang. Pengambilan
data dengan metode survey menggunakan bantuan kuesioner. Analisis data yang
digunakan adalah diskriptif dengan memaparkan pangsa perilaku petani responden
dalam budidaya padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku petani di Ciro-Ciroe
telah melaksanakan pengendalian penyakit tungro sesuai dengan anjuran diantaranya:
pemilihan varietas, penggunaan varietas tahan, metode penanaman (tabela), waktu
tanam tepat, pola tanam serempak, pola penanaman jajar legowo, irigasi berselang,
pengolahan lahan, dan pemupukan. Namun demikian masih ada perilaku petani yang
tidak sesuai anjuran diantaranya penerapan pergiliran varietas maupun pergiliran
tanaman dan pengendalian gulma.
Kata kunci : tungro, padi, pengendalian tungro, perilaku petani, budidaya
PENDAHULUAN
Tungro merupakan salah satu penyakit padi yang perlu mendapat perhatian, mengingat
tungro menduduki 4 besar penyakit berbahaya pada padi. Hal ini akan menjadi ancaman
serius bagi ketahanan pangan di Indonesia, jika tidak dilakukan pemantauan dan
pengendalian terhadap tungro secara terpadu. Peran aktif petani sangat dibutuhkan,
mengingat petani sebagai pelaku utama dalam proses produksi dan budidaya padi.
Perilaku petani dalam proses budidaya padi kaitannya dengan penerapan komponen
pengendalian penyakit tungro layak untuk diperhatikan agar penyebaran virus tungro
dapat dikendalikan.
Penyakit tungro berkembang di suatu wilayah dapat diprediksi dari serangan yang terjadi
di daerah yang merupakan hot spot penyakit tungro, artinya bahwa jika daerah hot spot
terjadi serangan maka kemungkinan besar di wilayah lain juga terjadi serangan penyakit
tungro. Kegiatan pemantauan keberadaan sumber inokulum dan fluktuasi populasi
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wereng hijau (vektor virus tungro) di daerah hot spot penyakit tungro dilakukan terusmenerus diiringi dengan penerapan komponen pengendalian yang dianjurkan di wilayah
setempat.
Pengendalian penyakit tungro harus dilakukan secara komperehensif dengan
memperhatikan berbagai aspek seperti penyebaran virus tungro, fluktuasi populasi
wereng hijau, perubahan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi petani (Hasanuddin et al.
2001 dalam Pakki 2010). Penelitian ini bertunjuan untuk mengetahui perilaku petani
mengenai budidaya padi di daerah hot spot tungro.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015. Metode pengambilan sampel lokasi
dan responden menggunakan purposive sampling yaitu secara sengaja dipilih daerah yang
menjadi area hot spot tungro. Sampel petani yang diambil yaitu sebanyak 40 orang.
Pengambilan data dengan metode survey menggunakan bantuan kuesioner yang telah
disiapkan. Analisis data yang digunakan adalah diskriptif dengan memaparkan pangsa
perilaku petani responden dalam budidaya padi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani
Karakteristik petani menggambarkan kondisi sosial ekonomi petani. Pada penelitian ini
karakteristik petani yang diteliti yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan
pengalaman (sosial) serta luas lahan (ekonomi). Karakteristik petani hasil survey
ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Petani di Daerah Hot Spot Tungro
Karakteristik Responden

Jumlah

Persentase (%)

Umur
< 30 Tahun (Sangat Muda)
31-40 Tahun (Muda)
41-50 Tahun (Paruh Baya)
51-60 (Tua)
>60 Tahun (Usia lanjut)
Total

7
12
6
9
6
40

17.5
30
15
22.5
15

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total

38
2
40

95
5

Pendidikan
SD
SLTP
SMU
Sarjan
Total

26
6
5
3
40

65
15
12.5
7.5
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Pengalaman
< 5 tahun
6-15 tahun
>16 tahun
Total

3
13
24
40

7.5
32.5
60

Luas Lahan
<0.5 ha
0.5- 1 ha
>1 ha
Total

12
21
7
40

30
52.5
17.5

Mardikanto (1993) dalam Damiri dan Sutedjo (2013) menyatakan bahwa umur
merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi efisiensi belajar, karena akan
mempengaruhi minatnya terhadap jenis pekerjaan tertentu, sehingga umur seseorang akan
berpengaruh terhadap motivasinya untuk belajar. Usia petani responden didominasi oleh
usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja petani di daerah Ciro-Ciroe lebih tinggi.
Soekatawi (2005) menyatakan bahwa petani yang lebih tua cenderung kurang melakukan
difusi inovasi pertanian daripada petani yang relatif muda. Hal ini disebabkan
pertimbangan praktis diantaranya kesejahteraan, kekuatan yang sudah menurun dan
menikmati masa tua.
Jenis kelamin petani didominasi oleh kaum pria, sehingga dalam pengambilan keputusan
usaha tani didominasi oleh kaum pria. Licuanan (1996) dalam Suradisastra dan Lubis
(2000) menyampaikan secara implisit bahwa peran wanita dalam kegiatan pertanian
masih berada dalam tingkat partisipasi fisik yang dimanifetasikan dalam bentuk
kontribusi fisik yang terukur secara kuantitatif. Peran kualitatif gender wanita dalam
keluarga tani, baik sebagai perencana maupun sebagai pengambil keputusan kurang
diakui.
Petani yang berpendidikan tinggi akan relative lebih cepat dalam melaksanakan adopsi
inovasi, begitu juga sebaliknya (Soekartawi, 2005). Pendidikan formal petani di daerah
Ciro-Ciroe di dominasi pendidikan tingkat dasar. Pendidikan merupakan sarana belajar,
yang selanjutnya diperkirakan akan menanamkan pengertian sikap yang menguntungkan
menuju penggunaan praktek pertanian yang lebih modern.
Keterampilan dan pengalaman dalam hal bertani dapat diukur dari lamanya bertani, yaitu
semakin lama bertani maka petani akan memiliki keterampilan yang lebih baik dan
pengalaman yang lebih banyak sehingga memiliki perilaku yang baik dalam mengelola
lahan pertaniannya. Pengalaman petani responden dalam usaha tani yang dilihat dari
lamanya bertani dapat diketahui bahwa sebagian besar antara 6 - 15 tahun.
Teori ekonomi pedesaan bahwa faktor lahan akan memacu usaha untuk menghasilkan
teknologi yang meningkatkan produktivitas (Ellis 2002 dalam Muljaningsih et al. 2012).
Luas lahan usaha tani merupakan keseluruhan luas lahan yang diusahakan petani
responden baik milik sendiri, menyewa, maupun menyakap. Luas lahan petani
berdasarkan hasil penelitian berada pada kisaran luas lahan 0,25 - 0,50 ha sehingga
tergolong luas tanah petani yang sempit. Dari wawancara diperoleh hasil bahwa sebagian
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besar petani responden memiliki lahan sempit. Menurut Soekrtawi (2005) bahwa status
sosial termasuk di dalamnya kepemilikan tanah yang luas akan mempengaruhi kecepatan
difusi inovasi dalam masyarakat.
Pemilihan Varietas
Penggunaan varietas tahan memiliki kontribusi yang besar terhadap penekanan
penyebaran dan pengendalian penyakit tungro (Ladja dan Widiarta 2012). Praptana
(2013) juga menyebutkan bahwa varietas tahan berperan peting dalam epidemi tungro,
dimana penanaman beberapa varietas tahan dengan sumber ketahanan yang berbeda dapat
mencegah terjadinya epidemi tungro.
Dari hasil wawancara diperoleh informasi diantaranya varietas yang digunakan oleh
petani, preferensi petani terhadap varietas, penentuan varietas yang akan ditanam dan
penggunaan varietas tahan penyakit tungro (Gambar 1).

Gambar 1.
Sebaran Minat Petani Responden di Daerah Hot Spot Tungro terhadap
Varietas Padi.
Pemilihan vaeitas yang memiliki bentuk beras yang disukai responden dapat ditentukan
berdasarkan bentuk gabah. Sedangkan pemilihan varietas berdasarkan karakter nasi dapat
diduga oleh penilaian karakter yang ada pada gabah gabah maupun beras (Rohaeni dkk.
2012). Persentase preferensi petani terhadap varietas tahan tungro cukup kecil (2,5%).
Petani lebih banyak memilih varietas Inpari 4 untuk ditanam di lahan sawahnya. Varietas
yang paling banyak digunakan di daerah Ciro-Ciroe yaitu varietas Inpari 4, bahkan
seluruh petani responden pernah menggunakan varietas ini. Sedangkan Inpari 7 sebagai
varietas tahan tungro merupakan varietas kedua yang banyak ditanam di daerah sampel.
Hal ini berarti bahwa penerapan pengendalian tungro menggunakan varietas tahan pada
daerah hot spot tungro termasuk sedang. Tidak maksimalnya pemilihan varietas unggul
tahan tungro yang disarankan bisa disebabkan oleh lambatnya proses adopsi varietas
tahan tungro, maka dalam kondisi aman atau cukup lama petani akan cenderung
menanam varietas tidak tahan tungro (Derajat et al. 2004 dalam Praptana dan Yasin
2008). Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan penggunaan varietas tahan masih
terus dilakukan oleh petani di daerah Ciro-Ciroe untuk mencegah terjadinya ledakan
tungro. Persentase pemilihan varietas tahan tungro oleh petani responden ditampilkan
pada Tabel 2.
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Tabel 2.
Pangsa Perilaku Pengggunaan Varietas Tahan Tungro oleh Petani
Responden di Daerah Hot Spot Tungro.
Uraian
Petani Pengguna Varietas Tahan Tungro
Jumlah
Persentase (%)
Pernah
20
50
Tidak Pernah
20
50
Penggunaan varietas tahan tungro memiliki kontribusi terhadap pengendalian penyakit
tungro. Praptana et al. (2013) menyatakan bahwa penggunaan varietas tahan merupakan
komonen pengendalian tungro yang ramah lingkungan serta sesuai dan mudah diterima
oleh petani karena tidak memerlukan biaya tambahan. Varietas unggul tahan tungro yang
disarankan antara lain Tukad Unda, Tukad Balian, Tukad Petanu, Kalimas, Bondoyudo,
Inpari 7 Lanrang, Inpari 8 Lanrang, Inpari 9 Elo untuk padi inbrida, sedangkan untuk padi
hibrida adalah Hipa 3 dan Hipa 4 (Ladja dan Widiarta 2008). Penggunaan varietas tahan
tungro oleh petani di Ciro-Ciroe seimbang persentasenya dengan petani yang tidak
menggunakan varietas tahan tungro. Hal ini menunjukkan adopsi petani dalam
penggunaan varietas tahan tungro masih perlu ditingkatkan.
Pemilihan varietas oleh petani sampel lebih banyak didasarkan pada hasil produksi yang
tinggi dari suatu varietas. Dasar pemilihan terbanyak kedua adalah varietas yang tahan
terhadap serahan hama dan penyakit padi dan terakhir varietas berumur pendek (tabel 3).
Tabel 3.
Pangsa Perilaku Dasar Pemilihan Varietas oleh Petani Responden di
Daerah Hot Spot Tungro.
Uraian
Petani Responden
Jumlah
Persentase (%)
Umur Pendek
3
7.5
Tahan HPT
15
37.5
Produksi Tinggi
22
55
Pergiliran Varietas
Selain sering terjadi di daerah dengan pola tanam tidak serempak, serangan penyakit
tungro juga terjadi di daerah dengan pola tanam padi-padi atau padi-padi-padi yang tidak
diimbangi dengan pergiliran varietas. Pergiliran varietas akan memperpanjang durasi
ketahanan varietas dan mengurangi tekanan seleksi wereng hijau (Praptana dan Yasin
2008). Sebanyak 32,5% petani di daerah hot spot tungro telah melakukan pergiliran
varietas tahan tungro (Tabel 4). Dalam kondisi tkidak terjadi serangan tungro pada tiga
musim tanam berturut-turut, pergiliran varietas tahan perlu dilakukan pada musim tanam
berikutnya untuk mencegah terjadinya adaptasi wereng hijau.
Tabel 4.
Pangsa perilaku pergiliran varietas tahan tungro oleh petani responden di
daerah hot spot tungro.
Uraian
Petani Responden
Jumlah
Persentase (%)
Melakukan
13
32.5
Tidak melakukan
27
67.5
40
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Rotasi tanaman paling efektif untuk mengendalikan hama yang memiliki kisaran
makanan sempit dan kemampuan migrasi terbatas terutama pada fase yang aktif makan
(Untung 2006). Rotasi tanaman umumnya dilakukan dengan menanam komoditas lain
selain padi setelah satu musim tanam (padi-palawija-padi) atau dua musim tanam (padipadi-palawija). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50 responden
(67.5%) tidak melakukan rotasi tanaman (Tabel 5).
Tabel 5.
Pangsa Perilaku Petani Dalam Pergiliran Komoditas oleh Petani
Responden di Daerah Hot Spot Tungro.
Uraian
Petani Responden
Jumlah
Persentase (%)
Melakukan
13
32.5
Tidak melakukan
27
67.5
40
Penanaman
Perilaku penanaman padi yang dilakukan petani Ciro-Ciroe sebagian besar adalah tabela.
Sistem tabela selain efektif dan efisien, juga dapat membantu mengendalikan hama dan
penyakit tanaman yang mudah menyerang tanaman pada saat masih di persemaian.
Infeksi awal virus tungro dapat dicegah dengan menanam menggunakan sistem tabela
yang dikombinasikan dengan waktu tanam tepat dan tanam serempak dalam sutu wilayah.
Sebanyak 92,5% petani responden melakukan penanaman dengan sistem tabela (Tabel 6).
Tabel 6.
Pangsa Metode Penanaman Tahan Tungro oleh Petani Responden di
Daerah Hot Spot Tungro.
Metode Penanaman
Petani Responden
Jumlah
Persentase (%)
Tabela
37
92.5
Persemaian
3
7.5
40
Salah satu metode untuk menekan populasi dan penyebaran virus tungro adalah dengan
mengatur jarak tanam. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah menanam dengan
sistem jajar legowo. Aktivitas pemencaran wereng hijau kurang aktif pada tanaman padi
yang ditanam dengan cara jajar legowo dibandingkan dengan cara tanam tegel. Pada
tanaman padi jajar legowo, wereng hijau kurang aktif berpindah antar rumpun sehingga
penyebaran tungro terbatas (Widiarta dkk, 2003 )
Sistem tanam jajar legowo pada lokasi penelitian telah diterapkan, dimana sebagian
petani sampel di daerah tersebut menggunakan pola tanam jajar legowo (Tabel 7).
Penerapan sistem tanam jajar legowo disamping sebagai upaya pengendalian penyakit,
juga dapat meningkatkan produksi dimana terdapat peningkatan populasi tanaman hingga
30% (Praptana dan Yasin 2008).
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Tabel 7. Pangsa Perilaku Petani dalam Penggunaan Sistem Tanam oleh Petani Responden
di Daerah Hot Spot Tungro.
Sistem Tanam
Petani Responden
Jumlah
Persentase (%)
Jajar Legowo
32
80
Tegel
8
20
40
Waktu Tanam
Penentuan waktu tanam yang tepat dapat menekan kerusakan akibat wereng hijau
maupun virus tungro. Dengan demikian perlu diketahui waktu-waktu yang tepat untuk
menanam. Suzuki et al. dalam Widiarta (2005) menyatakan bahwa fluktuasi kepadatan
populasi vektor sangat mempengaruhi keberadaan tanaman terinfeksi penyakit tungro bila
sumber inokulum virus sudah ada di lapangan. Persentase tanaman terinfeksi tungro yang
tinggi pada musim hujan (Desember - April) bertepatan dengan kepadatan populasi
wereng hijau yang tinggi pada periode yang sama. Sebaliknya pada musim kemarau (Mei
- November), persentase tanaman terinfeksi tungro yang rendah bertepatan dengan
kepadatan populasi wereng hijau yang lebih rendah dari pada musim hujan. Waktu tanam
yang dianjurkan untuk pantai timur Sulawesi Selatan adalah bulan Januari dan Juni untuk
musim kemarau dan musim hujan (Burhanuddin 2006).
Waktu tanam petani Ciro-Ciroe lebih dari 50% dilakukan secara serempak yang
dilakukan pada bulan Juni (MT 1) dan bulan November (MT 2). Hal ini menunjukkan
bahwa waktu tanam yang dilakukan oleh petani Ciro-Ciroe berada pada periode paling
rendah kepadatan wereng hijau dan intensitas serangan tungro. Waktu tanam petani di
daerah Ciro-Ciroe ditampilkan pada Tabel 8.
Tabel 8. Pangsa Waktu Tanam Tahan Tungro oleh Petani Responden di Daerah Hot Spot
Tungro.
Waktu Tanam
Petani Responden
Jumlah
Persentase (%)
Februari dan Oktober
1
2.5
April dan November
6
15
April dan Oktober
1
2.5
Mei dan September
2
5
Mei dan November
27
67.5
Juni dan November
2
5
Juni dan Desember
1
2.5
40
Pengambilan Keputusan Waktu Tanam
Tungro akan selalu ada pada daerah dengan pola tanam tidak serempak dan penanaman
sepanjang tahun. Terjadinya epidemi penyakit tungro berawal dari sumber infeksi yang
berkembang pada pertanaman yang tidak serempak. Pola tanam serempak akan memutus
siklus hidup vektor dan keberadaan inokulum. Penularan tungro tidak akan terjadi apabila
tidak tersedia sumber inokulum walaupun ditemukan vektor (Praptana dan Yasin 2006).
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Di daerah Ciro-Ciroe, penanaman padi oleh pentani tergolong serempak. Hal ini
dibuktikan dengan sebagian besar keputusan petani dalam menentukan waktu tanam
berdasarkan keputusan kelompok tani (Tabel 9). Kesepakatan yang telah dibuat oleh
petani beserta kelompoknya itulah yang dijadikan dasar kapan penanaman akan dilakukan
secara serempak.
Tabel 9. Pangsa Pengambilan Keputusan Waktu Tanam oleh Petani Responden di
Daerah Hot Spot Tungro
Pengambilan Keputusan Waktu
Petani Responden
Tanam
Jumlah
Persentase (%)
Kebiasaan
6
15
Menghindari serangan HPT
1
2.5
Rekomendasi Penyuluh
1
2.5
Keputusan Kelompok Tani
28
70
Ketersediaan air
4
10
40
Perilaku Petani dalam Pengelolaan Irigasi
Pengaturan irigasi sangat diperlukan dalam upaya menekan serangan penyakit tungro.
Pengeringan sawah dalam kondisi kapasitas lapang atau macak-macak tidak
menyebabkan peningkatan aktivitas dispersal wereng hijau. Pada kondisi macak-macak
wereng hijau tidak aktif melakukan dispersal dibanding bila di lahan sawah yang
dikeringkan (Herman 2006). Sebanyak 80% petani Ciro-Ciroe telah melakukan
pengelolaan irigasi dalam proses budidaya padi (Tabel 10).
Tabel 10. Pangsa Perilaku Petani Dalam Pengelolaan Irigasi oleh Petani Responden di
Daerah Hot Spot Tungro.
Pengelolaan Irigasi
Petani Responden
Jumlah
Persentase (%)
Dilakukan
32
80
Tidak dilakukan
8
20
40
Pengeringan sawah dapat menekan serangan wereng cokelat, namun apabila di lokasi
tersebut terserang virus tungro, maka pengeringan sawah dapat mendorong wereng hijau
untuk berpindah tempat sehingga mempercepat penyebaran penyakit (Muhsin dan
Widiarta 2009). Kesadaran petani pada lokasi penelitian dalam upaya pengendalian hama
dan penyakit khususnya penyakit tungro telah cukup baik.
Perilaku Petani dalam Pengolahan Lahan
Salah satu strategi pengendalian penyakit tungro adalah dengan pengolahan lahan.
Pengolahan lahan yang dilakukan secara sempurna sebelum persemaian dapat
meminimalisir adanya sumber inokulum baik dari gulma maupun ratun terinfeksi.
Pengolahan tanah dapat dilakukan secara sempurna (dua kali bajak dan satu kali garu)
(BB2TP 2008). Pengolahan lahan secara sempurna telah dilakukan oleh petani responden
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(Tabel 11). Hal ini dapat memininalisir adanya serangan tungro, apabila terdapat virus
yang masih tertinggal pada singgang ataupun gulma di sekitar pertanaman.
Tabel 11. Pangsa Perilaku dalam Pengolahan Lahan oleh Petani Responden di Daerah
Hot Spot Tungro.
Pengolahan Lahan
Petani Responden
Jumlah
Persentase (%)
1 kali
2
5
2 kali
1
2.5
3 kali
37
92.5
40
Perilaku Petani dalam Pemupukan
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.01/Kpts/SR.130/1/2006 mengenai
Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada lahan sawah spesifik lokasi di 21 Provinsi,
207 Kabupaten dan 2995 Kecamatan dalam Rosmiyati dkk. (2006), dinyatakan bahwa
untuk spesifik lokasi di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, takaran
pupuk yang direkomendasikan yaitu Urea 250 kg/ha, SP-36 50 kg/ha dan KCL 50 kg/ha.
Kegiatan pemupukan yang dilakukan petani responden telah sesuai anjuran (Tabel 12).
Hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan tanaman yang baik sehingga lebih kuat
terhadap serangan hama dan penyakit khususnya tungro.
Tabel 12. Pangsa Perilaku Pemupukan Oleh Petani Responden Di Daerah Hot Spot
Tungro.
Petani Responden
Pemupukan
1 kali
2 kali
3 kali

Jumlah
2
6
32
40

Persentase (%)
5
15
80

Perilaku Petani dalam Pengendalian Gulma
Virus tungro selain dapat menginfeksi tanaman padi juga dapat ditularkan oleh vektor
tersebut pada gulma (Asrori 2014). Penyiangan gulma pada fase kritis terjadinya infeksi
yaitu pada awal pengolahan lahan dan minggu ke dua setelah tanam sangat diperlukan
untuk mencegah terjadinya infeksi awal di persemaian dan infeksi lanjutan di
pertanaman. Pengendalian gulma sebagai tanaman pengganggu tanaman, jika dilakukan
secara rutin dengan intensitas yang lebih banyak akan mengurangi penyebaran virus
tungro yang lebih luas. Intensitas penyiangan gulma di daerah Ciro-Ciroe sebagian besar
dilakukan hanya 1 kali pada pertanaman vase vegetatif (Tabel 13).
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Tabel 13. Pangsa perilaku petani terkait intensitas penyiangan gulma oleh petani
responden di daerah hot spot tungro.
Intensitas Penyiangan Gulma
Petani Responden
Jumlah
Persentase (%)
1 kali
35
87.5
2 kali
3
7.5
3 kali
2
5
40
Intensitas pengendalian gulma yang dilakukan oleh petani responden, masuk dalam
kategori rendah. Hal ini dapat disebabkan karena kebiasaan petani menggunakan
pengendalian secara kimiawi seperti yang tersaji dalam Tabel 14. Dengan prinsip
efisiensi biaya produksi (efisiensi tenaga), maka petani hanya melakukan pengendalian
gulma secara mekanik seminimal mungkin dan sebagian besar menggunakan herbisida.
Tabel 14. Pangsa perilaku petani dalam teknik pengendalian gulma tahan tungro oleh
petani responden di daerah hot spot tungro.
Teknik Pengendalian Gulma
Petani Responden
Jumlah
Persentase (%)
Mekanik
1
2.5
Kimia
39
97.5
40
KESIMPULAN
Ditinjau dari karakteristik petani, rata-rata petani sampel di Ciro-Ciroe berada pada usia
produktif, didominasi oleh kaum pria, pendidikan dalam kategori rendah, dengan
pengalaman baik, dan luas lahan yang sedang. Perilaku petani di daerah Ciro-Ciroe dalam
pengendalian penyakit tungro yang telah dilaksanakan sesuai anjuran diantaranya:
pemilihan varietas, penggunaan varietas tahan, metode penanaman (tabela), waktu tanam
tepat, pola tanam serempak, pola penanaman jajar legowo, irigasi berselang, pengolahan
lahan, dan pemupukan. Namun demikian masih ada perilaku petani yang tidak sesuai
anjuran diantaranya penerapan pergiliran varietas, pergiliran tanaman dan penyiangan
gulma.
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ABSTRAK
Dalam rangka mencapai swasembada beras masih banyak permasalahan yang dihadapi
di Bengkulu, antara lain produktivitas lahan yang semakin menurun karena
pengembalian bahan organik ke lahan jarang dilakukan karena lambatnya transfer
teknologi. Tujuan kajian ini untuk mempercepat transfer teknologi dalam upaya
peningkatan pemanfaatan bahan organik. Kajian ini dilakukan di Kota Bengkulu
pada bulan Januari - April 2015, menggunakan metode survey (responden 30 petani dan
10 penyuluh). Parameternya meliputi tingkat pengetahuan petani dan penyuluh tentang
bahan organik/kompos, serta tingkat penerapannya dilahan sawah. FGD dilakukan untuk
menggali faktor-faktor yang mempengaruhi, dilanjutkan analisis SWOT untuk
memperoleh strategi peningkatan pemanfaatan bahan organik dan kompos. Implementasi
strategi yang dilaksanakan adalah temu lapang dan pelatihan. Hasil kajian
memperlihatkan bahwa permasalahan dalam pemanfaatan bahan organik antara lain
rendahnya tingkat pendidikan petani; kurangnya komunikasi dan kerjasama kelompok;
serta sarana operasional penyuluhan yang terbatas. Setelah pelaksanaan kegiatan
diseminasi temu lapang, tingkat pengetahuan petani meningkat dari 33,91% menjadi
64,25%, sedangkan pengetahuan penyuluh setelah dilakukan pelatihan di BP3K
meningkat dari 60% menjadi 83,88%.
Kata kunci: pengetahuan, petani, penyuluh, teknologi, bahan organik, kompos
PENDAHULUAN
Dalam rangka mendukung swasembada beras, berbagai upaya perlu dilakukan.
Salah satunya adalah upaya khusus Gerakan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPTT) yang
bertujuan untuk meningkatkan penerapan teknologi budidaya padi yang dianjurkan.
Pendekatan Pengelolaan tanaman terpadu (PTT) merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan produktivitas. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu (2014),
produktivitas padi sawah di Provinsi Bengkulu rata-rata 4,39 t/ha. Produktivitas padi
sawah di Kota Bengkulu mencapai 4,75 GKP t/ha (BPS Kota Bengkulu, 2014),
sedangkan produktivitas padi sawah di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu baru
mencapai 4,1 ton GKP/ha. Hal ini antara lain disebabkan oleh tingkat penerapan
komponen teknologi PTT masih terbatas. Penggunaan bahan organik pada pertanaman
padi sawah disinyalir tidak banyak dilakukan di berbagai daerah karena berbagai kendala
dan masalah yang beragam yang dihadapi, padahal bahan organik ini sangat penting
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peranannya dalam menyuburkan lahan dan sekaligus meningkatkan produktivitas
tanaman. Menurut Karama et al. (1990) dan Setyorini (2005), sebagian besar (73%) lahan
pertanian di Indonesia, baik lahan sawah maupun lahan kering, memiliki kandungan
bahan organik rendah. Menurut Makarim dan Suhartatik (2006), penurunan produktivitas
tanah sawah intensifikasi antara lain disebabkan oleh kuantitas dan kualitas bahan organik
tanah menurun.
Salah satu komponen teknologi dalam PTT yang dianggap penting antara lain
adalah penggunaan bahan organik, sehingga penggunaan bahan organik yang pada
awalnya merupakan komponen pilihan, kemudian dirubah menjadi komponen dasar
karena peranan bahan organik yang besar pengaruhnya terhadap peningkatan
produktivitas tanaman (Badan Litbang Pertanian, 2015). Penggunaan bahan organik
sangat diperlukan dalam mempertahankan kesuburan lahan maupun memperbaiki lahan
pertanian yang sudah terlanjur rusak. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk
meningkatkan penerapan bahan organik pada lahan sawah agar dapat mendukung
tercapainya program swasembada beras. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu
dilakukan kajian tentang permasalahan penggunaan bahan organic di lapangan.
Tujuan kajian ini adalah untuk:
1. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan bahan organik pada lahan sawah
di Kota Bengkulu
2. Menyusun strategi untuk meningkatkan transfer teknologi penggunaan bahan organik
3. Meningkatkan pengetahuan petani dan penyuluh tentang penggunaan bahan organik.
METODOLOGI
Pengkajian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu pada bulan januari sampai dengan
bulan April 2015. Kajian ini menggunakan metode survei dengan responden petani
berjumlah 30 petani yang ditentukan secara acak. Sampel petani mewakili wilayah
kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Responden penyuluh adalah seluruh penyuluh
pertanian yang berada di kecamatan Sungai Serut dan kecamatan Teluk Segara sebanyak
10 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan alat bantu kuesioner. Pertanyaan yang
diajukan meliputi identitas responden, sumber informasi teknologi, pengertian bahan
organik/kompos, pengembalian bahan organik ke lahan sawah, dosis bahan organik yang
digunakan, bahan pembuatan pupuk organik, penggunaan aktivator/dekomposer, cara
pembuatan kompos dan aplikasinya ke lahan sawah, minat petani terhadap penggunaan
bahan organik/kompos, serta penerapannya pada pertanaman padi sawah.
Untuk memperoleh informasi lebih rinci, dilakukan focuss group discussion
(FGD) terutama dalam menggali permasalahan dilapangan dan faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat pengetahuan petani maupun penyuluh dan penerapan bahan
organik pada lahan sawah. Faktor-faktor yang berupa faktor kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh strategi
peningkatan pengetahuan petani dan penyuluh maupun peningkatan penerapan bahan
organik/kompos pada lahan sawah berdasarkan analisis SWOT.
Setelah diperoleh alternatif strategi peningkatkan, dilanjutkan dengan
implementasi beberapa strategi yang dapat segera dilaksanakan (disesuaikan dengan
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anggaran ataupun program instansi terkait yang tersedia). Strategi yang di
implementasikan adalah temu lapang dan pelatihan. Untuk mengukur peningkatan
pengetahuan setelah implementasi strategi, digunakan metode before after (pengumpulan
data sebelum dan sesudah kegiatan diseminasi dilakukan). Analisis data secara sederhana
dilakukan dengan mengedit, mengkode, membuat katagori serta mentabulasi data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Wilayah Pengkajian
Kota Bengkulu terletak di dataran rendah dengan ketinggian dibawah 200 m dpl.
Iklim di wilayah ini menurut Scmidt dan Ferguson termasuk tipe B. Luas wilayah Kota
Bengkulu 146.877 m2. Produktivitas rata-rata padi sawah di Kota Bengkulu sebesar
4,75% (BPS Kota Bengkulu, 2014), sedangkan produktivitas rata-rata padi sawah di
Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu (lokasi pengkajian) pada tahun 2010 sebesar 4,6
ton GKP/ha, menurun menjadi 4,1 ton GKP/ha pada tahun 2014.
Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di Kota
Bengkulu ada 6 BP3K dengan jumlah penyuluh 62 orang, sedangkan jumlah penyuluh
BP3K Sungai Serut ada 6 orang. Jumlah kelompoktani sebanyak 36 kelompok yang
terdiri dari 32 kelompoktani kelas Pemula dan 4 kelompoktani tingkat Lanjut. Jumlah
petani yang berusahatani padi 503 orang.
Profil Responden
Responden petani yang dilibatkan berkisar umur 30 tahun hingga 69 tahun,
dengan persentase terbanyak (41,38%) pada kisaran umur 45 s/d 54 tahun. Tingkat
pendidikan beragam, mulai dari SD hingga D3, tetapi di dominasi tingkat SD dan SMP
yaitu 37,93% dan 34,48%.
Tabel 1. Profil Petani Responden di Kecamatan Sungai Serut
No
Karakteristik Responden
Kelompok umur
%
Petani
1 Umur
25 – 34
3.45
35 – 44
20.69
45 – 54
41.38
55 – 64
31.03
65 – 74
3.45
2 Pendidikan
SD
37.93
SMP
34.48
SMA
20.69
D3
6.89

Karakteristik responden penyuluh yang terlibat mempunyai umur 25 s/d 54
tahun yang didominasi umur 45 s/d 54 tahun (40%). Tingkat pendidikan penyuluh mulai
dari D3 hingga Sarjana (S1) yang di dominasi tingkat sarjana yaitu 90%.
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Tabel 2. Profil Penyuluh di BP3K Sungai Serut dan BP3K Teluk Segara
No
Karakteristik Responden
Kelompok
%
1

Umur (tahun)

2 Pendidikan

25 - 34
35 - 44
45 - 54
D3
S1

30
30
40
10
90

Tingkat Pengetahuan Petani dan Penyuluh, Minat Petani dan Penerapan Bahan
Organik
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah suatu pendekatan inovatif, dinamis
dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani melalui perakitan komponen
teknologi secara partisipatif bersama petani, yang terdiri dari komponen teknologi dasar
dan teknologi pilihan, dimana komponen teknologi dasar sangat dianjurkan untuk
diterapkan (Badan Litbang Pertanian, 2010). Salah satu komponen teknologi dasar adalah
pemberian bahan organik. Pemberian bahan organik melalui pengembalian jerami ke
lahan yang sebelumnya merupakan salah satu komponen pilihan, kini dijadikan
komponen teknologi dasar (Badan Litbang Pertanian, 2015).. Hal ini menunjukkan
pentingnya pemberian bahan organik dalam meningkatkan produktivitas lahan sekaligus
tanaman.
Dari hasil kajian ini, diketahui bahwa petani yang mengetahui informasi tentang
materi bahan organik dan pupuk organik baru sekitar 26,32 % yang bersumber dari
berbagai media elektronik maupun media cetak. Petani mengetahui tentang bahan
organik/kompos sekitar 21,05% yang bersumber dari televisi/radio, sekitar 5,26% dari
koran/majalah, 52,63% dari penyuluh pertanian lapangan dan 26,32% dari instansi
terkait. Hal ini menunjukkan bahwa petani masih mengharapkan transfer teknologi
berasal dari penyuluh, sehingga keaktifan penyuluh berpengaruh cukup besar dalam
peningkatan pengetahuan petani maupun tingkat penerapan pemanfaatan bahan organik
pada pertanaman padi sawah. Latar belakang pendidikan petani didominasi tingkat SD
dan SMP, sehingga keinginan untuk mencari ilmu secara mandiri masih kurang.
Tingkat pengetahuan petani tentang penggunaan bahan organik dan kompos
selama ini masih terbatas (Tabel 3). Hal ini terlihat dari hasil kajian yang menunjukkan
bahwa tingkat pengetahuan petani baru mencapai 31,16%. Sebagian besar petani
mengetahui tentang pengertian pupuk organik (85,71%), tetapi pengetahuan tentang
bahan pembuatan, cara pembuatan dan cara pemberian kompos masih terbatas (<32%).
Tingkat pengetahuan yang rendah terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah dan juga
besarnya ketergantungan petani akan informasi teknologi kepada penyuluh.
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Tabel 3. Tingkat Pengetahuan Petani dan Penyuluh Tentang Pupuk Organik Sebelum
Kegiatan Diseminasi Di Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu Tahun 2015
Persentase Skor (%)
No
Uraian
Petani
Penyuluh
1
2
2
3
4
5

Pengertian bahan organik/ pupuk
organik/kompos
Manfaat bahan organik/kompos
Dosis
pengembalian bahan
organik/pemberian kompos ke
lahansawah
Bahan pembuatan kompos
Cara pembuatan kompos
Cara pemberian kompos
Rata-rata

85,71

60

31,58

67,5

6,67

30

17,86

56,67

6,67
21,05
33,91

80
65
60

Pada awal kegiatan, tingkat pengetahuan penyuluh responden tentang pupuk
organik termasuk pada katagori cukup (60%). Sebagian besar penyuluh mengetahui
tentang cara pembuatan kompos (80%), tetapi pengetahuan tentang pengertian, manfaat
bahan organik/pupuk organik/kompos, dosis pemberiannya, bahan pembuatan kompos
dan cara pemberian kompos masih terbatas (30-67,5%).
Dengan kondisi tingkat pengetahuan petani dan penyuluh yang terbatas, ternyata
berpengaruh pada tingkat adopsi/tingkat penerapan bahan organik pada lahan sawah yang
hanya mencapai 26,31%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan
yang menyebabkan rendahnya transfer teknologi maupun penerapannya yang salah
satunya adalah keterbatasan pengetahuan yang dimiliki petani maupun penyuluhnya.
Syafruddin et al. (2006) menyatakan bahwa setiap individu memiliki kemampuan
berbeda untuk mengembangkan pengetahuan dan hasil penelitian membuktikan bahwa
perilaku didasarkan atas pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan tanpa
didasari pengetahuan. Menurut Hosen (2012), petani cenderung telah mengetahui
mengenai manfaat limbah tanaman dan limbah kotoran ternak untuk dijadikan sebagai
kompos tetapi pada kenyataannya banyak petani yang belum menerapkan inovasi tersebut
karena belum memperoleh informasi lengkap tata cara pengolahan limbah tersebut.
Kelengkapan informasi mempengaruhi petani dalam mengadopsi teknologi tersebut.
Permasalahan yang di hadapi
Dari hasil FGD diperoleh berbagai permasalahan utama yang mempengaruhi
pengetahuan penyuluh yang meliputi: sebagian besar tingkat pendidikan petani rendah
(SD dan SMP); kurangnya informasi yang lengkap tentang materi bahan organik yang
dirasakan oleh petani maupun penyuluh, kurangnya komunikasi dan kerjasama antara
anggota dalam kelompok tani; kurangnya motivasi petani karena pengembalian jerami
atau pembuatan kompos memerlukan tenaga yang banyak; sarana
operasional
penyuluhan untuk membuat demplot atau alat peraga lainnya kurang memadai; sering
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terjadi perpindahan wilayah binaan penyuluh; lemahnya kelembagaan kelompok tani
sehingga jarang melakukan pertemuan; serta budaya masyarakat yang sulit dirubah.
Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pemanfaatan bahan organik
perlu segera di upayakan pemecahannya, karena peranan penting bahan organik pada
peningkatan produktivitas lahan sehingga perlu diupayakan percepatan peningkatan
penerapan pengembalian jerami maupun penggunaan kompos ke lahan sawah. Untuk itu
diperlukan implementasi strategi yang tepat yang sesuai dengan kondisi Kota Bengkulu,
baik sumberdaya alamnya maupun sumberdaya manusianya.
Penyusunan Strategi Peningkatan Penerapan Pemanfaatan Bahan Organik
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi transfer teknologi dan tingkat penerapan
pemanfaatan bahan organik
Faktor-faktor yang mempengaruhi transfer teknologi dalam upaya peningkatan
pengetahuan penyuluh dan petani serta penerapan inovasi teknologi kompos maupun
pengembalian jerami kesawah di Kota Bengkulu meliputi faktor internal yang terdiri dari
kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta faktor eksternal yang terdiri dari
peluang (opportunity) dan ancaman (threats). Faktor kekuatan meliputi : sebagian besar
penyuluh pertanian berpendidikan sarjana; sebagian besar mempunyai fasilitas kendaraan
sendiri; terdapat kerjasama yang baik antar penyuluh; serta lokasi yang mudah dijangkau.
Faktor kelemahannya meliputi: sebagian besar tingkat pendidikan petani rendah (SD dan
SMP), terbatasnya pengetahuan petani dan penyuluh tentang pemanfaatan bahan organic,
kurangnya komunikasi dan kerjasama antar anggota dalam kelompok tani; kurangnya
motivasi petani untuk menerapkan karena pengembalian jerami atau pembuatan kompos
memerlukan tenaga yang banyak; sarana operasional penyuluhan untuk membuat
demplot atau alat peraga lainnya kurang memadai. Faktor peluang terdiri dari teknologi
tentang pemanfaatan bahan organik tersedia; sarana pembelajaran bagi penyuluh tersedia
di lahan petani; berbagai saluran /media informasi tersedia dan mudah diakses. Faktor
ancaman antara lain seringnya terjadi perpindahan wilayah binaan penyuluh; lemahnya
kelembagaan kelompok tani sehingga jarang melakukan pertemuan; budaya masyarakat
yang sulit dirubah. Faktor-faktor tersebut kemudian digunakan untuk analisis lanjutan
yaitu analisis SWOT .
b. Analisis SWOT
Analisis SWOT digunakan untuk menyusun strategi peningkatan penerapan/
pemanfaatan bahan organik/kompos. Matriks SWOT disajikan pada tabel 4.
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Tabel 4. Matriks SWOT Peningkatan Penerapan/Pemanfaatan Bahan Organik/Kompos di
Kota Bengkulu tahun 2015
Kekuatan (Strengths)
Kelemahan (weaknesses)
Faktor Internal -Sebagian besar penyuluh -Pendidikan petani rendah
sarjana
-Kurangnya pengetahuan
-Penyuluh mempunyai
petani dan penyuluh
fasilitas kendaraan sendiri -Kurangnya komunikasi dan
-Kerjasama yang baik antar kerjasama antara anggota
penyuluh
dalam kelompok tani
Faktor eksternal
-Lokasi mudah dijangkau
-Sarana operasional
penyuluhan kurang
memadai
Peluang (opportunities)
-Instansi terkait mudah
dijangkau
-Teknologi pertanian
tersedia
-Tersedianya sarana
pembelajaran bagi
penyuluh di lahan petani
-Berbagai saluran /media
informasi tersedia

Ancaman (threats)
-Perpindahan wilayah
binaan
-Lemahnya kelembagaan
kelompok tani
-Budaya masyarakat yang
masih tradisional
-kelembagaan penyuluhan
belum sesuai undangundang

Strategi S – O

Strategi W – O

-Meningkatkan
pengetahuan secara mandiri
melalui berbagai saluran
dan media yang tersedia
-Meningkatkan koordinasi
dengan instansi terkait
-Mengintensifkan
pembinaan penyuluh ke
petani
-Memanfaatkan fasilitas
yang ada secara optimal
Strategi S – T
-Melanjutkan pembinaan
sesuai potensi
kelompoktani
-Menguatkan kelembagaan
kelompoktani
-Mengadakan studi banding
ke lokasi yang berhasil
-Memperbanyak
penggunaan media cetak
dan elektronik

-Meningkatkan dukungan
pemda (lurah dan camat)
-Memperbanyak
diseminasi melalui
sosialisasi, pelatihan, temu
lapang/gelar teknologi
-Membuat demplot
-Memanfaatkan lahan
petani sebagai sarana
pembelajaran (praktek)
Strategi W – T
-Menambah fasilitas
penyuluh
-Meningkatkan koordinasi
antara penyuluh dengan
instansi terkait
-Mengintensifkan
pertemuan kelompoktani
-Meningkatkan keaktifan
pengurus kelompoktani

Dari matriks tersebut dapat dilihat beberapa alternatif strategi peningkatan
penerapan/pemanfaatan bahan organik/kompos yang meliputi: meningkatkan
pengetahuan secara mandiri melalui berbagai saluran dan media yang tersedia;
meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait; mengintensifkan pembinaan penyuluh
ke petani; memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal; meningkatkan
dukunganpemda (lurah dan camat); memperbanyak diseminasi melalui sosialisasi,
pelatihan, temu lapang/gelar teknologi; membuat demplot pemanfaatan bahan organik
dan demonstrasi cara pembuatan kompos.
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Strategi lainnya yaitu memanfaatkan lahan petani sebagai sarana pembelajaran
(untuk praktek); melanjutkan pembinaan sesuai potensi kelompoktani; menguatkan
kelembagaan kelompoktani; mengadakan studi banding ke lokasi yang berhasil;
memperbanyak penggunaan media cetak dan elektronik; menambah fasilitas penyuluh;
meningkatkan koordinasi antara penyuluh dengan instansi terkait; mengintensifkan
pertemuan kelompoktani serta meningkatkan keaktifan pengurus kelompoktani.
Implementasi Strategi Peningkatan Penerapan/Pemanfaatan Bahan Organik
Implementasi strategi peningkatan pengetahuan yang dilaksanakan berupa
kegiatan temu lapang di Kecamatan Sungai Serut dan pelatihan di BP3K. Temu Lapang
pembuatan kompos dihadiri 50 petani di WKBP3K Sungai Serut dan koordinator
penyuluh dari seluruh BP3K yang ada di Kota Bengkulu. Pada acara temu lapang ini
dilakukan demonstrasi membuat kompos trichoderma. Pelatihan penyuluh tentang
teknologi penggunaan bahan organik dan pembuatan kompos dilaksanakan di BP3K
Sungai Serut yang dihadiri 12 penyuluh. Sebelum dan sesudah kegiatan diseminasi
dilakukan pengambilan data untuk mengukur tingkat pengetahuan petani maupun
penyuluh.
Setelah dilakukan temu lapang, pengetahuan petani tentang pupuk organik secara
keseluruhan meningkat 30,34% yaitu dari 33,91% menjadi 64,25%. Pengertian tentang
bahan organik/pupuk organik meningkat 14,29%. Bahan pembuatan kompos meningkat
14,97%; cara pembuatan kompos dari 84,24%; dan cara pemberian kompos meningkat
6% (Tabel 5).
Kisaran peningkatan pengetahuan petani berkisar dari 6% hingga 84,24%.
Peningkatan tertinggi tentang cara pembuatan kompos yaitu 84,24%. Hal ini
menunjukkan peningkatan pengetahuan dapat diperoleh lebih tinggi jika informasi
disampaikan selain dengan teori, juga dilengkapi dengan melakukan praktek langsung.
Peningkatan informasi lainnya dibawah 26% karena informasinya hanya disampaikan
melalui penjelasan secara singkat. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mempercepat
transfer teknologi perlu diperbanyak pelaksanaan kegiatan seperti praktek, demonstrasi
baik demplot maupun demonstrasi cara ataupun penggunaan media elektronik seperti
pemutaran film/VCD sehingga teknologi tersebut selain diketahui melalui leaflet atau
petunjuk teknis, juga dapat dilihat pelaksanaannya secara visual sehingga memudahkan
petani untuk memahaminya dan juga akan lebih mudah mengingatnya.
Setelah dilaksanakan diseminasi temu lapang, ternyata minat petani terhadap
penggunaan bahan organik/pupuk organik ternyata menjadi sangat tinggi yaitu mencapai
94,74%.
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Tabel 5. Peningkatan Pengetahuan Petani dan Penyuluh Tentang Bahan Organik Sebelum
dan Sesudah Dilaksanakan Temu Lapang dan Pelatihan di BP3K di Kota
Bengkulu Tahun 2015
Tingkat pengetahuan petani
Tingkat pengetahuan penyuluh
(%)
(%)
No
Pertanyaan
Sebelum Sesudah
Sebelum Sesudah
Temu
Temu Peningkatan
Peningkatan
Pelatihan Pelatihan
Lapang Lapang
1

2

3
4

5

6

Pengertian
bahan
organik/
pupuk organik
Manfaat
bahan
organik
Dosis pupuk
organik
Bahan
pembuatan
pupuk
organik
Cara
pembuatan
kompos
Cara
pemberian
kompos
Rata-rata

85.71

100

14.29

60

85

25

31.58

57.14

25.56

67,5

82,5

15

6.67

13.33

6.66

30

65

35

17.86

32.83

14.97

56,67

93,33

37,66

6.67

90.91

84.24

80

90

10

21.05

27.05

6

65

87,5

22,5

33.91

64.25

30.34

60

83,88

23,88

Setelah dilakukan kegiatan diseminasi dengan metode pelatihan, terjadi
peningkatan pengetahuan penyuluh dengan kisaran dari 10 hingga 37,66%. Peningkatan
tertinggi dapat diperoleh pada materi bahan pembuatan bahan organik
Peningkatan pengetahuan tentang pupuk organik/bahan organik secara keseluruhan
meningkat dari dari 60% menjadi 83,88%, yaitu peningkatan sebesar 23,88%.
Dari hasil pelatihan dapat diketahui bahwa metode pelatihan mampu
meningkatkan pengetahuan penyuluh sebesar 23,88%. Tingkat pengetahuan penyuluh
sebesar 83,88% masih dapat di maksimalkan lagi dengan penggunaan berbagai metode
diseminasi lainnya dengan penggunaan media tercetak maupun media elektronik.
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KESIMPULAN
1. Tingkat pengetahuan petani dan penyuluh tentang pemanfaatan bahan organik di Kota
Bengkulu belum optimal yaitu 33,91% (petani) dan 60% (penyuluh), sedangkan
tingkat penerapan bahan organik pada lahan sawah hanya 26,31%.
2. Permasalahan yang mempengaruhi tingkat penerapan/pemanfaatan bahan
organik/kompos antara lain rendahnya tingkat pendidikan petani, kurangnya
komunikasi dan kerjasama kelompok, kurangnya motivasi petani serta sarana
operasional penyuluhan yang terbatas.
3. Strategi peningkatan pengetahuan petani dan penyuluh tentang serta penerapan
pemanfaatan bahan organik/kompos antara lain mengintensifkan pembinaan penyuluh
ke petani, memperbanyak diseminasi melalui sosialisasi, pelatihan, temu lapang/gelar
teknologi, membuat demplot; memperbanyak penggunaan
media cetak dan
elektronik, menambah fasilitas penyuluh, menguatkan kelembagaan kelompoktani,
serta meningkatkan keaktifan pengurus kelompoktani
4. Setelah pelaksanaan kegiatan diseminasi berupa temu lapang, tingkat pengetahuan
petani tentang pemanfaatan bahan organik/kompos meningkat menjadi 64,25%,
sedangkan pengetahuan penyuluh setelah pelatihan meningkat menjadi 83,88%.
SARAN
Untuk meningkatkan penerapan pemanfaatan bahan organik untuk pertanaman
padi sawah, masih perlu diimplementasikan berbagai strategi seperti sosialisasi,
penggunaan media cetak dan elektronik secara lebih intensif, studi banding; penguatan
kelembagaan kelompoktani, peningkatan keaktifan pengurus kelompoktani, serta
pembinaan yang lebih intensif dari penyuluh terhadap petani.
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POTENSI DAN KESESUAIAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN
KOMODITAS PERTANIAN DI KABUPATEN SIAU TAGULANDANG
BIARO PROVINSI SULAWESI UTARA
Herlina N. Salamba dan Olvie G. Tandi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara
Email: nanny.2231@gmail.com
ABSTRAK
Penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kaidah konservasi lahan dapat berakibat
fatal terhadap kelestarian produktivitas sumberdaya lahan pertanian dan lingkungannya.
Evaluasi kesesuaian komoditas secara agroekologis dilakukan pada satuan analisis
sistem-lahan dengan melibatkan berbagai jenis komoditas. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi potensi dan kesesuaian lahan untuk beberapa komoditas pertanian,
sehingga dapat dijadikan dasar untuk perencanaan pengembangan komoditas unggulan
pertanian spesifik lokasi di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Propinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan penelitian terdiri atas: pengumpulan data bio-fisik dan sosial ekonomi dan
dilaksanakan dalam lima tahapan (persiapan/ deswork, penelitian lapangan, analisa
contoh tanah di laboratorium, data Sosial dan Ekonomi, dan evaluasi kesesuaian lahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tanah diklasifikasikan kedalam 4 Ordo, yaitu:
Entisols, Inceptisols, Alfisols, dan Andisols. Evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman
pangan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, ada beberapa komoditas yang
mempunyai potensi lahan yang sama seperti jagung, kacang tanah, Ubi jalar dan Ubi
kayu. Kesesuaian lahan lahan agak sesuai (S2) seluas 3.481 ha, sesuai marjinal (S3)
seluas 7.575 ha dan tidak sesuai seluas 10.878 ha (N). Kesesuaian lahan untuk padi
gogo lahan agak sesuai (S2) seluas 8.028 ha, sesuai marjinal (S3) seluas 13.655 ha dan
tidak sesuai seluas 251 ha (N). Kesesuaian lahan untuk tanaman perkebunan antara lain
cengkeh lahan agak sesuai (S2) seluas 12.035 ha, sesuai marjinal (S3) seluas 9.031 ha
dan tidak sesuai seluas 868 ha (N). Kesesuaian lahan untuk kelapa lahan agak sesuai
(S2) seluas 10.214 ha, sesuai marjinal (S3) seluas 10.852 ha dan tidak sesuai seluas 868
ha (N). Kesesuaian lahan untuk pala lahan agak sesuai (S2) seluas 11.056 ha, sesuai
marjinal (S3) seluas 10.627 ha dan tidak sesuai seluas 251 ha (N). Kesesuaian lahan
untuk salak lahan agak sesuai (S2) seluas 8.106 ha, sesuai marjinal (S3) seluas 13.828
ha. Faktor pembatas adalah ketersediaan hara, retensi hara, temperatur, dan bahaya
erosi. Secara ekonomi usahatani semua komoditas layak diusahakan dengan nilai RCR
lebih dari satu (RCR > 1).
Kata kunci : Kesesuain lahan, komoditas pertanian, potensi
PENDAHULUAN
Inventarisasi potensi sumberdaya lahan disuatu wilayah merupakan kegiatan
awal untuk mengumpulkan data sumberdaya lahan yang digunakan sebagai dasar dalam
menentukan arah kebijakan pembangunan pertanian. Dalam pembangunan pertanian
diperlukan data potensi sumberdaya lahan secara rinci agar pengembangan sentra-sentra
komditas pertanian maupun infrastrukturnya dapat dilakukan. Selain itu data tersebut juga
dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan produktivitas pertanian yang
berkelanjutan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Soekardi, 1992).
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Setiap komoditas pertanian yang diusahakan pada lahan yang sesuai dengan
persyaratan tumbuh/hidup dari komoditas yang bersangkutan (crop requirement) akan
mampu berproduksi secara optimal dengan kualitas prima, serta hanya memerlukan input
yang relatif rendah sehingga produk yang dihasilkan akan mempunyai daya saing pasar
(Djaenudin et al, 2002). Oleh karena itu sebelum mengembangkan suatu komoditas
pertanian suatu wilayah terlebih dahulu perlu diidentifikasi dan diketahui potensi lahan
yang bersangkutan dan kendala-kendalanya agar dapat ditentukan komoditas yang paling
sesuai berikut input atau paket teknologinya (Rossister and A.R Van Wambeke, 1997).
Pengembangan komoditas pertanian pada suatu wilayah yang sesuai dengan
persyaratan pedoagroklimat tanaman mencakup iklim, tanah dan topografi akan
memberikan hasil yang optimal dengan kualitas y ng baik. Selain itu, aspek manajemen
dalam mengelola lahan yang didasarkan pada sifat-sifat lahan untuk mencapai
produktivitas yang berkelanjutan (Syafruddin, et al, 2004).
Evaluasi lahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dilakukan
untuk mengetahui kecocokan/ kesesuaian lahan untuk beberapa jenis tanaman yang
mungkin untuk dikembangkan, sehingga lahan tersebut dapat berproduktivitas secara
optimal. Hal ini sangat penting untuk mengetahui potensi di wilayah tersebut, sehingga
dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam rangka perencanaan
dan pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan
diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani.
Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi potensi, tingkat kesesuaian lahan
untuk pengembangan komoditas pertanian di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro Sulawesi Utara.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, bahan yang digunakan
adalah foto udara, peta rupa bumi, peta geologi/litologi, peta satuan lahan dan bahan
kimia untuk analisa contoh tanah di laboratorium. Peralatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuesioner untuk pengumpulan data pertanian dan sosial ekonomi,
form isian basisdata, Buku Taksonomi Tanah, buku petunjuk isian basisdata, buku
Munsell Soil Colour Charts, abney level, altimeter, kompas, bor tanah, sekop, cangkul,
pisau, label, kantong plastik, alat pengukur pH tanah di lapangan (Truogh), alat tulis
kantor, komputer, sof ware ALES Versi 4,6 serta Arcview 3.3.
Kegiatan penelitian terdiri atas: Pengumpulan data bio-fisik dan sosial ekonomi.
dilaksanakan dalam empat tahapan yakni : Persiapan/deskwork, penelitian lapangan,
analisa contoh tanah di laboratorium Balittanah Bogor, pengolahan dan analisis data
termasuk evaluasi lahan dan data sosek.
Evaluasi lahan akan dilakukan secara komputerisasi menggunakan program
ALES Versi 4,6 (Rossiter and A.R. Van Wambeke, 1997). Hasil evaluasi lahan secara
fisik setelah dilakukan validasi dan verifikasi di lapangan, akan dilakukan perhitungan
ulang (recomputation) sesuai dengan perolehan data terbaru, baik dari hasil pengamatan
lapangan, maupun setelah diperoleh data hasil analisis laboratorium. Kesesuaian lahan
secara kualitatif (fisik) yang telah final akan dijadikan dasar untuk evaluasi lahan secara
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kuantitatif (ekonomik) dengan memasukkan parameter ekonomik ke dalam program
ALES.
Kriteria penilaian evaluasi kesesuaian lahan yang digunakan untuk evaluasi
kesesuaian lahan fisik berpedoman pada Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk
Komoditas Pertanian (Djaenuddin., et al., 2011) yang dimodifikasi terutama terkait
dengan kualitas dan karakteristik lahan yang digunakan sebagai parameter dalam
penilaian disesuaikan dengan kondisi setempat (Tabel 1) dan proses perhitungannya
dilakukan dengan menggunakan ALES (Automated Land Evaluation System)
(Hendrisman., et, al, 2000). Data mengenai parameter ekonomi terutama diperoleh dari
daerah sentra produksi sebagai daerah kunci (key area).
Tabel 1.
Kriteria digunakan dalam Evaluasi Kesesuaian Lahan di Kabupaten Sitaro
No Kualitas lahan
Karakteristik lahan
1.

Temperatur (tc)

:

temperatur rata-rata tahunan

2.

Ketersediaan air (wa)

:

curah hujan (tahunan dan curah hujan pada masa
pertumbuhan), kelembaban udara dan zona agroklimat
(Oldeman)

3.

Media perakaran (rc)

:

drainase, tekstur, bahan kasar, kedalaman tanah

4.

Retensi hara (nr)

:

KTK tanah, KB, pH dan C-organik

5.

Hara tersedia (na)

:

N Total, P 2 O 5 dan K 2 O

6.

Tingkat bahaya erosi

:

Lereng

Contoh tanah yang representatif dianalisa untuk melengkapi data lapangan.
Jenis analisa contoh tanah yang mencakup sifat fisik (tekstur), dan sifat kimia (pH,
Corganik, N, P, K dan basa-basa (Ca, Mg, K,Na) disesuaikan dengan kebutuhan
parameter untuk evaluasi lahan dari komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi Penelitian
Kabupaten Kepulauan Sitaro memiliki luas wilayah keseluruhan 275.96 km2
yang terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Siau Timur, Siau Timur
Selatan, Siau Barat, Siau Barat Selatan, Siau Barat Utara, Siau Tengah, Tagulandang,
Tagulandang Utara, Tagulandang Selatan dan Biaro (BPS Sitaro, 2016).
Secara geografis Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terletak antara
20 07’ 48” – 20 48’ 36” LU dan 1250 09’ 36” – 1250 29’ 24” BT, dengan batas-batas
administrasi sebagai berikut :
•
Sebelah Utara
: Kabupaten Kepulauan Sangihe
•
Sebelah Timur : Laut Maluku dan Laut Pasifik
•
Sebelah Selatan : Kabupaten Minahasa Utara
•
Sebelah Barat
: Laut Sulawesi
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Kondisi Topografi dan Tanah
Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro pada
umumnya memiliki bentuk wilayah yang berbukit dan bergunung, dan memiliki
kemiringan lereng yang curam. Meskipun curam, daerah ini masih dimanfaatkan
penduduk untuk ditanami dengan tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkeh dan pala.
Satuan batuan di daerah Siau-Tagulandang-Biaro tersusun atas bahan volkan
muda dan bahan volkan tua. Bahan volkan muda berasal dari aktifitas gunung api.
Gunung api yang sampai sekarang masih aktif adalah G.Karangetang di Pulau Siau dan
Gunung Ruang di Pulau Ruang. Gunung Karangetang letusannya berjenis Stromboli dan
Vulkano. Sedang batuan Gunung Ruang mengeluarkan aglomerat yang didominasi oleh
kepingan andesit dan basalt yang tersebar di pinggiran pantai yang curam.
Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa lahan di Kabupaten
Siau-Tagulandang-Biaro dikelompokan menjadi daerah dataran, daerah peralihan serta
daerah perbukitan dan pegunungan. Meski demikian, karena masih berasal dari pelapukan
bahan volkan, maka karakteristik tanahnya tidak jauh berbeda. Yang dominan pada lahanlahan yang ada ialah tersebarnya batuan hasil erupsi yang ditemukan hampir merata di
lokasi yang didatangi. Sehingga pada beberapa lahan, hampir >50% tertutup oleh
singkapan batuan. Adanya singkapan ini tentunya akan mempersulit usaha-usaha
pengolahan tanah dalam rangka persiapan budidaya tanaman, sehingga terpaksa
penduduk harus pintar-pintar mencari celah untuk bisa menanam tanaman budidaya.
Berdasarkan hasil pengamatan sifat morfologi di lapangan dan ditunjang oleh
data analisis di laboratorium tanah ( Tabel 2) di Kabupaten Siau-Tagulandang-Biaro
diklasifikasikan kedalam 4 Ordo, yaitu: Entisols, Inceptisols, Alfisols, dan Andisols serta
menurunkan 10 Subgrup tanah (Tabel 3).
(1)
Entisols
Entisols merupakan tanah-tanah yang belum mempunyai perkembangan
struktur dengan susunan horison AC atau AR dan bersolum tipis. Tanah berkembang dari
bahan hasil erupsi volkan yang dibawa oleh air dan kemudian diendapkan di lereng
bawah perbukitan. Penyebaran tanah ini terdapat pada subgrup landform Kaldera, Lereng
Atas Volkan, Lereng Tengah Volkan, Lereng Bawah Volkan.
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Tabel 2. Hasil Analisis Tanah di Laboratorium
1 dari 1
Nomor Contoh
Urut Balitanah

Batas
Horison

Seri
No.

Pengirim

Tekstur (pipet)
pH
Pasir Debu Liat
H2O

Atas -bawah 18
cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

16.00612
16.00613
16.00614
16.00615
16.00616
16.00617
16.00618
16.00619
16.00620
16.00621
16.00622
16.00623
16.00624
16.00625
16.00626
16.00627
16.00628
16.00629
16.00630
16.00631
16.00632
16.00633
16.00634
16.00635
16.00636
16.00637

R1/I
R2/I
R3/I
R3/II
R4/I
R5/I
R5/II
R7/I
R7/II
R8/I
R8/II
R8/III
R9/I
R11/I
R11/II
R12/I
R12/II
R13/I
R13/II
R14/I
R14/II
R15/I
R15/II
R16/I
R16/II
R17/I

Ekstrak 1:5
pH NaF
KCl

1'

60'

--------- % -------1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

39
74
61
61
48
47
47
46
72
67
70
71
85
63
39
56
51
46
12
53
41
69
66
55
46
89

17
13
25
29
23
32
29
0
18
21
18
17
8
17
28
24
22
20
22
16
13
16
20
17
12
7

44
13
14
10
29
21
24
54
10
12
12
12
7
20
33
20
27
34
66
31
46
15
14
28
42
4

o

Bahan organik
Walkley &Black Kjeldahl
C
N

HCl 25%
C/N

6,3
6,3
6,5
6,5
6,6
6,6
6,8
5,9
6,0
5,9
5,9
5,9
6,4
6,1
6,6
6,5
6,9
6,3
6,7
6,2
6,4
6,5
6,8
5,9
6,2
6,3

5,7
5,5
5,3
5,6
5,7
5,3
5,4
5,3
5,5
5,4
5,5
5,6
6,0
5,4
5,2
5,6
5,5
5,4
5,5
5,2
5,0
5,9
5,4
4,6
4,8
5,6

8,4
9,2
9,4
9,4
8,6
8,7
8,8
10,8
10,8
10,8
10,7
10,7
9,0
8,9
8,8
8,6
8,8
8,8
9,3
8,8
8,7
9,4
9,1
9,0
9,1
9,0

9,3
10,3
10,4
10,5
9,3
9,5
9,5
11,2
11,2
11,2
11,1
11,2
9,8
9,6
9,5
9,3
9,3
9,5
9,9
9,5
9,5
10,0
9,6
9,7
9,8
9,7

2,01
1,02
1,60
1,03
1,54
1,11
0,61
2,14
1,05
2,11
1,82
1,41
0,13
1,87
0,97
1,00
0,61
1,33
0,83
1,78
1,38
2,34
0,50
1,07
0,30
0,35

P2O5

K2O

-- mg/100 g --

------- % -----0,17
0,09
0,14
0,09
0,12
0,11
0,06
0,19
0,10
0,21
0,18
0,14
0,02
0,14
0,09
0,09
0,06
0,11
0,06
0,16
0,09
0,16
0,05
0,10
0,02
0,02

12
11
11
11
13
10
10
11
11
10
10
10
9
13
11
11
10
12
14
11
15
15
10
11
15
18

74
64
221
203
180
18
9
42
41
38
39
29
53
23
9
15
16
7
5
16
12
117
66
18
10
41

59
56
42
56
53
4
3
5
5
11
9
8
3
9
4
9
7
2
1
11
9
43
28
41
48
6

Terhadap contoh kering 105 C
Nilai Tukar Kation (NH4-Acetat 1N, pH7)
Retensi
P
Ca
Mg
K
Na Jumlah KTK KB *
%

--------------------- cmolc/kg -------------------

31,9 10,47 5,95
37,1 4,07 1,29
51,0 7,85 1,66
53,5 8,00 1,67
28,5 9,97 1,99
30,8 6,57 1,49
26,1 6,62 1,51
80,6 1,33 0,28
74,9 0,65 0,11
80,1 1,27 0,56
73,8 1,79 0,67
82,4 1,83 0,44
-5,0 1,14 0,55
30,0 6,21 4,04
42,7 8,24 4,98
15,0 5,11 3,20
20,1 5,21 3,31
53,3 8,30 8,11
52,7 10,59 10,09
37,8 6,89 3,19
42,7 8,11 3,91
31,3 7,61 3,30
20,8 4,13 1,34
45,7 4,46 2,94
48,4 5,63 3,41
-5,5 0,88 0,32

0,86
1,14
0,78
1,18
1,04
0,02
0,01
0,02
0,03
0,11
0,08
0,11
0,05
0,14
0,02
0,16
0,12
0,01
0,01
0,21
0,14
0,84
0,46
0,85
1,02
0,06

0,01
0,05
0,05
0,13
0,01
0,04
0,12
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,16
0,03
0,29
0,02
0,02
0,03
0,43
0,16
0,36
0,01
0,03
0,37
1,15
0,01

17,29
6,55
10,34
10,98
13,01
8,12
8,26
1,64
0,81
1,95
2,55
2,40
1,90
10,42
13,53
8,49
8,66
16,45
21,12
10,45
12,52
11,76
5,96
8,62
11,21
1,27

%

18,16 95
10,28 64
15,50 67
14,53 76
16,08 81
11,06 73
11,45 72
8,63 19
6,48 13
8,15 24
7,37 35
8,92 27
1,83 >100
12,78 82
16,08 84
10,45 81
10,87 80
17,82 92
26,27 80
14,56 72
18,88 66
14,89 79
8,62 69
13,78 63
15,90 71
2,79 46

Oksalat
Fe

Al

Si

--------%-------2,36
1,51
1,61
1,80
1,34
1,06
0,81
1,48
1,51
1,43
1,39
1,47
0,71
1,59
1,38
0,87
0,84
1,62
0,75
1,22
1,58
1,44
0,91
1,56
4,08
1,20

* >100 Terdapat kation-kation bebas disamping kation-kation dapat ditukar
Hasil pengujian ini hanya berlaku bagi contoh yang diuji dan tidak untuk diperbanyak
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0,55
0,77
1,21
1,65
0,37
0,34
0,31
1,80
1,76
1,82
1,63
2,33
0,21
0,46
0,42
0,27
0,29
0,40
0,42
0,44
0,43
0,53
0,36
0,54
0,68
0,19

0,20
0,26
0,33
0,53
0,09
0,08
0,08
0,46
0,48
0,45
0,42
0,69
0,10
0,09
0,13
0,05
0,07
0,11
0,08
0,10
0,15
0,08
0,13
0,27
0,06
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Tabel 3. Jenis Tanah di Wilayah Penelitian (Soil Survey Staff, 2010)
Ordo
Subordo
Group
Subgroup
Inceptisols
Udepts
Dystrudepts
Lithic Dystrudepts
Typic Dystrudepts
Oxic Dystrudepts
Eutrudepts
Lithic Eutrudepts
Andic Eutrudepts
Typic Eutrudepts
Andisols
Udands
Hapludands
Typic Hapludands
Alfisols
Udalfs
Hapludalfs
Typic Hapludalfs
Entisols
Orthents
Udorthents
Lithic Udorthents
Typic Udorthents
Sumber : Data diolah, analisis Lab.Tanah, 2015
Tanah yang berkembang dari bahan volkan segar banyak dijumpai. Tanah tersebut
belum mengalami perkembangan lebih lanjut, sehingga diklasifikasikan ke dalam Grup
Udorthents. Udorthents yang dangkal dikelompokkan ke dalam Lithic Udorthents, sedang
yang agak dalam dimasukkan dalam subgrup Typic Udorthents. Sifat morfologi dan fisik
tanah: warna tanah coklat gelap sampai terang
(7,5YR2,5/1 - 7,5YR 5/3), struktur
lepas, gembur, tekstur rata-rata berpasir, dan reaksi tanah agak masam sampai netral (pH 5,0
- 6,5). Pada penampang juga sering dijumpai kerikil serta fragmen-fragmen bahan induk yang
berasal dari daerah atasnya.
(2)

Inceptisols
Inceptisols adalah tanah-tanah yang telah mengalami alterasi, yang ditunjukkan
oleh perubahan warna, bentukan struktur, dan adanya akumulasi liat silikat tetapi belum
memenuhi syarat argilik. Tanah-tanah Inceptisols dianggap baru mengalami taraf
perkembangan lebih lanjut. Di Kabupaten Siau-Tagulandang-Biaro ditemukan subordo
Udepts yang menurunkan subgrup Eutrudepts dan Dystrudepts.
Subordo Udepts berkembang dari endapan volkan muda maupun volkan tua,
khususnya yang bersifat andesitik-basaltik. Penyebaran tanah-tanah ini pada landform dengan
relief datar sampai berbukit/bergunung. Subordo Udepts mempunyai penampang tanah
dangkal sampai dalam (< 50 sampai 150 cm) dan drainase baik. Sifat morfologi dan fisik
tanah: warna tanah coklat kekelabuan-coklat gelap (7,5YR 2,5/1 - 5/3), struktur gumpal
bersudut, lemah, dan tekstur berpasir. Grup Dystrudepts mempunyai kejenuhan basa < 60%
yang dicirikan dengan reaksi tanah masam
(pH < 5,5), sedangkan grup
Eutrudepts mempunyai kejenuhan basa > 60% yang dicirikan dengan reaksi agak masam
sampai netral (5,5 - 7,0). Subgrup Lithic dipergunakan dalam klasifikasi tanah apabila telah
ditemukan lapisan batuan induk pada kedalaman < 50 cm dari permukaan tanah, sedang bila
>50 cm maka diklasifikasikan sebagai subgrup Typic.
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(3).

Alfisols
Tanah yang telah berkembang, mempunyai horison penciri argilik dengan susunan
horison A-Bt-C, mempunyai kejenuhan basa sama atau lebih besar dari 35%, pH tanah > 5,5.
Penyebarannya terdapat pada daerah bergelombang sampai berbukit, berasal dari bahan induk
batuan sedimen basis dan batu kapur/gamping, baik yang berasosiasi dengan napal maupun
batu pasir.
Umumnya stabil dan agak resisten terhadap erosi. Sifat-sifat tanahnya umumnya
baik dan potensial untuk usaha pertanian. Sebagian tanah ini sudah diusahakan untuk
tanaman lahan kering dan perkebunan. Meskipun tanah ini relatif subur namun masih
memerlukan pemupukan dan penambahan bahan organik. Alfisols ini pada kategori subgroup
hanya menghasilkan satu kelas yaitu Typic Hapludalfs.
(4).

Andisols
Andisols merupakan tanah yang pembentukannya melalui proses-proses pelapukan
yang menghasilkan mineral-mineral dengan struktur kristal yang cukup rapi. Ciri khusus dari
Andisols adalah adanya gelas vulkanik, komposisi bahan organik tinggi, kapasitas pertukaran
kation yang bermuatan variabel, serta bulk density yang rendah. Biasanya berwarna hitam
kelam, sangat porous, mengandung bahan amorf, terutama alofan serta sedikit silika, alumina
atau hidroksida besi. Tanah yang terbentuk dari abu vulkanik ini umumnya ditemukan di
daerah dataran tinggi (> 400 m dpl). Penyebarannya terdapat di sekitar gunung api aktif yaitu
sekitar Gunung Karangetang dan Gunung Ruang. Andisols pada kategori subgroup hanya
menghasilkan satu kelas yaitu Typic Hapludands.
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Kondisi Klimatologi
Data dan informasi iklim memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan
pembangunan pertanian seperti mengatur pola tanam, ketersediaan air dan kesesuaian
tanaman. Rata-rata curah hujan bulanan yang dicatat oleh Stasiun Tagulandang pada
umumnya rata-rata curah hujan bulanan tertinggi terdapat di bulan Januari. Bulan basah di
wilayah perencanaan berlangsung selama 4 bulan, terjadi pada bulan Januari, Mei, Juni dan
Desember. Bulan kering terjadi pada bulan April, Juli, Agustus, September dan Oktober.
Bulan basah adalah bulan yang memiliki curah hujan >200 mm, sedangkan bulan kering
adalah bulan yang memiliki curah hujan <100 mm dan bulan lembab adalah bulan yang
memiliki curah hujan > 100 mm dan < 200 mm. Gambaran kondisi iklim pada Stasiun
Tagulandang dan Naha dapat dilihat pada
Tabel 4.
Tabel 4. Data Iklim Rata-Rata bulanan pada Tahun 2015
Lamanya
Kecepatan
Curah Hujan
Suhu udara Kelembaban Penyinaran
Bulan
angin
o
(mm)
( C)
matahari
(%)
(Knot)
(%)
JAN
563
26,7
84
65
6,4
FEB
195
26,6
85
73
4,8
MAR
173
27,5
84
72
5
APR
59
28,1
81
90
5,7
MEI
247
28
84
76
4,6
JUN
216
27,7
84
59
4,7
JUL
37
27,9
80
66
5,9
AGST
97
27,5
80
75
4,7
SEPT
10
27,7
78
81
5,5
OKT
17
27,3
81
76
5,8
NOV
138
27,3
83
59
4,4
DES
400
27,5
86
5
5,1
Sumber : Stasiun Tagulandang dan Naha (2014)
Suhu udara rata-rata terendah sekitar 26,6°C pada bulan April dan suhu rata-rata
tertinggi sekitar 28,1°C yang dirasakan pada bulan April. Selain itu sebagai daerah tropis dan
daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mempunyai kelembaban
udara nisbi/relatif terendah sebesar 78% pada bulan September dan tertinggi sebesar 86%
pada bulan Desember. Lamanya penyinaran matahari terendah sekitar 5% pada bulan
Desember dan tertinggi 90% yang dirasakan pada bulan April. Hal ini disebabkan karena
pada bulan Desember merupakan puncak dari musim hujan dan bulan April puncaknya
musim kemarau.
Antara curah hujan dan keadaan angin biasanya ada hubungan erat satu sama lain
walaupun demikian, hubungan tersebut agaknya tidak selalu ada. Keadaan angin pada musim
hujan biasanya lebih kencang dan angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut atau yang
lebih dikenal oleh masyarakat di kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai musim angin
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barat. Kecepatan angin rata-rata bulanan tahun 2015 berkisar antara 4 km/jam hingga 6,4
km/jam.
Evaluasi Kesesuaian Lahan
Penggunaan lahan Kabupaten Kepaulauan Sitaro masih didominasi oleh hutan
(94,1%), diikuti oleh kebun (4,3%) dan tanah terbuka (1,2%), diikuti oleh padang rumput,
dan pemukiman. Penduduk setempat lebih banyak memanfaatkan untuk tegalan, perkebunan
pala, kelapa atau cengkeh, serta kebun campuran. Dan sisanya adalah berupa hutan (lahan
kering) dan semak belukar. Penduduk terpaksa menanam tanaman budidaya di sela-sela
singkapan batuan yang ada (Bappeda, 2015).
Evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan
tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Hasil evaluasi
lahan akan memberikan informasi dan atau arahan penggunaan lahan sesuai dengan
keperluan. Berbagai sistem evaluasi penggunaan lahan dilakukan dengan menggunakan
pendekatan yang berbeda seperti sistem perkalian parameter, sistem penjumlahan parameter
dan sistem pencocokan (matching) antara kualitas lahan dan karakteristik lahan dengan
persyaratan tumbuh tanaman (Ritung, 2007).
Evaluasi lahan (land evaluation) merupakan proses penilaian tingkat kesesuaian
suatu bidang lahan untuk penggunaan tertentu, dalam hal ini untuk komoditas pertanian
tanaman pangan dan tahunan/perkebunan. Tingkat ketelitiannya tergantung pada tingkat
pemetaan atau skala peta yang dihasilkan serta variabel sifat tanah dan komoditas yang
digunakan. Makin detail skala peta, makin detail informasi kelas kesesuaian lahannya. Untuk
pemetaan tanah tingkat semi detil, penilaian kelas kesesuaian lahan dilakukan sampai pada
tingkat subkelas, yaitu: lahan sesuai (S1), lahan cukup sesuai (S2), lahan sesuai marginal
(S3), dan lahan tidak sesuai (N) untuk kelompok tanaman komoditas pertanian (Djaenuddin,
et al., 2011).
Potensi lahan secara umum dapat diprediksi dari sifat-sifat tanah dan fisik
lingkungannya yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya untuk penggunaan pertanian. Dari
hasil pengamatan lapangan, wilayah penelitian merupakan landform vulkanik dicirikan oleh
bentuk wilayah berbukit sampai berbukit/bergunung. Potensi lahan untuk pertanian
didominasi oleh sub sektor perkebunan yang umumnya berupa perkebunan rakyat terdiri dari
perkebunan pala, kelapa, dan cengkeh. Penyebarannya terdapat di dataran dan perbukitan
bahkan sudah merambah ke daerah-daerah yang berlereng sangat curam. Salah satunya
adalah komoditas pala banyak diminati dan merupakan primadona penduduk Kabupaten
Siau-Tagulandang-Biaro. Hal ini disebabkan karena harga pasar yang cukup menarik, stabil
dan lebih menguntungkan. Penanaman cengkeh, pala dan kelapa di lahan dengan lereng
terjal yang saat sekarang belum ada usaha konservasi lahan perlu merancang teknologi
konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan.
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Hasil penilaian kesesuaian lahan untuk beberapa komoditas yang ada di Kabupaten
Kepulauan Sitaro dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Kesesuaian Lahan Komoditas Pertanian di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro
Komoditas Unggulan
Tanaman Pangan
Jagung
Kacang Tanah
Padi gogo
Ubi Jalar
Ubi Kayu

S2
(ha)
3.481
3.481
8.028
3.481
3.481

S3
(ha)
7.575
7.575
13.655
7.575
7.575

Tanaman Perkebunan
Cengkeh
12.035
9.031
Kelapa
10.214
10.852
Pala
11.056
10.627
Salak
8.106
13.828
Keterangan : S2 = Agak sesuai; S3 = Sesuai marginal; N= tidak sesuai.

S
(ha)

N
(ha)

11.058
11.057
21.683
11.057
11.057

10.878
10.878
251
10.878
10.878

21.066
19.020
21.683
21.934

868
868
251
-

Hasil penilaian kesesuaian lahan dilokasi penelitian tergambar bahwa tidak ada
lahan yang berada pada kelas sangat sesuai (S1) hanya kelas cukup sesuai (S2), sesuai
marginal (S3 dan tidak sesuai saat ini (N). Faktor penghambatnya adalah bahaya erosi (eh),
hara tersedia (na), retensi hara (nr), media perakaran (rc) dan temperatur (tc).
Pengelolaan lahan yang sesuai untuk kebutuhan sangat diperlukan dalam
meminimalkan faktor pembatas yang ada. Untuk faktor pembatas yang permanen akibat
kondisi alam sukar untuk diminimalkan ( temperatur) kecuali dengan mencari alternatif
tanaman lain untuk diusahakan. Faktor pembatas berupa retensi hara (nr) dapat diminimalkan
dengan peningkatan pH (pengapuran), sedangkan untuk faktor pembatas unsur hara (na) dapt
dilakukan dengan pemberian pupuk anorganik yang sesuai dengan kebutuhan dan pupuk
organik yang sesuai dengan kebutuhan dan pupuk organik untuk mempertahankan tingkat
kesuburan tanah (Sukaryorini dan arifin, 2006).
Faktor penghambat kelerengan yang cukup tinggi dapat diatasi dengan pembuatan
guludan mengikuti garis kontur. Untuk mengatasi bahaya erosi ini dapat dilakukan dengan
pembuatan teras dan memanfaatkan tanaman konservasi (tanaman penutup tepi teras). Untuk
kemiringan 8% dapat dibuat teras dengan kedalaman 1 m dan untuk kemiringan 25% dapat
dibuat teras dengan kedalaman 1,5 m. Pembuatan teras berfungsi untuk mengurangi
kehilangan tanah karena aliran permukaan, sedangkan penanaman tanaman konservasi
(tanaman penutup pada tepi teras) bertujuan untuk menahan aliran air permukaan (run off).
Tanaman konservasi sebaiknya digunakan tanaman tahunan, hal ini terkait dengan
perakaran tanaman dalam menjaga agregat tanah, agar tidak mudah lepas. Jikapun tidak
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menggunakan tanaman tahunan, disarankan untuk tidak menggunakan tanaman umbiumbian, hal ini agar agregat tanah tidak mudah rusak. Semakin rendah tingkat kelerengan,
diharapkan kemampuan tanah menahan air, maupun penopang tanaman semakin besar.
Sehingga diharapkan tanah tidak mudah erosi. Erosi ini juga bisa mengakibatkan hilangnya
unsur hara yang ada di dalam tanah, sehingga akan mengurangi produktivitas suatu
komoditas.
Untuk kelompok tanah pada pegunungan volkan dengan bentuk wilayah yang
bergunung serta lerengnya yang sangat curam (> 40%) ataupun sangat tertoreh, maka dengan
mempertimbangkan fungsi hidrologis lahan pada wilayah ini tidak dianjurkan/tidak sesuai
untuk pengembangan pertanian, tetapi lebih sesuai/disarankan sebagai kawasan hutan. Oleh
karena itu, diperlukan pengawasan dan pemeliharaan dari pihak instansi berwenang untuk
melestarikannya.
Analisis Kelayakan Usahatani
Hasil dari wawancara beberapa petani yang mengusahakan komoditas perkebunan
didapatkan bahwa komoditas yang umum di tanam oleh petani semuanya menguntungkan
dilihat dari nilai B/C dan R/C ratio >1 (Tabel 6. ).
Tabel 6. Analisis Kelayakan Usahatani
Beberapa Komoditas di Kabupaten Siau
Periode
Tanaman
Biaya
Penerimaan
Keuntungan
R/C
Analisis
pangan
Produksi
(Rp.)
(Rp.)
ratio
(Tahun)
Padi Ladang
1
6.435.800
14.400.000,00
7.964.200,00
2,24
Jagung
1
6.300.000
15.835.000,00
9.535.000,00
2,51
Ubikayu
1
4.600.000
11.667.000,00
7.067.000,00
2,54
Ubi Jalar
1
6.220.000
6.942.000,00
722.000,00
1,12
Kedelai
1
6.755.000
7.330.000,00
575.000,00
1,09
Kacang Tanah
1
6.713.600
9.560.000,00
2.846.400,00
1,42

Tagulandang Biaro
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Tanaman
Tahunan
Salak
Kelapa
Cengkeh
Pala

25
30
30
30

Investasi
(Rp./ha)
38.495.000
35.800.000
214.800.000
293.200.000

NPV (Rp.)
(i = 15%)
44.920.814,51
15.879.704,35
144.098.609,92
211.570.075,31

IRR (%)
34,66
27,21
44,87
40,22

B/C
ratio
2,92
2,07
3,59
3,31

Untuk input dan output untuk tanaman tahunan (perkebunan) yang datanya
diungkap di lapangan, yaitu komoditas yang banyak dijumpai dengan masa usaha ditetapkan
masing-masing sekitar 20-30 tahun tergantung pada komoditasnya, walaupun pada
kenyataannya di lapang bahwa komoditas tersebut diusahakan lebih dari masa tersebut. Input
yang diterapkan untuk mengusahakan komoditas tersebut umumnya termasuk sedang. Input
yang diberikan pada usahatani kelapa dan cengkeh di daerah penelitian termasuk minim yaitu
hanya berupa bibit, tenaga kerja, dan sedikit pemupukan. Output yang diperhitungkan berupa
kopra dan buah cengkeh kering.
Salah satu tanaman perkebunan andalan di Kabupaten Sitaro adalah tanaman pala.
Tanaman pala ini menjadi “emas coklat” bagi masyarakat Siau. Untuk mempertahankan
kualitas pala, masyarakat Siau berusaha kembali pada cara panen dengan menunggu buah
pala masak dan jatuh sendiri dari pohonnya (Mangowe), suatu tradisi leluhur yang pernah
dijadikan peraturan. Budaya Mangowe ini biasanya dilakukan pada bulan Maret, Mei dan
Oktober. Selain panorama perkebunan pala, wisatawan dapat melihat aktivitas masyarakat
saat Mangowe (melakukan panen pala) serta memisahkan fuli dan biji pala dari dagingnya.
Sangat disayangkan daging dari buah pala sampai saat ini masih belum banyak dimanfaatkan
oleh masyarakat.
Sayangnya, komoditas andalan ini di Kab. Kepl. Sitaro hanya diperdagangan
sebagai bahan mentah, belum sebagai bahan jadi atau setengah jadi. Pada umumnya petani
menjual hasil panen yang berupa biji yang masih terbungkus dengan tempurungnya, serta fuli
yang telah dikeringkan. Pengusaha pala yang ada di Sitaro, pada umumnya membeli
langsung dari petani dan menjualnya kembali ke Eksportir yang ada di Manado.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Hasil penilaian kesesuaian lahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terlihat
bahwa tidak ada lahan yang berada pada kelas sangat sesuai (S1) hanya kelas cukup sesuai
(S2), sesuai marginal (S3) dan tidak sesuai saat ini (N). Faktor penghambatnya adalah
bahaya erosi (eh), hara tersedia (na), retensi hara (nr), media perakaran (rc) dan
temperatur (tc).
2. Lahan dengan bentuk wilayah datar hingga berombak cukup potensial untuk
pengembangan tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan lahan bergelombang
perbukitan dan cukup potensial untuk pengembangan tanaman tahunan/perkebunan.
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3. Untuk kelompok tanah pada pegunungan volkan dengan bentuk wilayah yang bergunung
serta lerengnya yang sangat curam (> 40%) ataupun sangat tertoreh, maka dengan
mempertimbangkan fungsi hidrologis lahan pada wilayah ini tidak dianjurkan/tidak sesuai
untuk pengembangan pertanian, tetapi lebih sesuai/disarankan sebagai kawasan hutan.
Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pemeliharaan dari pihak instansi berwenang
untuk melestarikannya.
Saran
Pemerintah daerah disarankan dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah,
khususnya rencana pengembangan pertanian agar dapat memaksimalkan potensi lahan
wilayah dengan mengacu pada kondisi lahan di masing-masing kawasan.
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PERSEPSI PENYULUH TERHADAP PEMBELAJARAN KATAM PADA
PELATIHAN KALENDER TANAM TERPADU DI PROVINSI LAMPUNG
Gohan Octora Manurung, Jamhari Hadipurwanta, dan Rahadian Mawardi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung
Jln. Z.A. Pagar Alam No. 1A, Rajabasa, Bandar Lampung.
Email: gomanroe@yahoo.com.
ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penyuluh peserta Pelatihan terhadap
Pembelajaran Katam di Provinsi Lampung. Penyuluh sampel adalah penyuluh peserta
Pelatihan Katam di Provinsi Lampung sebanyak 90 orang yang berasal dari Kabupaten
Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat. Pengambilan data dilakukan pada tahun
2015 pada saat dilakukan pelatihan katam. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
mengisi kuesioner yang sudah disiapkan berkaitan dengan persepsi penyuluh terhadap
proses pembelajaran teknologi kalender tanam terpadu. Pengkajian ini menggunakan
metode analisis statistik deskriptif. Secara keseluruhan, Persepsi penyuluh terhadap
pembelajaran katam menunjukan skor 4,26 cenderung baik. Persepsi penyuluh pada point
materi pembelajaran katam menunjukan skor paling tinggi yaitu 4,40. Analisis data
menggunakan analisis statistik sosial korelasi pearson dengan program IBM SPSS 19 pada
tingkat signifikansi 5%. Korelasi Persepsi penyuluh tentang pembelajaran Katam tidak
memiliki hubungan yang signifikan pada faktor umur, pendidikan, pengalaman kerja.
Kata kunci : Persepsi, Pelatihan, katam, penyuluh.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perubahan iklim global akan berpengaruh terhadap tiga unsur iklim dan komponen
alam yang sangat erat kaitannya dengan pertanian, yaitu: (1) naiknya suhu udara yang juga
berdampak terhadap unsur iklim lain, terutama kelembaban dan dinamika atmosfer, (2)
berubahnya pola curah hujan, (3) makin meningkatnya intensitas kejadian iklim ekstrim
(anomali iklim) seperti El-Nino dan La-Nina, dan (4) naiknya permukaan air laut akibat
pencairan gunung es di kutub utara (Direktorat Pengelolaan Air, 2009). Menurut Haryono
dan Las (2011), peningkatan variabilitas dan terjadinya perubahan iklim merupakan salah
satu tantangan utama secara biofisik dalam upaya peningkatan produksi dan pencapaian
swasembada pangan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan teknologi yang dapat dimanfaatkan
dengan terjadinya perubahan iklim ini, salah satunya adalah pemanfaatan sistem informasi
kalender tanam atau biasa disebut katam.
Katam merupakan teknologi yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Pada katam terdapat empat kemungkinan (skenario)
kondisi dan potensi iklim, yaitu: 1) kondisii eksisting yang biasa dilakukan petani , 2) potensi
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pada Tahun Basah (TB), 3) potensi pada Tahun Normal (TN), dan 4) potensi pada Tahun
Kering (TK). Katam terpadu ini menginformasikan waktu dan luas tanam padi dan palawija,
estimasi wilayah rawan banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tanaman
(OPT), rekomendasi varietas dan kebutuhan benih, rekomendasi dan kebutuhan pupuk,
rekomendasi mekanisasi pertanian, kalender tanam rawa, dan data standing crop padi. Data
tersebut mencakup sampai tingkat kecamatan yang ada di Indonesia. Data informasi Kalender
Tanam Terpadu diupdate setiap musim dan disesuaikan dengan perubahan dan
perkembangan data yang terjadi. Katam terpadu ini diharapkan jadi pedoman bagi dinas
pertanian, penyuluh, dan petani dalam menetapkan pola dan waktu tanam yang tepat, sesuai
dengan kondisi iklim di setiap kecamatan dan kabupaten.
Suryantini (2004) menyatakan, salah satu peran dari penyuluh pertanian adalah berperan
dalam menyebarluskan informasi teknologi penelitian kepada petani. Petugas penyuluhan
mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap keberhasilan suatu program dan juga salah satu
kecepatan adopsi suatu inovasi tergantung pada prilaku pengantar perubahan. Inovasi katam
perlu dikuasi oleh penyuh maka dilakukan pelatihan. Pelatihan mengakses katam menggunakan
berbagai teknologi informasi yang membutuhkan sarana seperti internet, computer, Android,
SMS. Proses pelatihan katam menimbulkan presepsi penyuluh terhadap pembelajaran katam
yang dilakukan di Provinsi Lampung.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata persepsi diartikan tanggapan
(penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan; atau proses seseorang mengetahui beberapa hal
melalui pancaindranya; Persepsi merupakan fenomena psikologi sosial yang merupakan
cerminan sikap seseorang terhadap sesuatu obyek, (Hendayana, 2016). Dalam psikologi,
persepsi merupakan proses diterimanya rangsangan (stimulus) melalui panca indra, didahului
oleh adanya perhatian (Kulsum dan Jauhar, 2014).
Tujuan
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penyuluh peserta Pelatihan terhadap
pembelajaran katam di Provinsi Lampung. Selain itu juga, bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan Persepsi penyuluh tentang pembelajaran katam
MATERI DAN METODE
Pengkajian dilakukan di Provinsi pada Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat dan
Lampung Barat yang melakukan pelatihan kalender tanam terpadu. .Penelitian dilakukan
pada bulan Juli sampai Nopember 2015. Pengkajian ini menggunakan metode analisis
statistik deskriptif.
Menurut Hendayana,(2016) untuk menghitung skor persepsi
menggunakan formula :

ni

: jumlah responden yang menyatakan (org) pada kolom i (i=1,2,3,..5)
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si
Ni

: Skor pernyataan ke i (i=1,2,3,..5)
: Jumlah responden (org) pada baris ke i (i = 1,2,3,..5)
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengisi kuesioner yang sudah disiapkan
berkaitan dengan persepsi penyuluh terhadap proses pembelajaran teknologi kalender tanam
terpadu. Penyuluh sampel adalah penyuluh peserta Pelatihan Katam di Provinsi Lampung
sebanyak 90 orang yang berasal dari Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung
Barat.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan keragaman
persepsi penyuluh dilakukan dengan menggunakan analisis statistik sosial korelasi pearson
menggunakan program IBM SPSS 19 pada tingkat signifikansi 5%.

Rumus korelasi pearson :

Dimana :
r = nilai korelasi
x = variabel x
y = variabel y
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Penyuluh
Pada Pengkajian ini, karakteristik penyuluh peserta pelatihan katam dilihat dari
komponen umur, tingkat pendidikan, pengalaman kerja. Karakteristik penyuluh dapat dilihat
pada tabel 1.

282

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Tabel 1. Karakteristik Penyuluh Peserta Pelatihan Katam
Komponen
Frekuensi (orang)
Umur
muda (<32 )
14
sedang (32-51)
59
Tua (>51)
17
Jumlah
90
Tingkat Pendidikan
SD
0
SMP
1
SMA
29
D3
8
S1
52
Jumlah
90
Pengalaman Kerja
baru (<3)
6.00
sedang (3-23)
61.00
Lama (>23)
23.00
Jumlah
90.00
Sumber : data primer tahun 2015

Persentase (%)
15.56
65.56
18.89
100.00
0.00
1.11
32.22
8.89
57.78
100.00
6.67
67.78
25.56
100.00

Umur penyuluh peserta pelatihan katam didominasi pada umur sedang yaitu 32-51
tahun sebanyak 59 orang dengan persentase sebesar 65,56 %, artinya Penyuluh peserta
pelatihan ini sebagian besar merupakan penyuluh pada usia produktif.
Tingkat pendidikan penyuluh paling banyak pendidikan S1 sebanyak 52 orang atau
57,78%, pendidikan SMA sebanyak 29 orang atau 32,22%, pendidikan D3 sebanyak 8 orang
atau 8,89%, pendidikan SMP sebanyak 1 orang atau 1,11%, serta tidak ada yang
berpendidikan SD. Penyuluh paling banyak telah memiliki pendidikan yang tinggi S1 akan
membawa pengaruh pada penerimaan materi, karena materi katam yang disampaikan
membutuhkan tingkat pengetahuan yang tinggi. Peluang untuk mempercepat penyampaian
informasi inovasi katam yang memerlukan pengetahuan tinggi ke penyuluh untuk
meningkatkan adopsi teknologi oleh penyuluh. Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Suhariyanto, dkk (2009) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya
pendidikan berpengaruh terhadap kecepatan adopsi inovasi teknologi, semakin tinggi
pendidikan akan semakin cepat mengadopsi teknologi baru.
Pengalaman kerja penyuluh paling banyak pada pengalaman sedang 61 orang atau
67,78%, lama sebanyak 23 orang atau 25,56 %, pengalaman baru sebanyak 6 orang atau
6,67%. Penyuluh memiliki pengalaman ini diharapkan mampu mengatasi kendala dan
masalah yang dihadapinya.
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Persepsi Penyuluh Terhadap Pembelajaran Katam
Persepsi penyuluh terhadap pembelajaran katam terdiri dari 4 item pengamatan yaitu
kemudahan akses katam, materi, metode ceramah, metode praktek yang dilakukan pada
proses pembelajaran katam. Hasil analisis pencapaian presepsi penyuluh pada proses
pembelajaran katam dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. Persepsi Penyuluh terhadap Proses Pembelajran Katam
Persepsi
SB
B
R
KB
SKB
Total
Kemudahan Akses Katam
1.50
2.49
0.17
0.04
0.00
4.20
Materi Katam
2.06
2.31
0.03
0.00
0.00
4.40
Metode Ceramah
1.33
2.84
0.07
0.00
0.00
4.24
Metode Praktek
1.22
2.80
0.17
0.00
0.00
4.19
rata-rata
4.26
Sumber : data primer tahun 2015
Terhadap pernyataan “kemudahan akses katam” diperoleh nilasi skor 4,20. Nilai
berada antara 4 dan 5 dengan berat ke 4, maka terhadap pernyataan ini responden baik.
Penyuluh memiliki persepsi yang baik dalam hal kemudahan mengakses katam pada proses
pembelajaran. Terhadap pernyataan “Materi katam” diperoleh nilasi skor 4,40. Nilai berada
antara 4 dan 5 dengan masih berat ke 4, maka terhadap pernyataan ini responden baik.
Penyuluh memiliki persepsi yang baik dalam hal materi katam yang disampaikan pada proses
pembelajaran. Pernyataan “Metode ceramah” diperoleh nilasi skor 4,24. Nilai berada antara
4 dan 5 dengan berat ke 4, maka terhadap pernyataan ini responden baik. Penyuluh memiliki
persepsi yang baik dalam hal kemudahan metode ceramah yang dipakai pada proses
pembelajaran. Pernyataan “Metode ceramah” diperoleh nilasi skor 4,19. Nilai berada antara
4 dan 5 dengan berat ke 4, maka terhadap pernyataan ini responden baik. Penyuluh memiliki
persepsi yang baik dalam hal kemudahan metode praktek yang dipakai pada proses
pembelajaran.
Secara keseluruhan, skor persepsi penyuluh terhadap pembelajaran katam yaitu
sebesar 4.26. Hal tersebut dapat yang dapat diinterpretasikan persepsi penyuluh terhadap
pembelajaran katam cendrung masih baik.
Faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan Persepsi Penyuluh terhadap
Pembelajaran Katam
Faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan Persepsi Penyuluh terhadap
Pembelajaran Katam dapat dilihat out put 1. Faktor yang dianalisi yaitu umur, pendidikan
dan pengalaman kerja penyuluh. Nilai koefisien korelasi menurut Susetyo (2014), bahwa
angka yang menunjukkan tinggi atau rendahnya hubungan antara dua variebel atau lebih.
Besarnya koefisien korelasi berkisar – 1 < r < + 1. Koefisien korelasi sebesar 1 menunjukkan
terjadinya hubungan yang sangat tinggi atau sempurna diantara variabel yang dihubungkan.
Hubungan antara senjang Persepsi penyuluh dengan umur tidak berbeda nyata dan
memiliki korelasi yang sangat lemah 0,075. Hubungan antara senjang Persepsi penyuluh
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dengan pendidikan tidak berbeda nyata dan memiliki korelasi yang sangat lemah 0,037.
Hubungan antara senjang Persepsi penyuluh dengan pengalaman kerjan juga tidak berbeda
nyata dan memiliki korelasi yang sangat lemah 0,046. Pada tingkat signifikansi 5%. Korelasi
Persepsi penyuluh tentang pembelajaran katam tidak memiliki hubungan yang signifikan
pada faktor umur, pendidikan, pengalaman kerja.
Out Put 1. Hasil Analisis Korelasi
Correlations
Persepsi
Persepsi

Pearson

1

Umur

Pendidikan

PengalamanKerja

.075

.037

.046

.480

.732

.666

90

90

90

1

**

Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Umur

Pearson

90
.075

-.281

**

.816

Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pendidikan

Pearson

.480

.007

.000

90

590

90

90

.037

**

1

-.179

-.281

Correlation
Sig. (2-tailed)
N
PengalamanKerja

Pearson

.732

.007

90

90

90

90

.046

**

-.179

1

.666

.000

.092

90

90

90

.816

.092

Correlation
Sig. (2-tailed)
N

90

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

KESIMPULAN
Persepsi penyuluh terhadap pembelajaran katam menunjukan skor 4,26 cenderung
baik. Persepsi penyuluh pada point materi pembelajaran katam menunjukan skor paling
tinggi yaitu 4,40. Korelasi Persepsi penyuluh tentang pembelajaran Katam sangat lemah dan
tidak memiliki hubungan yang signifikan pada faktor umur, pendidikan, pengalaman kerja.
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ARAHAN PENGEMBANGAN KOMODITAS DAN TEKNOLOGI SPESIFIK
LOKASI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NTB
Ahmad Suriadi dan M. Nazam
Assessment Institute for Agricultural Technology NTB (BPTP NTB). Jl. Raya Peninjauan
Narmada 83371, Lombok Barat NTB Indonesia
e-mail: ahmadsuriadi@litbang.pertanian.go.id
ABSTRAK
Perencanaan pembangunan pertanian yang lebih operasional pada tingkat kabupaten
memerlukan data dan informasi sumberdaya lahan pada skala 1:50.000. Data dan informasi
yang dihasilkan dari analisis data sumberdaya lahan pada skala tersebut berperan sangat
penting sebagai dasar pewilayahan dan penentuan luas sebaran komoditas pertanian serta
rekomendasi teknologi yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan. Penelitian
bertujuan menyusunan peta arahan pewilayahan beberapa komoditas pertanian berdasarkan
zona agroekologi skala 1:50.000 di Kabupaten Lombok Tengah. Data dan informasi
dikumpulkan melalui pendekatan desk study, survei dan focus group discussion. Analisis
contoh tanah dilakukan di laborartorium tanah BPTP NTB. Evaluasi lahan dilakukan
dengan mencocokkan karakteristik lahan dengan persyaratan penggunaan lahan yang
diinginkan oleh penggunaan lahan tertentu. Penentuan zonasi dan arahan pewilayahan
komoditas dilakukan dengan menggunakan program Sistem Penilaian Kesesuaian Lahan
(SPKL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pengembangan pertanian di
Kabupaten Lombok Tengah mencapai 65.664 ha (80,21%) dari luas wilayah. Dari data
tersebut seluas 11.142 ha (9,54%) merupakan zona II/Dffe diarahkan untuk tanaman
tahunan perkebunan. Seluas 6.319 ha (5,41%) merupakan zona II/Dfke dan II/Dffe yang
diarahkan untuk pengembangan tanaman tahunan perkebunan/hortikultura dan tanaman
pangan sebagai tanaman sela dengan menerapkan teknologi budidaya lorong. Zona III/Dfk,
III/Dfke, III/Dfs dan III/Dfse masing-masing seluas 4.313 ha (3,69), 1.958 ha (1,68%), 1.620
ha (1,39%), dan 1.395 ha (1,19%) diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan
semusim dan hortikultura tahunan sebagai tanaman penguat teras. Zona IV/D dengan luas
29.136 ha (24,95%) diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.
Sedangkan zona IV/Wfs merupakan lahan basah dengan luas 11.176 ha (9,57%) diarahkan
untuk tanaman padi sawah.
Kata Kunci: kesesuaian lahan, peta, arahan, komoditas pertanian
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PENDAHULUAN
Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan industri,
diperkirakan permintaan produksi pertanian sebagai bahan pangan pokok dan bahan baku
industri akan terus meningkat. Salah satu strategi dasar dalam peningkatan produksi pertanian
adalah pemanfaatan dan perluasan spektrum pertanian yang bertitik tolak dari potensi dan
keragaman sumberdaya alam serta kondisi sosial ekonomi, dengan tetap memelihara
kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Pembangunan pertanian harus didasarkan atas
potensi lahan yang keberhasilannya tergantung pada pilihan komoditas serta sistem usaha
yang sesuai dengan karakteristik potensi tersebut (Baja et al., 2002).
Penggunaan lahan yang tepat selain menjamin sumberdaya lahan dapat memberikan
manfaat kepada pengguna saat ini, juga menjamin sumberdaya alam tersebut bermanfaat bagi
generasi yang akan datang (Amien, 1997). Karena itu, pemahaman tentang sumberdaya lahan
berkontribusi dalam pengambilan kebijakan untuk mencapai pembangunan pertanian
berkelanjutan (Amien, 1998).
Berbagai langkah yang perlu diambil dalam rangka pengembangan sumberdaya alam
secara optimal meliputi: (a) pengenalan sifat dan karakteristik lahan (iklim, tanah, air,
topografi, vegetasi dan penggunaan tanah); (b) menetapkan kesesuaian lahan dengan
melakukan analisis kesesuaian antara kualitas dan karakteristik lahan dengan persyaratan
penggunaan lahan; (c) menetapkan tingkat manajemen yang diperlukan untuk setiap
penggunaan lahan sesuai dengan sifat dan karakteristik lahan; (d) menilai kesesuaian lahan
bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian, serta (e) menentukan pilihan komoditas
atau tipe penggunaan lahan tertentu yang secara fisik sesuai dan secara ekonomis
menguntungkan (Ceballos-Silva dan Lòpez-Blanco, 2003; FAO, 1976; Kalogirou, 2002;
Secat et al., 2005; Wang et al., 1990).
Konsep pewilayahan pertanian atau peta zona agroekologi (ZAE) yang dikembangkan
saat ini merupakan salah satu upaya penyediaan data dan informasi tentang sifat dan
karakteristik lahan dan pemetaan kelas kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian dan
arahan pewilayahan komoditas pertanian sebagai dasar pengelolaan lahan yang tetap sesuai
dengan karakteristiknya (FAO, 2003; Bojórquez-Tapia et al., 2001). ZAE merupakan suatu
penyederhanaan dan pengelompokan agroekosistem yang beragam dalam bentuk klasifikasi
yang lebih aplikatif, agar dicapai tingkat produksi yang optimal dan berkelanjutan. Sistem
pertanian berkelanjutan akan terwujud apabila sumberdaya lahan dipergunakan untuk sistem
pertanian yang tepat dan cara pengelolaan yang sesuai. Lahan yang tidak digunakan secara
tepat dapat menyebabkan produktivitas lahan cepat menurun dan ekosistem terancam rusak .
Bertolak dari kebutuhan di atas, maka penelitian arahan pengembangan komoditas dan
teknologi spsesifik lokasi berdasarkan pemetaan mendukng konservasi lahan di Kabupaten
Lombok Tengah sangat penting untuk dilakukan dalam upaya menyediakan data dan
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informasi sumberdaya lahan sebagai dasar perencanaan dan pengembanan pembangunan
pertanian yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian bertujuan menyusunan peta arahan
pewilayahan komoditas pertanian unggulan berdasarkan zona agroekologi skala 1:50.000 di
Kabupaten Lombok Tengah
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2015 dengan lokasi
Kabupaten Lombok Tengah.
Ruang Lingkup Kegiatan
Penelitian ini merupakan kegiatan inventarisasi dan karakterisasi sumberdaya lahan
yang dilakukan melalui pendekatan desk study, penelitian lapangan, evaluasi lahan serta
validasi dan verifikasi data/peta. Ruang lingkup kegiatan penelitian, meliputi:
Penyusunan peta kerja
Penyusunan peta kerja dilakukan secara desk study. Peta kerja disusun dengan analisis
terrain, interpretasi citra landsat/foto udara, digitasi dan overlay peta rupabumi skala 1:25.000
dari Bakosurtanal. Peta rupabumi digital skala 1:25.000 dari Badan Informasi Geospasial
(BIG), meliputi garis pantai, hidrologi, jalan, permukiman, batas desa, batas kecamatan,
annotasi. Peta ini perlu dihubungkan ke dalam satuan-satuan peta skala 1:50.000, sehingga
perlu didigitasi. Peta rupa bumi hasil digitasi ini kemudian dioverlay dengan peta hasil
analisis terrain dari citra landsat/foto udara. Peta ini menggambarkan poligon-poligon atau
satuan-satuan lahan yang mempunyai karakteristik tertentu. Pengelompokan satuan-satuan
lahan yang homogen dapat digunakan sebagai peta kerja untuk penentuan lokasi pengambilan
contoh tanah.
Verifikasi dan penelitian lapangan
Verifikasi dan penelitian lapangan meliputi observasi karakteristik tanah, pengambilan
contoh tanah, survei sosial ekonomi dan pengumpulan data sekunder.
•
Observasi karakteristik tanah dilakukan dengan cara transek atau toposekuen untuk
setiap satuan lahan. Tiap transek diamati beberapa titik pengamatan. Pengamatan sifatsifat morfologi tanah dilakukan dengan pembuatan minipit sedalam 50 cm yang
dilanjutkan dengan pemboran sampai dengan kedalaman 1-1,5 m.
•
Pengamatan keadaan fisik lingkungan seperti landform, bahan induk, relief/lereng
dan landuse dilakukan dengan berpedoman pada peta analisis satuan lahan. Klasifikasi
tanah ditetapkan menurut taksonomi tanah (Soil Survey Staff, 1998), sampai tingkat sub
group.
•
Pengamatan profil tanah dimaksudkan untuk menunjang klasifikasi tanah,
sedangkan pengamatan minipit, selain untuk mengetahui penyebaran masing-masing
jenis tanah, juga untuk tujuan evaluasi lahan dan penilaian tingkat kesuburan tanah.
Parameter yang diamati disesuaikan dengan parameter yang diperlukan untuk evaluasi
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lahan. Pengamatan profil tanah mengacu pada Guidelines for Soil Profile Description
(FAO, 1978). Parameter yang diamati untuk tujuan evaluasi lahan terdiri atas :
⇒
Kondisi terrain (relief/lereng, torehan, keadaan batuan di permukaan, dan
kemungkinan bahaya banjir)
⇒
Media perakaran (kedalaman efektif, tekstur, drainage, struktur tanah, densitas dan
kematangan tanah)
⇒
Sifat kimia tanah (reaksi tanah, bahan sulfidik, karbonat dan kandungan bahan
organik). Untuk data yang tidak bisa diamati dilapangan seperti sifat kimia tanah,
dilakukan pengambilan contoh tanah untuk dianalisis di laboratorium.
•
Pengambilan contoh tanah dari minipit pewakil minimal dua lapisan, masingmasing lapisan atas (top soil) untuk tanaman semusim dan lapisan bawah untuk tanaman
tahunan. Contoh tanah dianalisis di laboratorium tanah BPTP NTB.
•
Pengumpulan data sosial ekonomi dilakukan melalui survei dengan lokasi
mengacu pada penyebaran poligon-poligon satuan lahan. Data sosial ekonomi diperlukan
sebagai bahan informasi untuk menentukan komoditas unggulan berdasarkan kelayakan
usahatani atau kelayakan investasi. Sumber data untuk analisis usahatani diperoleh dari
data sekunder atau data primer hasil wawancara dengan petani yang sudah
berpengalaman dalam mengusahakan jenis tanaman tertentu pada tipologi lahan tertentu.
Pada wilayah yang cukup seragam, misalnya pada wilayah sentra produksi suatu
komoditas pertanian, jumlah responden dapat lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah
yang heterogen. Sebagai bahan pertimbangan jumlah responden pada daerah sentra
produksi sekitar 3-5 orang untuk setiap jenis tanaman. Sedangkan pada daerah potensial
pengembangan, jumlah responden sekitar 6-10 orang per tanaman per tipologi lahan
(Balai Penelitian Tanah, --). Data ekonomi yang dikumpulkan meliputi: biaya produksi,
ketersediaan saprodi, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja non manusia,
lembaga perkreditan, produktivitas, nilai produksi, pemanfaatan limbah, pemasaran
(domestik/ekspor), tingkat permintaan pasar (demand), kemampuan penyediaan
(supplay), prosessing hasil, kualitas hasil dan aksesibilitas.
Evaluasi lahan
Evaluasi lahan merupakan proses penilaian keragaan (performance) suatu lahan jika
digunakan untuk penggunaan tertentu (FAO, 1976). Evaluasi dapat dilakukan dengan cara
mencocokkan (matching) kualitas/karakteristik lahan (Land Qualities/Land Characteristics)
LQ/LC dengan persyaratan penggunaan lahan (Land Use Requairement, LUR) yang
diinginkan oleh penggunaan lahan tertentu (Land Utilization Types, LUT). Evaluasi lahan
dilakukan dengan mengacu pada Sistem Penilaian Kesesuaian Lahan (BBSDLP, 2014)
maupaun Automatic Land Evaluation System (FAO, 1976).
Penyusunan peta pewilayahan komoditas pertanian
Penyusunan peta pewilayahan komoditas pertanian mengacu pada Petunjuk Teknis
Penyusunan Peta Pewilayahan Komoditas Pertanian Berdasarkan AEZ Skala 1:50.000
(BBSDLP, 2013). Untuk memanfaatkan modul tersebut, diperlukan tiga macam data utama,
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yaitu data hasil evaluasi lahan, data peluang investasi dan data prioritas tanaman. Data hasil
evaluasi lahan : data yang diperlukan berupa tabel kesesuaian lahan fisik masing-masing tipe
penggunaan lahan (LUT) pada setiap satuan peta. Data peluang investasi : berupa parameter
ekonomi setiap tanaman yang diusahakan pada tipologi lahan tertentu dengan indikator R/C,
NPV, IRR dan BCR. Data prioritas tanaman : adalah tanaman yang
diunggulkan/diprioritaskan untuk dikembangkan di suatu daerah. Data ini diperoleh dari
masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan dan kebijakan pemda masingmasing.Selain itu diperlukan juga data penggunaan lahan saat ini (present land use) sebagai
salah satu faktor pertimbangan dalam pewilayahan komoditas, sehingga diperoleh
pewilayahan komoditas pertanian yang secara fisik sesuai dan secara ekonomi layak
dikembangkan.
Hasil proses evaluasi lahan adalah berupa simbol kelas kesesuaian masing-masing
komoditas yang terdiri atas kelas S1, S2, S3 dan N. Tahap berikutnya adalah menentukan
zonasi (I-VI) untuk setiap satuan peta. Proses zonasi ditentukan oleh kelas lereng dan jenis
kelasifikasi tanah, sedangkan sub zona (basah dan kering) ditentukan oleh kelas drainase.
Tahap proses zonasi secara otomatis dilakukan dengan program Sistem Penilaian Kesesuaian
Lahan (SPKL).
Data Iklim
Data iklim yang diperlukan berupa data curah hujan, temperatur, kecepatan angin, lama
penyinaran, dan kelembaban udara. Data tersebut digunakan untuk perhitungan neraca air dan
penetapan waktu dan pola tanam.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Letak Georafis
Kabupaten Lombok Tengah secara geografis terletak antara 116°05’-116°24’ Bujur
Timur dan 8°24’-8°57’ Lintang Selatan, dengan batas batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur
Sebelah Selatan: Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat
Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur
Luas wilayah kabupaten LombokTengah berdasarkan data BPS (2016) tercatat
1.208,39 km2 sedangkan berdasarkan hasil perhitungan peta digital rupa bumi Indonesia skala
1:25.000 seluas 1.162,28 km2. Secara administratif, Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari
12 Kecamatan, 127 Desa, 12 Kelurahan, 1.588 dusun dan 66 lingkungan.
Kondisi Iklim
Berdasarkan peta Wilayah Hujan P. Lombok skala 1:1.000.000 (BBSDLP, 2003),
Kabupaten Lombok Tengah tergolong dalam 3 pola curah hujan yaitu pola IIA, IIC dan IIIA.
Pola IIA yaitu total curah hujan berkisar antara 1000 – 2000 mm/tahun dengan bulan kering <

291

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

5 – 8 bulan dan bulan basah < 4 bulan. Penyebaran pola IIA terdapat di bagian selatan
kabupaten Lombok Tengah. Pola IIC yaitu total curah hujan 1000 – 2000 mm/tahun dengan
bulan kering < 5 bulan dan bulan basah < 5 bulan yang penyebarannya verada pada dibagian
tengah Kabupaten Lombok Tengah. Pola IIIA yaitu total curah hujan 2000 – 3000 mm/tahun
dengan bulan kering < 6 bulan dan bulan basah < 6 bulan yang tersebar di bagian utara
Kabupaten Lombok Tengah.
Curah hujan tertinggi terjadi di Batukliang Utara yaitu rata-rata 2.036 mm/tahun dan
yang terendah terjadi di Praya Timur dengan rata-rata 336 mm/tahun dan Pujut dengan 488
mm/tahun. Jumlah bulan kering (curah hujan <60 mm) selama 5-6 bulan terjadi pada bulan
April s/d September untuk daerah Praya Timur, Praya Tengah, Pujut, Praya Barat dan Praya
Barat Daya.
Menurut klasifikasi Schmidt dan Fergusson, Kabupaten Lombok Tengah tergolong ke
dalam tipe hujan C dan D. Sedangkan berdasarkan klasifikasi Koppen, tergolong ke dalam
tipe iklim Aw yaitu tipe iklim hujan tropis dengan curah hujan bulan-bulan terkering <60 mm
selama 6-9 bulan, suhu udara rata-rata bulan terdingin >18°C dan terpanas >22°C dengan
curah hujan tahunan <2.500 mm.
Rerata suhu tahunan Kabupaten Lombok Tengah berkisar antara 27.6°C sampai
28.1°C. Perbedaan rerata suhu bulan terpanas dan terdingin <5°C menunjukkan bahwa
Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar tergolong ke dalam rejim suhu panas
(Isohyperthermic) kecuali di beberapa tempat pada ketinggian di atas 1.300 m dpl yang
menunjukkan adanya perbedaan rerata suhu bulan terpanas dan terdingin lebih dari 5°C
tergolong ke dalam rejim suhu sejuk (Isothermic).
Menurut peta Agroklimat Pulau Bali. NTB dan NTT yang disusun berdasarkan jumlah
bulan basah (curah hujan >200 mm) dan jumlah bulan kering (curah hujan <100 mm) maka
wilayah Kabupaten Lombok Tengah tergolong zone C3 dan D4 (Oldeman et al.. 1981). Zone
agroklimat C3 dicirikan oleh bulan basah 3-6 bulan dan bulan kering berturut-turut 4-6 bulan.
Penyebaran zona C3 ini terdapat di bagian utara Kebupaten Lombok tengah yaitu Batukliang
Utara, Batukliang, Kopang dan sebagian Pringgarata. Sedangkan zona agroklimat D4
dicirikan oleh bulan basah 3-4 bulan dan bulan kering berturut-turut 5-6 bulan terdapat di
bagian tengah dan selatan Kabupaten Lombok Tengah.
Landform dan Bentuk Wilayah
Landform atau Fisiografi adalah bentukan permukaan bumi yang erat kaitannya
dengan struktur geologi dan litologi yang terbentuk dipermukaannya serta proses degradasi
dan agradasi lahan yang mempengaruhi bentukan permukaan bumi. Berdasarkan hasil
interpretasi dari citra foto udara skala 1:50.000 dan Landsat TM, landform di Wilayah
Kabupaten Lombok Tengah dapat dikelompokkan menjadi enam group yaitu Grup Aluvial
(A), Fluvio - Marin (B), Marin (M), Volkan (V), Tektonik/Struktural (T) dan Karst (K) yang
menghasilkan 22 satuan unit lahan. Grup landform yang paling luas adalah grup vulkan
dengan luas 77.314 ha (66,33%) dari luas wilayah kabupaten Lombok Tengah yang
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menghasilkan 7 satuan lahan, disusul oleh grup tektonik seluas 22.671 ha (19,45%) terdiri
atas 2 satuan lahan, grup alluvial 9.001 ha (7,72%) terdiri atas 4 satuan lahan, Karst 3.941 ha
(3,38%) terdiri atas 2 satuan lahan, marin seluas 1.024 ha (0,88%) terdiri atas 2 satuan lahan,
dataran estuarin (fluvo marin) seluas 451 ha (0,39%) terdiri atas 1 satuan lahan. Satuan lahan
lainnya sebanyak 4 satuan lahan yaitu berupa pemukiman, badan air (danau/dam),
gawir/lereng curam dan pulau pulau kecil dengan luas 2.151 ha (1,85%).
Secara umum, topografi wilayah datar sampai berombak dengan kelerengan 0-8%
sebagian besar terdapat di wilayah tengah kabupaten Lombok Tengah, yaitu Kecamatan
Praya, Praya Barat, Praya Tengah, Praya Timur, Bagian Utara Kecamatan Pujut, Janapria dan
Jonggat. Sedangkan wilayah berbukit dan bergunung dengan kelerengan >45% terdapat di
bagian utara (kaki Gunung Rinjani), meliputi wilayah Kecamatan Batukliang, Batukliang
Utara, Kopang, dan sebagian Kecamatan Pringgarata. Di Bagian Selatan Lombok Tengah
memiliki bentuk wilayah berbukit dan berlereng dengan kelerengan 15-45%, meliputi
wilayah Kecamatan Pujut, Praya Barat dan Praya Barat Daya.
Wilayah Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar termasuk dataran rendah
(ketinggian wilayah <700 m dpl) dengan beberapa tipe penggunaan lahan (TPL) yang
spesifik yaitu lahan sawah seluas 54.357 ha (44.98%) dari luas wilayah dan umumnya
terletak di dataran alluvial, dataran volkan, dan lereng volkan. Wilayah ini terdiri atas sawah
irigasi teknis seluas 20.538 ha, irigasi setengah teknis seluas 20.426 ha, irigasi sederhana PU
seluas 402 ha, irigasi sederhana non PU seluas 538 ha dan sawah tadah hujan seluas 12.453
ha. Lahan sawah ditanami 2 kali setahun seluas 25.730 ha dan yang ditanami 1 kali setahun
seluas 28.627 ha. Sawah tadah hujan umumnya ditanami padi sekali setahun dan pada musim
kemraru satu umumnya ditanami palawija, sayuran dan tembakau kalau ada kelebihan
kelembaban tanah dan air irigasi. Jenis palawija yang umum diusahakan adalah kedelai,
kacang tanah, jagung dan kacang hijau.
Arahan pengembangan komoditas
Arahan pengembangan komoditas didasarkan dari hasil evaluasi lahan dengan asumsi
penerapan masukan sedang dan dilengkapi dengan analisis ekonomi yang
mempertimbangkan aksesibilitas, pasar, komoditas unggulan, dan kelayakan ekonomi.
Arahan pengembangan komoditas dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Arahan Pengembangan Komoditas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, NTB
LUAS
KODE
TANAMAN
SISTEM
Ha
I/Dj Kawasan Konservasi
Hutan lindung
4.901
II/Deh Kopi, kemiri, aren, pisang,
Pengembangan tanaman
1.394
manggis, durian
tahunan/hortikultur
II/De Kopi, kemiri, aren, kakao
Pengembangan tanaman tahunan
12.918
permanen
II/Dt Hutan tanaman industri
Hutan tanaman industri
20.205
(sonokeling, mahoni)
III/De Kelapa
Pengembangan tanaman
380
permanen
III/Def Kelapa, jagung, kacang tanah, Pengembangan tanaman
9.626
kedelai
perkebunan/pangan
IV/Dj Kawasan konservasi
Hutan jalur aliran (sempa dan
5.295
sungai)
IV/Deh Kelapa, mangga, pisang
Pengembangan tanaman
4.946
tahunan/hortikultur
IV/Df Padi gogo, kacang tanah,
Pengembangan tanaman pangan
16.008
jagung, kedelai, ubi jalar
IV/Dfe Kacang tanah, jagung,
Pengembangan tanaman
9.207
kedelai, ubi jalar, singkong, pangan/perkebunan
tembakau
IV/Wi Padi sawah, kacang tanah,
Pengembangan tanaman
28.799
jagung, kedelai, tembakau, pangan/perkebunan
kapas
IV/Wj Kawasan konservasi
Hutan basah (sempadan pantai)
76
mangrove
IVwt Tambak dan penggaraman
Pengembangan tambak dan
322
penggaraman
X1 Permukiman
427
X2 Badan air
1.207
X3 Gawir/lereng terjal
496
X4 Pulau-pulau
21
JUMLAH
116.228

%
4,22
1,20
11,11
17,38
0,33
8,28
4,56
4,26
13,77
7,92

24,78

0,07
0,28
0,37
1,04
0,43
0,02
100.00
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Gambar 1. Peta pewilayahan komoditas pertanian Kabupaten Lombok Tengah
Arahan pola tanam di Kabupaten Lombok Tengah
Pola tanam untuk tanaman pangan yang diterapkan umumnya terdiri atas: padi-padipalawija; padi-palawija-padi. padi-palawija-bera, padi-tembakau/tanaman semusim lainnya,
padi-bera dan palawija-bera. Sebagian lahan persawahan dalam beberapa tahun terakhir
menerapkan pola tanam padi-padi-padi terutama di daerah yang sumber airnya berlebihan.
Pola tanam di wilayah kabupaten Lombok Tengah dapat dibedakan menjadi dua
kelompok. yaitu: (a) untuk tanaman semusim, yaitu padi-padi-palawija. padi-palawija-padi
atau padi-komoditas lain (palawija yaitu kacang tanah, kedelai, jagung, kacang hijau) dan
komoditas selain palawija (sayuran, cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan tembakau),
dan (b) untuk tanaman tahunan seperti tanaman industri (kelapa, kakao, kopi), tanaman
hortikultura (mangga, manggis, rambutan, durian, Pisang, dan nenas) yang masing-masing
dinilai sebagai tanaman tunggal walaupun kenyataan di lapangan umumnya diusahakan
sebagai kebun campuran.
Tipe penggunaan lahan setahun 2 kali padi (sawah) dijumpai di sebagian wilayah yang
mendapat irigasi tehnis dan semi tehnis yaitu di wilayah bagian tengah dan utara kabupaten
Lombok tengah. yaitu sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat, Praya, sebagian Praya
Tengah, sebagian Praya Timur, Jonggat, Pringgarata, Kopang, Batukliang dan Batukliang
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Utara. Sedangkan tipe penggunaan lahan setahun 1 kali padi (sawah tadah hujan) banyak
dijumpai di wilayah bagian selatan dan timur Kabupaten Lombok Tengah yaitu di wilayah
Kecamatan Pujut, Praya Barat, Praya Tengah, Praya Timur, Praya Barat Daya dan sebagian
Janapria. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani beberapa komoditas pertanian
unggulan di Kabupaten Lombok Tengah. menunjukkan bahwa budidaya komoditas pertanian
sebagian besar masih dilakukan dengan menerapkan input rendah sampai sedang.
Keragaan Usahatani Komoditas Dominan
Komoditas dominan di Kabupaten Lombok Tengah adalah padi, jagung, kacang tanah,
kedelai, tembakau, cabai, tomat dan terong. Pola tanam pada lahan sawah sangat bervariasi
tergantung kondisi air, jenis tanah dan daya saing komoditas yang diusahakan. Pada lahan
sawah irigasi teknis, pola tanam yang dominan adalah padi-padi-padi, padi-padi-palawija dan
padi-tembakau. Pada lahan sawah irigasi setengah teknis pola tanam yang domian adalah
padi-padi-kedelai/kacang tanah, Padi-tembakau dan padi-sayuran. Pada lahan sawah tadah
hujan pola tanam yang dominan padi-kedelai atau padi-tembakau. Pada lahan kering (ladang)
pola tanam yang dominan adalah jagung-bera atau padi gogo-kacang hijau/bera.
Teknologi spesifik lokasi
Teknologi usahatani untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura sayuran, dan
tanaman tahunan supaya dapat berhasil dengan baik, perlu diterapkan teknologi yang
didasarkan pada kendala-kendala yang dijumpai di daerah penelitian. Berdasarkan kondisi
lahan yang mempunyai relief dan kemiringan lereng bervariasi, maka tindakan konservasi
tanah yang dianjurkan adalah pembuatan teras gulud, strip rumput dengan jarak antar guludan
sekitar 5 sampai 15 m untuk lereng 8 – 15% dan 15 – 30 m untuk lereng kurang dari 8%.
Rumput pada guludan tersebut selain dapat berfungsi sebagai pakan ternak juga untuk
penguat guludan.
Berdasarkan hasil analisis contoh-contoh tanah, umumnya di daerah penelitian reaksi
tanah berkisar agak masam sampai netral dan agak alkalis (pH 5,5 sampai 8,3). Pada kondisi
kemasaman tanah sangat masam (> 5,2) aktifitas aluminium tidak mobil dan kejenuhan
aluminium (Al) di lokasi penelitian termasuk rendah sampai sangt rendah. Menurut Wade et
al (1988) batas toleran tanaman padi terhadap kejenuhan Al adalah 70%, jagung 29%, dan
kedelai 15%. Dan untuk lokasi penelitian hal tersebut tidak menjadi masalah.
Kondisi C organik di lokasi penelitian umumnya termasuk sangat rendah sampai
sedang, untuk itu memerlukan pemberian pupuk organik (kompos) sekitar 2,5 – 10 ton/ha.
Untuk lebih memberi kesempatan kompos tersebut dalam tanah betul-betul telah lapuk,
pengolahan tanah perlu dikerjakan secara berulang. Pada setiap pengolahan tanah untuk
penanaman selanjutnya dapat diberikan pupuk organik sekitar 1 - 2 ton/ha dengan cara seperti
di atas atau diberikan langsung pada setiap rumpun tanaman.
Pupuk inorganik (N, P, K) diberikan sehari sebelum tanam dengan cara disebar.
Mengingat lahan yang umumnya merupakan lahan kering sebaiknya pupuk tersebut diaduk
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dalam tanah untuk menghindari penguapan dan hanyut terbawa air hujan. Kebutuhan pupuk
untuk setiap tanaman tidak sama, tetapi ada tanaman yang mempunyai kemiripan sifat-sifat,
sehingga kebutuhannya hampir sama. Dikaitkan dengan hasil analisis contoh tanah yang
berindikasi tingkat kesuburan tanahnya rendah sampai tinggi, maka untuk menutupi
kebutuhan unsur hara bagi tanaman atau sebagai pemeliharaan lahannya, unsur N, P, K
pemberiannya paling tidak untuk menggantikan unsur hara tersebut yang terangkut sewaktu
panen. Khusus untuk pupuk N karena tanah-tanah di lokasi penelitian relatif rendah
kandungan C organiknya, dosis pupuk N tersebut lebih tinggi dari dosis pupuk N umumnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
(1) Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan penggunaan lahan sebagian besar (43,48%)
lahan sawah, hutan negara (15.40%), tegal/kebun (12.87%), perkebunan (3.67%), hutan
rakyat (2.84%) dan penggunaan lainnya (pekarangan dan bangunan, ladang/huma, tanah
penggembalaan/ padang rumput, tambak dan kolam/empang. Dijumpai beberapa tipe
penggunaan lahan (TPL) yang spesifik, lahan sawah ditanami 2 kali setahun seluas
24.066 ha dan yang ditanami 1 kali setahun seluas 28.471 ha. Sawah tadah hujan
umumnya ditanami padi sekali setahun, dan pada MK I ditanami palawija/sayuran/
tembakau. Lahan kering/tegalan umumnya ditanami 1 kali setahun yaitu padi
gogo/jagung. Lahan perkebunan ditanami tanaman tahunan campuran.
(2) Berdasarkan hasil analisis contoh tanah dan observasi lapangan, tanah-tanah di
Kabupaten Lombok Tengah diklasifikasikan kedalam lima ordo, yaitu Entisols, Andisols,
Inceptisols, Alfisols, dan Vertisols. Ke lima ordo tersebut menurunkan 11 grup dan 20
subgrup. Reaksi tanah umumnya netral, kandungan C organik dan N rendah, KTK tanah
rendah, dan kejenuhan basa tinggi, dengan tingkat kesuburan sedang sampai tinggi.
(3) Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian lahan dan kelayakan ekonomi komoditas
pertanian, maka komoditas pertanian unggulan Kabupaten Lombok Tengah adalah: padi
sawah, padi gogo, kacang tanah, jagung dan kedele (tanaman pangan); semangka,
mangga, durian dan rambutan (tanaman buah-buahan) serta kapas dan tembakau
(tanaman perkebunan).
DAFTAR PUSTAKA
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EFEKTIVITAS METODE TEMU LAPANG TERHADAP PENGEMBANGAN
AYAM KAMPUNG UNGGUL BALITBANGTAN (KUB) DI KECAMATAN
TANJUNG, KABUPATEN TABALONG, KALIMANTAN SELATAN
Siti Nurawaliah dan Noor Amali
BPTP Balitbangtan Kalimantan Selatan
Jl. Panglima Batur Barat No.4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
ABSTRAK
Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) adalah jenis ayam kampung dengan galur baru
yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian, merupakan inovasi penelitian Balai Penelitian
Ternak, Ciawi-Bogor. Hambatan dalam pengembangan ayam kampung adalah rendahnya
penyediaan bibit dan cara pemeliharaan tradisional sehingga penyediaan kebutuhan bibit
lambat. Budidaya ayam kampung selama ini masih belum dilaksanakan secara intensif.
Bertolak dari keadaan tersebut maka penyuluhan pertanian memegang peran penting dalam
upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan budidaya ayam kampung
lebih intensif. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode temu lapang
terhadap pengembangan ayam KUB di Kec. Tanjung, Kabupaten Tabalong. Kajian
dilaksanakan pada bulan Nopember 2016 Di Desa Kambitin, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong,
Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah metode
komunikasi langsung melalui temu lapang dengan responden sebanyak 35 orang.
Pengambilan data dilakukan sebelum dan sesudah dilaksanakannya temu lapang (pre test
dan post test) dengan bantuan kuesioner yang terstruktur. Data yang dikumpulkan dianalisis
secara deskriptif comparative. Hasil kajian menunjukan bahwa pengetahuan petani
meningkat dari 18.98 menjadi 30.34 dengan EP 86.68% (efektif) dan EPP 71% (efektif).
Metode temu lapang merupakan metode penyuluhan yang efektif yang memberikan
perubahan bagi pengetahuan petani terhadap pengembangan ayam KUB di Kec. Tanjung,
Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan.
Kata kunci : efektivitas, temu lapang, ayam KUB
PENDAHULUAN
Sub sektor peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian yang memiliki
peranan penting dalam menopang perekononiam masyarakat. Pembangunan sektor ini dapat
diwujudkan dengan mengembangkan sistem peternakan yang diharapkan dapat
meningkatkan populasi, produktifitas, kualitas, pemasaran dan efisiensi usaha ternak, untuk
itu proses adopsi inovasi sebuah teknologi peternakan sangat penting,
Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (2016) menyatakan bahwa populasi
ayam kampung di Kalimantan Selatan berjumlah 9,8 juta ekor dengan jumlah pemotongan
sebanyak 3,6 juta ekor (36,85%), sementara permintaan daging ayam kampung di
Kalimantan Selatan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
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Ayam Kampung Unggul balitbangtan atau dikenal dengan ayam KUB dapat menjadi
salah satu usaha alternative yang dapat dipertimbangkan oleh peternak. Ayam KUB
merupakan salah satu jenis ayam kampung hasil inovasi penelitian dari Balai Penelitian
Ternak, Ciawi Bogor yang mempunyai keunggulan yaitu mampu memproduksi telur lebih
tinggi dibandingkan ayam kampung biasa (Hidayat, et al.(2011). Potensi pengembangan
ayam KUB di Kalimantan Selatan mempunyai prospek yang menjanjikan, baik pemeliharaan
yang dilakukan pada agroekosistem lahan kering maupun lahan rawa lebak. Salah satu factor
yang mendukung perkembangan usaha beternak ayam KUB antara lain tersedianya bahan
pakan local, sumber daya manusia dan konsumen / pasar, demikian juga potensi sumberdaya
manusia peternaknya sudah memahami mengenai cara pemeliharaan ayam sehingga lebih
mudah untuk dibimbing dan diarahkan (Suryana, 2017).
Budidaya ayam kampung selama ini masih belum dilaksanakan secara intensif
khususnya penggunaan bibit unggul. Bertolak dari keadaan tersebut maka penyuluhan
pertanian memegang peran penting dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan
petani/peternak. Salah satu kegiatan penyuluhan pertanian adalah diseminasi atau
penyampaian informasi pertanian kepada penggunanya. Kegiatan desiminasi teknologi
pertanian bertujuan meningkatkan adopsi dan inovasi pertanian hasil litkaji melalui berbagai
kegiatan komunikasi, promosi dan komersialisasi serta penyebaran paket teknologi unggul
yang dibutuhkan dan menghasilkan nilai tambah bagi berbagai khalayak pengguna dan
menyelenggarakan kegiatan penyebarluasan materi penyuluhan baik secara tercetak maupun
media elektronik (Sulaiman, 2003).
Efektivitas penyuluhan pertanian ditentukan oleh komponen-komponen dalam sistem
penyuluhan pertanian, diantaranya metode penyuluhan pertanian. Salah satu metode
penyuluhan yang sering digunakan adalah temu lapang (BPSDMP, 2010) Temu lapang
merupakan pertemuan antara petani dengan peneliti untuk saling tukar menukar informasi
tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti dan umpan balik dari petani, dengan tujuan
untuk membuka kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan informasi teknologi hasil
penelitian, membuka kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan umpan balik dari hasilhasil penelitiannya dan menyalurkan teknologi dikalangan petani secara lebih cepat ( STPP,
2010).
Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode temu lapang terhadap
pengembangan ayam KUB di Kec. Tanjung, Kabupaten Tabalong.
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan pada bulan Nopember 2016 Di Desa Kambitin, Kec.
Tanjung, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah metode
komunikasi langsung melalui temu lapang dengan responden sebanyak 35 orang. Data yang
diambil adalah data primer meliputi karakteristik responden dan sikap responden terhadap
pengembangan ayam KUB. Pengambilan data dilakukan sebelum dan sesudah
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dilaksanakannya temu lapang (pre test dan post test) dengan bantuan kuesioner yang
terstruktur. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif comparative. perbedaan hasil
pre test dan post test merupakan perubahan yang terjadi akibat kegiatan penyuluhan yang
dilaksanakan. Untuk mengukur efektivitas penyuluhan (EP) dan efektivitas perubahan
perilaku (EPP) di hitung dengan menggunakan rumus
1. Untuk mengukur Efektivitas Penyuluhan ( EP )

Atau

2. Untuk mengukur Efektivitas Perubahan Perilaku ( EPP )

atau

Hasil efektivitas penyuluhan ( EP ) maupun efektivitas perubahan perilaku
menurut Ginting (1993) adalah :
a. Kurang efektif : < 33,33 %
b. cukup efektif : 33.33 – 66,66 %
c. Efektif
: > 66,66

( EPP )

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peningkatan pengetahuan petani merupakan bagian yang penting dalam proses
adopsi inovasi. Hasil kajian (Tabel 1) memperlihatkan bahwa pengetahuan petani terhadap
pengembangan ayam KUB meningkat dari 18.98 % menjadi 30,34% .
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Tabel 1. Perubahan Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Pengembangan Ayam KUB
No
Variabel Pertanyaan
Nilai rata - rata
Kenaikan skor
Pre test
Post test
1
Syarat bibit ayam KUB
4.03
4.71
0.68
2
Kandang untuk ayam KUB
2.26
4.63
2.37
3
Jenis Pakan ayam KUB
1.46
3.46
2.00
4
Pencegahan penyakit
3.71
4.57
0.86
5
Perbandingan jantan dan betina
2.57
4.09
1.52
untuk pembibitan
6
Pemberian vaksin
2.46
4.31
1.85
7
Penggunaan mesin tetas
2.49
4.57
2.08
Jumlah
18.98
30.34
11.37
Sumber : data primer terolah
Berdasarkan analisis terdapat perubahan antara nilai pre test dan post test, secara
keseluruhan pengetahuan petani meningkat setelah dilaksanakan temu lapang, hal ini
disebabkan karena peserta temu lapang yang hadir adalah termasuk usia produktif yaitu usia
29 sampai 62 tahun dengan jumlah kelompok umur 25- 40 tahun 13 orang, 41 – 56 tahun 16
orang, 57 – 72 tahun 6 orang. Umur petani mempengaruhi kemampuan fisik dan respon
terhadap hal-hal baru dalam menjalankan usahataninya Hal ini sesuai dengan pendapat
Saridewi dan Siregar (2010) bahwa usia produktif ada pada kisaran 15 – 64 tahun.. Mayasari
et al (2012) menyatakan bahwa penyuluhan yang efektif dapat disebabkan oleh usia
responden. Semakin muda seseorang biasanya mempunyai semangat untuk ingin tahu apa
yang belum diketahui walaupun belum mempunyai pengalaman, sedangkan umur yang lebih
tua cenderung kurang membuat perubahan. Menurut Soekartawi (1988) petani yang memiliki
umur yang semakin tua (> 50 tahun) biasanya makin lamban dalam mengadopsi inovasi dan
cenderunghanya melakukan kegiatan kegiatan yang sudah biasa diterapkan oleh masyarakat
setempat.
Peningkatan pengetahuan merupakan salah satu indikasi efektifnya penyuluhan yang
dilakukan dan efektivitas penyuluhan dapat mencapai efisiensi dalam mewujudkan
perubahan-perubahan pada sikap dan pengetahuan bagi peserta penyuluhan agar menjadi
lebih baik dari sebelumnya (Kartasaputra,1991). Efektivitas penyuluhan yang telah dilakukan
didukung oleh beberapa faktor, antara lain metode penyuluhan, media penyuluhan, materi
penyuluhan serta tempat dan waktu penyuluhan (Setiana, 2005).
Metode temu lapang adalah sebagai metode penyuluhan dengan pendekatan massal
yang dapat menjangkau sasaran dengan jumlah yang cukup banyak. Kegiatan penyuluhan
dengan metode temu lapang efektif dapat meningkatkan pengetahuan petani terhadap
pengembangan ayam KUB dengan EP sebesar 86.68% dengan EPP 71%. Tahapan dalam
acara temu lapang yang berisi penjelasan teknis, penjelasan lapangan dan diskusi, serta
peragaan (demonstrasi) menjadikan metode ini sangat efektif digunakan dalam menimbulkan
keingintahuan dan kesadaran peserta penyuluhan terhadap materi yang disampaikan.
Pengetahuan merupakan tahap awal terjadinya persepsi yang kemudian melahirkan sikap dan
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pada gilirannya melahirkan perbuatan atau tindakan. Dengan adanya pengetahuan yang baik
tentang suatu hal, akan mendorong terjadinya perubahan prilaku (Rambe, et al.,2013)
Petani peserta temu lapang rata-rata memiliki ayam kampung, hanya saja dipelihara
seadanya dengan kandang yang seadanya. Kenaikan skor tertinggi sebesar 2.37 pada variabel
pertanyaan seputar kandang untuk ayam, hal ini disebabkan karena petani pada umumnya
memelihara ayam kampung secara tradisional, dengan kandang seadanya, bahkan tidak
sedikit yang hanya dibiarkan di atas pohon, sehingga setelah mendapatkan pengetahuan
tentang kandang ayam KUB yang dipelihara dengan kandang postal dengan disediakan
tempat umbaran serta manfaatnya untuk ternak, membuat pemikiran mereka berubah.,
sedangkan skor terendah yaitu 0.68 pada variable syarat bibit ayam KUB karena pada
umumnya petani sudah mengetahui syarat bibit ayam kampung yang dianjurkan, diantaranya
harus sehat dan tidak cacat.
Dengan meningkatnya pengetahuan petani, diharapkan teknologi pengembangan
ayam KUB dapat menjadi usaha yang lebih menguntungkan baik untuk dirinya maupun
keluarganya.
KESIMPULAN
Metode temu lapang merupakan metode penyuluhan yang efektif yang memberikan
perubahan bagi pengetahuan petani terhadap pengembangan ayam KUB di Kec. Tanjung,
Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan.
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ANALISIS RESPON PETANI TERKAIT PEMILIHAN
VARIETAS UNGGUL PADI YANG DIGUNAKAN PADA KEGIATAN
USAHATANI PADI
(Kasus Provinsi Lampung)
Kania Tresnawati
Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
Jl. Salak no. 22, Bogor
kaniatresnawati@gmail.com
ABSTRAK
Penggunaan varietas unggul baru (VUB) padi merupakan faktor yang menentukan dalam
peningkatan produksi padi. Kehadiran VUB padi yang beragam, menyebabkan petani
memiliki banyak pertimbangan dalam merespon dan menentukan varietas mana yang dipilih,
baik dari sisi atribut tanaman, atribut hasil dan atribut pasar outputnya. Tulisan ini
bertujuan untuk menganalisis bagaimana respon petani terhadap kehadiran berbagai VUB
untuk memilih varietas yang akan digunakan. Analisis yang digunakan adalah tabulasi
silang (cross tabulation) dari data primer responden petani yang menggunakan varietas
hibrida dan non hibrida, dengan lokasi penelitian di Provinsi Lampung. Hasil analisis
menunjukkan telah terjadi pertimbangan yang berbeda pada petani hibrida maupun non
hibrida untuk Musim Hujan (MH) dan Musim Kemarau (MK) yakni tegaknya daun bendera
dan jumlah anakan produktif menjadi pertimbangan petani hibrida pada MH, sedangkan
pada MK adalah umur tanaman. Sedangkan pada petani non hibrida pada MH dan MK
pertimbangannya adalah umur tanaman. Untuk atribut hasil pada semua kelompok petani
lebih mempertimbangkan bentuk beras, hasil dan rasa nasi. Sedangkan atribut pasar juga
hampir seimbang antara pertimbangan harga dan kemudahan menjual. Varietas yang
digunakan oleh kelompok tani hibrida adalah Mapan dan Ciherang pada MH serta Ciherang
dan Patiwi pada MK, sedangkan petani non hibrida adalah Ciherang dan Mekongga yang
dominan pada MH dan MK. Peran penting mempengaruhi pemilihan petani untuk
menggunakan VUB adalah penyuluhan dan komunikasi sesama petani. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah petani memiliki respon yang berbeda antara kelompok hibrida dan non
hibrida dalam memilih VUB padi, faktor penyuluhan, kualitas padi adalah faktor penentu
terhadap respon petani untuk memilih VUB padi.
Kata Kunci : Respon, Petani, Pemilihan, Varietas unggul.
PENDAHULUAN
Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Ditinjau dari
kontribusi sektor pertanian dalam penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia,
maka pertanian berperan penting dalam kelangsungan ketahanan pangan nasional. Pangan
merupakan kebutuhan mendasar bagi suatu negara, terutama negara berkembang.
Kekurangan pangan yang terjadi secara meluas di suatu negara akan menyebabkan
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kerawanan ekonomi, sosial, dan politik yang dapat menggoyahkan stabilitas negara tersebut.
Pengalaman menunjukkan bahwa kelangkaan pangan sangat berpengaruh terhadap krisis
ekonomi, sosial, dan politik dan berujung pada penggantian pemerintahan saat itu (Suryana,
2002).
Indonesia dengan penduduk 252 juta dan laju pertumbuhan penduduk 1,49%
membutuhkan pangan dalam jumlah besar. Dari data Badan Pusat Statistik diketahui bahwa
rata-rata konsumsi beras per tahun untuk penduduk Indonesia adalah 125,8 kg per kapita.
Sedangkan FAO menyebutkan bahwa kebutuhan beras rata-rata yang digunakan untuk
kelangsungan peningkatan kualitas hidup sebesar 133 kg per kapita per tahun. Ini berarti
kebutuhan beras untuk memenuhi konsumsi bagi penduduk di Indonesia sebesar 30,59 juta
ton per tahun (Nurasa dan Purwoto, 2012). Berbagai tantangan perlu dihadapi antara lain: (1)
perekonomian global yang sangat dinamis, (2) harga pangan dunia yang fluktuatif, (3)
perubahan iklim dan bencana alam. Pada sisi lain untuk menghadapi tantangan tersebut, juga
diperlukan penguatan pada: (1) infrastruktur pertanian, (2) sarana produksi dan alat dan
mesin pertanian, (3) permodalan petani dan (5) hilirisasi produk dan pemasaran hasil
pertanian (Kementan, 2015).
Produksi padi antara tahun 2010-2014 meningkat rata-rata sebesar 1,63 %/tahun.
Pemicu peningkatan produksi padi diantaranya karena peningkatan luas panen seluas 540
ribu ha dan produktivitas sebesar 1,20 ku/ha. Pertumbuhan luas panen padi di Jawa hanya
sekitar 0,20%/tahun sedangkan di luar Jawa sekitar 1,76%/tahun. Demikian pula dengan
peningkatan produktivitas padi di Jawa hanya sekitar 0,08%/tahun sedangkan di luar Jawa
sekitar 1,45 %/tahun (Kementan, 2015)
Dalam beberapa tahun terakhir Balitbangtan telah banyak melakukan upaya ke arah
hilir dari litkajibangrap, yaitu melalui berbagai upaya diseminasi teknologi ke wilayah
operasional dilapang melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Benih-benih varietas baru
dari pemulia yang jumlahnya terbatas disampaikan salah satunya kepada Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP) untuk diuji adaptasi bersama-sama dengan penyuluh dan
pemerintah daerah sehingga dapat dipilih varietas mana yang cocok dan disukai oleh
petani. Selain melalui BPTP, sejak tahun 2007 upaya alih teknologi hasil Balitbangtan telah
dilakukan dan dalam kurun waktu 2007 – 2015 telah dilisensikan 140 invensi, namun
demikian baru 31 invensi yang dilisensikan yang menghasilkan pendapatan alih teknologi
berupa royalti, 3 diantaranya berasal dari lisensi varietas padi hibrida.
Namun demikian, diantara begitu banyaknya varietas padi yang telah dihasilkan oleh
Balitbangtan, baru beberapa varietas saja yang dikenal dan digunakan oleh petani. Hal
tersebut salah satunya mungkin disebabkan karena varietas yang telah dihasilkan oleh
peneliti/pemulia Balitbangtan belum sesuai dengan keinginan petani dan konsumen lainnya.
Oleh karena itu, sebagai upaya untuk dapat menghasilkan varietas yang sesuai dengan
keinginan pasar, maka dipandang perlu bagi Balitbangtan untuk melakukan kajian secara
komprehensif untuk mengetahui dan pada akhirnya dapat memberikan masukan dan
kebijakan kepada Unit Kerja penghasil varietas agar dapat menghasilkan varietas unggul
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yang sesuai dan akan digunakan oleh petani dan pengguna akhir lainnya. Kajian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik utama pada padi/beras yang
dibutuhkan oleh konsumen (perorangan/badan usaha).
METODOLOGI PENELITIAN
Kajian ini dilaksanakan pada tahun 2016 dengan lokasi pelaksanaan kajian adalah di
Desa Notoharjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
Pemilihan daerah tersebut berdasarkan potensi wilayah pengembangan dan pemasaran
varietas padi Balitbangtan. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan April hingga
Desember 2016. Responden dipilih secara acak sebanyak 30 orang petani padi.
Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kegiatan review desk work, sumber
data dan informasi yang diperoleh dari berbagai bentuk. Sedangkan data primer yang
dikumpulkan meliputi opini, persepsi, dan respon terhadap varietas padi Balitbangtan atau
yang selama ini digunakan.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan
menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai pedoman. Penarikan sampel dilakukan
secara acak dimana responden harus terdiri dari petani/produsen benih, konsumen,
instansi/stakeholder terkait, serta pengusaha perbenihan dan perdagangan.
Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis menggunakan metode cross
tabulation untuk dapat disampaikan sebagai bahan diskusi untuk penyusunan rekomendasi
kebijakan yang akan disampaikan kepada pimpinan Balitbangtan sebagai masukan dalam
perencanaan kegiatan penelitian dalam menghasilkan varietas padi yang sesuai dengan
keinginan konsumen atau para pengguna.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Respon Petani terkait Pemilihan Varietas yang digunakan
Alasan petani dalam memilih varietas dapat dikelompokan dalam 3 hal yaitu,
pertimbangan terkait atribut tanaman, atribut hasil dan atribut pemasaran. Pada rumahtangga
petani hibrida, tampak dalam pemilihan varietas disaat MH lebih dominan karena
pertimbangan terkait bentuk fisik tanaman (daun bendera, bentuk tanaman, tinggi tanaman,
warna daun yang hijau), umur tanaman, anakan tanaman, panjang malai, rontok tidaknya
bulir terutama saat menguning, tahan rebah dan ketahanan terhadap hama penyakit dengan
respon antara 63,64-100 persen. Adapun pertimbangan atribut hasil dominan karena bentuk
gabah yang panjang, rataan hasil yang tinggi, warna gabah yang bagus mengkilat, rendemen
gabah ke beras yang tinggi, tekstrur dan aroma nasi yang enak menjadi pertimbangan
dominan dengan respon yang tinggi antara 81,82-100 persen. Selanjutnya atribut pemasaran,
dengan alasan harga jual gabah yang tinggi dan mudah pemasarannya (72,73%). Adapun
pada saat MK, lebih dominan karena pertimbangan terkait umur tanaman, anakan tanaman,
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dan warna bendera, dengan respon antara 63,64-81,82 persen. Pada pertimbangan atribut
hasil dominan karena bentuk gabah yang panjang dan warna gabah yang bagus mengkilat
menjadi pertimbangan dominan dengan respon yang tinggi antara 63,64-72,73 persen.
Selanjutnya atribut pemasaran, dengan alasan harga jual gabah yang tinggi dan mudah
pemasarannya hanya direspon oleh sekitar 54,55 persen rumahtangga petani (Tabel 1).
Selanjutnya pada rumahtangga petani inbrida, tampak dalam pemilihan varietas disaat
MH juga lebih dominan karena pertimbangan terkait bentuk fisik tanaman (daun bendera),
umur tanaman, anakan tanaman, panjang malai, dan tahan rebah dengan respon antara 63,64100 persen. Adapun pertimbangan atribut hasil dominan karena bentuk gabah yang panjang,
rataan hasil yang tinggi, warna gabah yang bagus mengkilat, dan tekstur nasi yang pulen
menjadi pertimbangan dominan dengan respon antara 63,16-89,47 persen. Selanjutnya atribut
pemasaran, dengan alasan harga jual gabah yang tinggi (68,42%). Adapun pada saat MK,
lebih dominan karena pertimbangan terkait umur tanaman karena pertimbangan pengairan,
dengan respon sekitar 63,16 persen. Pada pertimbangan atribut hasil dominan karena bentuk
gabah yang panjang menjadi pertimbangan dominan dengan respon sekitar 63,16 persen.
Selanjutnya atribut pemasaran, dengan alasan harga jual gabah yang tinggi dan mudah
pemasarannya hanya direspon oleh sekitar 52,63-57,89 persen rumahtangga petani (Tabel 1).
Dengan alasan yang sama pada Tabel 2 disajikan alasan/respon petani terkait
karakteristik varietas padi yang diharapkan sesuai preferensinya. Alasan petani dalam hal
tersebut didasarkan atas 3 hal pertimbangan yaitu terkait atribut tanaman, atribut hasil dan
atribut pemasaran.
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Tabel 1. Alasan/Respon Petani Terkait Pemilihan Varietas Padi yang Digunakan Pada Musim
Tanam Setahun Terakhir di Lokasi Penelitian Propinsi Lampung, 2016.
No.
Uraian
RT Petani Hibrida RT Petani Inbrida
MH
MK
MH
MK
1.
Pertimbangan terkait atribut tanaman
(%)
72,73
54,55
47,37
36,84
63,64
81,82
89,47
63,16
a. Bentuk tanaman
72,73
54,55
63,16
31,58
b. Umur tanaman
90,91
63,64
73,68
42,11
c. Tinggi tanaman
63,64
45,45
52,63
31,58
d. Anakan produktif
100,00
63,64
63,16
42,11
e. Warna daun
81,82
54,55
63,16
36,84
f. Daun bendera
81,82
54,55
36,84
31,58
g. Panjang malai
72,73
54,55
78,95
31,58
h. Kerontokan
72,73
45,45
57,89
21,05
i. Tahan rebah
72,73
45,45
47,37
21,05
j. Ketahanan thd hama
54,55
54,55
36,84
26,32
k. Ketahanan thd penyakit
l. Ketahanan thd kekeringan
2.
Pertimbangan terkait atribut hasil
(%)
100,00
72,73
94,74
63,16
90,91
63,64
63,16
47,37
a. Bentuk gabah/beras
100,00
54,55
78,95
47,37
b. Warna gabah
81,82
54,55
57,89
36,84
c. Rataan hasil
54,55
36,36
31,58
31,58
d. Rendemen beras
72,73
45,45
47,37
42,11
e. Persentase beras pecah
81,82
54,55
63,16
63,16
f. Warna beras
81,82
45,45
36,84
42,11
g. Tekstur nasi
63,64
36,36
36,84
31,58
h. Aroma nasi
i. Kemampuan mengembang
3.
Pertimbangan terkait atribut
pemasaran (%)
72,73
54,55
68,42
57,89
72,73
54,55
52,63
52,63
a. Harga jual gabah
b. Kemudahan menjual hasil
produksi
Sumber: Data Primer Penelitian (2016).
Tabel 2. Alasan/Respon Petani Terkait Karakteristik Varietas Padi yang Diharapkan Sesuai
Preferensinya Di Lokasi Penelitian Propinsi Lampung, 2016.
No.
Uraian
RT Petani Hibrida RT Petani inbrida
1.

Pertimbangan terkait atribut tanaman (%)
a. Bentuk tanaman
b. Umur tanaman
c. Tinggi tanaman
d. Anakan produktif
e. Warna Batang

81,82
90,91
81,82
100,00
54,55

57,89
89,47
68,42
78,95
26,32
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2.

3.

f. Warna daun
g. Daun bendera
h. Panjang malai
i. Kerontokan
j. Tahan rebah
k. Ketahanan thd hama
l. Ketahanan thd penyakit
m. Ketahanan thd kekeringan
Pertimbangan terkait atribut hasil (%)
a. Bentuk gabah/beras
b. Warna gabah
c. Rataan hasil
d. Rendemen beras
e. Persentase beras pecah
f. Warna beras
g. Tekstur nasi
h. Aroma nasi
i. Kemampuan mengembang
Pertimbangan terkait atribut pemasaran (%)
c. Harga jual gabah
d. Kemudahan menjual hasil produksi

27,27
100,00
90,91
54,55
45,45
100,00
100,00
81,82

31,58
78,95
68,42
42,11
57,89
100,00
94,74
42,11

100,00
63,64
100,00
100,00
54,55
54,55
90,91
81,82
72,73

89,47
26,32
94,74
78,95
42,11
57,89
73,68
47,37
63,16

54,55
45,45

78,95
57,89

Sumber: Data Primer Penelitian (2016)
Keragaan dan Respon Petani terkait Penggunaan Varietas yang digunakan.
Selain dari karakteristik inheren petani, petani juga memilih menggunakan atau
mengadopsi teknologi disebabkan karena karakteristik intrinsik dari varietas itu sendiri dan
sosial masyarakat petani dalam menggunakan varietas tersebut. Hal itulah yang menjadi
penyebab alasan petani dalam memutuskan dalam penggunaan varietas tersebut. Secara rinci
keragaan dan respon petani terkait penggunaan varietas yang digunakan di provinsi Lampung
seperti tertera pada Tabel 3.
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Tabel 3. Keragaan dan Respon Petani terkait penggunaan varietas yang digunakan di Provinsi
Lampung, 2016
RT Petani
RT Petani
Hibrida
inbrida
Uraian
No
MH
MK
MH
MK
1
Jenis varietas dominan yang digunakan (%)
a. Mapan
45,45
14,2
b. CH644 (Arize)
16,67
9
54,5
71,4
c. Ciherang
45,45
5
33,33
3
d. Mekongga
22,22
36,3
e. Pak Tiwi
6
16,67
14,2
f. Lainnya
9,09
9,09
11,11
9
Sumber informasi tentang varietas yang digunakan
2
(%)
1. Balai Benih
2. BPTP
3. PPL
54,55
38,89
4. Media Massa
5. Petani
45,45
38,89
6. Lainnya
22,22
3
Alasan responden menggunakan varietas (%)
100,0
a. Percaya memberikan hasil yang tinggi
0
100,00
100,0
b. Paham Teknik budidayanya
0
100,00
c. Pertimbangan harga benih (Murah)
Respon petani yang menggunakan varietas padi yang
4
berbeda pada saat MH dan MK (antar musim)
90,91
72,22
Alasan responden melakukan pergiliran varietas antar
5
musim (%) :
1. Penyesuaian terhadap iklim
2. Penyesuaian terhadap intensitas dan jenis HPT
7,69
3. Perbedaan hasil
20,00
23,08
4. Ketersediaan benih
20,00
7,69
5. Kombinasi (1,2,3,4)
40,00
23,08
5. lainnya
38,46
Sumber : Data Primer (Diolah)
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada petani yang menanam padi hibrida
juga menanam padi varietas non hibrida baik pada MH maupun pada MK. Pada MH, sekitar
45,45% petani menggunakan varietas Mapan, dan juga menanam varietas Ciherang dan
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lainnya masing-masing sekitar 45,45 dan 9,09%. Pada saat MK, petani hibrida juga menanam
varietas inbrida yaitu Ciherang yang dilakukan oleh sekitar 54,55%, varietas Pak Tiwi oleh
sekitar 36,36% dan varietas lainnya oleh sekitar 9,09% petani. Tampak bahwa petani
hibridajuga beragam dalam pereferensi memilih varietas dalam pertanamannya.
Selanjutnya pada petani inbrida, disaat MH relatif lebih beragam menanam padi
dengan banyak varietasnya seperti CH644 oleh sekitar 16,67%, Ciherang oleh sekitar 33,33%
Mekongga oleh sekitar 22,22% Pak Tiwi oleh sekitar 16,67% dan lainnya oleh sekitar
11,11% rumahtangga petani. Sementara pada saat MK, yang ditanam relatif terbatas yaitu
pada varietas CH644 14,29%, Ciherang 71,43% dan lainnya sebesar 14,29%. Dengan
demikian pada petani inbrida, lebih banyak sesuai preferensi yang diyakini usahatani dan
mempertimbangkan atas aspek permintaan pasar yaitu lebih mudah dijual serta harga jualnya
relatif tinggi dan stabil.
Sumber informasi tentang varietas yang digunakan, pada petani hibrida mengenai
karakteristik varietas hibrida sebagian besar bersumber dari PPL (54,44%) dan dari petani
sekitar mereka (45,45%). Sementara sumber informasi petani non hibrida selain dari PPL
(38,89%) dan petani sekitar (38,89%) juga berasal dari lainnya, seperti toko, dan media
televisi (22,22%).
Secara umum baik pada petani hibrida maupun inbrida, alasan dominan yang
dikemukan dalam penggunaan varietas hibrida atau inbrida relatif sama yaitu karena
memandang dan meyakini produksinya tinggi sehingga akan dapat memberikan hasil yang
tinggi (100%) dan juga mereka telah menguasai budidaya padi tersebut (100%). Sementara
pertimbangan harga tidak menjadikan alasan untuk menggunakan verietas tersebut, karena
pada faktanya harga benih hibrida sangat mahal dan varietas unggul lainnya yang berlabel
juga cukup mahal.
Untuk respon petani dalam hal telah melakukan pergiliran varietas padi baik pada MH
maupun MK, diketahui bahwa pada petani hibrida cenderung lebih tinggi yakni sekitar
90,91%, sedangkan pada petani inbrida sekitar 72,22%. Artinya bahwa secara umum
kesadaran dan pengetahuan tentang karakteristik varietas pada petani hibrida relatif lebih
tinggi dibandingkan dengan petani inbrida. Hal ini sangat dimaklumi, mengingat petani
tersebut umumnya mengetahui bahwa varietas padi hibrida memiliki produktivitas tinggi
namun sangat rentan terhadap serangan OPT terutama wereng coklat, sehingga dengan sadar
untuk melakukan pergiliran varietas dalam rangka menghindari serangan OPT. Sementara
pada petani inbrida, mungkin mereka telah mengetahui tingkat keunggulan varietas inbrida,
namun belum menerapkan pergiliran varietas.
Sementara alasan petani melakukan pergiliran varietas antar musim yang sama, agak
berbeda antara petani hibrida dan inbrida. Pada petani hibrida lebih menyandarkan pada
alasan karena perbedaan hasil antar varietas hibrida (20%) dan ketersediaan benih hibrida
(20%) dan kombinasi jawaban sekitar 40%. Adapun pada petani inbrida memiliki alasan
yang juga cukup beragam yaitu karena penyesuaian terhadap intensitas serangan OPT
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(7,69%), perbedaan hasil (23,08%), ketersediaan benih (7,69%), kombinasi (23,08%) dan
lainnya (38,46%).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah petani memiliki respon yang berbeda antara
kelompok hibrida dan non hibrida dalam memilih VUB padi, faktor penyuluhan, kualitas
padi adalah faktor penentu terhadap respon petani untuk memilih VUB padi.
Alasan petani dalam memilih varietas dapat dikelompokan dalam 3 hal yaitu,
pertimbangan terkait atribut tanaman, atribut hasil dan atribut pemasaran. Pada rumahtangga
petani hibrida, tampak dalam pemilihan varietas disaat MH lebih dominan karena
pertimbangan terkait bentuk fisik tanaman (daun bendera, bentuk tanaman, tinggi tanaman,
warna daun yang hijau), umur tanaman, anakan tanaman, panjang malai, rontok tidaknya
bulir terutama saat menguning, tahan rebah dan ketahanan terhadap hama penyakit dengan
respon antara 63,64-100 persen. Adapun pertimbangan atribut hasil dominan karena bentuk
gabah yang panjang, rataan hasil yang tinggi, warna gabah yang bagus mengkilat, rendemen
gabah ke beras yang tinggi, tekstrur dan aroma nasi yang enak. Selanjutnya atribut
pemasaran, dengan alasan harga jual gabah yang tinggi dan mudah pemasarannya.
Saran Rekomendasi Kebijakan dalam hal perakitan varietas (terutama inbrida) hendaknya
mempertimbangkan :
1. Preferensi konsumen berdasarkan minimal 3 atribut penting terkait atribut tanaman,
atribut hasil, dan atribut pemasaran
2. Ketersediaan benih untuk varietas yang sesuai dengan preferensi konsumen sesuai
kriteria 6 tepat (varietas, jumlah, mutu, waktu, harga, lokasi);
3. Dukungan paket teknologi yang menyertai proses diseminasi VUB secara massif
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KONVERSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP PERKEMBANGAN
WILAYAH DI KABUPATEN KAMPAR
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Balai Pengkajian Pertanian Riau
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Email: anisfahri@gmail.com ; HP. 085272814016
ABSTRAK
Fenomena konversi lahan pertanian menjadi ancaman yang serius terhadap ketahanan
pangan di Kabupaten Kampar. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni – Desember 2013,
yang berlokasi di Kabupaten Kampar melalui survey lapang, menggunakan data primer dan
sekunder. Secara praktikal perkembangan wilayah salah satunya dapat ditentukan dengan
metode skalogram. Konversi lahan di Kabupaten Kampar berdampak penurunan luas lahan
pertanian dan produksi beras. Selama kurun waktu 2002 – 2010 terjadi konversi lahan
sawah seluas 6.839 hektar, menyebabkan hilangnya sekitar 32.553 ton gabah atau setara
29.796 ton beras. Disamping itu konversi lahan berdampak terhadap perkembangan ekonomi
wilayah, dimana sebagian besar wilayahnya mengalami perkembangan yang cukup pesat.
Hal ini dapat dilihat pertumbuhan perekonomian dan prasarana pelayanan masyarakat yang
cendrung meningkat. Seperti prasarana perumahan, jalan, pelayanan pendidikan, kesehatan,
pasar dan keuangan. Sektor pertanian memberi kontribusi terbesar terhadap perkembangan
wilayah tersebut, hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap
PDRB. Disamping itu konversi lahan sawah merupakan ancaman terhadap produksi.
Kata kunci: konversi lahan, perkembangan wilayah, pertanian, Kabupaten Kampar
PENDAHULUAN
Lahan memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia. Permasalahan
utama pembangunan sektor pertanian di Indonesia adalah a) semakin berkurangnya lahan
pertanian produktif, b) penurunan kualitas sumberdaya lahan akibat pengelolaan yang kurang
baik, dan c) kompetensi penggunaan dan fragmentasi lahan. Kemiskinan memaksa petani
melepas sebagian kepemilikan lahannya dan adanya sistem pewarisan yang berdampak pada
skala kepemilikan lahan sawah yang semakin kecil (Hidayat 2009).
Berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah untuk membatasi konversi lahan
sawah, namun upaya ini tidak banyak hasilnya. Menurut Simatupang dan Irawan (2002)
Konversi lahan pertanian tidak terhindari antara lain, karena: (1) pembangunan berlangsung
pesat dan jumlah penduduk terus meningkat terutama di daerah yang langka lahan, (2)
mekanisme pasar disebabkan oleh rente ekonomi lebih rendah pada sektor tanaman pangan
dari permintaan di luar tanaman pangan,
Kondisi ini menjadi tidak aman, dimana dalam satu dasawarsa terakhir di Kabupaten
Kampar mengalami penyusutan luas areal sawah yang signifikan sebesar 20,35% dari 13.152
ha menjadi 10.476 ha, (BPS Kabupaten Kampar, 2002; 2010).
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Ada kecenderungan petani yang melakukan konversi lahan sawah ke perkebunan kelapa
sawit pendapatannya juga semakin meningkat. Akibatnya petani banyak yang melakukan
konversi dan menarik orang luar masuk ke Kabupaten Kampar untuk berkebun kelapa sawit
yang berdampak pada pengembangan wilayah.
Disisi lain meningkatnya pertumbuhan ekonomi membutuhkan jumlah lahan yang
lebih luas untuk pembangunan sarana produksi dan infrastruktur selaras dengan pertumbuhan
penduduk. Terjadinya konversi lahan terkait erat dengan proses perkembangan wilayah,
bahkan dapat dikatakan bahwa konversi lahan merupakan salah satu kosekuensi dari
perkembangan wilayah. Dengan demikian fenomena konversi lahan akan banyak terkait
dengan toeri – teori perkembangan wilayah (Rustiadi et al. 2009). Strategi pengembangan
suatu wilayah sangat ditentukan oleh karakteristik dan potensi yang terdapat di wilayah
tersebut. Menurut Anwar (2005) dalam suatu wilayah akan terdapat beberapa macam
karakteristik wilayah yaitu: (1) Wilayah maju, (2) Wilayah sedang berkembang, (3) Wilayah
belum berkembang, dan (4) Wilayah tidak berkembang.
Didalam hukum ekonomi pasar, konversi lahan berlangsung dari aktivitas dengan
land rent lebih rendah ke aktivitas land rent lebih tinggi. Umumnya konversi lahan
berlangsung searah dan bersifat irreversible (tidak dapat balik), seperti lahan hutan yang
sudah dikonversi menjadi lahan pertanian umumnya sulit untuk dihutankan kembali,
demikian juga sawah yang terkonversi menjadi perkebunan sawit atau kawasan terbangun
lainnya hampir tidak mungkin kembali menjadi sawah. Rustiadi (2011) menyebutkan dalam
mekanisme pasar, kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai land rent yang lebih tinggi
mampu menggeser kegiatan-kegiatan yang mempunyai land rent yang lebih rendah.
Secara operasional wilayah mempunyai hierarki yang spesipik yang ditentukan oleh
infrastruktur atau kapaitas pelayanannya. Kapasitas pelayanan yang dimaksud adalah
kapasitas sumberdaya suatu wilayah, yang mencakup kapasitas sumberdaya alam,
sumberdaya manusia, sumberdaya sosial dan sumberdaya buatan. Disamping itu kapasitas
pelayanan suatu wilayah dicerminkan pula oleh besaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat
yang ada di suatu wilayah. Secara fisik dan operasional, sumberdaya yang paling mudah
dinilai dalam perhitungan kapasitas pelayanan adalah sumberdaya buatan (sarana dan
prasarana pada pusat – pusat wilayah).
Sedangkan besaran aktivitas sosial-ekonomi secara operasonal dapat diukur dari
jumlah penduduk, perputaran uang, aktivitas-aktivitas ekonomi, PDRB, jumlah jenis atau
lembaga formal maupun nonformal. Semakin banyak jumlah dan jumlah jenis sarana
pelayanan, semakin tinggi aktivitas sosial ekonomi mencerminkan hierarki pusat yang tinggi.
Selain itu, jumlah jenis dan sarana pelayanan yang ada pada suatu wilayah pada umumnya
berkorelasi erat dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, pada pusat berorde tinggi
seringkali mempunyai kepadatan penduduk lebih tinggi.
Secara praktikal perkembangan wilayah dapat ditentukan dengan metode skalogram.
Dalam metode skalogram seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki setiap unit wilayah
didata dan disusun dalam suatu tabel. Modifikasi penting dalam analisis skalogram adalah
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penggunaan data sumberdaya dan infrastruktur secara kuantitas dan bukan ada atau tidaknya
sumberdaya dan infrastruktur. Mengikut sertakan invers jarak menuju pusat infrastruktur
pasilitas pelayanan sebagai variabel penentu indeks serta proses pembakuan nilai. Data yang
dikumpulkan banyak sumberdaya lahan, sumberdaya manusia (jumlah penduduk), sumber
daya ekonomi (infrastruktur pemasaran hasil pertanian dan koperasi/perbankan) dan
sumberdaya buatan (infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan) serta jarak atau
lokasi wilayah dengan ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi.
Beberapa hasil kajian empiris menunjukkan surplus lahan (land rent) untuk sawah di
pulau Jawa adalah 1/500 dibandingkan dengan pemanfaatan lahan untuk industri (Iriadi
1990), 1/622 dibandingkan perumahan (Riyani 1992). Penelitian ini bertujuan menganalisis
dampak konversi lahan terhadap pengembangan wilayah pertanian Kabupaten Kampar.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2013, yang berlokasi di
Kabupaten Kampar. Pemilihan Kabupaten Kampar sebagai lokasi penelitian, dengan
pertimbangan merupakan salah satu sentra produksi pertanian di Provinsi Riau dan terjadi
konversi lahan pertanian. Penelitian ini dilaksanakan melalui survey lapang, menggunakan
data primer dan sekunder.
Secara praktikal perkembangan wilayah salah satunya dapat ditentukan dengan metode
skalogram. Sumberdaya lahan, sumberdaya manusia (jumlah penduduk), sumber daya
ekonomi (infrastruktur pemasaran hasil pertanian dan koperasi/perbankan) dan sumberdaya
buatan (infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan) yang dimiliki setiap unit wilayah
didata dan disusun dalam suatu tabel. Serta jarak atau lokasi wilayah dengan ibu kota
kabupaten dan ibu kota provinsi. Modifikasi penting dalam analisis skalogram adalah
penggunaan data kuantitas sumberdaya dan bukan ada atau tidaknya sumberdaya. Mengikut
sertakan invers jarak menuju pusat infrastruktur pelayanan sebagai variabel penentu indeks
serta proses pembakuan nilai. Model linear untuk menentukan indeks Perkembangan suatu
wilayah/pusat pelayanan dikombinasikan dengan metode skalogram (Rustiadiet al, 2011) :
IP j =

................................................................

1

dimana :
I’ij =
IP j : Indeks Perkembangan wilayah ke-j
I ij : Nilai (skor) indikator perkembangan ke-i wilayah ke-j
I’ ij : Nilai indikator perkembangan ke-i terkoreksi (terstandarisasi) wilayah ke-j
I imin :Nilai (skor) indikator perkembangan ke-i terkecil (minimum)
SD i : Standar Deviasi indeks perkembangan ke-i
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Permintaan crude palm oil (CPO) yang cenderung tinggi ditambah dengan
melambungnya harga komoditas sawit membuat sektor perkebunan menjadi semakin
menggiurkan. Peluang pasar ini dioptimalkan oleh petani yang bekerja pada perusahaan
perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kampar dengan membuka perkebunan
sendiri. Pada awalnya lahan yang digunakan adalah lahan-lahan sawah yang dianggap kurang
subur untuk tanaman padi karena kondisi drainase yang kurang baik. Dalam perkembangnya,
melihat pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang cukup baik, pengelolaan tanaman yang
lebih mudah, proses panen dan pemasaran yang mudah, serta periode produksi yang relatif
cepat menjadi penarik bagi petani sekitar untuk ikut merubah fungsi lahan sawahnya dari
tanaman padi menjadi tanaman kelapa sawit.
Konversi lahan sawah umumnya memiliki pola sporadis dan bersifat progresif,
artinya alih fungsi lahan sawah umumnya dilakukan sendiri oleh pemilik lahan sawah dalam
luasan terkonversi kecil – kecil dan terpencar serta merambat pada daerah-daerah sekitarnya
dalam waktu yang relatif singkat dengan luas yang cendrung meningkat. Dari hasil
wawancara dan pengamatan lapang diketahui konversi lahan dipengaruhi oleh beberapa
sebab: 1) lahan yang kurang/ tidak produktif dan keterbatasan ekonomi. 2) respon terhadap
pertumbuhan penduduk, dimana lahan terkonversi memenuhi kebutuhan pemukiman. 3)
keterdesakan ekonomi dan keinginan berubah untuk meningkatkan hasil pertanian dan
peningkatan kesejahteraan.
Konversi lahan dimulai pada lahan sawah yang menurut petani lebih sulit
pengelolaannya dibanding lahan sawah lainnya. Proses ini menghasilkan spot-spot kebun
diantara areal persawahan. Keberadaan tanaman kelapa sawit ini lama-kelamaan akan
mengancam lahan sawah disekitarnya karena menganggu intensitas cahaya matahari yang
sangat dibutuhkan tanaman padi dan menjadi tempat persembunyian dan bersarang hama
tanaman padi seperti burung, tikus, babi, belalang dan lainnya. Akibat kondisi ini, petani di
sekitar yang terus dirugikan akibat keberadaan kebun juga akan ikut mengkonversi lahan
sawah yang dimilikinya.
Analisis konversi lahan terhadap penurunan produksi beras di Kabupaten Kampar
tertera pada Tabel 1. Dari tabel tersebut menunjukkan konversi lahan sawah di Kampar
selama kurun waktu 2002 – 2010 diperkirakan secara akumulasi telah menyebabkan
hilangnya sekitar 32.553 ton gabah setara dengan 20.245 ton beras. Jumlah kehilangan
produksi beras tersebut hampir sebanding dengan jumlah defisit kebutuhan beras yang
diimpor. Artinya, apabila konversi lahan sawah dapat ditekan maka hal itu akan memberikan
dampak yang cukup besar bagi pengadaan beras di Kabupaten Kampar. Upaya pengendalian
konversi lahan sawah tersebut menjadi cukup mendesak mengingat pertumbuhan produksi
beras akhir – akhir ini mengalami stagnasi akibat tekendala oleh alih fungsi lahan .
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Tabel 1. Produksi padi yang hilang akibat terjadinya konversi lahan sawah di Kabupaten
Kampar tahun 2002 – 2010 (ton).
Tahun
Luas sawah
Konversi
Kehilangan produksi (ton)
(ha)
(ha)
Padi
Beras
2002
13.152
2003
13.419
267
1.271
797
2004
11.330
(2.089)
(9.944)
(6.239)
2005
12.608
1.278
6.083
3.817
2006
11.542
(1.066)
(5.074)
(3.184)
2007
10.853
(689)
(3.280)
(2.058)
2008
10.780
(73)
(347)
(218)
2009
7.932
(2.848)
13.556
8.505
2010
8.006
(74)
(352)
(221)
Jumlah
6.839
32.553
20.425
Sumber : Kampar Dalam Angka Tahun 2002 – 2010. Data diolah
Jika diasumsikan rata- rata laju konversi lahan sawah sebesar 2,24 % pertahun, maka
diperkirakan luas lahan sawah pada tahun 2020 akan menyusut sebesar 22,40 % atau lahan
sawah yang tersisa dari seluas 7.028 hektar berkurang menjadi 5.454 hektar. Diperkirakan
jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2020 sebesar 914.770 jiwa dengan rata –
rata laju pertumbuhan saat ini sebesar 3,3 %, dan rata – rata tingkat konsumsi beras
masyarakat sebesar 108,74 kg perkapita pertahun, diperoleh kebutuhan beras sebesar
99.472,09 ton beras. Diperkirakan pada tahun 2020 Kabupaten Kampar mengalami defisit
kebutuhan beras sebesar 83.390,25 ton beras (83,83 %). Bahkan jika laju konversi lahan
sawah tidak dikendalikan sebagian besar kebutuhan pangan Kabupaten Kampar harus
didatangkan dari luar daerah. Beberapa dampak lainnya dari konversi lahan sawah antara lain
saluran- saluran irigasi yang telah terbangun dari investasi terdahulu menjadi mubazir,
sehingga dilapangan dirasakan petani bahwa keberadaan air untuk pertanian dan kebutuhan
hidup semakin sulit.
Konsep pengembangan wilayah adalah suatu upaya dalam mewujudkan keterpaduan
penggunaan sumberdaya dengan penyeimbangan dan penyerasian pembangunan antar
daerah, antar sektor serta pelaku pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan
daerah. Sektor yang mendominasi lapangan usaha adalah Pertanian, kemudian diikuti oleh
sektor perdagangan, hotel, restoran dan jasa. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2010
terhadap PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 57,53 % kemudian berturut –
turut diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 12,42 serta industry dan
pengolahan sebesar 8,39 %.
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Tabel 2. Kontribusi Sektor Usaha dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Kabupaten Kampar Tahun 2006 – 2010 ( jutaan rupiah).
No

Sektor

2006

2010

(Rp)
%
(Rp)
%
Pertanian
2.097.457,87 60,83
2.649.416,16 57,53
a Tanaman bahan makanan
255.198,35
7,30
283.202,39
5,95
b Perkebunan
1.100. 789,42 31,50
1.506.232,11 31,65
c Kehutanan
108.023,12
3,09
136.148,60
2,86
d Perternakan
599.088,25 17,14
689.619,47 14,49
e Perikanan
34.358,73
0,98
43.196,86
0,91
2
Pertambangan & penggalian
106.575,40
3,09
160.022,55
3,47
3
Industri pengolahan
282.375,49
8,19
411.402,70
8,93
4
Listrik,gas & air bersih
3.689,59
0,11
5.013,11
0,11
5
Konstruksi
150.313,65
4,36
220.721,31
4,79
6
Perdagangan, hotel & restoran
369.785,89 10,73
571.872,62 12,42
7
Pengangkutan & komunikasi
119.160,04
3,46
163.248,45
3,54
Keuangan, sewa, & jasa
8
41.384,16
1,20
61.510,68
1,34
Perusahaan
9
Jasa-jasa
277.121,76
8,04
362.045,72
7.86
Pertumbuhan (%)
7,71
7,49
Sumber : Kampar Dalam Angka tahun 2010
Pada dasarnya kerangka analisis yang dibangun adalah masyarakat mempunyai
kecenderungan untuk bergerombol pada lokasi yang memiliki kondisi fisik, sosial dan
ekonomi yang secara relatif terbaik bagi komunitasnya. Daerah dengan fasilitas umum
terlengkap merupakan pusat bagi daerah sekitarnya. Berbagai fasilitas yang tersedia dengan
kemampuannya akan menunjukkan berkembang atau tidaknya suatu wilayah dengan berbagai
pertimbangan karakteristik wilayah tersebut.
Peningkatan jumlah penduduk
akan meningkatkan konsumsi lahan untuk
pemukiman, juga meningkatkan permintaan akan barang dan jasa sebagai alat pemuas
kebutuhan. Hasil perhitungan analisis dengan metode skalogram di Kabupaten Kampar
memperlihatkan konversi lahan yang terjadi berdampak terhadap perkembangan wilayah. Hal
ini dapat dilihat dari pertumbuhan indeks perkembangan wilayah (IPW) pada tahun 2002
sebesar 222,53 mengalami kenaikan sebesar 163,02 (42,28%) menjadi 385,55 pada tahun
2010. Setiap wilayah mengalami kenaikan indeks perkembangan rata – rata sebesar 3,84 %
(Tabel 3).
Pengelompokkan perkembangan wilayah dibagi atas 3 kelompok yaitu 1) Kelompok
pertama, yang disebut “wilayah berkembang” simbol W1, 2) Kelompok kedua disebut
“wilayah sedang berkembang” simbol W2, 3) Kelompok ketiga disebut “wilayah kurang
berkembang” simbol W3. Wilayah yang telah berkembang biasanya dicirikan sebagai pusat
1
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pertumbuhan. Wilayah ini terdapat pemusatan penduduk, industri, pemerintahan dan
sekaligus pasar yang potensial.
Tabel 3. Hasil skalogram hierarki perkembangan wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2002 dan
2010.
No
Kecamatan
2002
2010
%
IPW
Hierarki
IPW
Hierarki
Wilayah
Wilayah
1
Tapung
26,71
W2
42,96
W1
37,83
2
Siak Hulu
22,64
W2
35,11
W1
35,52
3
Tapung Hulu
4,82
W3
32,90
W1
85,35
4
Bangkinang
51,00
W1
31,44
W1
(62,21)
5
Tapung Hilir
12,29
W3
26,99
W2
54,46
6
XIII Koto Kampar
14,71
W3
23,59
W2
37,64
7
Tambang
16,90
W3
23,18
W2
27,09
8
Kampar
36,01
W1
19,07
W3
(88,83)
9
Kampar Kiri
17,08
W3
16,31
W3
(4,72)
10
Bangkinang Barat
11,86
W3
14,96
W3
20,72
11
Kampar Kiri Hilir
5,30
W3
10,50
W3
49,52
12
Kampar Kiri Hulu
3,20
W3
8,97
W3
64,33
13
Bangkinang Seberang
21,04
W2
14
Kampar Timur
15,58
W3
15
Kampar Kiri Tengah
12,08
W3
16
Salo
11,27
W3
17
Rumbio Jaya
10,53
W3
18
Perhentian Raja
10,47
W3
19
Gunung Sahilan
10,27
W3
20
Kampar Utara
8,32
W3
Jumlah
222,53
385,55
42,28
Rata – rata
18,54
19,28
3,84
Sdev
13,96
10,097
Sumber : Kampar Dalam Angka Tahun 2002 dan 2010 (data diolah).
Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Siak Hulu pada tahun
2002 merupakan kelompok wilayah sedang berkembang (W2)dan pada tahun 2010 wilayah
ini meningkat menjadi wilayah berkembang (W1).Hal ini disebabkan wilayah tersebut
mempunyai sumberdaya alam dan pendapatan yang lebih tinggi, seperti luas wilayah, jumlah
penduduk dan luas perkebunan kelapa sawit yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya.
Kondisi ini meyebabkan perkembangan wilayah dikecamatan ini lebih cepat dibanding
wilayah lainnya dan juga wilayah ini mempunyai aksesibilitas yang lebih baik. Kecamatan
Bangkinang juga termasuk wilayah berkembang, karena merupakan ibukota dari Kabupaten
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Kampar, dimana wilayah ini terdapat pemusatan pemukiman penduduk, industri,
pemerintahan dan sekaligus pusat pemasaran .
Kecamatan Kampar pada tahun 2002 adalah kelompok wilayah berkembang (W1),
dan mengalami penurunan menjadi kelompok wilayah kurang berkembang (W3) pada tahun
2010. Hal ini disebabkan terjadinya pendistribusian pusat pertumbuhan di Kecamatan
Kampar pada wilayah baru yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kampar. Dimana
pada tahun 2010 Kecamatan Kampar sudah mekar menjadi 4 Kecamatan yakni Kecamatan
Kampar Timur, Kecamatan Kampar Utara dan Kecamatan Rumbio Jaya. Sehingga
Kecamatan Kampar mengalami penyusutan luas wilayah dan jumlah penduduk, yang
berakibat juga terhadap penyusutan sumberdaya lahan dan infrastruktur sarana pelayanan.
Kecamatan hasil pemekaran lainnya seperti Kecamatan Kampar Kiri Tengah,
Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Salo, Kecamatan Perhentian Raja, dan
Kecamatan Gunung Sahilan termasuk kelompok wilayah kurang berkembang (W3). Hal ini
disebabkan Kecamatan ini baru berdiri, sehingga jumlah sarana pelayanan masih rendah,
tingkat pertumbuhannya masih rendah, tingkat kepadatan penduduk masih rendah,
pendapatan dan pendidikan juga relatif rendah. Namun wilayah memiliki potensi sumberdaya
alam yang belum dikelola atau dimanfaatkan,sehingga memiliki peluang untuk berkembang.
Konversi lahan merupakan bentuk dan konsekuensi logis dari perkembangan land rent di
suatu lokasi. Oeh karenanya alih fungsi lahan dapat dipandang sebagai bagian dari
pergeseran-pergeseran dinamika alokasi dan distribusi sumberdaya menuju keseimbangan
baru yang lebih produktif. Peta perkembangan wilayah Kabupaten Kampar tahun 2010 tersaji
pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Perkembangan Wilayah Kabupaten Kamp
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KESIMPULAN
1.

2.

3.

Konversi lahan di Kabupaten Kampar Selama kurun waktu 2002 – 2010 berdampak
penurunan luas lahan pertanian seluas 6.839 hektar, serta hilangnya produksi sekitar
32.553 ton gabah (29.796 ton beras).
Konversi lahan berdampak terhadap pengembangan wilayah. Dimana sebagian besar
wilayahnya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat
pertumbuhan perekonomian dan prasarana pelayanan masyarakat yang cendrung
meningkat. Seperti prasarana perumahan, jalan, pelayanan pendidikan, kesehatan, pasar
dan keuangan.
Sektor pertanian memberi kontribusi terbesar terhadap perkembangan wilayah tersebut,
hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.
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PERAN TNI-AD DALAM UPAYA KHUSUS ( UPSUS ) JAGUNG DI
WILAYAH KODIM 0306 / LIMA PULUH KOTA
Muhammad Ichwan, Ahmad Syufri dan Isnaini
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara,
Jl. AH. Nasution No. 1 B, Johor – Medan 20143
E-mail : syahril.faston15@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peran
TNI-AD pada kegiatan UPSUS jagung di wilayah KODIM 0306, Mengidentifikasi
dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh TNI-AD dalam
menjalankan perannya pada upsus jagung di Wilayah KODIM 0306 serta
Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyëlesaikan hambatanhambatan dalam mewujudkan upsus jagung yang dilakukan TNI-AD. Analisa data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan Analisis
terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam
menghubung-hubungkan fakta data dan informan yang selanjutnya disimpulkan oleh
peneliti, terkahir dilakukan verifikasi kembali ke informan kunci terhadap kesimpulan
yang sudah di buat peneliti sebagai finalisasi dan kesimpulan dan setiap topik data
yang dikaji.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa TNI-AD dalam perannya pada kegiatan upsus
jagung berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kab. Lima Puluh Kota dan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(BP4K) kecamatan serta masyarakat di daerah guna terciptanya sinergitas. TNI-AD
bertindak sebagai pendamping dan kelompok tani binaan, mulai dan tahap
perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. Hambatan yang ditemukan
dalam pelaksanaan Upaya Khusus (UPSUS) Jagung, yaitu: (a) Motivasi masyarakat
yang masih rendah untuk menggunakan lahannya sebagai lahan penanaman jagung;
(b) terkendala biaya dalam pengadaan bibit, pupuk dan pembasmi hama yang
berkualitas; (c) banyaknya hama babi, kera, burung pemakan biji dan ternak
masyarakat sehingga hasil panen belum sesuai seperti yang diharapkan; (d) Jadwal
penanaman dan pemilihan jagung yang belum sesuai dengan kondisi iklim; (e.) bibit
yang digunakan tidak bibit unggul. Dan bebagai permasalahan yang ditemukan TNI
AD berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara : (a) Memotivasi
masyarakat supaya ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan UPSUS jagung, (b)
Mengupayakan pembuatan pupuk cair organik yang dinamakan Ramuan Organik
Tanaman (ROTAN) dan Ramuan Organik Hama (ROMA) yang dibuat dan bahanbahan alami, supaya bisa mengurangi pemakaian pupuk dan pembasmi hama kimia
guna menekan biaya dalam pelaksanaan kegiatan UPSUS jagung; (c) Membuat sekat
dan jaring atau bambu untuk menghalangi masuknya hama babi, monyet dan ternak
masyarakat kelahan petani; (d) Mengadakan penyuluhan bersama dengan petugas
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lapangan dan dinas pertanian berkaitan dengan usahatani jagung seperti
penggunaan bibit unggul, pupuk dan pestisida organic serta pemasaran hasil.
Kata kunci: Upsus, Jagung. Peran TNI AD
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PENDAHULUAN
Pangan merupakan komoditi yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia
mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan
masyarakat. Berbagai upaya telah diprogramkan dan dilakukan oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah serta berbagai pihak pelaku pertanian. Namun akibat perubahan
iklim atau pemanasan global yang berkepanjangan, dan lahan pertanian yang terbatas dan
semakin sempit disertai dengan bencana alam menyebabkan terganggunya produktifitas
pangan nasional. Hal ini mendorong pemerintah melaksanakan perubahan paradigma
kebijakan pembangunan nasional di bidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan
ketahanan pangan melalui upaya khusus (UPSUS) pada beberapa komoditi bidang pertanian.
Melihat pentingnya sektor pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan pangan
nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk upaya khusus Padi, Jagung dan
kedele (UPSUS PAJALE). Untuk memperkuat upsus ini dan dihadapkan pada dinamika
perkembangan lingkungan dewasa ini yang sarat dengan perubahan yang signifikan,
pemerintah melibatkan TNI AD untuk mendukung kegiatan upsus tersebut. Keterlibatan INI
AD, dilihat sebagai peran Toritorial non perang dan dalarn bentuk kemanunggalan TNI
dengan masyarakat. Kegiatan kemanunggaan TNI dengan masyarakat bukanlah bentuk baru.
melainkan sudah terlaksana jauh sebelum Upsus Pajale ini dilaksanakan.
Keterlibatan TNI AD dalam UPSUS PAJALE dituntut untuk melakukan penyesuaian
- penyesuaian, namun tidak boleh bergeser dan jati diri TNI dan kemanunggalan TNI dengan
rakyat. TNI adalah Tentara Rakyat, demikian uga TNI-AD yang menjadi salah satu
komponen TNI adalah Tentara Rakyat. Untuk itu TNI-AD harus selalu berada bersama
rakyat, memperhatikan dan melindungi rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk
kepentingan rakyat dalarn upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Tugas TNI sesuai Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (20) point b mengenai
operasi iniliter selain perang sub point 9 yaitu “membantu tugas pemerintah di daerah”
melalui fungsi utama pembinaan teritorial penyelenggaraan upaya dan usaha membantu
memenuhi pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat bersama-sama dengan pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah serta berbagai pihak pelaku pertanian untuk mencapai
ketahanan pangan telah dilaksanakan, diantaranya melalui kegiatan intensifikasi,
ektensifikasi, diversifikasi maupun pelatihan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan
produktifitas hasil pertanian. Sedangkan pasal point d tugas TNI-AD “melaksanakan
pemberdayaan wilayah pertahanan di darat” dimaksudkan guna menangkal setiap ancaman
dan gangguan yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta
menyiapkan potensi sumber daya alam khususnya logistik wilayah melalui salah satu
program yang dilaksanakan antara lain pembinaan ketahanan pangan dengan memanfaatkan
sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif, efisien, ramah lingkungan dan
berkelanjutan.
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Salah satu KODIM yang mengikuti program tersebut adalah KODIM 0306/50 Kota
terletak di Provinsi Sumatera Barat dan berada di wilayah Kabupaten 50 kota serta Kota
Payakumbuh. KODIM 0306/50 Kota memiliki sejumlah personil yang dapat membantu
terwujudnya program ketahanan pangan tersebut, adapun jumlah personil KODIM 0306 /
Lima Puluh Kota untuk mengimplementasikan perintah KASAD dalam ketahanan pangan
dapat lihat pada (lampiran 1).
Kuantitas personil TNI AD di KODIM 0306/50 Kota telah mengalami peningkatan
sejak tahun 2008 hingga 2011. Dimana pada tahun 2008 jumlah personil TNI-AD di KODIM
0306/50 Kota sebanyak 237 personil, pada tahun 2009 jumlah personil TNI-AD di KODIM
0306/50 sebanyak 250 personil, pada tahun 2010 jumlah personil bertambah sehingga
berjumlah 258 personil, sedangkan pada tahun 2011 mengalami jumlah yang terbanyak
sejumlah 288 personil. Tetapi pada tahun 2012 personil TNI-AD di KODIM 0306/50
mengalami penurunan hingga berjumlah 241 personil. Hal ini menindikasikan bahwa jumlah
personil dianggap cukup memadai dalam mengemban amanah untuk mewujudkan ketahanan
pangan.
Melihat potensi wilayah kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh, dan sejalan
dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, maka kegiatan
UPSUS Pajale atau Palegung di daerah ini dapat diwujudkan sesuai dengan harapan. Disisi
lain, TNI AD dengan jumlah personil yang memadai dan adanya perintah untuk
menyukseskan UPSUS ini sebagai pelaksanaan tugas toritorial non perang dan TNI AD dapat
dilaksanakan. Sehingga Penelitian tentang Peran TNI AD dalam mendukung ketahanan
pangan melalui UPSUS Pajale penting untuk dilakukan.
Melihat dan jumlah produksi jagung di Kabupaten 50 kota dan Kota payakumbuh
dan luasnya lahan pertanian bukan sawah yang dapat diandalkan untuk meningkatkan
produksi jagung pada kedua daerah tersebut, maka daerah ini dinyatakan sebagai daerah
UPSUS Jagung. Hal ini sejalan dengan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/233/I/2014
tanggal 30 Januari 2014, bahwa TNI AD pada kedua daerah ini (KODIM 0306/50 Kota)
harus berperan/ikut serta dalam mewujudkan peningkatan produksi jagung pada kedua daerah
ini agar tercapai swasembada jagung melalui program ketahanan pangan yang telah
dicetuskan. Peran TNI AD dalam hal ini lebih mengedepankan agar UPSUS Jagung bisa
berjalan secära konsisten dan berkelanjutan pada kedua daerah ini.
Dengan demikian, dan latar belakang yang dipaparkan diatas dapat dirumuskan
penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan peran TNI-AD pada kegiatan UPSUS jagung di wilayah KODIM
0306?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh TNI-AD dalam menjalankan perannya
melaksanakan upsus jagung di Wilayah KODIM 0306?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam
mewujudkan UPSUS jagung yang dilakukan TM-AD?
Tujuan penelitian ini adalah untuk:
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1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peran TNI-AD pada dapat pertanyaaan
kegiatan upsus jagung di wilayah KODIM 0306.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan hambatan yang dihadapi oleh TNI-AD
dalam menjalankan perannya pada upsus jagung di Wilayah KODIM 0306.
3. Mendeskripsikan yang dilakukan menyelesaikan hambatan hambatan dalam mewujudkan
upsus jagung yang dilakukan TM-AD.
Manfaat yang dapat diperoleh dan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1 Manfaat pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam
pengembangan pembangunan wilayah dan pedesaan upaya-upaya untuk terutama adanya
peran TNI AD dalam pembangunan pedesaaan terutama dalam upsus Jagung.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :
(1) Bagi peneliti yang tertarik dengan keterlibatan TNI dalam upsus jagung;
(2) Sebagai dasar bagi TNI-AD untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan
perannya dalam UPSUS Pelagung, khususnya Jagun;
(3) Sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji lebih jauh
permasalahan mewujudkan swasembada jagung.
MATERI DAN METODE
Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini berada di wilayah teritorial KODIM 03 06/ 50 Kota yaitu di
wilayah teritorial Koramil 0306-02/Pangkalan dan Koramil 0306-04/Luak. Penentuan lokasi
penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan sebagai berikut: (1)
kedua lokasi penelitian ini mewakili wilayah yang peran serta masyarakatnya cukup balk (03
06- 02/Pangkalan) dan wilayah ang peran serta masyarakatnya kurang baik (0306-04/Luak)
berdasarkan laporan pelaksanaan dan masing-masing Koramil di KODIM 0306/ 50 Kota. (2)
Kedua wilayah tersebut merupakan wilayah dengan luas upsus jagung teratas; dan (3)
frekuensi kehadiran petugas (BABINSA) yang cukup tinggi di kedua daerah ini. Penelitian
dilaksanakan selama dua bulan yakni mulai awal April sampai dengan akhir Mei 2016.
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
a. Informan Penelitian
Informan penelitian ini meliputi dua macam, (1) informan kunci (Key
Informant), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang
diperlukan dalam penelitian, dan (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat
langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
b. Teknik Pengumpulan data
Untuk memperoleh data, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
a. Wawancara (Interview)
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Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung
kepada Informan dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan (lihat
panduan wawancara pada lampiran).
b. Observasi
Yaitu mengamati secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala
yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai
acuan yang berkenaan dengan topik penelitian.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan
atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan
dengan objek penelitian.
c. Studi Kepustakaan (Library Research)
Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu teknik pengumpulan data dengan
menggunakan berbagai literature seperti buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.
peneliti mengumpulkan materi yang bersumber dan buku-buku serta referensi Iainnya
yang berkaitan dengan program Opsus Jagung dan pembangunan daerah.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif
yang merupakan analisa yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, atau
model lainnya. Analisis terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti
dalam menghubung-hubungkan fakta data dan informan.
Teknik analisis data ini dimulai dan pemahaman terhadap jawaban informari kunci
selanjutnya di kategorikan sesuai dengan pokok kajian yang dilihat dan selanjutnya
disimpulkan oleh peneliti dan terkahir dilakukan verifikasi kembali ke informan kunci
terhadap kesimpulan yang sudah di buat peneliti sebagai finalisasi dan kesimpulan dan setiap
topik data yang dikaji.
Defenisi Operasional merupakan unsur yang paling penting untuk menggambarkan
secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep biasanya dipakai untuk mendeskripsikan
dunia empiris yang diamati oleh peneliti, baik berupa benda maupun gejala sosial tertentu
yang bersifat abstrak.
1. Pembangunan daerah dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas dan
perikehidupan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan
kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional, dan global.
Pembangunan daerah juga dapat diartikan sebagai kesatuan dan semua kegiatan
pembangunan baik yang dibiayai pemerintah pusat, daerah, swasta maupun swadaya
masyarakat. Dan segi politik, pembangunan daenah dapat memantapkan perwujudan
otonoini daerah melalui peningkatan kapasitas daerah agar terlaksana pemerintahan yang
baik, kinerja pelayanan umum yang efektif, efisiensi, serta tumbuhnya prakarsa dan
partisipasi masyarakat. Sedangkan dan segi ekonomi, pembangunan daerah dapat
meningkatkan pengembangan ekonomi daerah, pembangunan pedesaan dan perkotaan,
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dan pengembangan wilayah tertinggal, dan perbatasan. Pengembangan permukiman serta
pengelolaan penataan ruang dan pertanahan guna mendukung pemulihan ekonomi
nasional dan penguatan landasan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus mempercepat
pemerataan pertumbuhan ekonomi antara daerah.
2. Tugas TNI sesuai Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (20) point b
mengenai operasi militer selain perang sub point 9 yaitu “membantu tugas pemerintah di
daerah” melalui fungsi utama pembinaan teritorial penyelenggaraan upaya dan usaha
membantu memenuhi pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat bersama-sama dengan
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta berbagai pihak pelaku pertanian untuk
mencapai ketahanan pangan.
3. Produksi jagung nasional masih rendah, Indonesia masih mengimpor 2 juta jagung kering.
4. Penggunaan varietas unggul, minimnya modal petani, pemakaian pupuk, cara bercocok
tanam yang belum memenuhi anjuran merupakan hambatan -hambatan dalarn
peningkatan produksi jagung.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. TNI-AD berperan dalam pelaksanaan kegiatan upsus jagung yang terlihat dan kegiatan
yang dilakukan yakni koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota dan Balai Penyuluhan Pertanian, Penikanan dan
Kehutanan (BP4K) kecamatan serta masyarakat di daerah guna terciptanya sinergitas
dalam pelaksanaan kegiatan penyelengaraan pembinaan ketahanan pangan. Dalam
kegiatan Upaya Khusus (UPSUS) jagung, TNI-AD yang bertindak sebagai pendamping
dan kelompok tani binaan sangat berperan penting dalam pelaksanaannya. Dapat dilihat
bahwa di setiap tahapnya, mulai dan tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan
pengakhiran. Babinsa selalu malakukaan koordinasi dengan kelompok tani binaannya dan
ikut serta salam pelaksanaan di lahan penanaman jagung, hal ini dilakukan supaya
kelompok tani lebih termotivasi lagi untuk mengupayakan hasil yang sesuai dengan yang
diharapkan.
2. Ada beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Upaya Khusus (UPSUS)
Jagung, yaitu: (a) Motivasi masyarakat yang masih rendah untuk menggunakan lahannya
sebagai lahan penanaman jagung; (b) Masih terkendalanya biaya dalam pengadaan bibit,
pupuk dan pembasmi hama yang berkualitas; (c) Masih banyaknya hama babi, kera,
burung pemakan biji dan ternak masyarakat sehingga hasil panen belum sesuai seperti
yang diharapkan; (d) Jadwal penanaman dan pemilihan jagung yang belum sesuai dengan
kondisi iklim; (e.) bibit yang digunakan tidak bibit unggul.
3. Berbagai upaya yang dilakukan TNI-AD untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan Upaya Khusus (UPSUS) jagung, yaitu: (a) Memotivasi masyarakat supaya
ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan UPSUS jagung, dengan membuka lahan baru dan
lahan tidur masyarakat atau menggunakan lahan yang sudah ada; (b) Mengupayakan
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pembuatan pupuk cair organik yang dinamakan Ramuan Organik Tanaman (ROTAN) dan
Ramuan Organik Hama (ROMA) yang dibuat dan bahan-bahan alami, supaya bisa
mengurangi pemakaian pupuk dan pembasmi hama kimia guna menekan biaya dalam
pelaksanaan kegiatan UPSUS jagung; (c) Membuat sekat dan jaring atau bambu untuk
menghalangi masuknya hama babi, monyet dan ternak msayarakat kelahan petani; (d)
Mengadakan penyuluhan bersama dengan petugas lapangan dan dinas pertanian berkaitan
dengan usahatani jagung seperti penggunaan bibit unggul, pupuk dan pestisida organic,
pemasaran hasil.
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PERCEPATAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI SINERGI KELEMBAGAAN
PRODUKSI BENIH BAWANG MERAH BERUPA UMBI DAN BIJI
(TSS= TRUE SHALLOT SEED) DI DIY
Evy Pujiastuti dan Tri Martini
BPTP Yogyakarta
Jln. Stadion Maguwoharjo No.22 Karangsari, Ngemplak - Sleman, Yogyakarta
Fax: (0274) 562935, email : evypujiastuti
ABSTRAK
Salah satu program Renstra BBP2TP tahun 2015 – 2019 adalah Pendampingan Program
Strategis Kementerian Pertanian. Pada Sidang Kabinet Bidang Pangan di Bukittinggi pada
29 Oktober 2013, bawang merah ditetapkan sebagai salah satu komoditas pangan prioritas
dan termasuk salah satu produk pertanian penting pengendali inflasi pada Program
Pembangunan Pertanian 2015-2019. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis korelasi
yang positif terhadap efektivitas alih teknologi dalam membangun sinergi kelembagaan
produksi benih bawang merah berupa biji TSS (true shallot seed). Konsep pengembangan
kawasan merupakan konsep yang sangat tepat dalam rangka mengintegrasikan beberapa
kegiatan dengan Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian dan instansi di luar
Kementerian. Salah satu komoditas hortikultura utama di DIY untuk pendampingan
pengembangan di kawasan agribisnis hortikultura adalah bawang merah. Metode
pengambilan data dilakukan melalui evaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan
pencarian dan penentuan lokasi, pelaksanaan kegiatan sampai dengan evaluasi akhir
kegiatan, evaluasi sistem koordinasi sinergi pihak terkait, mulai pemda setempat (Bupati),
Dinas pertanian tingkat propinsi sampai kabupaten, BPP, pemerintah tingkat kecamatan dan
tingkat kelurahan, serta pelaku bisnis (penampung), dan pedagang. Hasil evaluasi
menunjukkan koordinasi dan sinergi antar kelembagaan terkait seperti Pemda tingkat I dan
II; Dinas Pertanian, BP2TPH, BPTP dan BPP berjalan sangat baik dan efektif dalam
melaksanakan alih teknologi dalam membangun sinergi kelembagaan produksi benih
bawang merah berupa biji TSS (true shallot seed), sesuai tupoksi kelembagaan masingmasing. Pengembangan kawasan agribisnis hortikultura merupakan kegiatan yang
melibatkan banyak pihak, maka koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaku usaha
perlu dikembangkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.
Kata Kunci: Alih teknologi, sinergi kelembagaan, pendampingan sinergi kelembagaan
produksi benih, bawang merah
PENDAHULUAN
Hortikultura merupakan salah satu komoditas yang mempunyai peran penting dalam
sektor pertanian, baik dari sisi sumbangan ekonomi nasional, pendapatan petani, penyerapan
tenaga kerja maupun berbagai segi kehidupan masyarakat. Salah satu produk hortikultura
yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan prospek pasar yang baik, adalah komoditas
sayuran bawang merah (Allium ascalonicum L.). Komoditas ini merupakan kelompok
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rempah yang banyak dikonsumsi rumah tangga dan dibutuhkan setiap hari sehingga jika
terjadi kekurangan pasokan di pasaran dapat menimbulkan inflasi. Pada Sidang Kabinet
Bidang Pangan di Bukittinggi pada 29 Oktober 2013, bawang merah ditetapkan sebagai salah
satu komoditas pangan prioritas dan termasuk salah satu produk pertanian penting
pengendali inflasi pada Program Pembangunan Pertanian 2015-2019.
Kendala utama peningkatan produksi bawang merah, antara lain adalah tidak ada
jaminan ketersediaan benih bermutu baik kuantitas maupun kualitas sepanjang tahun.
Ketersediaan benih sangat strategis karena merupakan tumpuan utama untuk mencapai
keberhasilan dalam usaha budidaya bawang merah. Potensi hasil suatu varietas unggul
ditentukan oleh mutu benih yang digunakan. Untuk menghasilkan produk bawang merah
yang optimal dibutuhkan benih dari Varietas Unggul, dan benih yang mampu
mengekspresikan sifat-sifat unggul yang diwakilinya (Dirjen Hortikultura, 2011). Hingga kini
masyarakat petani hortikultura masih sangat terbatas informasinya tentang penggunaan benih
dari Varietas Unggul. Benih yang digunakan banyak yang berasal dari bahan konsumsi
kemudian diseleksi untuk menjadi benih kembali dan tidak jelas varietasnya. Benih
merupakan satu komponen dalam budidaya tanaman yang tidak dapat digantikan dengan
yang lain.
Oleh karena itu sangat diperlukan suatu kegiatan pendampingan teknologi pada
kegiatan budidaya bawang merah bawang merah dan produksi benih bawang merah,
sekaligus dalam rangka pengenalan/introduksi berbagai macam varietas/galur/klon terpilih
bawang merah, yang dapat mewakili tingkat kesukaan daerah sehingga dapat menjadi ciri
khas hasil budidaya spesifik lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kegiatan Sinergi Kelembagaan Produksi Benih bertujuan untuk melaksanakan
pendampingan pengembangan kawasan agribisnis hortikultura dengan cara menginisiasi
inovasi teknologi spesifik lokasi komoditas bawang merah (display varietas) melalui
peningkatan pengetahuan petani; penyusunan rancang bangun dan pilot model
pengembangan inovasi; sebagai embrio terwujudnya sistem agribisnis industrial hortikultura
yang berbasis sumberdaya lokal dan berdaya saing pada wilayah kabupaten Kulonprogo dan
Sleman, sehingga terjadi peningkatan produktivitas secara kuantitas maupun kualitas,
minimal sebesar 10% dari budidaya konvensional; serta mensosialisasikan SOP produksi
benih bawang merah spesifik lokasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya
saing produk tanaman bawang merah (Tri Martini et al. 2015).
Sasaran kegiatan pendampingan kawasan hortikultura ini dilakukan pada 2 lokasi
dengan inovasi teknologi sesuai dengan permintaan stakeholder (Pemerintah Kabupaten
Kulonprogo dan Sleman) yang diperoleh dari kegiatan Advokasi BPTP Yogyakarta tahun
2015. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten
Kulonprogo; serta pendampingan teknologi perbenihan dilaksanakan di Desa Hargobinangun,
Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
Melalui kegiatan pendampingan SINERGI KELEMBAGAAN PRODUKSI BENIH
diharapkan dapat tercapai stabilitas produksi dan kualitas bawang merah bawang merah
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(produktivitas 400.000 tangkai per hektar dengan SR 75%, vigor dengan diameter tangkai >
0.30 cm dan warna umbi umbi bersih); mendapatkan kelompok petani yang aktif serta mau
menerapkan teknologi budidaya spesifik lokasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
serta dihasilkannya benih berbagai varietas unggul bawang merah yang dapat diproduksi
secara masal di DIY yang bermutu; sehingga tugas pokok dan fungsi BPTP Yogyakarta dapat
tercapai, diantaranya melalui dukungan dalam penerapan teknologi budidaya untuk
peningkatan produktivitas kawasan hortikultura di DIY.
Strategi dasar pengembangan kawasan diawali dari optimalisasi potensi komoditas
unggulan yang telah berkembang di wilayah tertentu dan kemudian secara terfokus dan
terarah dikembangkan dengan basis pendekatan agribisnis dengan memperhatikan keterkaitan
hulu-hilir secara berkesinambungan. Pengembangan kawasan hortikultura ini tidak berdiri
sendiri, namun lebih merupakan keterpaduan dari berbagai program dan kegiatan
pengembangan antar sektor/subsektor, antar institusi, dan antar pelaku yang telah ada di
daerah, yang terfokus di kawasan. Pada hakekatnya pengembangan kawasan merupakan
kerjasama dari setiap pelaku, termasuk di dalamnya adalah kontribusi dari berbagai sektor
terkait, seperti perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, PU dan lainnya, pusat
penelitian, perguruan tinggi, swasta, asosiasi, perbankan, dan lainnya. Tujuan penelitian ini
adalah menganalisis korelasi yang positif terhadap efektivitas kerja dalam membangun
sinergi kelembagaan produksi benih (bawang merah).
METODOLOGI PENELITIAN
Pendampingan pengembangan kawasan agribisnis hortikultura melalui sinergi
kelembagaan produksi benih ini dilakukan pada 2 lokasi dengan inovasi teknologi sesuai
dengan permintaan stakeholder (Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kulonprogo). Lokasi
kegiatan display varietas bawang merah dilaksanakan di Desa Gerbosari, Kecamatan
Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo; serta pendampingan teknologi perbenihan dilaksanakan
di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Kegiatan melibatkan
Kelompok tani yang beranggotakan antara 10-20 orang petani. Pendampingan inovasi
teknologi bersinergi dan kerjasama koordinasi dengan beberapa kelembagaan terkait antara
lain: Dinas pertanian (BP2TPH) Propinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Sleman dan Kulon
Progo, Bappeda Kabupaten Sleman dan Kulon Progo, BPP Sleman dan Kulon Progo,
Pemerintah tingkat Kecamatan. Metode pengambilan data dilakukan melalui evaluasi mulai
dari perencanaan, pelaksanaan pencarian dan penentuan lokasi, pelaksanaan kegiatan sampai
dengan evaluasi akhir kegiatan, evaluasi sistem koordinasi sinergi pihak terkait, mulai pemda
setempat (Bupati), Dinas pertanian tingkat propinsi sampai kabupaten, BPP, pemerintah
tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan, serta pelaku bisnis. Parameter yang diamati: VUB
bawang merah yang dikembangkan, Data hasil pelaksanaan kegiatan, evaluasi dari setiap
periode direkord dan diolah menggunakan analisis secara deskriptif baik kuantitatif maupun
kualitatif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengenalan Varietas Unggul Baru Bawang merah
Guna menjawab kebutuhan stakeholders, bawang merah diperlukan pengenalan VUB
bawang merah yang sesuai dengan agroekosistem setempat. Sejalan dengan meningkatnya
permintaan produksi bawang merah, harus diimbangi dengan penyediaan benih. Ujicoba
penanaman bawang merah di wilayah Desa Sidoharjo dan Desa Gerbosari, Kecamatan
Samigaluh sudah berhasil. Karena itu petani bawang merah di wilayah tersebut diminta agar
bisa konsisten memasok kebutuhan bawang merah.
Tabel 1. Varietas Unggul Baru Bawang Merah Yang Digunakan Pada Kegiatan Sinergi
Kelembagaan Produksi Benih
NO.
VARIETAS
WARNA UMBI
INSTANSI PELEPAS
UMBI
1.
Biru Lancor
Merah tua
BPTP Jatim-BALITSA
2.
Crok Kuning
Merah kekuningan
Diperta DIY-BALITSA
3.
Bima Brebes
Merah terang
BPTP Jateng-BALITSA
Sumber: Laporan Akhir Kegiatan Kemitraan, Tri Martini et al. 2016.
Warna umbi dominan bawang merah yang dibutuhkan oleh pedagang adalah warna
umbi merah terang (70%), sedangkan warna umbi lainnya digunakan sebagai campuran
memenuhi kebutuhan pasar. Melalui diseminasi inovasi teknologi VUB bawang merah
merupakan upaya dari Badan Litbang pertanian dalam menjawab kebutuhan stakeholders.
Untuk mengenalkan inovasi baru atau usaha baru ke masyarakat petani bukanlah hal yang
mudah. Hal ini diperlukan kegigihan, ketekunan dan kesabaran yang maksimal agar program
peningkatan kesejahteraan masyarakat atau petani dapat terwujud yaitu mengenalkan
komoditas alternatif yang bernilai ekonomi tinggi. Jika melihat kondisi potensi sumber daya
alam yang cukup mendukung untuk pengembangan komoditas bawang merah serta
kepemilikan lahan petani yang relatif sempit, tentunya diperlukan rencana dan strategi yang
matang dalam pengelolaannya. Karena berbagai kendala dan permasalahan mesti terjadi
dalam pelaksanaanya, sejak persiapan lahan, penyediaan bibit, pupuk dan pestisida serta
pendukung lainnya dalam memperlancar usahatani bawang merah (Masyhudi et al. 2005).
Hasil Survai Kelembagaan Terkait dan Komoditas Terpilih
Berdasarkan survey yang dilaksanakan bersama-sama dengan Diperta DIY dan Dipertahut
Kabupaten Sleman dan Kulonprogo, terdapat beberapa sentra atau kawasan yang bisa
dikembangkan sebagai kawasan hortikultura, khususnya komoditas bawang merah. Lokasi
tersebut berada pada dataran medium di wilayah sekitar di lereng selatan Gunung Merapi
(Kaliurang), Kecamatan Pakem, Sleman, serta wilayah wisata Suroloyo di Kecamatan
Samigaluh, Kulonprogo. Diketahui bahwa usaha pertanian khususnya hortikultura di DIY
merupakan usaha skala petani, sebagian belum dikelola secara baik dan benar. Hal ini
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dicirikan dengan: sebagian besar pelaku usaha masih pemula, tanpa mengikuti training,
pelaku sangat banyak dan umumnya petani kecil, skala usaha per tahun kecil dan modal
minimal, penguasaan managerial usaha minimal, penanaman tidak selalu pada agroekologi
yang sesuai, pengelolaan tanaman/orchard management minimal, serta sentra produksi relatif
sempit dan tersebar (Sumarno, 2004). Untuk itu masih diperlukan program pendampingan
pengkajian dalam hal penyediaan teknologi budidaya spesifik lokasi, penanganan
pascapanen, pemberdayaan kelembagaan petani, peningkatan pengetahuan dan keterampilan
petani serta diseminasi hasil-hasil penelitian.
Dewasa ini telah banyak inovasi pertanian hasil penelitian dan pengkajian yang dapat
dikembangkan guna mendukung pengembangan agribisnis. Ciri teknologi yang berorientasi
agribisnis adalah mampu: (1) meningkatkan efisiensi dan cost effectiveness produksi melalui
teknologi inovatif, (2) menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk, (3)
menghasilkan produk primer berkualitas tinggi dengan standar harga pasar yang baik, (4)
mengurangi kehilangan hasil pada saat pra panen dan pasca panen, (5) mengolah by-product
menjadi produk bernilai tambah, (6) mempertahankan produktivitas dan kualitas produksi,
serta suplai produk ke pasar secara berkesinambungan, dan (7) mampu memperbaiki kualitas
kemasan untuk transportasi (Setiono 2011).
Penguasaan teknologi budidaya hortikultura yang baik dan benar sangat diperlukan
sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan, seperti penggunaan bibit tidak
bermutu, pengelolaan tanaman yang tidak memadai, penanganan hama dan penyakit belum
efektif, pemupukan tidak berimbang, dan penanganan panen/pasca panen masih minimal.
Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas tanaman rendah, usahatani tidak efisien, standar
mutu produk rendah, dan nilai jual sangat fluktuatif. Hal ini terjadi karena kurangnya
pengetahuan dan informasi yang diperoleh petani, serta sumberdaya yang tidak
termanfaatkan secara optimal, sehingga pendapatan petani menjadi rendah. Di lain pihak
teknologi sudah tersedia, tetapi teknologi tersebut masih perlu diadaptasikan dan
disosialisasikan pada petani. Secara ekonomi, perbaikan teknologi akan meningkatkan
pendapatan petani dan sekaligus menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Pembinaan Secara Rutin
Pembinaan dan pemberdayaan petani dalam bentuk kegiatan pendampingan juga
menjadi tanggung jawab pemerintah baik BPTP maupun pemda setempat melalui Dinas
pertanian baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa. Kegiatan ini dilakukan
melalui kegiatan pertemuan rutin kelompok tani setiap selapanan (40 hari sekali). Secara
umum dapat diindentifikasi lembaga-lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan
pembinaan dan pemberdayaan petani. Lembaga-lembaga tersebut adalah Badan Litbang
Agrokompleks (Badan Litbang Pertanian). Di tingkat daerah lembaga-lembaga ini memiliki
institusi yang berkewajiban menjabarkan kebijakan pusat atau nasional. Lembaga-lembaga di
daerah adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Penyuluhan Pertanian
(BPP), serta berbagai UPT Direkorat Jenderal yang berkedudukan di daerah. Selain itu juga
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universitas dan perguruan tinggi lainnya yang dapat juga melaksanakan pembinaan dan
pemberdayaan petani sesuai dengan fungsi mereka untuk melaksanakan pengabdian
masyarakat (Setiono, 2011).
Beberapa program yang sudah dikerjakan oleh beberapa kelembagaan terkait dalam
pendampingan kawasan agribisnis hortikultura khususnya bawang merah, saling bersinergi
melalui pemda tingkat propinsi dan kabupaten melalui Dinas Pertanian, BPTPH, BPTP serta
BPP, koordinasi ini memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja,
dengan demikian jika koordinasi dilaksanakan dengan baik maka efektivitas kerja akan di
capai dengan baik. Pengalokasian anggaran yang disertai dengan penjelasan bentuk kegiatan
dari masing-masing kelembagaan terkait dapat mengefektifkan pelaksanaan kegiatan di
lapang. Hasil koordinasi dengan kelembagaan terkait seperti pemda tingkat I dan tingkat II
melalui Dinas Pertanian telah terjadi kesepahaman program dalam pengembangan bawang
merah melalui pendampingan kawasan agribisnis hortikultura baik di Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Kulon Progo. Peran BPTP dalam pendampingan SINERGI KELEMBAGAAN
PRODUKSI BENIH adalah mengarahkan inovasi teknologi seperti VUB bawang merah,
teknik budidaya, pengendalian hama dan penyakit, teknologi pasca panen sampai dengan
membangun kelembagaan pemasaran.
Tabel 2. Keberhasilan dalam Pengembangan Kawasan Hortikultura Bawang Merah
Terintegrasi dapat Ditunjukkan oleh Indikator-Indikator sebagai Berikut:
No
Indikator evaluasi
Sudah dilaksanakan
1
Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk
hortikultura bawang merah yang dicirikan oleh

diterapkannya praktek budidaya yang baik (GAP) dan
prosedur baku budidaya (SOP) bawang merah.
2
Tertatanya manajemen rantai pasokan yang dicirikan
dengan
terdistribusikannya
secara
proporsional

keuntungan dalam setiap mata rantai pasar
3
Terjalinnya kemitrasetaraan antara kelompok tani dengan

pengusaha / pedagang
4
Meningkatnya jumlah investor untuk mengembangkan

usaha hortikultura bawang merah di kawasan
5
Meningkatnya penggunaan benih bermutu

Sumber: Data primer hasil evaluasi Laporan Akhir Tahun 2016.
Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa, keberhasilan dalam pengembangan
kawasan hortikultura bawang merah terintegrasi dengan kelembagaan terkait dapat
ditunjukkan oleh indikator-indikator sebagai berikut; telah meningkatnya produktivitas dan
kualitas produk hortikultura bawang merah yang dicirikan oleh diterapkannya praktek
budidaya yang baik (GAP) dan prosedur baku budidaya (SOP), serta teregistrasinya kebun
dan lahan usaha bawang merah. Tertatanya manajemen rantai pasokan yang dicirikan dengan
terdistribusikannya secara proporsional keuntungan dalam setiap mata rantai pasar.
Terjalinnya kemitrasetaraan antara kelompok tani dengan pengusaha (penampung hasil
panen). Meningkatnya jumlah investor untuk mengembangkan usaha hortikultura di kawasan,
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yang dicirikan oleh pengelolaan usaha hortikultura bawang merah berskala kebun.
Meningkatnya penggunaan benih bermutu. Meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan
petani/champion (kelompok tani, kelompok wanita tani, gapoktan, kelompok usaha, asosiasi,
karang taruna tani). Meningkatnya kualitas lingkungan dengan diterapkannya aspek
konservasi lahan, pola tanam dan penanganan PHT dalam pengelolaan OPT. Meningkatnya
kualitas lingkungan dengan diterapkannya aspek konservasi lahan, pola tanam dan
penanganan PHT dalam pengelolaan OPT.
KESIMPULAN
Kesimpulan
1. Guna memenuhi kebutuhan stakeholders, diperlukan pengenalan VUB bawang merah
yang sesuai dengan agroekosistem setempat, dikembangkan antara lain: Biru Lancor,
Crok Kuning, Bima Brebes, dan Trisula.
2. Koordinasi dan sinergi antar kelembagaan terkait seperti Pemda tingkat I dan II; Dinas
Pertanian, BP2TPH, BPTP dan BPP berjalan sangat baik dan efektif dalam melaksanakan
pendampingan kawasan agribisnis hortikultura bawang merah (SINERGI
KELEMBAGAAN PRODUKSI BENIH), sesuai tufoksi kelembagaan masing-masing.
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PENERAPAN TRI HITA KARANA (THK) PADA KEGIATAN BISNIS UNTUK
KEBERLANJUTAN DI KELOMPOK TANI MERTA GUNA, DESA
BERANGBANG, KECAMATAN NEGARA,
KABUPATEN JEMBRANA
Putu Fajar Kartika Lestari
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email : pfajarkartika@unmas.ac.id

ABSTRAK
Suatu usaha/ bisnis harus memiliki keseimbangan. Kesinambungan hidup
usaha/bisnis dapat dicapai dengan cara menerapkan prinsip keserasian dan
keseimbangan hubungan yang harmonis yang dikenal dengan nama Tri Hita Karana.
Konsep THK saat ini menjadi konsep yang ditanamkan pada kegiatan usaha atau
bisnis, guna menjaga keberlanjutan bisnisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengetahui penerapan THK pada kegiatan bisnis di Kelompok Tani Merta Guna dan
kegiatan bisnis yang dilaksanakan di Kelompok Tani Merta Guna. Analisis yang
dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis
matriks invers hubungan antara semua sub sistem dari sistem teknologi dan semua
sub sistem dari sistem kebudayaan dapat menggambarkan penerapan konsep THK di
Kelompok Tani Merta Guna. Hasil analisis matriks inverse menggambarkan
kemampuan penerapan THK di Kelompok Tani Merta Guna sebesar 85,37% yang
termasuk dalam kategori sangat baik. Kategori ini menunjukkan bahwa operasional
pelaksanaan kegiatan bisnis yang dilaksanakan pada Kelompok Tani Merta Guna
akan berlanjut, sepanjang tidak ada kendala yang berarti. Diharapkan konsep THK
yang mengutamakan harmoni dan kebersamaan agar diterapkan ke seluruh
komponen kelompok tani. Penerapan konsep THK pada Kelompok Tani Merta Guna
tetap dipertahankan dengan tujuan demi keberlanjutan kegiatan bisnis yang telah
dijalankan.
Kata Kunci : THK, Bisnis, Keberlanjutan
PENDAHULUAN
Bisnis/ usaha sangat menunjang perkembangan perekonomian dalam suatu Negara,
oleh karena itu organisasi dalam sebuah usaha/bisnis merupakan komponen yang sangat
menunjang untuk tercapainya visi dan misi perusahaan dalam menghadapi dan
mengantisipasi berbagai persaingan, baik ditingkat lokal maupun global. Umumnya, bisnis
digerakkan menurut konsep yang menekankan efisiensi, produktivitas, dan profit. Sejak lama
dunia usaha percaya bahwa satu-satunya tanggung jawab mereka adalah membuat
keuntungan bagi pemodalnya, banyak anggota masyarakat ataupun pemerintah yang
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mendirikan usaha/bisnis hanya mengejar target mencari keuntungan, dan mengabaikan
aspek-aspek lain yang sebenarnya sangat vital bagi usaha/bisnis terkadang diabaikan,
misalnya hak-hak karyawan perusahaan, upah karyawan yang murah dijadikan alasan untuk
mendirikan usaha/bisnis, sumber daya alam yang melimpah diolah tanpa memperhatikan
aspek-aspek lingkungan hidup. Dengan mengabaikan berbagai aspek tersebut perusahaan
bisa meraih keuntungan yang maksimal, artinya tanggung jawab ekonomi dari usaha/bisnis
tersebut dapat dikatakan berhasil.
Untuk menjaga kesinambungan hidup suatu usaha/bisnis, sangat diperlukan
keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas, produktivitas dan kontinyuitas (ketersediaan
sumber daya), serta antara profit dan benefit (bagi masyarakat sekitar lokal bisnis). Untuk
mencapai kesinambungan hidup usaha/bisnis tersebut maka perlu diterapkan prinsip filosofis
pola keserasian dan keseimbangan hubungan yang harmonis yang dikenal dengan nama Tri
Hita Karana (Tiga hal untuk mencapai kesejahteraan hidup). Tri Hita Karana merupakan
suatu konsep hubungan yang harmonis yang ada dalam ajaran agama Hindu. Konsep ini
sudah terbukti sebagai konsep yang sangat penting dalam suatu kegiatan apapun dan bersifat
sangat universal. Konsep ini juga merupakan keseimbangan yang mampu menjaga sebagai
stabilitator dari goncangan dan gangguan yang mencoba mengganggu eksistensinya. Konsep
Tri Hita Karana saat ini menjadi konsep yang ditanamkan pada kegiatan usaha atau bisnis,
guna menjaga eksistensi bisnisnya. Dengan kata lain, Tri Hita Karana menjadi pondasi dari
usaha-usaha bisnis, terutama di Bali. Tri Hita Karana berasal dari kata Tri yang berarti tiga,
Hita berarti kemakmuran, dan Karana berarti penyebab. Jadi, Tri Hita Karana berarti tiga
penyebab kemakmuran.
Unsur-unsur yang terkandung dalam Tri Hita Karana yang berintikan unsur-unsur
nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (unsur Parahyangan).
Parhyangan merupakan hubungan yang bersifat vertikal, atau hubungan antara manusia
dengan Tuhan sebagai sang pencipta. Hubungan ini merupakan wujud rasa syukur terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, karena kesadaran kita semua bahwa segala sesuatunya berasal dari
Nya. Hubungan antara manusia dengan sesama (unsur Pawongan). Pawongan merupakan
hubungan yang baik antara manusia dengan manusia. Hubungan sosial yang baik akan
menciptakan keharmonisan. Dalam usaha atau bisnis, hubungan ini merupakan modal dasar
dalam membangun dan pengembangan usaha. Suatu usaha yang baik haruslah memiliki relasi
yang baik, sehingga bisa melancarkan semua kegiatan usaha yang dilakukan. Dan hubungan
antara manusia dengan alam lingkungannya (unsur Palemahan). Palemahan merupakan
hubungan antara manusia dengan alam. Hubungan ini merupakan suatu tanggung jawab
sosial untuk menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan yang sangat agung. Dalam suatu
usaha, konsep palemahan sangat penting dilakukan untuk menjaga keharmonisan, sebab
apabila lingkungan sampai tereksploitasi, maka akan berakibat buruk bagi kelangsungan
usaha itu.
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METODELOGI PENELITIAN
Penentuan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di lokasi kegiatan Kelompok Tani Merta Guna, Desa
Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Pemilihan lokasi
penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu penentuan lokasi secara
sengaja dengan pertimbangan bahwa Kelompok Tani Merta Guna, Desa Berangbang,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali merupakan salah satu kelompok tani
yang sudah maju dan memiliki kegiatan bisnis.
Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut.
Jenis data
Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif.
Dimana:
1. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data mengenai gambaran umum Kelompok
Tani Merta Guna dan gambaran umum mengenai jenis kegiatan bisnis
yang
dilaksanakan di Kelompok Tani Merta Guna.
2. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah nilai elemen matriks yang dilakukan
diskritisasi sistem kebudayaan dan sistem teknologi dari sistem bisnis tersebut.
Dimana setiap elemen matriks yang ada diberi skor dengan rentang 1 sampai 5
untuk mendapatkan nilai peluang transformasi.
Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.
1. Library research, dengan melakukan riset kepustakaan terkait dengan penelitian
seperti membaca buku-buku yang terkait dengan penelitian, browsing internet,
membaca hasil-hasil penelitian yang sebelumnya yang terkait, serta studi
dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang
terkait penelitian.
2. Field research, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke
lapangan atau lokasi penelitian.
Metode Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan dianalisis dengan menggunakan
metode analisis kuantitatif dan analisis deskriptif.
1. Metode Analisis Kuantitatif
Penerapan Tri Hita Karana (THK) pada kegiatan bisnis di Kelompok Tani Merta
Guna dianalisis dengan matriks hubungan antara semua subsistem dari sistem teknologi dan
semua subsistem dari sistem kebudayaan. Dimana teknologi sebagai suatu sistem memiliki
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lima subsistem yakni: software (konsep/pola pikir), hardware (kebendaan), humanware
(tenaga kerja yang berkait kemampuannya dengan teknologi tersebut), organoware
(organisasi/manajemen), dan infoware (informasi yang berkait dengan teknologi tersebut).
Sementara itu, sistem kebudayaan memiliki tiga subsistem yaitu pola pikir/konsep, sosial,
dan artefak/kebendaan. Dimana matriks hubungan antara semua subsistem dari sistem
teknologi dan semua subsistem dari sistem kebudayaan tersebut akan dibahas, yakni sebagai
berikut. Matriks hubungan antara semua subsistem dari sistem teknologi dan semua
subsistem dari sistem kebudayaan:
a. Bentuk matriks dari hubungan antar elemen sistem bisnis yang berlandaskan Tri Hita
Karana
Agar hubungan fungsional elemen-elemen sistem bisnis itu dapat dicirikan perilakunya,
maka dalam kajian metodologis ini dilakukan penyederhanaan (simplifikasi), yakni
dengan melakukan diskritisasi.

a11 a12 a13 a14 a15 


A = a ij = a 21 a 22 a 23 a 24 a 25 
a a a a a 
 31 32 33 34 35 

[ ]

Keterangan:

A = sistem bisnis yang berlandaskan Tri Hita Karana
a ij = elemen-elemen dari hubungan semua subsistem dari sistem kebudayaan dengan
semua subsistem dari sistem teknologi.
i = sistem kebudayaan (1= budaya/pola pikir; 2= sosial; 3= kebendaan/artefak).
j = sistem teknologi (1= software; 2= hardware; 3= humanware; 4=

organoware; 5= infoware).
b.

Kinerja sistem bisnis ideal
Kinerja sistem bisnis ideal yang dinyatakan dengan A (a ij ) akan serupa bila persyaratan
elemen a ij terpenuhi, meskipun berada dalam lingkungan yang berbeda. Selanjutnya,
kalau dilakukan perbaikan pada elemen a ij maka ada peluang kinerja sistem bisnis
tersebut mencapai kinerja ideal. Andaikan kinerja matriks sistem bisnis ideal dinyatakan
dengan matriks H (h ij ), maka diperoleh hubungan sebagai berikut.
(1)
A . X = H ....................................................................................................
Karena berbagai elemen sistem bisnis berbentuk matriks, maka matriks tersebut bisa
memiliki bentuk transformasi (Chapra & Canale, 1985; Supranto, 1992; Suwondo,
1993). Nilai transformasinya dapat diketahui dengan melihat nilai matriks X , yang
diperoleh dengan menghitung hasil kali inverse matriks A , sebagai berikut.

X = A

−1

H ...................................................................................................

(2)

Keterangan:

A = matriks sistem bisnis (yang senyatanya/saat penelitian) (n x n).
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H = matriks sistem bisnis (ideal) (n x n).
X = matriks sistem bisnis (transformasi) (n x n).

A

c.

−1

= inverse A (n x n).

Matriks X dalam persamaan (1) dapat dikatakan sebagai model/bentuk matriks
transformasi, karena mentransformasikan sistem bisnis dengan ciri kinerja tertentu ke
bentuk bisnis dengan kinerja ideal, sesuai dengan landasan Tri Hita Karana. Perbedaan
matriks A dan X dinyatakan dengan nilai determinannya (D).
Nilai peluang transformasi sistem bisnis
Beda absolut antara D matriks sistem bisnis senyatanya dengan D matriks bisnis
transformasi, merupakan nilai peluang transformasi sistem bisnis yang bersangkutan.
Z = (D – D*)/D x 100% ..................................................................................
(3)
Keterangan:
Z = koefisien peluang transformasi.
D = determinan matriks A .
D* = determinan matriks X .
Tabel 1. Matriks Hubungan Antara Semua Subsistem dari Sistem Teknologi dan Semua
Subsistem dari Sistem Kebudayaan
Subsistem Pola
Pikir

Subsistem Sosial

Subsistem
Artefak/
Kebendaan

Subsistem Software (Pola Pikir)
Subsistem Hardware (Artefak)
Subsistem Humanware (Sosial)
Subsistem Organoware
Subsistem Infoware

d.

Analisis inverse
Analisis inverse dilakukan karena hasil inverse yang mempunyai nilai sama dengan satu
dari matriks hubungan hubungan gatra teknologi dan gatra kebudayaan sistem bisnis
yang akan ditransformasi. Dalam melakukan matriks inverse ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan.
Pertama, kalau matriksnya belum merupakan matriks kuadrat, maka untuk
menjadikannya matriks kuadrat, persamaan matriks (1) harus dikalikan dulu dengan
matriks transpose dari matriks yang akan diinverse (Jhonston, 1984), sehingga
rumusnya menjadi:

A. X = H

AT A . X = H
( AT A ) X = H

X = ( AT A )-1 H ..........................................................................................

(4)
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Kedua, kalau determinannya sama dengan nol, maka matriks itu tidak akan dapat
berproses atau tidak memiliki solusi. Ini berarti bahwa matriks transformasinya adalah
sama dengan nol, atau tidak ada matriks transformasi. Namun Nurrochman (1998)
memberikan solusi matematis terhadap matriks yang memiliki determinan sama dengan
nol, yakni dengan cara memanipulasi matriks tersebut. Cara memanipulasi matriks
sebagai berikut.
i.

Ambillah atau buang salah satu kolom dari matriks X sehingga matriks X akan
menjadi matriks X * .

ii.

Ambillah atau buang salah satu baris dari matriks A yang sesuai dengan butir i di
atas, sehingga matriks A menjadi matriks A * .

Selanjutnya seperti terlihat pada persamaan (3), yakni setelah matriks X dapat dihitung,
dan matriks A diketahui, maka kedua matriks itu dapat dibedakan dengan menghitung
determinan (D).
Nilai Z pada persamaan (3) menunjukkan nilai peluang perusahaan (bisnis) sampel
untuk ditransformasi. Sistem bisnis dapat ditransformasikan (diketahui kemampuan
penerapan THK-nya), ditentukan oleh nilai absolut prbedaan determinan D dan D*, dan
atau nilai D* adalah nol, maka bisnis tersebut tidak dapat ditransformasikan (tidak
mentransformasikan/menerapkan Tri Hita Karana). Suatu sistem bisnis dapat
ditransformasikan (memiliki nilai penerapan Tri Hita Karana) bila nilai D>D*>0.
Makin besar nilai Z, maka makin besar kemampuan bisnis itu melakukan penerapan Tri
Hita Karana. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.
i. Bila nilai Z, 0<Z<33% dapat diartikan kurang baik penerapan Tri Hita Karananya.
ii. Bila nilai Z, 33%≤Z<67% dapat diartikan cukup baik penerapan Tri Hita Karananya.
iii. Bila nilai Z, 67%≤Z<100% dapat diartikan baik penerapan Tri Hita Karana-nya.
2. Analisis Deskriptif
Jenis kegiatan bisnis yang dilaksanakan di Kelompok Tani Merta Guna
menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan metode penyajian
analisis penafsiran data dengan mendeskripsikan suatu fenomena sosial dan lingkungan
dengan menginterpretasikan terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif
Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui matrik harapan ideal dan keadaan
aktual yang dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 sebagai berikut.
Tabel 2. Matrik Keadaan Harapan Ideal (H)
Subsistem
Subsistem
Subsistem Artefak/
Pola Pikir
Sosial
Kebendaan
5,00
5,00
Subsistem Software (Pola Pikir)
5,00
5,00
Subsistem Hardware (Artefak)
4,00
5,00
Subsistem Humanware (Sosial)
5,00
5,00
5,00
Subsistem Organoware
5,00
5,00
5,00
Subsistem Infoware
Tabel 3. Matrik Keadaan Aktual (A)
Subsistem
Pola Pikir
Subsistem Software (Pola Pikir)
Subsistem Hardware (Artefak)
Subsistem Humanware (Sosial)
Subsistem Organoware

5,00
4,30
4,50

Subsistem Infoware

3,70

Subsistem
Sosial
4,67
4,80

Subsistem Artefak/
Kebendaan
4,20

4,56

4,78
4,55

5,00

4,50

Analisis Determinan Matriks
Penerapan THK pada kelompok tani mekar sari dapat kita lihat dengan
memperhatikan hasil perhitungan dari kedua matriks yaitu matriks harapan ideal dengan
matriks keadaan aktual. Dengan perhitungan sebagai berikut :
0,00 4,67 4,20
0,00 5,00 5,00
5,00 4,80 0,00
5,00 5,00 0,00
4,30 0,00 4,78
4,00 0,00 5,00
4,50 4,56 4,55
5,00 5,00 5,00
3,70 5,00 4,50
5,00 5,00 5,00
A
H
Hasil Penormalan Matrik A
0,000 4,934 0,875
1,000 0,966 0,000
0,700 0,000 1,000
0,900 0,890 0,973
0,750 1,000 0,973
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Transpose Matrik A
0.000 1,000
0,934 0,966
0,875 0,000

0,700
0,000
1,000

0,900
0,890
0,973

0,750
1,000
0,973

Hasil Perkalian A.AT
1,638 0,902 0,875
0,902 1,933 0,700
0,875 0,700 1,490
Matriks Invers A.AT
1,027 -0,314 -0,455
-0,314 0,720 -0,153
-0,455 -0,153 1,011
Determinan Matrik A: 2,457
Hasil Penormalan Matrik H
0,000 1,000 1,000
1,000 1,000 0,000
0,850 0,000 1,000
1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000
Hasil Perkalian H.AT
1,809
0,934
0,875

0,966
1,966
0,850

1,000
0,700
1,595
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Matriks Invers A.AT. H.AT= X
1,166 -0,013 0,081
-0,031 0,981 -0,055
-0,083 -0,118 1,049

Matrik Invers X
0,854 0,019
0,031 1,014
0,064 -0,112

-0,065
0,051
0,942

Deteminan Matrik X: 1,213
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Nilai penerapan THK yaitu 85,3713% yang termasuk dalam kategori sangat baik,
dimana kegiatan bisnis pada kelompok tani merta guna telah beroperasi dengan baik dan
berlanjut. Hal ini tampaknya mengindikasikan bahwa nilai penerapan THK sebesar
85,3713% sudah cukup untuk menilai bahwa operasional pelaksanaan kegiatan bisnis
yang dilaksanakan pada kelompok tani akan berlanjut, sepanjang tidak ada kendala yang
berarti.
Jenis Kegiatan Bisnis yang dilaksanakan di Kelompok Tani Merta Guna
Jenis kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh kelompok adalah produksi pupuk
organik yaitu pupuk kompos dan pupuk cair (biourine). Kotoran ternak padat maupun cair
diolah menjadi pupuk organik berkualitas. Kotoran ternak padat dimanfaatkan oleh
kelompok untuk diolah atau difermentasi menggunakan fermentor di tempat pengolah
kompos dan sebagian kotoran ternak dimanfaatkan sebagai bahan isian biogas. Kotoran
ternak sebelum diolah atau difermentasi menggunakan fermentor dikeringkan selama ± 2
- 3 hari kemudian setelah setengah kering maka kotoran ternak tersebut diolah.
Jumlah pupuk kompos yang diproduksi oleh kelompok rata-rata perbulan sebesar
1000 kg. Harga pupuk kompos yang dipasarkan per kg yaitu Rp 7.000,-. Total pendapatan
yang diperoleh perbulan berkisar Rp 7.000.000,- perbulan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan seperti disajikan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan penerapan Tri Hita Karana pada kegiatan bisnis di
Kelompok Tani Merta Guna sebagai berikut.
1. Nilai penerapan THK pada Kelompok Tani Merta Guna yaitu 85,3713% yang
termasuk dalam kategori sangat baik. Nilai penerapan THK sebesar 85,3713% sudah
cukup untuk menilai bahwa operasional pelaksanaan kegiatan bisnis yang
dilaksanakan pada Kelompok Tani Merta Guna akan berlanjut, sepanjang tidak ada
kendala yang berarti.
2. Jenis kegiatan bisnis yang dilaksanakan di Kelompok Tani Merta Guna adalah
pengolahan limbah ternak padat menjadi pupuk kompos yang sangat diperlukan oleh
kelompok, warga sekitar kandang dan desa.
Saran
Berdasarkan hasil penilaian terhadap penerapan Tri Hita Karana pada kegiatan
bisnis di Kelompok Tani Merta Guna maka dapat diberikan saran sebagai berikut.
1. Penerapan Tri Hita Karana pada kegiatan bisnis di Kelompok Tani Merta Guna agar
tetap dipertahankan dengan tujuan demi keberlanjutan kegiatan bisnis yang telah
dijalankan.
2. Kegiatan bisnis baik di sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan,
sektor pariwisata, sektor ekonomi dan sektor lainnya agar menerapkan Tri Hita
Karana pada kegiatan bisnis yang dijalankan dengan tujuan untuk keberlanjutan dari
bisnis tersebut.
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3.

Pemerintah sebagai pemberi ijin agar menghimbau kepada pelaku bisnis mengenai
pentingnya penerapan Tri Hita Karana (THK) demi menciptakan keharmonisan
antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan
lingkungan.
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STRATEGI USAHATANI TANAMAN DAN TERNAK ITIK DI LAHAN
RAWA LEBAK, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Eni Siti Rohaeni dan Harun Kurniawan
BPTP Kalimantan Selatan
Email : eni_najib@yahoo.co.id
ABSTRAK
Kajian ini dilakukan di Desa Sungai Durait Hulu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Kalsel. Makalah ini bertujuan untuk melihat strategi pengembangan
usahatani tanaman dan ternak itik berorientasi bioindustri di lahan rawa lebak
Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan metode survei, dengan pengambilan data primer dan sekunder. Data primer
dilakukan dengan wawancara kepada responden dan narasumber ahli serta observasi
secara langsung untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Data sekunder
digunakan untuk melengkapi pembahasan diperoleh dari instansi, dinas terkait maupun
dari studi literatur. Analisis data dilakukan dengan SWOT secara kuantitatif dan
kualitatif. Hasil analisis SWOT pendekatan kuantitatif direkomendasi strategi yang
diberikan adalah Diversifikasi Strategi, artinya usahatani dalam kondisi mantap namun
menghadapi sejumlah tantangan sehingga diperlukan diversifikasi usaha baik vertical
maupun horizontal. Kebijakan ini akan menentukan arah pengembangan usahatani
tanaman dan ternak itik ke depan, dengan mengacu pada “market oriented”, yaitu:
Peningkatan produktivitas (tanaman, ternak itik dan lahan) serta mutu hasil melalui
upaya perbaikan budidaya dan intensifikasi; Pasca panen hortikultura (labu, terong dan
kerabat mangga) dan produk ternak itik; Peningkatan pemanfaatan limbah pertanian
untuk pupuk organic.
Kata kunci : usahatani, bioindustri, rawa lebak, Hulu Sungai Utara
PENDAHULUAN
Pemanfaatan lahan rawa (lebak dan pasang surut) memiliki potensi besar untuk
dijadikan pilihan strategis, terutama untuk mengimbangi penciutan lahan subur maupun
peningkatan permintaan produksi, termasuk ketahanan pangan dan pengembangan
agribisnis (Alihamsyah, 2002). Potensi lahan rawa lebak di Kalimantan diperkirakan
mencapai 6.960.050 ha (Adimihardja et al., 1998) yang sebagian besar belum
dimanfaatkan untuk usaha pertanian sehingga potensi pengembangannya masih sangat
besar.
Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten yang cukup
potensial dan luas lahan lebaknya. Luas lahan rawa lebak di Kabupaten HSU adalah
34.375 ha atau sekitar 21,25% luas lahan rawa lebak di Provinsi Kalsel (161.788 ha)
(BPS Provinsi Kalsel, 2013). Komoditas yang khas atau spesifik lokasi diusahakan di
daerah ini adalah itik Alabio dengan skala pemeliharaan yang cukup besar antara 100-500
ekor/KK dengan sistem pemeliharaan sebagian besar dilakukan secara semi intensif dan
intensif terutama untuk penghasil telur konsumsi (Rohaeni dan Rina, 2006). Selain
komoditas ternak itik diusahakan komoditas pertanian lainnya diantaranya tanaman padi,
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jagung, kacang tanah, kacang negara, umbi-umbian, kacang panjang, labu, cabe dan
semangka (Norginayuwati dan Rafieq, 2008; BPTP Kalsel, 2007).
Permasalahan yang utama dihadapi menurut Jumberi dan Las (2006), bahwa
secara teknis lahan rawa lebak mengalami fluktuasi rejim air yang cukup tinggi, yaitu
banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau terutama pada lahan rawa
lebak dangkal. Kendala lainnya meliputi prasarana pendukung yang belum memadai,
seperti jalan raya dan saluran drainase. Masalah sosial ekonomi adalah kepemilikan
lahan, keterbatasan modal usahatani, pengetahuan petani terhadap karakteristik lahan
rawa lebak, suplai sarana produksi, pasca panen, dan pemasaran hasil.
Analisis SWOT merupakan salah satu alat yang sistematis untuk menganalis
situasi. Dalam melakukan analisis SWOT harus memperhatikan faktor internal (IFAS :
internal faktor strategis) dan eksternal (EFAS : eksternal faktor strategis). Faktor internal
yang perlu untuk digali yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang
dimiliki suatu usaha sedangkan faktor eksternal berupa peluang (opportunity) dan
ancaman (treaths) yang mungkin terjadi dan dihadapi (Hunger dan Wheelen, 2003).
Makalah ini bertujuan untuk melihat strategi pengembangan usahatani tanaman
dan ternak itik di lahan rawa lebak Kabupaten Hulu Sungai Utara.
METODOLOGI PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Mei 2015 pada petani di Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Penentuan lokasi penelitian di
Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : memiliki
lahan sub-optimal yaitu rawa lebak yang cukup luas, sebagian besar masyarakat sebagai
petani yang melakukan usahatani tanaman dan ternak itik,
Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode survei,
dengan pengambilan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan
wawancara kepada responden dan narasumber ahli serta observasi secara langsung untuk
memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Data sekunder digunakan untuk
melengkapi pembahasan diperoleh dari instansi, dinas terkait maupun dari studi literatur.
Untuk mendapatkan informasi dari berbagai narasumber melalui analisis SWOT
digunakan metode survey dengan frame sample pihak-pihak (stakeholders) yang bisa
memberikan penilaian aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu
institusi atau lembaga. Kuisioner yang disusun dibagikan pada responden/stakeholder.
Analisis Data
Analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kualitatif. Penyusunan strategi dan arah pengembangan usahatani tanaman dan ternak itik
di lahan rawa lebak dilakukan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah
satu alat yang sistematis untuk menganalis situasi. Dalam melakukan analisis SWOT
harus memperhatikan faktor internal (IFAS : internal faktor strategis) dan eksternal
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(EFAS : eksternal faktor strategis). Faktor internal yang perlu untuk digali yaitu kekuatan
(strength) dan kelemahan (weakness) yang dimiliki suatu usaha sedangkan faktor
eksternal berupa peluang (opportunity) dan ancaman (treaths) yang mungkin terjadi dan
dihadapi (Hunger dan Wheelen, 2003; Rangkuti, 2001). Metode perumusan strategi
pengembangan usahatani tanaman dan ternak itik di lahan rawa lebak Kabupaten HSU
mengacu pada teknik perumusan strategi (analisis SWOT) yang dikembangkan oleh
David (2001).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara
Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak antara koordinat
0
2 17 sampai 2033 Lintang Selatan dan antara 114052 sampai 115024 Bujur Timur.
Kabupaten HSU beribukota di Amuntai mempunyai luas wilayah 892,70 km2 atau hanya
2,38 persen dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (BPS Kab.
Hulu Sungai Utara, 2015).
Kabupaten yang beribukota di Amuntai ini mempunyai luas wilayah 892,70 km2
atau hanya 2,38 persen dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara bervariasi menurut kedalaman
genangan air. Secara garis besar penggunaan lahan yang dominan masih berupa
hutan rawa dengan vegetasi utama galam (Malaeuca cajaputy) disamping
penggunaan lahan lainnya antara lain perkebunan, kebun campuran, sawah, dan semak
belukar.
Potensi pengembangan pertanian dapat dilihat pada peruntukan kawasan
budidaya untuk pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya.
Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan pertanian
terdiri atas (a) kawasan budidaya tanaman pangan; (b) kawasan budidaya
perkebunan; dan (c) kawasan budidaya peternakan.
Perluasan areal tanam tanaman pangan dilakukan melalui kegiatan
ekstensifikasi lahan (mencetak sawah baru) dan peningkatan intensitas tanam. Sedangkan
optimalisasi lahan diarahkan pada program intensifikasi dan peningkatan
infrastruktur lahan rawa yang berfungsi sebagai drainase dan irigasi. Peningkatan
infrastruktur mencakup kegiatan normalisasi dan renovasi fasilitas bangunan pada
sistem polder yang telah dibangun, meliputi Polder Alabio dan polder-polder lainnya.
Peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi yang sangat
besar untuk dikembangkan, terutama Itik Alabio dan Kerbau Rawa yang merupakan
plasma nutfah daerah dan telah diusahakan masyarakat secara turun-temurun.
Kawasan budidaya peternakan berupa pengembangan kawasan peruntukan peternakan
seluas kurang lebih 576 ha, meliputi (a) ternak besar yang terdiri dari
pengembangan daerah pusat pembibitan ternak sapi di Kecamatan Banjang dan
pengembangan daerah pusat pembibitan ternak kerbau kalang atau kerbau rawa di
Kecamatan Paminggir; (b) ternak unggas yang terdiri dari pengembangan daerah
pusat pemurnian ternak Itik Alabio di Kecamatan Amuntai Selatan; pengembangan
pakan alami untuk ternak unggas; dan pengembangan kawasan peternakan Itik Alabio
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dilakukan peternak di hampir seluruh kabupaten, namun sentra untuk peternakan Itik
Alabio terdapat di Kecamatan Amuntai Selatan, Babirik dan Danau Panggang.
Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil proyeksi
penduduk tahun 2013 adalah 219.210 orang yang tersebar di 219 desa/kelurahan.
Kabupaten dengan luas wilayah 892,7 km2 ini memiliki kepadatan penduduk (population
density) 246 orang per km2. Secara umum, selama 2012-2013 perkembangan penduduk
mengalami pertambahan. Pada tahun 2013, jumlah penduduk bertambah 1,50 persen
selama kurun waktu setahun terakhir. Adanya sumberdaya lahan dan sumberdaya
manusia merupakan potensi yang dapat dioptimalkan umtuk pembangunan pertanian.
Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat besar dalam penciptaan nilai
dan kontribusi pada perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun
waktu lima tahun terakhir. Tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, trend
kontribusinya mengalami kenaikan (Positif), kemudian pada tahun berikutnya
mengalami penurunan yaitu sebesar 34,47% (Tahun 2010) dan 33,29% (Tahun
2011). Kontribusi sub sektor tanaman bahan pangan dari tahun 2007–2009
mengalami kenaikan kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan karena
pengaruh musim dan iklim serta kerentanannya terhadap pengaruh alam (banjir)
sehingga banyak petani yang gagal panen. Sub sektor yang memberikan kontribusi
pada sektor pertanian adalah tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan,
peternakan, kehutanan dan perikanan.
Ternak Kerbau dan Itik merupakan produk unggulan Kabupaten Hulu Sungai
Utara. Tahun 2013, populasi tertinggi ternak besar adalah kerbau sebanyak 8.777 ekor
yang dibudidayakan sebagian besar di Kecamatan Paminggir. Populasi ternak itik pada
tahun 2013 adalah 1.443.328 ekor dengan produksi telur itik sebesar 9.897.106 kg (BPS
Kab. HSU, 2015).
Adapun sektor primer (pertanian), selama kurun waktu 2007 hingga 2011
mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2007 sektor ini masih memberikan peran
34,15% atau 253,44 Milyar, maka di tahun 2011 sektor ini hanya memberikan
kontribusi sebesar 33,31% atau 308,38 Milyar. Menurunnya peran sektor ini lebih
disebabkan pada perubahan musim serta kondisi alam Kabupaten Hulu Sungai Utara
yang memang dataran rendah sehingga sering terjadi banjir, hal ini menyebabkan
semakin susah untuk berusaha di bidang pertanian, peternakan dan juga perikanan,
sehingga mendorong menurunnya produktifitas sektor ini dan beralihnya pekerjaan
masyarakat pada sektor lainnya, khususnya perdagangan dan jasa. Namun demikian,
secara kualitatif beberapa produk pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki
keunggulan komparatif, yaitu padi dan ternak itik.
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Hulu
Sungai Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat petani, meliputi : kondisi
geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang rawan akan bencana alam banjir, serta
kurangnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam kegiatan usaha tani.
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal
Berdasarkan FGD dan wawancara secara mendalam, diperoleh hasil identifikasi
faktor internal dan eksternal dari usahatani tanaman dan ternak itik berorientasi
358

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

bioindustri di lahan rawa lebak Kabupaten HSU yang telah dilakukan diuraikan pada
Tabel 1.
Tabel 1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Pengembangan Usahatani
Tanaman dan Ternak Itik Berorientasi Bioindustri di Lahan Rawa Lebak,
Kabupaten Hulu Sungai Utara
No
Faktor
Uraian
1
Internal :
Kekuatan
• Adanya lahan yang luas
• Tersedianya SDM/TK
• Tingginya motivasi petani untuk berusaha
• Sentra/basis itik
• Adanya pengalaman petani
• Didukung oleh kelembagaan pertanian
• Adanya infrastruktur yang cukup baik
Kelemahan
• Air sulit diprediksi
• serangan penyakit pada itik
• pengetahuan/ketrampilan peternakan relatif rendah
• teknologi yang digunakan seadanya
• pakan lokal tergantung musim
• penggunaan faktor produksi masih rendah
• modal terbatas
2
Eksternal :
Peluang
• adanya permintaan pasar
• perkembangan teknologi/IPTEK
• adanya dukungan pemerintah
• adanya dukungan swasta
• adanya pasar
Ancaman
• lahan/pertamanan kebanjiran/kekeringan
• masuknya produk ternak dari luar daerah
• gangguan penyakit ternak yang mematikan
• sulitnya mendapatkan bibit ternak yang bermutu setelah
serangan penyakit
• adanya perubahan iklim
• adanya gulma dan serangan tikus
Wilayah yang dibina memiliki beberapa faktor internal yang dimiliki baik
kekuatan dan kelemahan. Faktor kekuatan yang dimiliki yaitu luasnya lahan yang ada
dengan agroekosistem rawa lebak (lahan sub optimal), tersedianya sumberdya manusia
atau tenaga kerja yang berpengalaman, tingginya motivasi petani untuk terus berusaha hal
ini ditunjukkan dengan eksisnya usahatani walaupun hanya dilakukan satu kali per tahun
disebabkan karena kondisi lahan, daerah kajian/binaan juga merupakan sentra/basis usaha
ternak itik yang dilakukan sudah puluhan tahun, adanya kelembagaan pertanian yang
mendukung usahatani di lapangan serta infrastruktur yang cukup baik. Faktor internal
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dalam hal kelemahan yang ada adalah air sulit diprediksi (bisa sangat dalam/banjir dan
bisa kekeringan) hal ini karena belum dibangunnya infrastruktur pengelolaan air seperti
polder, adanya serangan penyakit pada itik yang sangat mematikan terjadi pada tahun
2013 dan 2014 sehingga populasi turun drastis, pengetahuan/ketrampilan peternakan
relative masih rendah hal ini ditunjukkan dengan belum dilakukannya upaya pencegahan
penyakit dan vaksinasi secara teratur, teknologi yang digunakan relative seadanya atau
tanpa input tinggi terutama untuk, petani ternak ada yang sebagian menggunakan bahan
pakan local masih sangat tergantung musim, misalnya dedak dan keong mas, penggunaan
faktor produksi/input masih rendah terutama untuk tanaman, petani sebagian besar
melakukan usahanya minimalis, kelemahan lainnya adalah terbatasnya modal.
Faktor eksternal terdiri atas peluang dan ancaman. Faktor-faktor dari peluang
terdiri atas adanya permintaan pasar atas komoditas yang diusahakan, adanya
perkembangan teknologi/IPTEK yang dapat mendukung usahatani, adanya dukungan
program dari pemerintah terhadap sector pertanian, adanya dukungan swasta misalnya
masalah pinjaman dana, ketersediaan obat untuk tanaman, dan adanya pasar yang
menampung hasil pertanian. Faktor-faktor ancaman/tantangan berupa adanya masalah
kebanjiran/kekeringan pada lahan/pertamanan, kondisi ini akibat dari kondisi lahan
dengan agroekosistem rawa lebak dalam luasan yang besar, adanya masuknya produk
ternak dari luar daerah sehingga produk ternak harganya murahnya, adanya gangguan
penyakit ternak yang mematikan, sulitnya mendapatkan bibit ternak yang bermutu
setelah serangan penyakit, adanya perubahan iklim sehingga musim tanam bergeser dan
adanya gulma dan serangan tikus.
Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal
Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal selanjutnya dilakukan
matriks evaluasi. Hasil evaluasi pada faktor internal yang dilakukan diperoleh bahwa
nilai kekuatan lebih besar daripada kelemahan, hal ini menunjukkan bahwa petani
mempunyai kekuatan yang besar dibanding kelemahannya dalam upaya usahatani
tanaman dan ternak itik di lahan rawa lebak Kabupaten Hulu Sungai Utara (nilai positif
yaitu 0,365). Faktor eksternal dihasilkan bahwa nilai ancaman yang dihadapi lebih besar
dari peluang yang ada, nilai negatif (-0,71).
Berdasarkan perhitungan yang datanya ditampilkan pada Tabel 5 dan 6 diketahui
bahwa posisi usahatani tanaman dan ternak itik berorientasi bioindustri di lahan rawa
lebak di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada posisi kuadran II dimana nilai selisih
faktor internal dan faktor eksternal adalah positif, positif yaitu (0,365 dan -0,706). Posisi
usaha berada pada kuadran II menandakan bahwa posisi ini menandakan sebuah
organisasi atau usahatani berada pada posisi yang kuat namun menghadapi tantangan
yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi, artinya usahatani
dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan sehingga diperkirakan
jalannya usahatani akan mengalami kesulitan untuk terus berjalan bila hanya bertumpu
pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk segera
memperbanyak ragam strategi taktisnya. Diversifikasi usaha dapat dilakuakan secara
vertical, horizontal dan fungsional. Diversifikasi usahatani secara horizontal dapat
berupa antar pola tanam, diversifikasi vertical berdasarkan relasi/hubungan ragam usaha
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input output langsung atau merujuk pada pola usahatani komoditas ganda yang berkaitan
contohnya adalah integrasi tanaman ternak. Strategi diversifikasi usaha dapat bermanfaat
untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dan mengurangi resiko usaha.
Strategi diversifikasi merupakan strategi pertumbuhan dimana usahatani
memperluas usahanya. Strategi diversifikasi dapat dilakukan pada bidang usaha yang
terkait (Diversifikasi terkait/concentric) maupun bidang usaha yang tidak terkait
(Diversifikasi tak terkait). Menurut Tjiptono (2010) strategi diversifikasi adalah suatu
upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru, atau keduanya, dalam
rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas.
Tujuan yang sangat mendasari strategi diversifikasi usaha yaitu untuk memperkecil
adanya resiko ataupun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jika ada produk dengan
inovasi baru yang dihasilkan akan membuat konsumen lebih tertarik dan
mengkonsumsinya. Selain itu dengan strategi diversifikasi produk ini dapat memberikan
banyak pilihan produk yang telah dihasilkan. Beberapa penelitian sector pertanian
dengan beberapa komoditas yang menggunakan analisis SWOT telah banyak dilaporkan
diantaranya Kasim dkk. (2012); Setyowati (2012); Hernowo dkk. (2012); Kusuma dkk.
(2013); Syamsu dan Abdullah (2009); Akhtar (2014); Kurniawan dkk. (2011); Nugroho
(2011); Susilo dkk. (2010); Yuliandi (2014) dan Hendayana (2002).
Tabel 2. Matriks Evaluasi Faktor Internal Usahatani Tanaman dan Ternak Itik
Berorientasi Bioindustri di Lahan Rawa Lebak Kabupaten Hulu Sungai Utara
No
Uraian
bobot
rangking
skor
Kekuatan
1 Lahan yang luas
0.055
4 0.219
2 Tersedianya SDM/TK
0.072
3 0.217
3 Tingginya motivasi petani untuk berusaha
0.090
3 0.271
4 Sentra/basis itik
0.072
3 0.216
5 Adanya pengalaman petani
0.077
3 0.231
6 Didukung oleh kelembagaan pertanian
0.081
3 0.244
7 Adanya infrastruktur yang cukup baik
0.058
3 0.175
Jumlah
1.574
Kelemahan
8 Air sulit diprediksi
0.065
3 0.195
9 serangan penyakit pada itik
0.075
3 0.226
pengetahuan/ketrampilan peternakan relatif
10 rendah
0.078
2 0.157
11 teknologi yang digunakan seadanya
0.064
2 0.128
12 pakan lokal tergantung musim
0.067
2 0.135
13 penggunaan faktor produksi masih rendah
0.063
2 0.127
14 modal terbatas
0.080
3 0.241
Jumlah
1.208
selisih antara kekuatan dan kelemahan
0.365
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Tabel 3. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Usahatani Tanaman dan Ternak Itik
Berorientasi Bioindustri di Lahan Rawa Lebak Kabupaten Hulu Sungai Utara
No
uraian
bobot
rangking
skor
Peluang
1 adanya permintaan pasar
0.099
3
0.298
2 perkembangan teknologi/IPTEK
0.088
3
0.264
3 adanya dukungan pemerintah
0.101
3
0.303
4 adanya dukungan swasta
0.079
3
0.238
5 adanya pasar
0.067
3
0.200
jumlah
1.303
Ancaman
6 lahan/pertamanan kebanjiran/kekeringan
0.109
4
0.437
7 masuknya produk ternak dari luar daerah
0.075
3
0.226
8 gangguan penyakit ternak yang mematikan
0.111
4
0.445
9 mutu bibit
0.091
4
0.364
10 adanya perubahan iklim
0.090
3
0.270
11 adanya gulma dan serangan tikus
0.089
3
0.268
Jumlah
1.00
2.008
Selisih
-0.706

Formulasi Strategi
Berdasarkan hasil evaluasi pada faktor internal dan eksternal pada Tabel 2 dan 3
yang telah dianalisis maka selanjutnya digunakan untuk menyusun formulasi strategi
dalam usahatani tanaman dan ternak itik berorientasi bioindustri di lahan rawa lebak
Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara lebih jelas hasil analisis matriks SWOT disajikan
pada Tabel 4.
Kebijakan Umum :
1. Membangun usahatani tanaman dan ternak itik yang berkelanjutan.
2. Mempertangguh komoditas tanaman pangan, horti (cabe, labu dan terong) dan
ternak itik melalui perbaikan budidaya, peningkatan mutu hasil dan efisiensi
usaha.
3. Peningkatan dan pengembangan SDM yang tangguh dan bermutu serta IPTEK
yang tepat sesuai dengan kondisi wilayah
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Tabel 4. Strategi Pengembangan Usahatani Tanaman dan
Bioindustri di Lahan Rawa Lebak, Kab. HSU
Faktor internal
Kekuatan (S) :
• Adanya lahan yang
luas
• Tersedianya SDM/TK
• Tingginya motivasi
petani untuk berusaha
• Sentra/basis itik
• Adanya pengalaman
petani
• Didukung oleh
kelembagaan pertanian
Faktor eksternal
• Adanya infrastruktur
yang cukup baik

Peluang (O):
SO :
• adanya permintaan pasar
• Pengembangan usaha
tani yang lebih optimal
• perkembangan
dengan memanfaatkan
teknologi/IPTEK
lahan dan SDM yang
• adanya
dukungan
ada yang didukung
pemerintah
oleh motivasi,
• adanya dukungan swasta
pengalaman,
• adanya pasar
kelembagaan dan
infrastruktur untuk
memenuhi permintaan
pasar, memanfaatkan
teknologi/IPTEK yang
berorientasi bisnis
yang didukung oleh
pemerintah dan swasta
Ancaman (T) :
ST :
• lahan/pertamanan
• Meningkatkan
kebanjiran/kekeringan
kerjasama antar
instansi terkait dalam
• masuknya produk ternak
hal penanganan dan
dari luar daerah
pemanfaatan lahan
• gangguan penyakit ternak
• Meningkatkan
yang mematikan
manajemen kesehatan
• sulitnya mendapatkan
ternak dan kebersihan
bibit ternak yang

Ternak Itik Berorientasi
Kelemahan (W) :
• Air sulit diprediksi
• serangan penyakit
pada itik
• pengetahuan/ketrampil
an peternakan relatif
rendah
• teknologi yang
digunakan seadanya
• pakan lokal tergantung
musim
• penggunaan faktor
produksi masih
rendah
• modal terbatas
WO :
• Peningkatan dukungan
permodalan baik dari
pemerintah/swasta
bagi peternak
• Peningkatan pelatihan
dan penyuluhan yang
intensif tentang
teknologi pertanian
yang tepat guna baik
dari profduksi sampai
pasca panen dan
pengolahan

WT :
• Memperbaiki
infrastruktur pertanian
• Membantu dalam hal
ketersediaan modal
atau memfasilitasi
kredit
• Meningkatkan
ketersediaan peralatan
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bermutu setelah
serangan penyakit
• adanya perubahan iklim
• adanya gulma dan
serangan tikus

kandang
• Meningkatkan
pemanfaatan teknologi
pengolahan limbah
pertanian/ternak yang
memberikan nilai
tambah

seperti pompa air,
pembuatan pintu air
untuk mengatasi
kelebihan air atau
kekurangan air
• Meningkatkan
pelatihan dan
penyuluhan inovasi
teknologi
• Meningkatkan
produktivitas usahatani
(tanaman dan ternak)
dengan penerapan
teknologi tepat guna

Kebijakan Teknis :
Kebijakan ini akan menentukan arah pengembangan usahatani tanaman dan ternak itik ke
depan, dengan mengacu pada “market oriented”, yaitu :
1. Peningkatan produktivitas (tanaman, ternak itik dan lahan) serta mutu hasil melalui
upaya perbaikan budidaya dan intensifikasi
2. Pasca panen hortikultura (labu, terong dan kerabat mangga) dan produk ternak itik
3. Peningkatan pemanfaatan limbah pertanian untuk pupuk organik
KESIMPULAN
Hasil analisis SWOT pendekatan kuantitatif direkomendasi strategi yang
diberikan adalah Diversifikasi Strategi, artinya usahatani dalam kondisi mantap namun
menghadapi sejumlah tantangan sehingga diperlukan diversifikasi usaha baik vertical
maupun horizontal.
Kebijakan ini akan menentukan arah pengembangan usahatani tanaman dan
ternak itik ke depan, dengan mengacu pada “market oriented”, yaitu: Peningkatan
produktivitas (tanaman, ternak itik dan lahan) serta mutu hasil melalui upaya perbaikan
budidaya dan intensifikasi; Pasca panen hortikultura (labu, terong dan kerabat mangga)
dan produk ternak itik; Peningkatan pemanfaatan limbah pertanian untuk pupuk organic.
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WORKSHOP SEBAGAI SARANA
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TEKNOLOGI
A. Dalapati, Sumarni, Syamsyiah Gafur
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
Jl. Lasoso No. 62 Lolu Sigi Biromaru Sulawesi Tengah Telp (0451)-482546
e-mail : andidalapati@yahoo.com
ABSTRAK
Inovasi teknologi hasil kajian agar tepat sasaran dalam penyebarannya, maka
diperlukan informasi mengenai kebutuhan teknologi dan media yang tepat untuk
menyalurkannya. Pengumpulan data kebutuhan inovasi teknologi, dapat diperoleh
dengan memanfaatkan jejaring komunikasi dengan stakeholders terkait dalam bentuk
workshop. Workshop dilaksanakan pada bulan Maret 2016 di Kecamatan Biromaru,
Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan tujuan untuk identifikasi kebutuhan teknologi.
Data kebutuhan teknologi diperoleh dari kuesioner dan diskusi dengan 13 BP4K di
kabupaten/kota provinsi Sulawesi Tengah.
Data yang diperoleh diolah secara
matematika sederhana dan deskriptif. Hasil inventarisasi kebutuhan teknologi : Padi,
teknologi yang dibutuhkan adalah pemupukan 38,46%, PTT padi 23,08%, perbenihan
23,08%, pengendalian hama penyakit 15,38%, jajar legowo 15,38%, pesemaian sistem
dapog 7,69%, panen/pasca panen 7,69%, penggunaan alsintan 7,69%. Komoditas
jagung, berupa pemupukan 23,08%, pasca panen 23,08%, perbenihan 15,38%, jajar
legowo 15,38% dan pengendalian hama penyakit 7,69%. Komoditas kedelai, berupa
pemupukan 23,08%; perbenihan, pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panen
masing-masing 15,38%; budidaya kedelai 7,69%. Cabai, berupa budidaya dan
pengendalian hama penyakit masing-masing 15,38%, pemupukan 7,69%. Bawang,
berupa pengendalian hama dan penyakit 15,38% dan budidaya 7,69%. Kakao, berupa
fermentasi biji kakao 23,08%, pengendalian hama dan penyakit 23,08%, sambung
samping/pucuk 7,69% rehabilitasi 7,69%. Ternak sapi, berupa pengolahan pakan
23,08%, beternak sapi potong/inseminasi buatan/pengendalian penyakit 15,38%,
manajemen pemeliharaan 7,69%. Sedang kebutuhan teknologi lainnya adalah
penepungan umbi-umbian, urban farming, pembuatan mikroorganisme lokal, pembuatan
biourine dan pembuatan pupuk organik sebesar 7,69%. Hasil dari identifikasi teknologi
ini dijadikan dasar dalam penderasan inovasi teknologi baik dalam bentuk narasumber,
sekolah lapang, display/demplot, gelar teknologi, media elektronik dan media tercetak.
Kata Kunci: stakeholders, teknologi, workshop
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PENDAHULUAN
Tugas dan fungsi Badan Litbang Pertanian (termasuk Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian) berdasarkan Permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tidak hanya pada
proses penelitian hingga menghasilkan teknologi yang dapat dengan mudah diterapkan
oleh pengguna tetapi juga bagaimana penyampaian inovasi teknologi agar nantinya dapat
diterapkan oleh pengguna. Hasil-hasil penelitian atau pengkajian baru akan memiliki
makna dan manfaat jika telah sampai pada pengguna (PSEKP, 2015).
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah banyak menghasilkan inovasi
teknologi pertanian. Simatupang (2004) mengungkapkan bahwa sejumlah teknologi
tersebut diantaranya telah digunakan secara luas dan terbukti menjadi pendorong utama
perkembangan usaha dan sistem agribisnis berbagai komoditas pertanian. Namun
demikian dari evaluasi eksternal maupun internal menunjukkan, kecepatan dan tingkat
pemanfaatan inovasi Badan Litbang Pertanian cenderung melambat, bahkan menurun.
Oleh karena itu sejak tahun 2011, Badan Litbang Pertanian telah menginisiasi dan
mengembangkan model spectrum diseminasi multi channel (SDMC) sebagai strategi
diseminasi pengembangan dan percepatan adopsi inovasi pertanian. Dalam pendekatan
SDMC, diseminasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi dan
pemangku kepentingan (stakeholder) terkait (Hendayana, 2014).
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah sebagai salah satu
unit kerja dibawah Badan Litbang Pertanian, dalam melaksanakan tugasnya untuk
mendiseminasikan hasil kajiannya butuh dukungan dari berbagai pihak, diantaranya
pemerintah dan lembaga penyuluhan di provinsi maupun daerah. Agar inovasi teknologi
hasil kajian yang disebarkan tepat sasaran, maka diperlukan informasi mengenai
kebutuhan teknologi dan media yang tepat untuk menyalurkannya. Disinilah peran
pemerintah daerah dan lembaga penyuluhan diharapkan, dimana masing-masing dapat
saling melengkapi untuk memenuhi tercapainya tujuan diseminasi inovasi teknologi. Oleh
karena itu perlu dilakukan workshop antar peneliti/penyuluh dan stakeholder terkait untuk
membahas mengenai kebutuhan inovasi teknologi di tingkat pengguna.
Penyaluran teknologi hasil penelitian/pengkajian perlu direncanakan dengan baik
agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Salah satu bentuk awal perencanaan dalam
penyaluran teknologi adalah mengumpulkan data kebutuhan teknologi di tingkat
lapangan. Pengumpulan data kebutuhan inovasi teknologi dapat diperoleh langsung
dengan berkunjung ke lapangan atau yang dalam penyuluhan dikenal dengan LAKUSUSI
(latihan, kunjungan, supervisi) ataupun memanfaatkan jejaring komunikasi dengan
stakeholders terkait. Memanfaatkan jejaring komunikasi salah satunya dilakukan dengan
pertemuan tatap muka dalam bentuk workshop. Tujuan penelitian ini adalah inventarisasi
kebutuhsn teknologi melalui workshop.
METODE
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret di Kecamatan Biromaru, Kabupaten
Sigi, Sulawesi Tengah. Data kebutuhan teknologi diperoleh dari kuesioner dan diskusi
dengan 13 BP4K di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Tengah. Data yang diperoleh
diolah secara matematika sederhana dan deskriptif.
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- Persentase BP4K/BP2KP yang membutuhkan inovasi teknologi pada komoditas
tertentu dihitung dengan cara membandingkan jumlah BP4K/BP2KP yang
membutuhkan inovasi tersebut dengan jumlah total BP4K/BP2KP (13) dikali seratus
persen.
x 100%
- Rata-rata petani yang telah memperoleh informasi inovasi teknologi yang disebarkan
oleh penyuluh dihitung berdasarkan perbandingan jumlah total petani yang telah
memperoleh informasi teknologi yang disebarkan oleh penyuluh dengan total jumlah
penyuluh yang telah menyebarkan informasi (responden).
- Rata-rata kelompok tani yang telah memperoleh informasi inovasi teknologi yang
disebarkan oleh penyuluh dihitung berdasarkan perbandingan jumlah total kelompok
tani yang telah memperoleh informasi teknologi yang disebarkan oleh penyuluh
dengan total jumlah penyuluh yang telah menyebarkan informasi (responden).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan workshop dilaksanakan pada Maret 2016 di Kecamatan Biromaru,
Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Peserta terdiri dari Kepala BP4K/BP2KP dan
Koordinator Penyuluh Pertanian dari 13 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah,
Komisi II DPRD Propinsi Sulawesi Tengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Balitbangda) Propinsi Sulawesi Tengah, Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (BAKORLUH P2K) Provinsi Sulawesi Tengah, Balai
Pengawasan dan Sertifikasi Benih, UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura, Balai Besar Pelatihan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Tadulako,
SMK Pertanian Kabupaten Sigi dan Toli-Toli.
Pada kegiatan workshop ini, BPTP dan stakeholder terkait duduk bersama untuk
saling memberi informasi mengenai kebutuhan teknologi di tingkat lapangan dan umpan
balik kegiatan di lapangan. Masing-masing BP4K/BP2KP di 13 Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah memaparkan kebutuhan teknologinya. Kebutuhan teknologi
yang dipaparkan mengenai tujuh komoditas strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, bawang
merah, cabai, kakao dan ternak sapi. Hasil inventarisasi kebutuhan teknologi dari 13
BP4K/BP2KP Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 2. Hasil inventarisasi kebutuhan teknologi di tingkat BP4K/BP2KP
Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah, 2016.
Persentase
BP4K/BP2KP
BP4K/BP2KP
yang
Komoditas
Teknologi
yang
membutuhkan
membutuhkan
inovasi
inovasi teknologi
teknologi (%)
Padi
Pemupukan spesifik lokasi
38,5
Sigi, Parigi
Moutong, Tojo
Una-Una, ToliToli, Morowali
Perbenihan
30,8
Donggala, Parigi
Moutong, ToliToli, Banggai
Kepulauan
Budidaya padi
23,1
Banggai, Poso,
Morowali Utara
Pesemaian sistem dapog
7,7
Sigi
Kalender tanam
7,7
Tojo Una-Una
Jajar legowo
7,7
Tojo Una-Una
Pengendalian hama dan
7,7
Tojo Una-Una
penyakit tanaman
Teknologi pengelolaan air
7,7
Tojo Una-Una
Panen dan pasca panen
7,7
Tojo Una-Una
Alat dan mesin pertanian
7,7
Toli-Toli
Jagung
Pemupukan spesifik lokasi
23,1
Tojo Una-Una,
Banggai,
Morowali
Jajar legowo
15,4
Tojo Una-Una,
Toli-Toli
Panen dan pasca panen
15,4
Tojo Una-Una,
Toli-Toli
Perbenihan
15,4
Donggala, ToliToli
Alsintan pasca panen
7,7
Sigi
Pengendalian hama dan
7,7
Tojo Una-Una
penyakit tanaman
Kedelai
Pemupukan spesifik lokasi
23,1
Donggala,
Morowali, Tojo
Una-Una
Pengendalian hama dan
15,4
Sigi, Tojo Unapenyakit tanaman
Una
Perbenihan
15,4
Tojo Una-Una
Pengolahan tanah
7,7
Tojo Una-Una
Persiapan benih
7,7
Tojo Una-Una
Pengelolaan air
7,7
Tojo Una-Una
Panen dan pasca panen
7,7
Tojo Una-Una
Teknologi budidaya
7,7
Toli-Toli
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Komoditas

Cabai

Bawang
merah

Sapi

Kakao

-

Teknologi

Pengendalian hama dan
penyakit tanaman
Pengelolaan air/irigasi hemat
air
Persiapan benih
Pengolahan tanah
Pemupukan spesifik lokasi
Panen dan pasca panen
Penggunaan mulsa
Budidaya cabai
Pengendalian hama dan
penyakit tanaman
Pengelolaan air/irigasi hemat
air
Persiapan benih
Pengolahan tanah
Pemupukan spesifik lokasi
Panen dan pasca panen
Budidaya sapi potong

Persentase
BP4K/BP2KP
yang
membutuhkan
inovasi
teknologi (%)
23,1

BP4K/BP2KP
yang
membutuhkan
inovasi teknologi

Pengolahan pakan

15,4

Inseminasi buatan

15,4

Pengendalian penyakit

15,4

Makanan tambahan
Manajemen pemeliharaan
Fermentasi biji kakao

7,7
7,7
23,1

Pengendalian hama dan
penyakit tanaman

23,1

Sambung pucuk dan sambung
samping
Rehabilitasi tanaman kakao
Pembuatan biourine
Pembuatan MOL
Urban farming
Olahan ubi banggai
Penepungan ubi banggai
Pembuatan pupuk organik

7,7

Sigi, Donggala,
Tojo Una-Una
Donggala, Tojo
Una-Una
Tojo Una-Una
Tojo Una-Una
Tojo Una-Una
Tojo Una-Una
Tojo Una-Una
Toli-Toli
Sigi, Donggala,
Tojo Una-Una
Donggala, Tojo
Una-Una
Tojo Una-Una
Tojo Una-Una
Tojo Una-Una
Tojo Una-Una
Morowali, Tojo
Una-Una
Donggala, Tojo
Una-Una
Donggala, ToliToli
Donggala, ToliToli
Sigi
Toli-Toli
Sigi, Tojo UnaUna, Toli-Toli
Toli-Toli, Tojo
Una-Una,
Banggai
Toli-Toli

7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7

Banggai
Buol
Buol
Palu
Banggai Laut
Banggai Laut
Buol

15,4
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
23,1
15,4
7,7
7,7
7,7
7,7
15,4
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Komoditas

-

Teknologi

Persentase
BP4K/BP2KP
yang
membutuhkan
inovasi
teknologi (%)
7,7

BP4K/BP2KP
yang
membutuhkan
inovasi teknologi

Manajemen sumber daya
Poso
manusia
Sumber : Data diolah, 2016.
Dari tabel di atas terlihat bahwa komoditas padi dalam hal teknologi pemupukan
spesifik lokasi (38,5%) dan teknologi perbenihan (30,8%) mendapat jumlah persentase
yang lebih tinggi dibanding inovasi teknologi dari komoditas lainnya. Hal ini berarti,
untuk kedua inovasi teknologi tersebut terdapat lebih dari 1 BP4K/BP2KP yang
membutuhkannya. Hal ini dimungkinkan karena komoditas padi diusahakan di setiap
kabupaten (kecuali kabupaten Banggai Laut) dan memiliki luas panen yang tinggi hampir
di semua kabupaten, jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Untuk inovasi
teknologi yang dibutuhkan dengan persentase 7,7%, berarti inovasi teknologi tersebut
hanya dibutuhkan oleh 1 BP4K/BP2KP saja. Metode diseminasi yang diharapkan
diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan teknologi tersebut adalah dalam bentuk
narasumber, sekolah lapang, display/demplot, gelar teknologi, media elektronik (radio,
video) dan media tercetak.
Pada kegiatan workshop juga disepakati bahwa dalam rangka mempercepat
diseminasi inovasi teknologi diperlukan kegiatan penderasan diseminasi inovasi teknologi
baik pada tingkat penyuluh maupun petani. Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan
peran BP4K dan BP3K sebagi simpul koordinasi perlu dioptimalkan serta dalam
pelaksanaan kegiatan di lapangan perlu adanya kerjasama yang sinergis diantara instansi
terkait sesuai tupoksi masing-masing agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Hal
ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Zakiah (2010), bahwa beberapa
persyaratan agar proses diseminasi berjalan dengan baik dan cepat sampai ke pengguna
dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu 1) aspek institusi dan kelembagaan : (a) masingmasing instansi yang terlibat perlu duduk bersama dan meningkatkan koordinasi, baik
lingkup Litbang, Dinas Propinsi dan Kabupaten, BPP/UPTD, sampai level
petani/kelompok tani. (b) keberadaan kelembagaan penyuluhan yang mengatur
penyelenggaraan penyuluhan dan sebagai induk penyuluhan di daerah dapat
dimanfaatkan sebagai sarana menyamakan persepsi dan sinkronisasi program diseminasi
di daerah, sehingga penyelenggaraan penyuluhan tidak lagi dilakukan oleh lembaga
secara terpisah. 2) aspek metoda dan materi : (a) memperbaiki materi atau substansi
diseminasi sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pengguna, (b)
memperbaiki cara penyampaian diseminasi dan memperbanyak bahan diseminasi. 3)
aspek SDM dan pendanaan (a) peningkatan jumlah dan kualitas SDM yang terlibat dalam
kegiatan diseminasi, (b) peningkatan dukungan dana dan sarana prasarana penunjang
kegiatan diseminasi, (c) memperbanyak pelatihan terutama terkait peningkatan
pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh dan kemampuan komunikasi yang
efektif. 4) aspek peraturan dan kebijakan dimana perlu dukungan kebijakan dari
pemerintah daerah.
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Sebagai tindak lanjut dari kegiatan workshop dilakukan diseminasi inovasi
teknologi di beberapa BP3K dan kelompok tani. Beberapa inovasi teknologi hasil
identifikasi kebutuhan teknologi di tingkat BP4K dan BP3K pada kegiatan workshop
sebelumnya, didesiminasikan dalam bentuk narasumber maupun praktek di lapangan.
Inovasi teknologi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Inovasi teknologi hasil identifikasi kebutuhan teknologi tingkat
BP4K/BP2KP/BP3K yang telah didesiminasikan
No
Bentuk
Inovasi Teknologi
Peserta
.
Kegiatan
1.
Pemberian
• Pengolahan umbi-umbian (khususnya Penyuluh
materi
dan
ubi banggai) menjadi tepung, brownies, BP2KP
Banggai Laut praktek
mie dan kripik
• Teknologi pengeringan hasil pertanian
dengan memperkenalkan alat pengering
dengan tenaga surya
2.
Pemberian
• Pembuatan pupuk organik asal jerami, Penyuluh
materi dan
pembuatan biourine, pembuatan MOL, BP3K
Kabupaten
praktek
waktu dan cara aplikasinya
Buol
• Teknologi produksi benih jagung hibrida
(pengenalan varietas jagung hibrida,
persiapan
lahan,
penanaman,
pemupukan,
penyiangan,
rouging,
detaselling, panen dan pasca panen)
3.
Pemberian
• Urban Farming (manfaat urban farming, Penyuluh
materi dan
sistem budidaya urban farming, sistem pertanian
praktek
tanam
hidroponik,
media
tanam BP2KP dan
hidroponik, nutrisi hidroponik, jenis BP3K Kota
tanaman yang sesuai untuk pertanaman Palu
hidroponik)
• Jarwo Super (penggunaan benih unggul,
penerapan biodekomposer, pengendalian
hama dan penyakit terpadu, penggunaan
alsintan)
• Pengolahan hasil jagung menjadi tepung,
mie, roti, brownies, es krim, susu jagung,
dan lain-lain.
4.
Jarwo super (pesemaian sistem dapog,
Petani Desa
Pemberian
penggunaan dekomposer, penggunaan alat
Lambara,
materi dan
rice transplanter indo jarwo 2 : 1)
Kecamatan
praktek
Tawaeli
Penderasan inovasi teknologi dalam bentuk narasumber selalu diikuti dengan
praktek inovasi teknologi yang diinformasikan. Hal ini bertujuan agar penyampaian
informasi tersebut dapat lebih ditangkap dan dimengerti oleh peserta. Hal ini sesuai
dengan apa yang dikemukakan oleh Hasmosoewignyo dan Garnadi dalam Kartasapoetra
(1994) bahwa hasil penangkapan informasi dari mendengarkan saja sebesar 10%,
mendengarkan dan melihat 50% sedangkan dengan melihat, mendengarkan dan
mengerjakan sendiri adalah 90%.
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Untuk mengevaluasi apakah informasi inovasi teknologi yang telah diberikan telah
terdiseminasi, maka dilakukan evaluasi penyebaran inovasi teknologi terhadap penyuluh
yang sebelumnya telah diberi informasi. Evaluasi dilakukan di 2 wilayah yang dipilih
secara sengaja, yaitu kabupten Buol dan Kota Palu. Jumlah responden adalah 21 orang
penyuluh untuk Kabupaten Buol dan 15 orang penyuluh untuk Kota Palu. Kepada
responden diminta untuk memberi informasi mengenai kepada siapa saja informasi
teknologi yang mereka peroleh pada kegiatan workshop telah disebarkan dan berapa
jumlah penerima informasi teknologi tersebut. Hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Evaluasi penyebaran inovasi teknologi di Kabupaten Buol dan Kota Palu
Rata-rata
Rata-rata
petani yang
kelompok tani
telah
yang telah
menerima
menerima
No.
Teknologi
Wilayah
informasi
informasi
(orang) dari
(kelompok tani)
1 orang
dari 1 orang
penyuluh
penyuluh
1
Teknologi pembuatan
24
3
Kabupaten
pupuk organik,
Buol
biourine, dan MOL
2
Teknologi produksi
22
2
Kabupaten
benih jagung hibrida
Buol
3
Teknologi urban
16
2
Kota Palu
farming
4
Teknologi jarwo super
9
2
Kota Palu
5
Teknologi pengolahan
9
2
Kota Palu
hasil jagung
Sumber : Data diolah, 2016.
Dari keseluruhan responden, baik penyuluh di Kabupaten Buol, maupun Kota Palu,
100% telah menyebarkan informasi inovasi teknologi yang mereka peroleh kepada petani
maupun kelompok tani. Dari tabel 3 dapat dilihat, bahwa untuk teknologi pembuatan
pupuk organik, biourine dan mol, satu orang penyuluh rata-rata telah menyebarkan
kepada 24 orang petani, sehingga jika 21 orang penyuluh berarti telah menyebarkan
informasi tersebut kepada 503 orang petani. Untuk teknologi produksi benih jagung
hibrida 21 orang penyuluh telah menyebarkannya kepada 469 orang petani. Untuk
teknologi urban farming, 15 orang penyuluh telah menyebarkannya pada 233 orang
petani, teknologi jarwo super telah disebarkan pada 135 orang petani dan teknologi
pengolahan jagung telah disebarkan pada 132 orang petani. Ini menunjukkan bahwa
peran penyuluh penting dalam hal penyebaran informasi inovasi teknologi. Dalam jangka
waktu cukup singkat dari waktu pelaksanaan pemberian inovasi teknologi di tingkat
penyuluh (± 3 bulan untuk Kabupaten Buol dan ± 1 bulan untuk Kota Palu), penyuluh
telah mampu menyebarkan inovasi teknologi kepada petani dengan kisaran 132-503
orang petani dan 2-3 kelompok tani. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa
inovasi teknologi yang telah didesiminasikan tadi tidak hanya sekedar diketahui oleh
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petani, tapi juga dapat diterapkan dalam usahataninya atau diadopsi. Seperti diketahui
proses adopsi memerlukan waktu untuk diterapkan petani dalam usaha taninya, ada yang
cepat ada juga yang relatif lebih lama semenjak petani menerima suatu informasi
teknologi. Hasil penelitian Hanifah dan Hendayana, 2011, menunjukkan bahwa petani
yang menerima inovasi teknologi peternakan 73% menerapkan teknologi tersebut kurang
dari satu tahun semenjak menerima informasi inovasi teknologi, ada yang menerapkan
setelah 1-3 tahun menerima informasi, bahkan ada yang menerapkan setelah tiga tahun
menerima informasi. Oleh karena itu diperlukan upaya penyuluhan yang berkelanjutan
dengan menggunakan media penyuluhan yang tepat.
KESIMPULAN
Dari pelaksanaan workshop diperoleh hasil inventarisasi kebutuhan teknologi,
umumnya teknologi yang dibutuhkan untuk komoditas yaitu padi, jagung, kedelai,
bawang merah, cabai adalah mengenai perbenihan, pengendalian organisme pengganggu
tanaman (OPT) dan pasca panen. Untuk komoditas kakao, teknologi yang dibutuhkan
adalah cara sambung samping dan sambung pucuk, pengendalian OPT, fermentasi biji
kakao. Untuk ternak sapi teknologi yang dibutuhkan adalah Inseminasi Buatan (IB),
sistem penggemukan, pengolahan pakan, pengendalian penyakit, pengolahan limbah
ternak, pengolahan limbah pertanian untuk pakan, dan managemen pemeliharaan ternak
sapi. Sedang metode diseminasi yang diharapkan adalah dalam bentuk narasumber,
sekolah lapang, display/demplot, gelar teknologi, media elektronik (radio, video) dan
media tercetak.
Hasil inventarisasi kebutuhan teknologi telah ditindak lanjuti dengan penderasan
inovasi teknologi baik di tingkat penyuluh maupun petani dalam bentuk narasumber,
pelatihan, praktek di lapangan.
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI HARGA BERAS DI
PROPINSI BALI
Made Adi Wahyuni dan Ketut Kariada
Dinas Ketahanan Pangan Povinsi Bali, Jl. W.R. Supratman, Denpasar
e-mail : adiwahyuni45@yahoo.com
ABSTRAK
Beras adalah salah satu komoditi pangan yang memiliki peran sangat strategis dalam
memantapkan ketahanan pangan. Harga beras yang befluktuasi menimbulkan pengaruh
terhadap produsen, pedagangdan konsumen. Penelitian bertujuan untuk menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi harga beras di Provinsi Bali. Data yang digunakan
adalah data sekunder dari data harga bulanan. Metoda analisis data menggunakan
analisis regresi linear berganda, plot data dan autokorelasi. Penelitian dilaksanakan di
daerah sentra produk beras di Provinsi Bali, pada bulan Juni sampai dengan Juli 2017,
data yang digunakan adalah data sekunder dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali,
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dan Badan Statistik Provinsi Bali
berupa data persentase perubahan harga dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk dan harga beras
sebelumnya, pasokan beras di Provinsi Bali memiliki pengaruh yang nyata terhadap
harga beras di Provisi Bali, sedangkan nilai tukar Rupiah USD, dan dummy hari besar
keagamaan tidak berpengaruh nyata terhadap harga beras di Provinsi Bali. Dari pola
data harga di Provinsi Bali memiliki pola tren meningkat yang berfluktuatif.
Kata kunci : Harga beras, Regresi Linier Berganda, Fluktuasi harga.
PENDAHULUAN
Ketersediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan disuatu
daerah. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling
terkait, yang biasa digunakan untuk megetahui status distribusi pangan dan kecukupan
pangan masyarakat. Harga merupakan salah satu bagian yang penting dalam pemasaran,
harga juga merupakan nilai tukar dari produk maupun jasa, dan harga adalah salah satu
penentu keberhasilan. Penetapan harga yang terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan
akan menurun, namun harga yang terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang
dapat diperolehnya.
Harga merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan dan
berkontribusi terhadap inflasi. Dinamika harga beras ditingkat produsen dan konsumen
seringkali pergerakannya saling bertolak belakang yaitu ketika harga produsen tinggi
maka yang tertekan adalah konsumen, dan sebaliknya saat harga produsen rendah maka
yang mengalami tekanan terbesar adalah produsen. Oleh karena itu, disatu sisi produsen
harus mendapatkan harga yang layak untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraannya. Mengabaikan kepentingan produsen sama saja dengan pembiaran
terhadap hal petani/produsen untuk mendapatkan kesempatan hidup yang layak, tetapi
disisi lain dengan membiarkan harga ditingkat konsumen tinggi juga mengakibatkan
semakin tertekan dan tergerusnya daya beli masyarakat di tingkat konsumen (BKP,
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Kementan, 2017). Harga merupakan salah satu bagian yang penting dalam pemasaran,
harga juga merupakan nilai tukar dari produk maupun jasa, dan harga harga adalah salah
satu penentu keberhasilan.
Menurut Kotler, (2005) dalam Adriyansya (2014) menjelaskan bahwa harga
merupakan salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan biaya. Harga merupakan
salah satu bagian yang penting dalam pemasaran, harga juga merupakan nilai tukar dari
produkmaupun jasa dan harga salah satu penentu keberhasilan. Penetapan harga yang
terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun harga yang terlalu
rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh. Kenaikan harga bersifat tidak
teratur yang mengakibatkan para produsen mengalami kesulitan dalam menghitung harga
pokok produksi, maka mengakibatkan proses perhitungan harga pokok produksi tidak
akurat/ bias terjadi terlalu rendah atau mungkin terlalu tinggi. Akibat dari ketidak tepatan
atau ketidak akuratan perhitungan harga
Beras adalah salah satu komoditi pangan utaa yang dikonsumsi oleh hampir 90 %
penduduk Indonsia dan mengandung nilai gizi lebih baik dibandingkan dengan makanan
pokok lainnya (Mulyono, 2011), dan beras pangan pokok yang selalu dikonsumsi oleh
masyarakat termasuk menjadi primadona di Provinsi Bali yang memliki peran sangat
strategis dalam memantapkan ketahanan pangan. Di Provinsi Bali, beras juga masuk
dalam perhitungan inflasi, dimana sumbangan inflasi beras sangat besar, penyebab
utamanya karena harga beras mengalami kenaikan dan selalu berlangsung setiap tahun,
hal ini disebabkan oleh iklim yang ekstrim dan cuaca yang tidak menentu sehingga
mengakibatkan menurunnya produksi padi.
Pengalaman membuktikan bahwa gangguan pada keahanan pangan yang sering
didentikkan dengan beras dapat berkembang menjadi krisis multidemensi, telah memicu
kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.
Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan teruama yang
bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Beragai upaya telah dilaksanakan
oleh pemerintah dalam stabilisasi harga beli gabah/beras di tingkat petani sebagai salah
satu upaya perlindungan petani melalui kebijakan penetapan Harga Pembelian
Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah/beras melalui Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh
Pemeritah. Dalam rangka menjaga stabilitas dan kapasitas harga beras serta
keterjangkauan harga beras di konsumen, perlu untuk menetapkan harga eceran tertinggi
beras melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/MDAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, tanggal 24 Agustus
2017. Untuk Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat HET Beras Medium Rp. 9.450/Kg
dan HET Beras Premium Rp.12.800/Kg (Dishanngan, 2017).
Fluktuasi harga beras memiliki pengaruh yang besar kepada konsumen dan
produsen. Produsen memerlukan kepastian harga dan produsen ksulitan dalam
menghitung harga pokok produksi beras yang diproduksi, maka mengakibatkan proses
perhitungan harga pokok produksi tidak akurat bisa terjadi terlalu rendah atau mungkin
terlalu tinggi.Akibat dari ketidaktepatan atau tidakakuratan perhitungan harga pokok
produksi maka mempersulit para produsen dalam menentukan harga jual beras yang
dihasilkannya. Selain harga beras, stok dan pasokan beras juga dapat mempengaruhi
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harga beras di Provinsi Bali. Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk mengetahui
pola data harga untuk mengurangi resiko kerugian pada produsen dan konsumen akibat
ketidakpastian harga. Dengan adanya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga
beras di Provinsi Bali dapat menjadi bahan informasi bagi instansi terkait untuk
menentukan kebijakan-kebijakan guna mengendalikan harga sehingga produsen dan
konsumen sama-sama dapat diuntungkan. Sehingga sangat diperlukan menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi harga beras di Provinsi Bali.
METODELOGI PENELITIAN
Landasan Teori
Kekuatan permintaan dan penawaran, berintraksi dalam menentukan harga dalam
suatu pasar yang bersaing (Lipsey, 1995). Harga merupakan cerminan dari interaksi
antara penawaran dan permintaan yang brsumber dari sektor rumah tangga sebagai sektor
konsumen dan sektor industi sebagai sektor produksi ((Hanafie, 2010). Harga adalah
jumlah uang yang ditetapkan oleh produk untuk dibayar oleh konsumen atau pelanggan
guna menutupi biaya produksi, ditribusi, dan penjualan pokok termasuk pengembalian
yang menandai atas usaha dan resikonya (Kotler, 2000 dalam Adi 2012). Menurut
Rahutami, 2011 menjelaskan apabila dalam persamaan garis regresi tercakup lebih dari
dua variabel (termasuk variabel tidak bebas Y), maka regresi inidisebut garis linier
berganda. Model regresi merupakan penyerderhanaandari realitas perilaku ekonomi
menjadi bentuk yang lebih sederhana dari model yag baik . Seorang peneliti dapat
menerangkan dan meramalkan sebagian besar dati apa yang terjadi dengan realitas dan
dinyatakan dalam bentuk matematis, grafiss, skema,diagram dan dalam bentuk-bentuk
lainnya.
Diskripsi Beras
Beras merupakan komoditi pangan yang dijasikan makanan pokok bagi bangsa
Asia, khsusnya Indonesia, Thailand, malasyia, Vietnam, Jepang dan Myanmar
(Ambarianti, 2007 dalam Hessi, 2009). Beras adalah hasil olahan dari produk pertanian
yang disebut padi (oryza sativa L). KBBI mendefinisikan kata beras, yaitu padi yang telah
terkelupas kulitnya dan biji-bjian: butir-butiran (seperti jagung, kopi). Padi adalah jenis
bahan pangan yang merupakan tanaman dari wilayah Asia. Pangan sering diindentikkan
dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman
membuktikkan bahwa gangguan pada ketahanan pangan teruama beras daat berkembang
mnjadi krisis multidemiensi, telah memicu kerawanan sosial yang embahayakan stabilitas
ekonomi dan stabilitas nasional (Anonimous, 2017).
Metode
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Bali, karena tingkat flukuktuasi harga
beras cukup tinggi. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga beras di
Provinsi Bali, data yang digunakan dari tahun 2012 – 2016, untuk data harga beras
berdasarkan bulanan, data pertambahan jumlah penduduk berdasarkan bulanan, nilai
tukar Rupah terhadap USD berdasarkan bulanan, harga beras sebelumnya berdasarkanan
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bulanan dan dummy hari besar keagamaan. Pelaksanaan penelitian ini selama 2 bulan
yaitu bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017.
Pengumpulan Data
Data harga beras dalam penelitian ini dalam bentuk data primer diperoleh dari
pedagang pengecer di Pasar Badung dan data sekunder diperoleh dari Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Bali, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Povinsi Bali dan Badan Pusat
Statistik Provinsi Bali. Metode pengambilan sampel dengan purposive sampling, dengan
populasi pedagang beras di Pasar Badung sebanyak 25 orang pedagang beras. Data
diambil berdasarkan wawancara dan kuesioner, untuk istansi terkait data diambil adalah
data time series yaiu data berdasarkan waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
Analisis Data
Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga beras digunakan alat
analisis Regresi Linier Berganda dengan SPSS16. Variabel tidak bebas yang digunakan
adalah harga beras bulanan di Provinsi Bali (Y i ), sedangkan variabel bebasnya yaitu
pertambahan jumlah penduduk (X 1i ), pasokan beras (X 2i ), harga beras sebelumnya (X 3i ),
Dummy Hari Besar Keagamaan (X 4i ) dan nilai tukar Rupiah terhadap USD (X 5i ),
sehingga model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :
Yi = a + b 1 X 1i + b 2 X 2i + b 3 X 3i + b 4 X 4i + b 5 X 5i + £
Pengujian Terhadap Koefisien Regresi (Uji Parsial)
Dilakukan dengan melakukan uji t, krieteria uji yang digunakan adalah :
t hitung < t tabel , terima H 0
t hitung > t tabel , tolak H 0 . Terima H a
Pengujian Terhadap Pengaruh Variabel Independen Secara Bersama (Uji Simultan)
Dilakukan denga melakukan uji F, kriteria uji yang digunakan adalah :
F hitung < F tabel , terima H 0
F hitung > F tabel , tolak H 0 . Terima H a
Analisis Pola Harga Beras di Provinsi Bali
Deret data harga beras, akan dibuat dalam bentuk tabel, dipolt pada kurve pola data harga
beras di Provinsi Bali dan diidentifikasi melalui plot data harga. Kemudian akan dapat
dilihat nilai autokorelasinya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi Bali membutuhkan tambahan pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan
akan beras. Tinggiya permintaan beras di Provinsi Bali cukup tinggi, hal ini diiringi juga
dengan Wilayah Bali merupakan wilayah wisata baik domestik maupun internasional.
Perkembangan produksi dan konsumsi per kapita Bers di Provinsi Bali Periode Tahun
2012 sampai dengan Tahun 2016 seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Per Kapita Beras di Provisi Bali Periode
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016.
Konsumsi
Jumlah
Produksi
Tahun
Penduduk
Per Kapita
(Ton)
Total/Thn (Ton)
(jiwa)
(Kg/Th)
2012
864.204
3.907,4
22.75
947,48
2013

882.092

3.908,7

22.89

965,54

2014

857.449

4.108,9

23.18

989,48

2015

853.404

4.152,8

23.35

995,50

2016

852,404

4.200,1

24.03

1.025,36

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2017
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Bali membutuhkan tambahan
pasokan beras medium untuk memenuhi kebutuhan akan beras. Jika hal ini terus menerus
berlanjut tanpa adanya peningkatan produksi maka akan terjadi ketergantungan pasokan
beras dari daeah ataupun negara lain.
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Bergaanda
Estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga beras di Provinsi Bali, yang dilakukan
dengan pengujian asumsi rehgersi linier berganda didapatkan hasil akhir seperti pada
Tabel 2.
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Tabel 2. Hasil Pengujian Masing-masing Parameter Terhadap Harga Beras di Provinsi
Bali.
Variabel bebas
Koefisien Korelasi
T hitung
Konstanta

8961.698

1.994*

Pertambahan jumlah penduduk (X 1 )

.006

1.688*)

Harga beras sebelumnya (X 2 )

.654

5.504*

Pasokan beras (X 3 )

.656

5.508*

Dummy Hari Besar Keagamaan (X 4 )

350.805

.699

Nilai tukar Rp terhadap USD (X 5 )

-.399

-1.078

Koefisien Determinasi (R2) : 53,7 %
Fhitung 11.495*
Sumber : Hasil Analisis Regresi Linier berganda dengan SPSS 16.
Keterangan : *signifikan pada tingkat signifikasi 5 % (T tabel :1.6773, F tabel : 2.4085153)
Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat diperoleh persamaan hasil Analisis Regresi
Linier Berganda sebagai berikut :
Y = 8961.698 + 0,006 X 1 + 0,654 X 2 + 0,656 X 3 + 350,805 X 4 – 0,399 X 5
Interprestasi model :
Dari persamaan hasil Analisis Regresi Linier Berganda dapat di interprestasikan
sebagai berikut. Konstantannya diperoleh 8961.698, artinya bahwa ketika harga beras
tidak dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk, nilai tukar Rupiah terhadap USD,
harga beras sebelumya, pasokan beras, dan dummy hari besar keagamaan maka harga
beras eceran di Provinsi Bali rata-rata 8961.698. Dari hasil uji regresi dengan
mengunakan SPSS 16 diperoleh nilai koefisien determinansi sebesar R2 adalah 53,7 %,
ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan mampu menjelaskan perubahan
harga beras di Provinsi Bali sebesar 53,7 %. Sedangkan 46,3 % menjelaskan bahwa
terdapat variabel lain yang dapat memberikan penjelasan terhadap perubahan nilai
variabel terkait yang tidak dimasukkan ke dalam model ini, karena adanya keterbatasan
data.
Identifikasi Pola Data Harga Beras Bulanan
Pola data harga beras di Pedagang Eceran dapat dilihat dari plot grafik data harga
beras berdasarkan data bulanan dan nilai koefisien autokorelasi dari data harga beras
dapat disimpulkan bahwa pola data dari harga beras bulanan di Provisi Bali mempuyai
pola data Tren meningkat yang berfluktuatif.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari penelitian yag telah dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengarhi harga
beras di Provinsi Bali, dapa disimpulkan sebagai berikut.
1. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap harga beras adalah pertambahan
jumlah penduduk, harga beras sebelumnya, dan pasokan beras. Ketika harga beras
tidak dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk, nilai tukar Rupiah terhadap
USD, harga beras sebelumnya, pasokan beras dan dummy hari besar keagamaan maka
harga beras di Provinsi Bali rata-rata sebesar Rp. 8.962,-.
2. Pola data harga beras di pedagang eceran pe bulan di Provinsi Bali Periode Tahun
2012 s.d. 2016 memiliki pola trend meningkat yang berfluktuatif.
Saran
1. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan peran penting bagi pemerintah untuk
penentuan harga dasar beras sehingga petani memiliki bargaining posisition dalam
penentuan harga untuk menjual berasnya. Dan dalam membuat suatu perencanaan
melakukan usaha per berasan, petani diharapkan dapat memperhatikan tren data harga
beras sepanjang tahun. Sehingga petani memperoleh keuntungan yang maksimal dan
dapat meminimumkan kerugian saat panen.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memasukkan faktor-faktor lain yang
dapat mempengaruhi harga beras dan menganalisis komparasi fluktuasi harga beras
eceran
dengan fluktuasi pendapatan petani.
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ABSTRAK
Kajian ini diperlukan dalam rangka mengatasi permasalahan harga beras yang
berfluktuasi secara terus menerus serta kurang baiknya distribusi beras dari musim
kemusim. Analisis kajian ini menggunakan metoda Participatory Rural Appraisal (PRA)
dan teknik pengambilam sample dengan teknik Snow Ball Sampling. Kajian ini
dilaksanakan di daerah sentra produksi beras di Provinsi Bali. Kajian dilaksanakan
pada bulan Mei hingga Juli 2017, data yang digunakan adalah data sekunder dari Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Bali, dari Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan
Provinsi Bali dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali berupa data
persentase perubahan harga dari Bulan Januari 2016 hingga Bulan Juli 2017, dan data
primer dari pelaku usaha beras, dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil
kajian diperoleh secara umum, struktur aliran distribusi gabah/beras pada garis
besarnya ditemukan dua aliran distribusi, (1) dimulai dari petani produsen kemudian
dibeli oleh penebas sekaligus sebagai pedagang pengumpul di tingkat desa yang
umumnya juga adalah pemilik penggilingan/RMU untuk diolah menjadi beras. Beras
yang dihasilkan oleh sebagian Gapoktan/KUD/Penggilingan selaku pedagang grosir
melakukan proses pengeringan, penggilingan dan grading beras, beras dikemas dengan
tanpa diberi label disalurkan/dijual ke Toko Tani Indonesia (TTI) dan ada juga ke Dolog
untuk selanjutnya disalurkan ke pedagang pengecer. Disamping itu sebagian KUD juga
menjual ke Dolog dalam bentuk gabah kering giling. Sedangkan beras produksi dari
penggilingan lainnya disalurkan ke pedagang pengecer selanjutnya dijual ke konsumen;
(2) saluran distribusi diawali dari petani selaku produsen beras, kemudian dibeli oleh
penebas sekaligus sebagai pedagang pengumpul di tingkat desa yang umumnya juga
adalah pemilik penggilingan untuk diolah menjadi beras beras dikemas dengan tanpa
diberi label disalurkan/dijual. Beras yang dihasilkan oleh sebagian Gapoktan/RMU/
KUD/selaku pedagang grosir melakukan proses pengeringan, penggilingan dan grading
beras selanjutnya disalurkan ke pedagang pengecer untuk dijual ke konsumen. Mayoritas
petani (85 %) menempuh saluran distribusi ke dua, dan sisanya 15 % menempuh saluran
distribusi pertama. Hasil dari margin bersih pemasaran di masing-masing rantai
distribusi adalah hasil bersih yang diterima petani untuk setiap kilogram gabah adalah
Rp. 2.600,00 berdasarkan atas selisih antar biaya produksi per kg dengan harga jual.
Sedangkan untuk margin bersih pemasaran, margin tertinggi diperoleh oleh pedagang
pengecer, sebesar Rp. 355/Kg beras (76,84%), disusul oleh pedagang pengumpul/
penebas sebesar Rp. 57/Kg gabah (12,34%) dan pedagang grosir/penggilingan sebesar
Rp. 50 (10,82%). Secara umum pola distribusi gabah/beras di Bali masih relatif panjang,
dimana peran penebas masing dominan. Penjualan secara tebasan mengakibatkan
dampak dari perbaikan teknologi usahatani oleh petani tidak langsung diketahui dan
dinikmati oleh petani. Fluktuasi harga beras sangat terkait dengan sebaran waktu dan
luas panen masing-masing komoditas, dimana harga akan cendrung turun pada saat
panen raya/panen puncak.
Kata kunci : Beras, Distribusi, PRA, Biaya dan Margi Pemasaran.
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PENDAHULUAN
Agenda Prioritas Kabinet Kerja atau NAMA CITA mengarahkan pembangunan
pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan agar Indonesia sebagai bangsa
dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat secara berdaulat. Kedaulatan
pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : (1) mencukupi
kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri; (2) mengatur kebijakan pangan secara
mandiri; serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha
pertanian pangan.
METODELOGI PENELITIAN
Kegiatan Analisa Distribusi dan Pemasaran Gabah/Beras dilaksanakan Tahun
2017 melalui pengumpulan data primer dengan wawancara langsung kepada responden.
Analisis sistem distribusi merupakan metode dalam mempelajari kertekaitan pelaku pasar
dan mempelajari secara detail komponen biaya dan margin pemasaran disepanjang rantai
pemasaran. Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan metoda Participatory Rural
Apprasial (PRA) dengan pendekatan Snow Ball Sampling dimana petani sebagai titik
awala (starting point). Data primer dikumpulkan dari 40 petani, 20 pedagang, 8
penggilingan padi, dan 10 konsumen akhir. Data sekunder dikumpulkan dari Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Bali, dari Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan
Provinsi Bali dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Distribusi Gabah/Beras
Secara umum di Provinsi Bali, struktur aliran distribusi gabah/beras pada garis
besarnya ditemukan dua aliran distribusi, (1) dimulai dari petani produsen kemudian
dibeli oleh penebas sekaligus sebagai pedagang pengumpul di tingkat desa yang
umumnya juga adalah pemilik penggilingan/RMU untuk diolah menjadi beras. Beras
yang dihasilkan oleh sebagian Gapoktan/KUD/Penggilingan selaku pedagang grosir
melakukan proses pengeringan, penggilingan dan grading beras, beras dikemas dengan
tanpa diberi label disalurkan/dijual ke Toko Tani Indonesia (TTI) dan ada juga ke Dolog
untuk selanjutnya disalurkan ke pedagang pengecer. Disamping itu sebagian KUD juga
menjual ke Dolog dalam bentuk gabah kering giling. Sedangkan beras produksi dari
penggilingan lainnya disalurkan ke pedagang pengecer selanjutnya dijual ke konsumen;
(2) saluran distribusi diawali dari petani selaku produsen beras, kemudian dibeli oleh
penebas sekaligus sebagai pedagang pengumpul di tingkat desa yang umumnya juga
adalah pemilik penggilingan untuk diolah menjadi beras beras dikemas dengan tanpa
diberi label disalurkan/dijual. Beras yang dihasilkan oleh sebagian Gapoktan/RMU/
KUD/selaku pedagang grosir melakukan proses pengeringan, penggilingan dan grading
beras selanjutnya disalurkan ke pedagang pengecer untuk dijual ke konsumen. Mayoritas
petani (85 %) menempuh saluran distribusi ke dua, dan sisanya 15 % menempuh saluran
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distribusi pertama. Secara skematis pola distribusi padi/beras di Bali dapat digambarkan
seperti Gambar 1.
Petani/
Produsen

Gapoktan/Penggilingan/
RMU/KUD/Grosir

Penebas/Pedaga
ng Pengumpul

I
II

TTI/Dolog/Pasar/Pedaga

Gambar 1. Pola Distribusi dan Pemasaran Gabah/Beras di Provinsi Bali
Analisis Biaya dan Margin Pemasaran
Berdasarkan atas hasil pengumpulan data lapangan terhadap perkembangan harga
gabah/beras di Bali selama Tahun 2017, maka diperoleh harga dan margin pemasaran
gabah/beras yang menunjukkan saluran distribusi pertama (I), sebagaimana tercantum
pada Tabel 1. Besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses distribusi dan
prosesing, maka margin bersih pemasaran gabah/beras di masing-masing rantai distribusi
pangan gabah/beras secara subsidi pemerintah seperti pada Tabel 2.
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Tabel 1. Margin Pemasaran Gabah/Beras di Masing-masing Tingkatan Pelaku Usaha di
Bali pada Saluran Distribusi I (Pertama)Tahun 2017.
Harga
Margin
Prosentase
No.
Pelaku Pasar
(Rp/Kg)
(Rp/Kg)
Margin (%)
1.
Petani Produsen
a. Gabah (GKP)/Tebasan
4.400,00
2.600,00*
2.
Penebas/Pedagang
Pengumpul/Penggilingan/
4.500,00
100,00
2.33
Gapoktan/Grosir
b. Gabah (GKP).
3.
Pedagang Pengecer/Toko
Tani Indonesia (TTI)
8.700,00
200.00
4.65
c. Beras.
4
Konsumen
d. Beras.
8.700,00
Sumber : Data Olah,2017
Catatan : *) Dihitung berdasarkan selisih biaya produksi/kg dengan harga
jual. Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan, 2017.
Tabel 2. Rincian Besarnya Biaya-biaya Pemasaran Gabah/Beras di Masing-masing
Tingkatan Pelaku Usaha Saluran Distribusi I (Pertama) Tahun 2017.
Jumlah
Prosentase
No.
Pelaku Pasar
(Rp/Kg)
Margin (%)
1.
Petani Produsen (GKP)
4.400,00
- Biaya usahatani
1.800,00
- Keuntungan usahatani
2.600,00 *)
2.
Penebas/Pdg. Pengumpul (GKP)
4.500,00
Margin Kotor :
100,00
- Ongkos angkut
50,00
- Biaya panen
150,00
- Biaya karung, dll
50,00
Margin Bersih
(150)
43.86
3.
Penggilingan/Gapoktan/Peg. Grosir
Harga jual beras
8.500,00
Redemen beras (53% x harga beras)
4.505,00
Harga beli gabah
4.500,00
Margin Kotor :
5,00
- Biaya pengeringan
50,00
- Biaya sosoh/Giling
70,00
- Biaya karung
50,00
- Biaya sewa gudang
10,00
Margin Bersih
(155)
45.32
4.
Toko Tani Indonesia (TTI)/Pedg. Pengecer
8.700,00
Margin Kotor :
200,00
- Biaya kemas
75,00
- Resiko susut (1% x harga)
87,00
- Ongkos angkut
50,00
- Biaya retribusi
25,00
Margin Bersih
( 37)
10.82
Sumber : Data Olah, 2017
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Catatan :
Disamping memperoleh keuntungan dari penjualan beras, penggilingan juga memperoleh
keuntungan dalam bentuk dedak sebanyak rata-rata 15 Kg per 100 Kg gabah sehingga
memperoleh tambahan keuntungan untuk setiap 100 Kg gabah sebanyak 15 Kg x Rp.
3.000 = Rp. 45.000,*) Data dari Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.
Dari Tabel 1 dan 2 tersebut diatas tampak bahwa hasil bersih yang diterima petani
untuk setiap kilogram gabah adalah Rp. 2.600,00 berdasarkan atas selisih antara biaya
produksi/Kg dengan harga jual. Sedangkan untuk margin bersih pemasaran, margin
tertinggi diperoleh oleh pedagang pengecer, dengan hasil yang minimum sebesar
Rp.
37/Kg beras (10,82%), disusul oleh pedagang pengumpul/penebas dengan hasil yang
minimum sebesar Rp. 150/Kg gabah (43.86%) dan pedagang grosir/penggilingan dengan
hasil yang minimum sebesar Rp. 155 (45,32%).
Margin oleh pedagang
pengumpul/penebas tampak dari pembayaran jasa panen dan ongkos angkut gabah dari
sawah ke penggilingan serta kelebihan dari hasil yang diperoleh per luasan. Terjadi
margin pemasaran yang negatife karena nilai tersebut secara operasional sudah disubsidi
oleh pemerintah.
Saluran distribusi kedua (II) diperoleh harga dan margin pemasaran di masingmasing pelaku pemasaran sebagaimana tercantum pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut.
Tabel 3. Margin Pemasaran Gabah/Beras di Masing-masing Tingkatan Pelaku Usaha di
Bali, Saluran Distribusi Kedua (II) Tahun 2017.
Harga
Margin
Prosentase
No.
Pelaku Pasar
(Rp/Kg)
(Rp/Kg)
Margin (%)
1.
Petani Produsen
a.
Gabah
4.400,00
2.600,00*
(GKP)/Tebasan
2.
3.

4.

4

Penebas/Pdg.Pengumpul
b. Gabah (GKP)
Penggilingan/Gapoktan
Pedagang Grosir
c. Beras
Toko Tani Indonesia
(TTI)/Pedagang Eceran
d. Beras
Konsumen
a. Beras

4.700,00

300,00

6.98

8.900,00

4.200,00

97.67

9.500,00

600,00

13.95

9.500,00

-

-

Sumber : Data Olah 2017
Catatan : *) Dihitung berdasarkan selisih biaya produksi/kg dengan harga
jual.
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Dari Tabel 3 dan 4 tersebut diatas tampak bahwa hasil bersih yang diterima petani
untuk setiap kilogram gabah adalah Rp. 2.600,00 berdasarkan atas selisih antara biaya
produksi/Kg dengan harga jual. Sedangkan untuk margin bersih pemasaran, margin
tertinggi diperoleh oleh pedagang pengecer, sebesar Rp. 355/Kg beras (76,84%), disusul
oleh pedagang pengumpul/ penebas sebesar Rp. 57/Kg gabah (12,34%) dan pedagang
grosir/penggilingan sebesar Rp. 50 (10,82%). Margin oleh pedagang pengumpul/penebas
tampak dari pembayaran jasa panen dan ongkos angkut gabah dari lokasi sawah ke
penggilingan serta kelebihan dari hasil yang diperoleh per luasan, dan peralatan panen
yang dipergunakan.
Tabel 4. Rincian Besarnya Biaya-biaya Pemasaran Gabah/Beras di Masing-masing
Tingkatan Pelaku Usaha Saluran Kedua (II) Tahun 2017.
Jumlah
Prosentase
No.
Pelaku Pasar
(Rp/Kg)
Margin (%)
1.
Petani Produsen (GKP)
4.400,00
- Biaya usahatani
1.800,00*)
- Keuntungan usahatani
2.600,
2.
Penebas/Pdg. Pengumpul (GKP)
4.700,00
Margin Kotor :
300,00
- Ongkos angkut
50,00
- Biaya panen
150,00
- Biaya karung, dll
50,00
Margin Bersih
50
10,82
3.
Penggilingan/Gapoktan/Peg. Grosir
Harga jual beras
8.900,00
Redemen beras (53% x harga beras)
4.717,00
Harga beli gabah
4.500,00
Margin Kotor :
217,00
- Biaya pengeringan
50,00
- Biaya sosoh/Giling
50,00
- Biaya karung
50,00
- Biaya sewa gudang
10,00
Margin Bersih
57.00
12,34
4.
Pedagang Pengecer
9.500,00
Margin Kotor :
600,00
- Biaya kemas
75,00
- Resiko susut (1% x harga)
95,00
- Ongkos angkut
50,00
- Biaya retribusi
25,00
Margin Bersih
355
76,84
Sumber : Data olah, 2017
Catatan :
Disamping memperoleh keuntungan dari penjualan beras, penggilingan juga memperoleh
keuntungan dalam bentuk dedak sebanyak rata-rata 15 Kg per 100 Kg gabah sehingga
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memperoleh tambahan keuntungan untuk setiap 100 Kg gabah sebanyak 15 Kg x Rp.
3.000 = Rp. 45.000,*) Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.
Karakteristik dan Permasalahan Pelaku Pasar
Dari kedua saluran distribusi dan pemasaran gabah/beras, pelaku pasar terdiri dari
petani sebagai produsen gabah, penebas/pedagang pengumpul juga penggilingan di desa,
gapoktan/RMU/penggilingan besar/pedagang grosir, TTI/KUD dan pedagang pengecer.
Setiap pelaku pasar tersebut mempunyai karakteristik sendiri-sendiri yang turut berperan
aktif serta menyokong keberhasilan sahanya atau dapat memecahkan permasalahan yang
dihadapi.
Petani Produsen Gabah
Rata-rata penguasaan lahan usahatani petani di wilayah sentra produksi tergolong
sempit, yaitu sekitar 0,25 – 0,50 ha/petani (Tabel 5). Secara umum petani sudah menanam
varietas padi unggul baru seperti Inpar, IR 64, Ciherang, dan Ciugelis. Namun ada
beberapa petani juga masih menanam varietas lokal”ramos” dengan alasan beras
mempunyai rasa nasi enak dan harga jual tinggi seperti beras merah, beras ungu dan beras
hitam yang pengolahan usahatani masih organik.
Tabel 5. Karakteristik Petani Padi Sawah di Provinsi Bali, Tahun 2017
No
1
A

Uraian
Teknologi Produksi
Rataan penguasaan
lahan

B

Pola tanam dominan

C

Varietas padi
dominan

D

Produktivitas

E

Biaya Produksi

F

Stok gabah per
musim

g.

Pendapatan
Usahatani

2
a
b
c
3
a
b

Sumber modal (%)
Sendiri
Kredit formal
Kredit non formal
Cara penjualan
gabah (%)
Langsung di sawah
Lainnya

Jembrana

Tabanan

Kabupaten
Badung

Giayar

Buleleng

0.25-0.5
ha/petani

0.25-0.5
ha/petani

0.25-0.5
ha/petani

0.25-0.5
ha/ptani

0.25-0.5
ha/petani

PadiPalawija-Padi

Padi-PadiPalawija

PalawijaPadi-Padi

Padi-PadiPalawija

Padi-PadiPadi

Ciherang, IR64, Inpari

IR-64,
Inpari,
Ciherang

Ciherang,
Cigaulis,
Inpari

Cigaulis,
Ciherang

Ciherang

50,0 – 65
Ku/Ha

50,0 – 65
Ku/Ha

50,0 – 65
Ku/Ha

50,0 – 65
Ku/Ha

50,0 – 65
Ku/Ha

Rp.1.800,-/Kg
GKP

Rp.1.800,/Kg GKP

Rp.1.800,/Kg GKP

Rp.1.800,/Kg GKP

Rp.1.800,/Kg GKP

1,0 – 5,0
ku/petani

1,0 – 5,0
ku/petani

1,0 – 5,0
ku/petani

1,0 – 5,0
ku/petani

1,0 – 5,0
ku/petani

Rp. 5 – 13
jt/ha

Rp. 5 – 13
jt/ha

Rp. 5 – 13
jt/ha

Rp. 5 – 13
jt/ha

Rp. 5 – 13
jt/ha

25
25
50

25
30
45

30
35
35

25
35
40

35
35
35

95
5

95
5

95
5

95
5

95
5

Sumber : Data Olah 2017
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Di informasikan juga, bahwa 95 persen petani menjual langsung hasil panennya ke
penebas dalam bentuk gabah kering panen (GKP), dan sisanya (5 %) dijual setelah
penyimpanan dalam bentuk gabah kering simpan (GKS). Permasalahan lain petani,
kepemilikan lahan usaha yang sempit sesuai dengan pendapat Suryana dan Sudi (2001)
yang menyatakan, bahwa setidaknya ada 4 (empat) ciri uama petani padi Indonesia yaitu :
(1) rata-rata skala penguasaan lahan usahatani tergolong sempit sekitar 0,3 ha/petani; (2)
sekitar 70 persen petani (khususnya buruh tai dan petani berskala kecil) termasuk
golongan masyarakat miskin atau berpendapatan rendah; (3) sekitar 60 % petani adalah
net consumer beras; dan (4) rata-rata pendapatan usahatani memberikan kontribusi
sekitar 30 % dari total pendapatan rumahtangga. Keterbatasan modal usaha sehingga
petani terjebak utang pada pelepas uang (lender)/penebas.
Pedagang Pengumpul
Tabel 6. Menginformasikan, bahwa Penebas/Pedagang pengumpul mampu
membeli gabah rata-rata 200-300 ton dimana gabah hasil pembelian langsung dikirim ke
pedagang grosir (Gapoktan/KUD/Penggilingan besar) pada hari yang sama. Dalam
melaksanakan pembelian, pedagang pengumpul/penebas membawa karung, timbangan
selain itu ada yang membawa mesin perontok (power trhesher).
Tabel 6. Karakteristik Pedagang Pengumpul/Penebas
No
Uraian
Keterangan
1
Tempat domisili pedagang
Desa
2
Jumlah anggota
10-20 orang ber grop
3
Jumlah pedagang pengumpul
2-3 grop/desa
4
Sumber modal utama
Pedagang pengumpul
5
Wilayah pembelian dominan
Desa-desa dalam kecamatan
6
Volume pembelian
Rata-rata 200-300 ton/musim
7
Bentuk pembelian dominan
Gabah Kering Panen (GKP)
8
Kisaran harga pembelian
Rp. 4.200,- samapai Rp.4.500,-/Kg GKP
9
Cara pembagian keuntungan
Dibagi dua dengan group.
10
Jenis-jenis kegiatan utama
Penaksiran harga, perontokan, pengarungan,
penimbangan dan pembayaran.
Sumber : Data Olah, 2017
Pedagang Grosir
Dalam rantai tataniaga/saluran distribusi dan pemasaran gabah/beras, pedagang
grosir merupakan pelaku usaha yang terdiri dari beberapa kelompok/group dari pedagang
pengumpul yang menggabungkan diri menjadi gapoktan, atau berbetuk Koperasi Unit
Desa (KUD) yang memiliki penggilingan dan sarana operasional produksi gabah/beras
lebih besar dari penebas/pedagang pengumpul di desa.
Berdomisili di ibu
kota/Kabupaten atau Kecamatan yag berfungsi untuk mensuplai beras ke pedagangpedagang pengecer baik di pasar-pasar, warung maupun toko.
Pedagang Pengecer
Pedagang Pengecer dalam hal ini juga berfungsi sebagai TTI/Dolog Pasar, dimana
Gapoktan/KUD sebagai pensuplai beras dapat menjual berasnya ada musim panen raya
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ke Dolog untuk mengantisipasi fluktuasi yang harga beras naik turun. Dan TTI serta
Dolog juga berfungsi untuk menjaga kesabilan harga beras di pasar umum yang dibeli
oleh para konsumen. Beras di jual secara bebas dengan jenis merek beras ke konsumen
dalam bentuk kemasan pabrik/TTI/Dolog maupun secara eceran sesai perminaan
konsumen akhir. Dalam pelaku pasar ditingkat pengecer pada umumnya tidak ditemukan
permasalahn yang berarti, karena konsumen bisa membeli eras sesuai dengan harga dan
mutu yang bersaing. Menurut Darmadjati an Made Oka A. (1992) menyatakan bahwa
konsumen Indonesia menyukai bentuk dan warna beras lebih putih, mengkilap, butiran
utuh, sedikit kuning dan banyak kandungan amilose. Karakteristik tersebut selain
kandunga amilose, ditentkan juga oleh proses pascapanen dan proses lainnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Kajian analisis distribusi gabah/beras pada garis besarnya ditemukan dua
aliran/saluran distribusi dan pemasaran, Mayoritas petani (85 %) menempuh saluran
distribusi ke dua, dan sisanya 15 % menempuh saluran distribusi pertama. Hasil dari
margin bersih pemasaran di masing-masing rantai distribusi adalah hasil bersih yang
diterima petani untuk setiap kilogram gabah adalah Rp. 2.600,00 berdasarkan atas
selisih antar biaya produksi per kg dengan harga jual.
2. Ditemukan dua aliran/saluran distribusi dan pemasaran, yaitu (1) dimulai dari petani
produsen kemudian dibeli oleh penebas sekaligus sebagai pedagang pengumpul di
tingkat desa yang umumnya juga adalah pemilik penggilingan/RMU untuk diolah
menjadi beras. Beras yang dihasilkan oleh sebagian Gapoktan/KUD/Penggilingan
selaku pedagang grosir melakukan proses pengeringan, penggilingan dan grading
beras, beras dikemas dengan tanpa diberi label disalurkan/dijual ke Toko Tani
Indonesia (TTI) dan ada juga ke Dolog untuk selanjutnya disalurkan ke pedagang
pengecer. Disamping itu sebagian KUD juga menjual ke Dolog dalam bentuk gabah
kering giling. Sedangkan beras produksi dari penggilingan lainnya disalurkan ke
pedagang pengecer selanjutnya dijual ke konsumen; (2) saluran distribusi diawali dari
petani selaku produsen beras, kemudian dibeli oleh penebas sekaligus sebagai
pedagang pengumpul di tingkat desa yang umumnya juga adalah pemilik penggilingan
untuk diolah menjadi beras beras dikemas dengan tanpa diberi label disalurkan/dijual.
3. Pada aliran/saluran distribusi dan pemasaran gabah/beras I besarnya biaya pemasaran
margin tertinggi diperoleh oleh pedagang pengecer, dengan hasil yang minimum
sebesar Rp. 37/Kg beras (10,82%), disusul oleh pedagang pengumpul/penebas dengan
hasil yang minimum sebesar Rp. 150/Kg gabah (43.86%) dan pedagang
grosir/penggilingan dengan hasil yang minimum sebesar Rp. 155 (45,32%). Margin
oleh pedagang pengumpul/penebas tampak dari pembayaran jasa panen dan ongkos
angkut gabah dari sawah ke penggilingan serta kelebihan dari hasil yang diperoleh per
luasan. Terjadi margin pemasaran yang negatife karena nilai tersebut secara
operasional sudah disubsidi oleh pemerintah.
4. Sedangkan untuk aliran/saluran distribusi dan pemasaran II (dua), margin bersih
pemasaran, margin tertinggi diperoleh oleh pedagang pengecer, sebesar Rp. 355/Kg
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beras (76,84%), disusul oleh pedagang pengumpul/ penebas sebesar Rp. 57/Kg gabah
(12,34%) dan pedagang grosir/penggilingan sebesar Rp. 50 (10,82%). Margin oleh
pedagang pengumpul/penebas tampak dari pembayaran jasa panen dan ongkos angkut
gabah dari lokasi sawah ke penggilingan serta kelebihan dari hasil yang diperoleh per
luasan, dan peralatan panen yang dipergunakan.
5. Secara umum pola distribusi gabah/beras di Bali masih relatif panjang, dimana peran
penebas masing dominan. Penjualan secara tebasan mengakibatkan dampak dari
perbaikan teknologi usahatani oleh petani tidak langsung diketahui dan dinikmati oleh
petani. Fluktuasi harga beras sangat terkait dengan sebaran waktu dan luas panen
masing-masing komoditas, dimana harga akan cendrung turun pada saat panen
raya/panen puncak.
Saran
Untuk mengurangi peran penebas dalam pola distribusi dan pemasaran perlu
dipertimbangkan penumbuhan kembali dan revitalisasi kelompok-kelompok panen yang
ada di masing-masing Subak/ Gapoktan serta revitalisasi kembali fungsi dan manfaat
Lumbung Pangan sehingga dampak dari perbaikan penerapan teknologi usahatani dapat
diketahui dan dinikmati petani. Penumbuhan, revitalisasi dan fasilitasi kelompok panen
disamping dapat mengurangi keluarnya dana masyarakat (petani) dalam bentuk ongkos
panen, juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungan
Subak/Gapoktan.
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L.J. Uninver. B.Duff, dan B.O. Juliano. International Rice Research Instute,
Philippines dan International Development Research Centre, Canada p.59-73
Dinas Ketahanan Provinsi Bali, 2016. Lapora Tahuan Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Bali.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bali, 2016. Buku Statistik
Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Bali .
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KAJIAN PENYEDIAAN BENIH HORTIKULTURA BERKELANJUTAN
MELALUI PENANGKAR BENIH
I Ketut Kariada
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar Bali
e-mail : ketutkariada1@gmail.com
ABSTRAK
Benih merupakan salah satu faktor penting dalam kualitas budidaya dan benih akan
menentukan keberhasilan tanaman. Untuk mengatasi kondisi perbenihan maka perlu
upaya yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan benih dengan memberdayakan peran
kelompok dalam aspek perbenihan. Langkah ini dapat diwujudkan melalui Kajian
Penyediaan Benih Hortikultura Berkelanjutan melalui Penangkar Benih yang dapat
berfungsi sebagai penyimpanan benih secara mandiri. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa
Angsri, Kecamatan Baturiti tahun 2014 yang merupakan bagian dari sentra sayuran
Tabanan. Lokasi ini merupakan FSZ / zona sistem pertanian lahan kering dataran tinggi
iklim basah (LKDTIB). Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah di sektor
pertanian, terutama sayuran. Dalam pelaksanaan kegiatan, beberapa data yang
dikumpulkan melalui metodhologi berikut: a) Desk Studi - tujuan untuk memotret kondisi
awal kegiatan serta melihat potensi dan kendala kegiatan berdasarkan data-data
sekunder seperti data PRA di sentra sayuran Baturiti Tabanan, b) SWOT ANALISIS :
untuk melihat potensi dan peluang-peluang, dan
c) uji multi studi. Untuk
memberdayakan kapasitas Kelompok Tani (LBM) telah dilaksanakan beberapa Sekolah
Lapangan meliputi kelembagaan perbenihan, pelatihan Teknologi Benih, uji multi lokasi
Benih tomat dari tiga galur AVTO 09.802, AVTO AVTO 1009 dan AVTO 0922 dengan
perbandingan tomat lokal (martaloka) dan varietas komersial Ranti. Dari hasil uji
diperoleh karakteristik AVTO 1009 memiliki keunggulan dalam hal bobot buah, tahan
terhadap penyakit dan busuk akar pythopthora dibandingkan dengan orang lain. Jadi
LBM mampu menghasilkan calon varietas yang tahan terhadap penyakit;
Kata Kunci : kelembagaan, benih hortikultura, uji multi lokasi, LBM
PENDAHULUAN
Benih merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya tanaman dan kualitas
benih akan menentukan keberhasilan dalam budidaya tanaman. Berbagai varietas
tanaman di berbagai tempat telah menghasilkan beberapa varietas yang cocok untuk
kondisi setempat, namun demikian untuk penyediaan benih skala luas yang berkualitas
masih menemukan masalah (AVRDC, 2012).
Dengan demikian maka harapan untuk meningkatkan produktivitas secara massal sering
mengalami hambatan. Menurut Raka (2012) penyediaan benih hortikultura dapat
dilakukan oleh petani dengan memberikan praktek langsung ke petani. Ini merupakan
salah satu jawaban atas tantangan dalam merevitalisasi perbenihan melalui riset,
mengembangkan inovasi, komersialisasi teknologi, yang kesemuanya harus didukung
oleh ketersediaan SDM, plasma nutfah dan pembiayaan. Menurut Kusuma Dwiyanto,
(2009) adalah sangat kontradiktif dimana secara alami Indonesia dikenal sebagai negara
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megabiodiversity, yang secara teoritis mempunyai kekayaan atau keragaman plasma
nutfah yang luar biasa. Namun kenyataannya koleksi plasma nutfah komoditas penting
sebagai bahan baku untuk merakit varietas unggul sangat terbatas. Sebagai contoh,
koleksi plasma nutfah padi, jagung, kedelai dan kacang tanah di Indonesia relatif sangat
kecil, yaitu berturut-turut hanya sekitar 3500, 850, 900 dan 1194 nomor; sementara di
lembaga internasional koleksi plasma nutfah komoditas tersebut sangat besar, berturutturut 90.000 (IRRI), 11.000 (CYMMIT), 9.178 (USDA), dan 10.104 (ICRISAT). Lagilagi, salah satu penyebabnya adalah kurangnya dukungan dana untuk mewujudkan gene
bank yang mampu menyimpan plasma nutfah secara memadai.
Selanjutnya apabila dikaji lebih jauh pada sistem perbenihan hortikultura maka
perlu dilakukan kajian ”Pemberdayaan kelompok tani dalam perbenihan di Bali” sebagai
upaya mendapatkan produk benih / bibit bermutu, informasi dan rekomendasi
penangkaran yang tepat guna dalam mendukung percepatan pengembangan benih / bibit
di Bali dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan petani. Sayuran di Bali
secara umum diproduksi di lahan kering dataran tinggi seperti Bedugul, Candikuning
Buleleng, Payangan Gianyar dan Kintamani Bangli serta Besakih Karangasem. Semua
kawasan tersebut membutuhkan benih baik lokal maupun non lokal sehingga potensi
pengadaan benih dan bibit siap tanam sangat tinggi. Beberapa hasil penelitian dalam
mendukung pengelolaan dan peningkatan produktivitas lahan kering menunjukkan bahwa
pendekatan sistem usahatani terpadu melalui pengembangan keterpaduan sumberdaya
setempat seperti tanaman sayuran dan ternak dapat merubah tingkat produktivitas lahan,
kualitas produksi dan pendapatan petani (Abdulgani, et al., 2000; Suprapto, et al., 2002;
Guntoro, et al. 2002 dan Kariada, et al. 2002). Peningkatan produksi juga sangat
ditentukan oleh selain lahan yang baik juga oleh tersedianya benih yang bermutu dan
bersumber dari benih OP (opened pollinated) (Raka, 2012). Dengan mengembangkan
diversifikasi komoditas sayuran, buah maupun bunga pada kawasan ini maka akan
mampu memberikan berbagai alternatif dalam meningkatkan nilai tambah produk
pertanian misalnya dengan mengintegrasikan komoditi tanaman ini dengan ternak untuk
meningkatkan efisiensi produksi (Kariada, et.al., 2003; 2004; 2005). Dengan integrasi
seperti tersebut maka penerapan pertanian dalam sistem holistik dapat diterapkan
(Petheram, 1989).
METODOLOGI
Kerangka Pikir
Permasalahan yang ada selama ini di daerah sentra produksi hortikultura di Bali
khususnya di Baturiti antara lain menyangkut komponen-komponen benih/bibit dan
produksi seperti mutu benih/bibit rendah, serangan penyakit cukup tinggi, sarana
produksi mahal dan hasil pertanian terkadang harganya rendah (Rai Yasa, et. al., 2007),
Teknologi budidaya yang dilakukan petani sering menggunakan input-input kimiawi yang
tinggi yang mengakibatkan produktivitas lahan rendah akibat tanah telah terkontaminasi
serta sering terjadi kesulitan memperoleh benih-benih tertentu yang dibutuhkan pasar
sehinga banyak petani membuat benih sendiri tanpa mengetahui pasti kualitas benih yang
digunakan
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Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
Kegiatan penyediaan benih hortikultura berkelanjutan melalui pemberdayaan
penangkar benih dilaksanakan di desa Angsri, Kecamatan Baturiti, Kab. Tabanan yang
merupakan sentra sayuran Kabupaten Tabanan. Lokasi ini merupakan zona farming
systems lahan kering dataran tinggi beriklim basah (LKDTIB). Mata pencaharian
penduduk sebagian besar dari pertanian terutama sayuran. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan pada bulam Maret s/d Desember 2014.
Metodologi
Dalam pelaksanaan kegiatan, beberapa data yang dikumpulkan melalui
wawancara dengan petani yang dituangkan ke dalam SWOT Analisis untuk melihat
potensi dan peluang-peluang, penguatan kelembagaan dengan melakukan bimbingan
teknis, serta introduksi beberapa galur baru sayuran seperti tomat AVTO-AVRDC
melalui uji multi studi. Parameter tanaman yang diamati meliputi : Tinggi tanaman,
Jumlah cabang, Jumlah tandan, Jumlah buah per tanaman, Berat rata-rata buah, Potensi
produksi (ton/ha). Analisis statistik dilakukan untuk melihat tingkat adaptasi dari benih
sumber ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penguatan kapasitas kelembagaan maka ditempuh beberapa langkah
seperti : (a) membangun dan mengembangkan kelembagaan perbenihan yang dalam
kelompok ini tumbuh dari bawah (grass root) dimana sebanyak 25 orang sebagai anggota
kelompok dengan 1 (satu) orang pemandu dari petani maju/berpengalaman dalam
perbenihan, 1 (satu) orang pemandu PPL dari penyuluh Kabupaten yang juga sudah
pernah mengikuti SL perbenihan dari wilayah kerjanya di desa Angsri, 1 (satu) orang
Penyuluh Pembina dari PPL Propinsi yang sekaligus sebagai mitra dari Dinas Pertanian
Propinsi dan tim Peneliti dari BPTP Bali yang juga telah berpengalaman melaksanakan
SL perbenihan sayuran. Pada tahap awal kegiatan perbenihan ini maka kebutuhan inputinput kelompok disediakan dengan lengkap sebagai upaya memulai pemberdayaan.
Dalam analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, tantangan
maupun peluang-peluang yang dapat dikembangkan maka secara keseluruhan peluang
untuk menyediakan benih untuk hortikultura sangat baik, apabila seluruh komponen yang
menghaambat dapat diatasai dan dipahami oleh seluruh anggota. Hasil analisis SWOT
disajikan dalam bagan berikut :
KEKUATAN
♦ Ada 25 anggota yang berasal dari 5
dusun berbeda dengan keinginan
menyelematkan perbenihan dan
mereka semua petani sayuran yang
sudah bergelut lebih dari 10 tahun.
♦ Ada 2 orang telah berpengalaman
dalam pembenihan sayuran, buah dan

KELEMAHAN
♦ kelompok masih baru dan masih lemah
♦ Belum memiliki tenaga pemulia
♦ Teknis penyimpanan benih masih
kurang
♦ Sarana dan prasarana masih lemah
♦ Jaringan benih local masih belum
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bunga serta telah pernah ikut TOT
perbenihan sayuran
♦ Ada teknologi perbenihan yang sudah
dikusai
♦ Banyak sumber benih local yang bisa
dikembangkan
KESEMPATAN
♦ Permintaan bibit sayuraan tinggi
karena petani sudah banyak yang
tidak mau menyemai, sementara
benih kelompok bisa memenuhi
kebutuhan bibit sayuran tersebut.
♦ Ada pusat penangkaran bibit sayur
dan buah, tempat belajar dan Praktek
serta tempat menuyimpan benih
♦ Petani sayuran masih bersemangat
mendapatkan benih yang sehat
♦ Daya beli benih petani masih baik
♦ Instansi seperti BPTP Bali dan Dinas
serta pusat penelitian sayuran
IVEGRI dan AVRDC serta Univ.
Udayana
mendukung
program
pembenihan

berkembang
♦ Permodalan masih lemah
♦ Anggota belum menguasai aliran dana
usaha tani

ANCAMAN
♦ Jika komitmen dan prinsip dasar
kelompok dilanggar oleh pengurus dan
anggota
♦ Gejolak Politik Negara yang tdk
mendukung
terhadap
kepentingan
petani dalam bidang perbenihan

Konsep LBM melakukan aktivitas agribisnis, secara sederhana dapat diuraikan
sebagai suatu kegiatan pertanian yang memasukan unsur-unsur inputan, produksi,
penanganan pasca panen benih, serta jaringan kerjasama kelembagaan dalam outlet pasar
yang berorientasi pada keuntungan di dalamnya. Mata rantai kegiatan tersebut dapat
dibagi lagi menjadi 4 subsistem yaitu : (1) subsistem agro input dan produksi benih, (2)
subsistem penanganan pasca panen / agroindustri, (3) subsistem pemasaran, dan (4)
subsistem lembaga penunjang. Keempat subsistem ini mempunyai kaitan yang erat,
sehingga gangguan pada salah satu subsistem atau kegiatan akan berpengaruh terhadap
subsistem atau kelancaran kegiatan dalam bisnis lainnya. Oleh karena itu keterpaduan
antar subsistem adalah penting dan diharapkan ada komponen pengikat bersatunya suatu
subsistem. Dengan memanfaatkan subsistem-subsistem ini maka dalam jangka panjang
keberadaan kelompok sebagai core produksi dan pasar benih / bibit akan mampu
membiayai dirinya sendiri (self help) secara mandiri. Dengan konsep di atas ini maka
pengembangan agribisnis pedesaan akan dapat dilakukan secara mandiri dan terpadu
(lihat Gambar 1).
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KELOMPOK – PRODUSEN DAN
BENIH SAYURAN
♦ Benih Unggul (OP)
♦ Benih Lokal
TEKNOLOGI
AGROINDUSTRI
HULU

SUBSISTIM
PRODUKSI BENIH
♦

Teknologi (Uji Multi
Lokasi/Pendamping)
Tek Benih Lokal

♦ Inputan / saprodi
♦
♦ Koleksi Benih Lokal
♦ Koleksi Benih Luar
(BPTP, Distan, BPSB, SARANA / PRASARANA PENUNJANG
AVRDC)

AGRO INDUSTRI
♦
♦
♦
♦

HILIR
Pasca Panen Benih
Packaging, Labelling,
Koleksi/simpan
Pusat pembelajaran

♦

FISIK : bangunan/Gudang/storage, transportasi,
jalan, jembatan, mesin dll
♦ PERMODALAN : BLM, koperasi, LKMA,
TEKNOLOGI : prod benih dan storage
♦ KERJASAMA : dengan KLP PENANGKAR
BIBIT, Distan Prop dan Kab.

Gambar 1. Konsep Pengembangan Jaringan Kelembagaan Perbenihan
Berdasarkan gambar di atas maka konsep penguatan kelembagaan perbenihan
merupakan kegiatan lintas sektoral dan di dalamnya mencakup kegiatan-kegiatan onfarm,
offarm dan non-farm. Agar setiap aktifitas pada setiap subsistem mampu mencapai
keberhasilan, maka memerlukan pengorganisasian
yang baik.
Sedangkan
pengorganisasian yang baik adalah organisasi yang menerapkan unsur-unsur manajemen.
Jadi, manajemen agribisnis adalah penerapan unsur-unsur manajemen dalam organisasi
agribisnis, sehingga aktifitas agribisnis dapat mencapai tujuan organisasi, misalnya
efisiensi alokasi sumberdaya, biaya minimal, keuntungan maksimal, perluasan
kesempatan kerja, peningkatan produksi, memenangkan persaingan, perluasan wilayah
pemasaran, serta agar lebih efisien perlu menerapkan teknologi-teknologi spesifik lokasi
secara tepat guna untuk menghasilkan bahan-bahan baku (misalnya benih dibutuhkan
petani), memberdayakan segala potensi lokal di lokasi (misalnya media kompos mandiri),
mengolahnya dengan standar teknologi tertentu (misalnya packaging benih yang baik)
dan menerapkannya pada anggota kelompok sebagai user. Dengan demikian maka input
cost akan menjadi jauh lebih rendah sehingga walaupun nilai jual output sama akan tetap
menghasilkan keuntungan yang lebih baik.
Peran Benih dalam Budidaya Sayuran
Komponen-komponen yang sering menghambat kelancaran sistem produksi
sayuran adalah penyediaan benih yang berkualitas sering sangat lambat sampai pada
pengguna. Bahkan bila tersedia sering harganya mahal. Dengan demikian maka harapan
untuk meningkatkan produktivitas sayuran yang berkualitas sering mengalami hambatan
sehingga para petani sering gagal panen atau mengalami kerugian. Demikian pula dengan
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produsen/penangkar benih sayuran secara umum belum ada ataupun kalau ada masih
belum bisa dihandalkan keberlanjutan produksi benihnya. Dengan kondisi ini sering
petani membuat benih dengan cara sendiri yang secara kualitas belum memenuhi
persyaratan. Dengan demikian terdapat potensi yang baik untuk mengembangkan
penangkar benih sayur melalui pemberdayaan kelembagaan baik kelembagaan subak
maupun kekembagaan kelompok tani.
Salah satu hambatan produksi sayuran di tingkat petani adalah tidak tersedianya
benih yang bermutu tinggi. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya jaringan benih sayuran
yang tersedia. Demikian pula kadang-kadang benih antar pulau juga tidak cocok unuk
FSZ yang berbeda. Dengan kondisi ini maka telah dilakukan pelatihan tentang cara
membuat benih yang dimulai dari pemilihan calon benih sampai dengan prosesing benih
serta penyimpannya termasuk uji lapangan.

Gambar 2. Tampilan Tanaman Tomat yang Sehat dengan Pengelolaan Yang Baik.
Teknologi Prosesing Benih
Penguatan kapasitas kelembagaan antara lain juga dilakukan dengan praktek
langsung membuat benih sehat dan berkualitas atau dapat menghasilkan produksi yang
baik. Dalam bimbingan teknis ini disampaikan materi / hal-hal berikut : (a) Pemahaman
terhadap penanganan pemilihan calon benih, (b) Proses pemilihan buah yang sehat dan
berkualitas, (c) Proses pengolahan benih , (d) Proses penyimpanan benih.

Gambar 3. Pelatihan Prosesing Benih Sayuran (Cabe Lokal) dan Pepaya Bangkok
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Uji Multi Lokasi Benih Tomat Sebagai Benih Sumber kelompok
Lokasi pengkajian adalah lahan kering milik petani, di dataran medium dan
rendah, di beberapa desa dan beberapa kecamatan di Kabupaten Tabanan. Desa-desa
tersebut merupakan kawasan penghasil sayuran, terutama tomat. Waktu pelaksanaan
mulai bulan Juli s/d November 2014 yang berlokasi di beberapa desa. Ada tiga galur
tomat dan cabai introduksi dari AVRDC, yaitu AVTO9802; AVTO1009; AVTO0922,
serta varietas Lokal dan Ranti sebagai pembanding. Selain itu digunakan plastik hitam
untuk mulsa dan pupuk organik dari pupuk kandang sapi dan bahan lainnya. Sedangkan
alat yang digunakan adalah meteran, ember, pipa dan alat-alat bercocok tanam lainnya.
Sementara tahapan pelaksanaan percobaan aalah sebagai berikut :
• Benih tomat sebelum disemai direndam dalam air selama 15-20 menit, kemudian
dikeringanginkan. Benih yang telah dikeringanginkan langsung disebarkan /ditanam
di kotak plastik yang telah disiapkan, yang telah berisi media tanah dan pupuk
kandang. Setetelah tumbuh, bibit tomat dipindahkan kedalam bentuk kepalan tanah
dan ditempat di media yang beralaskan pelepah batang pisang.
• Bibit tomat dan cabai yang telah siap tanam dipindahkan ke bedengan. Sebelum
ditanami lahan diberi mulsa plastik, mulsa plastik dilubangi sesuai dengan jarak
tanam. Lubang-lubang tanam diberi pupuk organik dari pupuk kandang sapi dengan
dosis 500 gram per lubang.
• Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati, yaitu sekitar 7 hari
setelah tanam.
• Pemeliharaan dilakukan secara optimal meliputi pengairan, penyiangan dan
pengendalian hama dan penyakit dengan pestisida organik.
• Panen dilakukan secara bertahap, melihat kondisi buah tomat.
Karakter hasil serta hasil beberapa varietas tomat di Desa Bangli, Kecamatan
Baturiti, Tabanan disajikan pada Tabel 4. Pada Tabel 4, terlihat rata-rata tinggi tanaman
tertinggi dihasilkan oleh varietas Ranti dan tinggi tanaman yang terpendek dihasilkan
oleh varietas AVTO9802 dan AVTO1009. Tabel 1 menyajikan potensi produksi tanaman
introduksi maupun yang sudah dipasarkan dan tanaman tomat lokal.
Tabel 1. Potensi produksi beberapa galur tomat di beberapa kawasan pengembangan
sayuran di Kabupaten Tabanan, Bali MT. 2014
Varietas/Desa
Bangli
Angsri
Riang
Subamia
Gadungan
Lokal
44,70a
28,14a
62,10d
38,27c
40,60d
Ranti
45,02a
32,40b
58,08c
24,60a
20,63b
AVTO9802
48,88b
55,00c
42,82b
24,55a
13,96a
AVTO1009
51,63c
60,44d
65,10e
28,23b
38,00c
AVTO0922
49,60b
29,62a
34,34a
23,33a
13,26a
BNT 5 %
0,75
1,50
5,00
1,30
1,50
Dari data-data tersebut di atas terliha bahwa untuk galur introduksi ternyata
AVTO 1009 memberikan harapan yang terbaik dan berbeda nyata dengan galur lainnya
bahkan lebih baik dari verietas komersial Ranti yang sudah umum ditanam petani. Oleh
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karena itu menjadi tugas kelompok selanjutnya untuk dapat menyediakan galur ini agar
dapat dipertahankan menjadi bibit sebar mengingat galur ini juga tahan phytopthora dan
busuk akar.

Gambar 4. Tampilan beberapa Galur Tomat Uji Multi Lokasi untuk Benih

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pelaksanaan pengkajian Penyediaan Benih Hortikultura Secara Berkelanjutan
melalui Pemberdayaan Kelompok pada tahun 2014 memberikan pemahaman bahwa
sangat penting apabila kelompok mampu menghasilkan benih sendiri yang secara hokum
tidak melawan peraturan pemerintah. Penguatan kapasitas SDM kelompok sangat
penting untuk memacu pemahamana kelompok dalam memproduksi benih bermutu untuk
kelompok. Faktor pendampingan baik dari instansi pemkab, pemprop, universitas dan
lembaga penelitian pertanian adalah sangat penting. Dari hasil uji multi lokasi ternyata
galur AVTO 1009 memberikan potensi untuk dijadikan benih sebar.
Saran
Agar diseminasi teknologi partisipatif spesifik lokasi dapat diadopsi dan
berkembang dengan baik maka dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah daerah antara
lain meliputi :
Dukungan sarana dan prasarana pengembangan teknologi perbenihan dan bio industri
Beberapa teknologi yang dibutuhkan mencakup fasilitas yang terkait dengan
aspek budidaya, mutu benih, diversifikasi produk sayuran, pasca panen. Diperlukan
adanya model ”Visitor Plot atau Field School” dimana di dalamnya akan merupakan
ajang tukar menukar teknologi, promosi, sumber informasi harga/pasar dll. Terkait
dengan peningkatan kualitas SDM petani, maka perlu media atau tempat untuk
melakukan sekolah lapang, pelatihan (“on the job training”), kaji terap, dll. Dukungan
sarana sangat dibutuhkan terutama yang terkait dengan kebijakan di pemda. Selain itu
dibutuhkan dukungan dari penyandang dana untuk dapat membesarkan kegiatan ini
menjadi pertanian bio industri karena potensi pendukungnya sangat baik.
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INTRODUKSI INOVASI TEKNOLOGI SAYURAN DAN BUAH PEPAYA
DI TINGKAT RUMAH TANGGA
DI KAWASAN AGROPOLITAN PAYANGAN GIANYAR
I Ketut Kariada
Balai Pengkajian Teknologi Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar
Bali. Email : kariadaketut1@gmail.com
ABSTRAK
Program MP3MI Gianyar telah dikembankan di desa Buahan Kaja Kecamatan Payangan
Gianyar dimana desa ini merupakan daerah agropolitan Kecamatan Payangan merupakan salah
satu daerah pengembangan hortikultura, sayuran dan penggemukan sapi. Integrasi antara
tanaman dan ternak telah dilakukan sejak lama secara konvensional dan tingkat produktivitas
masih dirasakan belum optimal. Dibutuhkan paket-paket teknologi spesifik lokasi agar mampu
meningkatkan produktivitas. Pengembangan diseminasi teknologi di bawah program MP3MI
akan dapat memberikan manfaat yang baik dengan menerapkan paket-paket teknologi integrasi
ternak dan tanaman yang dihasilkan oleh BPTP Bali dalam mendukung program agropolitan.
Tujuan kegiatan MP3MI adalah untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan
petani serta effisiensi. Beberapa komponen teknologi yang akan diterapkan oleh BPTP Bali
antara lain introduksi inovasi teknologi sayuran dan buah pepaya untuk memenuhi kebutuhan
keluarga. Dengan menerapkan paket-paket teknlogi BPTP Bali maka diharapkan akan mampu
meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman, efisiensi pertanian, nilai tambah serta
pendapatan para petani.
Kata kunci :: MP3MI, tanaman, integrasi, diseminasi, produktivitas, efisiensi, pendapatan.

PENDAHULUAN
Rencana pengembangan kawasan Payangan Gianyar telah dituangkan dalam
Master Plan Agropolitan Payangan (2000) yang menyatakan bahwa potensi sumberdaya
lahan kering dan irigasi teknis yang sangat potensial dikembangkan menjadi
pembangunan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Introduksi pengelolaan
dengan sistim integrasi antar komoditas memberi peluang besar untuk memberikan
penanganan secara terpadu. Beberapa komoditas yang mempunyai peluang berkembang
dengan baik mencakup ternak sapi penggemukan dan sapi bibit, sentra sayuran, potensi
produksi beras organik dan produksi buah-buahan. Hasil PRA desa Kerta (2007),
Baseline survey (2007) menunjukkan bahwa: (i) produktivitas komoditas ternak, sayuran
dan tanaman tahunan memerlukan introduksi inovasi teknologi dalam memacu
peningkatan produktivitas dan kualitas, (ii) pengelolaan komoditas umumnya dilakukan
secara monokultur, (iii) pemanfaatan limbah sebagai pupuk umumnya belum dilakukan
dengan baik, (v) penanganan pasca panen masih lemah, serta (vi) kelembagaan pasar
belum berfungsi secara optimal. Inovasi teknologi dengan mengintegrasikan tanaman dan
ternak memberikan peluang dalam penanganan pertanian yang lebih efisien baik oleh
para pemangku kepentingan, petani, penyuluh dan peneliti. Dalam konsep “research
extension linkages” maka keterpaduan antara produsen teknologi (generating subsystem)
kepada subsistem penyampai (delivery subsystem) dan subsistem penerima/pelaku
agribisnis/pengguna inovasi (receiving subsystem) sangat diperlukan agar permaslahan di
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tingkat petani dapat di atasi. Untuk itu introduksi inovasi teknologi akan memberikan
terobosan untuk menjawab permasalahan tersebut. Program membangun pertanian
berbasis inovasi di kawasan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai model pertanian
modern yang bersifat ramah lingkungan.
MP3MI merupakan program yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan
memasyarakatkan inovasi / paket-paket teknologi yang telah dihasilkan oleh Badan
Litbang Pertanian secara langsung ke tingkat ”grass root” (para petani) dalam bentuk
laboratorium agribisnis lapangan. Prinsip yang digunakan adalah “build, operate and
transfer (BOT)” yang mengandung arti bahwa model inovasi yang didiseminasikan
merupakan suatu model awal dan selanjutnya diteruskan oleh instansi teknis yang
melaksanakan program pengembangan dalam skala luas di daerah. Model-model yang
dikembangkan mengacu kepada pengembangan model agribisnis dan kelembagaannya di
tingkat petani, merevitalisasi kelembagaan ekonomi di bidang pertanian serta
mempercepat penyampaian berbagai inovasi dan paket teknologi.
Sejalan dengan pendekatan-pendekatan tersebut, maka MP3MI diharapkan akan
mampu memberdayakan para petani dalam mengembangkan agribisnis perdesaan yang
mencakup: (a) pengembangan teknologi pada sisi “up-stream agribusiness” / sisi hulu
yakni usaha tani perimer yang menghasilkan sarana produksi di tingkat petani termasuk
di dalamnya aspek input-input pertanian serta industri pembibitan; (b) pengembangan
pada sisi “on-farm agribusiness” yaitu pertanian perimer dengan dukungan input-input
pertanian untuk menghasilkan produk-produk perimer di tingkat produsen/petani; (c)
pengembangan pada sisi “down-stream agribusiness” / sisi hilir yang menyangkut kepada
aspek-aspek agroprosesing (olahan) produk-produk perimer menjadi produk-produk
olahan; serta (d) pengembangan market inteligen / penyiasatan pemasaran dan
kelembagaan penunjang (Badan Agribisnis, 1997). Untuk itu dibutuhkan pendekatan pada
sistem usahatani yang terintegrasi antar komoditas
agar dapat meningkatkan
produktivitas, efisiensi dan pendapatan petani (Guntoro et.al. 2005; Abdulgani, et al.,
2000; Kariada et.al, 2005; Suprapto, et al., 2001). Dengan pertimbangan ini maka
konsep integrasi diharapkan mampu menjadi model yang baik untuk memberdayakan
masyarakat.
METODOLOGI
Introduksi inovasi teknolgi sayuran dan buah pepaya
Pengembangan sayuran di lahan pekarangan dilakukan di dusun Tengipis dan
Majangan yang diikuti oleh 50 KK ibu rumah tangga. Beberapa jenis tanaman sayuran
diintroduksikan yaitu cabai lokal, sawi hijau, terong dan lainnya serta pepaya. Pada
budidaya tanaman sayuran ini diterapkan paket teknologi pupuk organik dengan
menggunakan polibag dosis campuran tanah dan pupuk organik 1:1 sementara pepaya
ditanam di kebun belakang rumah. Parameter yang diukur adalah produksi per polibag
dan respon masyarakat terhadap program pengembangan / pemanfaatan pekarangan untuk
sayuran.
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Pembinaan SDM dengan Bimbingan teknis budidaya sayuran di pekarangan
Lahan pekarangan di dusun Tengipis sangat potensial untuk diberdayakan
sayuran pekarangan. Pengelolaan ini bertujuan untuk mendukung kemandirian pangan
yang dimulai dari rumah tangga dengan pemanfaatan pekarangan. Apabila pekarangan
dimanfaatkan secara optimal maka akan mampu memberikan sumbangan pendapatan
terhadap keluarga. Kegiatan ini juga merupakan revitalisasi dari kearifan lokal (local
wisdom) dan apabila dapat dikembangan secara berkelanjutan (lestari) akan memberikan
dampak baik berupa kemandirian pangan, dampak ekonomis dan lingkungan. Kegiatan
ini diharapkan dapat menjadi unit percontohan di desa karena pada intinya ibu-ibu rumah
tangga banyak memiliki waktu luang sehingga kegiatan ini bisa menjadi hobi dan
penataan keindahan halaman dengan sayuran. Pembinaan dilakukan melalui bimbingan
teknis yang dipandu oleh Tim BPTP Bali, PPL desa, Dinashutbun Gianyar dan BPP
Payangan. Dalam materi bimbingan teknis disampaikan hal-hal berikut :
a) Penjelasan tentang pemahaman terhadap komoditi sayuran, sumber nutrisi keluarga,
peluang usaha dan tantangannya
b) Di tingkat lapangan dilakukan percontohan budidaya sayuran dalam polibag, diskusi,
dan praktek oleh ibu-ibu rumah tangga.
c) Introduksi perlindungan tanaman dalam budidaya sayuran.
d) Pembagian bibit sayuran dan polibag.
Pada akhir kegiatan dilakukan wawancara untuk mengetahui tingkat pemahaman
masyarakat peserta program terhadap aktivitas yang mereka ikuti dalam budidaya
sayuran. Data-data yang dikumpulkan dianalisis sederhana dengan tabulasi data sehingga
dapat memberikan gambaran potensi pengembangan ke depan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Aplikasi Sludge Biogas pada Buah Pepaya
Kegiatan ini dilakukan di lahan petani di dusun Majangan dengan introduksi
tanaman pepaya Bangkok.
Terkait dengan hal tersebut diterapkan pengembangan
tanaman pepaya dengan basis teknologi organik sehingga pengelolaan komoditi tersebut
dapat dilakukan secara terpadu dengan konsep sistem holistik. Sistem holistik yang
diterapkan disini bermakna pada setiap subkomponen akan mampu memberikan nilai
manfaat terhadap komponen lainnya (Petheram, 1989). Dengan menerapkan konsep
tersebut maka akan terjadi komposisi yang mengarah pada penanganan secara zero waste
dan mengarahkan pembangunan pertanian lebih efisien dan berwawasan ramah
lingkungan. Dengan mengaplikasikan sistem holistik maka akan mampu menghasilkan
pupuk organik secara mandiri dan membebaskan diri dari lingkaran pendegradasian
sumberdaya karena mereka mengarahkan pengembangan sayuran yang ramah
lingkungan. Hasil budidaya tanaman disajikan dalam Tabel 1 terlihat bahwa pepaya
setelah tanaman berumur 8 bulan maka buah pepaya Bangkok sudah mulai siap di panen.
Data potensi produksi papaya Bangkok yang diberikan sludge biogas dan dibandingkan
dengan pepaya yang bukan menggunakan biogas terlihat tidak jauh berbeda. Namun
yang terpenting adalah tujuan pemanfaatan sludge biogas ini adalah untuk memudahkan
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aplikasi karena sludge biogas merupakan pupuk cair sehingga dapat diaplikasikan lebih
mudah, petani tidak perlu mengolah pupuk karena proses an-aerob dalam digester sudah
menghasilkan pupuk organic cair. Dengan demikian maka secara langsung petani juga
memahami pentingnya pupuk organic sebagai pengganti / substitusi pupuk anorganik.
Tabel 1. Rata-rata Potensi Produksi Buah Papaya per Pohon dan Berat per Buah
No. Fase
Aspek Produksi
Tanaman
Rataan
Rataan
Rataan jumlah Rataan berat / Rataan Potensi
Lingkar buah Panjang buah Buah/Pohon
Buah (kg) produksi Buah
(cm)
(cm)
/Phn
1 Aplikasi
13
40.5
26
3.8
35
Sludge
biogas
2 Aplikasi
11
38
28
3.3
38
kompos

Dari data-data di atas terlihat bahwa seluruh parameter yang dianalisa tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata. Namun demikian karena petani memproduksi pupuk
organic sludge biogas dan kompos maka sasaran dari kajian ini agar para petani
mengetahui bahwa produksi buah papaya mereka cukup baik dengan menggunakan
kompos ataupun sludge biogas. Sehingga tujuan pertanian ramah lingkungan dapat
diterapkan.
Introduksi Sayuran di Lahan Pekarangan
Akhir-akhir ini ditengarai konsumsi sayuran yang merupakan sumber vitamin
bagi anak-anak usia sekolah masih cukup rendah. Hal ini ditunjukkan oleh semakin
senangnya anak-anak mengkonsumsi makanan siap saji yang kemungkinan tidak sehat
apalagi sering terdapat zat-zat pewarna sebagai bahan pengawetnya. Menurut Baning
Prihatmoko (2011), “sayuran dan buah merupakan satu dari empat pilar pangan
berimbang selain biji-bijian, protein dan sedikit susu yang dianjurkan dalam pemenuhan
gizi keluarga. Peran sayuran dalam gizi keluarga seringkali terabaikan tidak saja dari
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segi jumlah tetapi juga variasinya. Hal lain yang tidak kalah penting dalam pangan
(sayuran sehat) adalah paparan pestisida yang melekat di lebih dari 90% sayuran yang
dikonsumsi masyarakat”. Sayuran sehat adalah sayuran yang dibudidayakan dengan
pengelolaan secara sehat melalui pertanian organic dimana input-input pertumbuhan yang
diberikan juga dari sumber organic dan bebas bahan-bahan kimiawi.
Diketahui bahwa akibat rendahnya asupan gizi yang bersumber dari sayuran dan
buah, anak-anak sering menderita sakit karena mengalami defisiensi nutrisi seperti
kurangnya vitamin A, C, dan nutrisi mikro lainya (kualitas gizi tak seimbang). Untuk
memenuhi konsumsi yang seimbang bagi kesehatan, WHO menyarankan konsumsi
sayuran dan buah minimal 400 gr per hari untuk diet. Unsur-unsur nutrisi tersebut
terdapat dalam sayuran dan buah sehingga konsumsi sayuran dan buah ini menjadi sangat
penting. Sejalan dengan hal itu, maka introduksi budidaya sayuran dan buah di lahan
pekarangan rumah tangga menjadi sangat menarik manakala setelah ibu-ibu memahami
cara budidaya sayuran dan buah diharapkan akan tumbuh keinginan untuk membenahi
menu makanan.
Kegiatan ini merupakan diseminasi teknologi sayuran organik yang dilaksanakan
di lahan pekarangan dengan melibatkan partisipasi ibu-ibu rumah tangga. Sasarannya
adalah agar ibu-ibu mengetahui, memahami dan melakukan budidaya sayuran sebagai
sumber nutrisi (asupan vitamin) keluarga. Dalam diseminasi teknologi sayuran, ibu-ibu
terlibat langsung dengan prinsip kegiatan sampingan setelah tugas untuk rumah tangga
selesai. Model budidaya yang diintroduksikan adalah dengan media polibag untuk
sayuran di sekitar pekarangan. Jenis sayuran yang ditanam adalah sawi hijau, bayam,
tomat, kangkung, terong, cabai lokal, dan lainnya. Selanjutnya diseminasi teknologi
budidaya sayuran diintroduksikan mulai dari pemberian pemahaman tentang peran
tanaman sayuran pada kehidupan sebagai sumber pangan, pembelajaran pembuatan
media tanam, pembibitan tanam serta penanaman bibit pada lahan terbatas dan dalam
polibag (Gambar 1). Hal ini bertujuan agar ibu-ibu rumah tangga memiliki pengetahuan/
teknologi budidaya dengan benar.
Penguasaan teknologi di tingkat grass root / petani maupun dalam hal ini di
tingkat ibu-ibu (KWT) sangat penting dalam membangun pertanian agar tercipta produksi
secara efisien dan berkelanjutan. Teknologi adalah suatu inovasi yang mampu
menggugah sehingga terjadi perubahan untuk memberikan dampak pada peningkatan
nilai tambah dan efisiensi terhadap suatu objek. Dalam meramu / merakit teknologiteknologi pertanian yang mengakar di wilayah maka pendekatan partisipatif adalah sangat
penting (Jazairy, 1999) agar teknologi yang dihasilkan di tingkat petani dapat dipahami,
dihayati dan dilaksanakan (Oka, 2000). Pendekatan partisipatif dideskripsikan sebagai
pendekatan dan metoda yang mendorong suatu objek mampu mengambil bagian atau
bersama-sama turut serta meningkatkan dan menganalisis kondisi suatu objek agar dapat
membuat rencana dan tindakan yang dibutuhkan. Terkait dengan aspek penerapan
teknologi sayuran di tingkat pekarangan/rumah tangga, maka upaya untuk meningkatkan
produktivitas perlu disikapi melalui pendekatan sistem usahatani terpadu dan integratif
antar komoditas sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pendapatan
petani (Abdulgani, et al., 2000; Suprapto, et al., 2001, Kariada, et.al., 2009, Kariada,
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et.al., 2011 ). Berikut adalah data-data produksi sayuran KWT di dusun Tengipis dalam
kurun 4 kali panen untuk melihat potensi pemenuhan gizi keluarga.
Tabel 2. Produksi Tanaman Sayuran per Polibag di KWT Dusun Tengipis, 2013.
Jenis
Panen 1
Panen 2
Panen 3
Panen 4
Total
Rataan
Tanaman
(gr)
(gr)
(gr)
(gr)
(gr)
(gr)
Sawi hijau

90

0

0

0

90

Bayam
Tomat

81
63

84
57

81
61

80
72

326
253

63.25

Kangkung

18

17

16

16

50

18,5

Terong

125

135

130

120

510

Cabe lokal

50

53

47

40

190

127.5
47.5

90.0
81.3

Melihat beberapa jenis tanaman dapat dipanen secara berulang walaupun
dibudidayakan di lahan terbatas ataupun dalam polibag, maka peluang ini menjadi potensi
untuk berusahatani sayuran dengan sasaran mampu memberikan kebutuhan nutrisi rumah
tangga serta memenuhi kecukupan gizi berimbang sesuai dengan sasaran gizi berimbang
yang telah dicanangkan pemerintah. Komoditi tersebut di atas dapat dipanen lebih dari 4
kali, dalam data ini menunjukkan walaupun pencatatan panen hanya sampai 4 kali namun
hal yang ingin dilihat bahwa selain produksi sayuran ini sehat bebas kimiawi dan masih
mampu memenuhi standar kecukupan gizi yaitu 400 gram. Kecukupan ini nantinya juga
akan ditunjang pula oleh pepaya california bila sudah berbuah.
Kecenderungan Perubahan Sikap
Tabel 3 berikut menunjukkan bahwa setelah adanya kegiatan pemanfaatan
pekarangan oleh ibu-ibu KWT ternyata mampu memberikan hasil yang baik untuk
berbagai komoditas sayuran. Setelah dilakukan wawancara dengan ibu-ibu KWT maka
diperoleh gambaran sebagai berikut :
Tabel 3. Pandangan Ibu-Ibu KWT dalam Menyikapi Program Pemanfaatan Pekarangan
Rumah untuk Tanam Sayuran dan Buah (N=30)
Uraian
Sebelum adanya
Dengan adanya program sayuran
program sayuran
pekarangan
pekarangan
Menyikapi lahan Lebih cenderung untuk Memanfaatkan lahan dengan berbagai
pekarangan yang taman atau bunga
jenis sayuran (dalam polibag).
terbatas
Pendapat tentang Sudah mengenal
Ada ketertarikan dan semangat
budidaya sayuran
menanam sayuran di halaman rumah
Keinginan
Mengkonsumsi sayuran Mengkonsumsi sayuran tapi mudah
mengkonsumsi
tapi dari membeli atau ke memperoleh di halaman dan tidak
sayur
sebagai ladang cari sayuran
pakai pupuk kimia.
bagian dari menu
Kesiapan
Belum ada ibu-ibu yang Melakukan praktek langsung dan
melakukan
melakukan budidaya di mulai mengenal jenis-jenis tanaman
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perubahan cara halaman rumah.
berusaha tani
Wawasan inovasi Belum mengenal tentang
baru
budidaya sayuran sehat
(organic)

sayuran sebagai sumber vitamin dan
mineral.
Sebagai
peserta
mempraktekan
budidaya sayuran sehat (organic)
dengan memanfaatkan sepenuhnya
input-input organic.

Berdasarkan wawancara tersebut maka model pemberdayaan sayuran di lahan
pekarangan / lahan terbatas dapat dilakukan melalui model pengembangan sayuran
dengan media polibag yang juga dapat dilakukan penanaman langsung di tanah terutama
pada halaman rumah yang lebih luas. Dalam budidaya sayuran ini panen sayuran dapat
dilakukan berulang sehingga memberi peluang untuk memenuhi kebutuhan sayuran
seimbang sebagai sumber vitamin dan mineral.

Gambar 1. Sosialisasi Program Peningkatan Pendapatan Melalui Budidaya Sayuran di
Pekarangan di Dusun Tengipis Desa Buahan Kaja.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Introduksi inovasi teknologi sayuran dan buah papaya dalam kawasan MP3MI
Gianyar di Desa Buahan Kaja Kecamatan Payangan Gianyar pada tahun 2013
memberikan peran positif pada ibu-ibu rumah tangga untuk berpartisipasi dalam
menyediakan sayuran sehat untuk keluarga. Dengan memanfaatkan polybag untuk
sayuran maka panen sayuran dapat dilakukan berulang-ulang sehingga dapat memenuhi
kebutuhan sayuran setiap hari. Sementara untuk penanaman papaya di dilakukan di
sekitar rumah yang juga sasarannya untuk menghasilkan buah sehat untuk keluarga.
Hadirnya inovasi teknologi di tingkat keluarga merupakan langkah yang positif
terutama dalam melakukan kajian-kajian yang mendukung program agropolitan serta
menyebarluaskan / mendesimenasikan teknologi pertanian yang telah siap pakai. Selain
diseminasi teknologi maka jejaring diseminasi (SDMC) terus dibangun baik dengan
pemda maupun stakeholder lainnya.
Disarankan agar terus memanfaatkan konsep integrasi anttara tanaman ternak
sehingga mampu dihasilkan pupuk organic yang selanjutnya digunakan untuk mendukung
program pertanian organik di kawasan agropolitan Payangan.
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Tlp 081999904188
ABSTRAK
Budaya agraris yang terdapat pada masyarakat Bali terutama di pedesaan sangat kental
dengan usahatani yang mengintegrasikan tanaman dengan ternak, dengan menjujung
tinggi konsep Tri Hita Karana. Konsep yang mengedepankan keharmonisan antara
hubungan petani dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan manusia dan
hubungan manusia dengan alam. Integrasi usahatani yang dilaksanakan pada kelompok
tani ternak Mertha Nadhi, Desa Gadungan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
penerapan konsep Tri Hita Karana dalam upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Penerapan konsep Tri Hita Karana
pada usahatani terintegrasi meliputi :konsep parahyangan yaitu penerapan THK yang
belum dilaksanakan secara optimal, kurang berkontribusi terhadap kegiatan keagamaan
di luar kegiatan usahatani ternak sapi terhadap kegiatan keagamaan sekitar.konsep
pawongan menunjukkan belum ada pemberian penghargaan kepada pengurus usahatani
ternak, namun kegiatan kelompok ternak berjalan dengan baik karena usahatani dan
ternak yang dijalankan lebih berorientasi pada keuntungan ekonomis. Konsep
palemahan menunjukkan bahwa usaha memperbaiki kerusakan lingkungan sekitar perlu
di organisir dalam kelompok untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai tempat
produksi usahatani ternak. Keinginan untuk menjaga keharmonisan dalam kegiatan
usahatani yang mengintegrasikan tanaman dengan ternak sapi pada kelompok tani
Mertha Nadhi termasuk dalam katagori baik tetapi ada yang masih perlu ditingkatkan
pelaksanaanya.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Di Bali, dimana masyarakat memiliki budaya agraris yang kuat, maka sector
pertanian memeriukan perhatian yang sepadan dibandingkan dengan sektor-sektor
lainnya (termasuk usaha peternakan). Sementara itu sektor pertanian di Bali memiliki
keterkaitan yang kuat dengan usaha peternakan. Oleh karenanya, sistem beternak juga
memerlukan perhatian yang sepadan dari semua pihak, khususnya pemerintah. Seperti
diketahui bahwa tidak ada satu sektorpun (di Indonesia) yang mampu berkembang
dengan baik tanpa peran dari pemerintah. Apalagi sektor pertanian yang saat ini
dipinggirkan sangat memerlukan perhatian dari pemerintah. Peran pemerintah memang
sangat diharapkan pada sektor-sektor lainnya yang lemah. Sementara itu sektor-sektor
yang sudah kuat (misalnya, sektor pariwisata), sudah saatnya dibiarkan berkembang
dengan kekuatannya sendiri. Pemerintah hanya peran memberikan koridor dan kontrol.
Dengan demikian akan terjadi harmoni antara sektor pertanian dan sek-tor pariwisata di
Bali (Windia, 2006).
Barangkali semua orang pahain bahwa pembangunan pertanian adalah suatu kegiatan
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yang sangat perlu dan penting. Namun tidak semua dapat dengan segera melakukan aksi
untuk melakukan pembangunan pertanian. Hal itu disebabkan karena pembangunan
pertanian adalah sebuah kegiatan yang sangat kompleks. karena
merupakan
pembangunan kebudayaan. Hal itu berarti bahwa pembangunan pertanian terkait
dengan aspek pola-pikir, aspek sosial, dan aspek artefak/kebendaan (Koentjaraningrat,
1993). Semua aspek itu harus dilaksanakan sekaligus sebagai suatu sistem (saling terkait
secara harmoni). Intergrasi Tani -Ternak yang berdasarkan atas filosofis Tri Hita Karana
dapat dipandang sebagai suatu sistem karena usaha ternak mengandung tiga komponen
pokok (Parhyangan, Pawongan dan Palemahan) yang terkait erat satu dengan lamnya.
Tri Hita Karaia yang terdiri dari komponen hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan
manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alamlingkungannya. Konsep ini
kemudian direalisasikan dalam sistem usaha ternak sapi yang ada di Desa Gadungan,
Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan sebagai suatu sistem dengan
komponen-komponen yang terkait parahyangan, pawongan dan palemahan(Windia dan
Dewi 2007;).
Komponen parhyangan mernuat unsur-unsur seperti: tempat suci, tata cara upacara,
sedangkan komponen pawongan memuat unsur-unsur tentang anggota, pengurus, dan
tata cara rapat (parunian). Komponen palemahan memuat unsur: wilayah usaha ternak
sapi, pola pemeliharaan dan lain-lain. Sebagai suatu sistem yang terkait erat antara
komponen yang satu dengan yang lainnnya maka pada hakekatnya subak-abian
mempunyai ciri-ciri yaitu: adanya fungsi, adanya
struktur, adanya batas-batas, adanya integrasi, adanya dinamika dan adanya input/out put
(Anonim,2006)
Peran serta pemerintah tidaklah akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan
peranan aktif serta kerjasama yang baik dan harmoras dan krama subak- abian dalam
merencanakan dan melaksanakan suatu kegialan organisasi. Menyadari akan hal-hal di
atas, Pemerintah Provinsi Ball daiarn hal ini Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertekad
untuk tetap melaksanakan pembinaan terhadap keberadaan usaha ternak sapi agar
berkelanjutan melalui dukungan moral maupun material. Usaha Ternak Sapi Abdi Merta
Desa Gadungan merupakan salah satu dari Usaha Kelompok Tani Ternak yang terdapat
di Kabupaten Tabanan yang merupakan usaha pembibitan sapi. Seperti telah diyakini
bersama bahwa keberlanjutan nilai-mlai THK dalam kegiatan sistem usaha ternak sapi
sangat mempengaruhi keberlanjutan eksistensi lembaga tersebut, yang merupakan
elemen penting dari sumber daya budaya Bali. Eksistensi usaha ternak sapi sangat penting
dan perlu berlanjut karena usaha ini secara langsung maupun tidak langsung akan
memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Usaha ini merupakan
lembaga usaha petani. yang pada dasamya analogis sebagai suatu sistem kebudayaan,
dimana sistem kebudayaan analogis dengan THK. Keberlanjutan dari usaha ternak sapi
dapat diukur dari penerapan THK, karena THK merupakan salah satu modal sosial/diluar
modal finansial untuk keberiajutan Usa ternak sapi tersebut. Sehingga pembinaan pada
pengusaha ternak sapi penting mensinergiskan antara penerapan nilai-nilai lama (sosial
religius dan THK) dengan nilai-nilai baru yang berorientasi pada aspek ekonomi.
Upaya mensinergiskan antara nilai lama dengan nilai baru diharapkan dapat mewujudkan
kesejahteraan masyarakat khususnya pada Usaha Peternakan sapi yaitu Usaha Ternak
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Sapi Abdi Mertha Desa Gadungan.
Oleh karena itu perlu diadakan penelitian untuk menilai penerapan dan
keberlanjutan nilai THK di Usaha Ternak Sapi Abdi Merta Desa Gadungan.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian
yaitu bagaimana penerapan Tri Hita Karana pada Usaha ternak Sapi Abdi Mertha di
Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan Masalah, maka tujuan diadakan penelitian ini untuk
menganalisis penerapan Tri Hita Karana pada Usaha ternak Sapi Abdi Mertha di Desa
Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan
Kerangka Konsep THK
Bali telah menjadikan Tri Hita Karana (THK) sebagai landasan
pembangiman tahun 2006 sampai dengan 2026. Untuk itu diharapkan semua komponen
yang ada di Bali supaya eksis wajib menerapkan THK. Termasuk dalam kaitannya
dengan penerapan THK di Usaha Ternak SapiAbdi Mertha Desa Gadungan, Kecamatan
Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan.
Adapun yang dimaksud dengan usaha ternak adalah persekutuan
masyarakat yang memiliki tujuan, fungsi, pemikiran secara bersama dalam mengelola
usaha ternak dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri (otonom), yang bersifat sosial
dan ekonomis. religius, dan ekonomi yang bergerak dalam bidang peternakan
dan tadah hujan.
Analisis THK dianggap perlu dilakukan di kawasan Usaha ternak sapi ini agar dapat
diketahui potensi keberianjutannya pada masa yang akan datang. THK pada hakekatnya
adalah sepadan dengan prinsip harmoni dan kebersamaan, karena selain Usaha Ternak
Sapi Abdi Merta berorientasi kepada sosial dan religius juga berorientasi kepada
ekonomis. Dengan demikian diyakini bahwajika diterapkan dalam satu kegiatan bisnis,
maka akan merupakan sebuah koridor kehidupan yang sangat tepat untuk mengantisipasi
dampak arus global saat ini yang sangat mengagungkan efisiensi dan produktifitas.
Hal itu disebabkan oleh dampak dari pemikiran yang dilandaskan pada kegiatan bisnis
dengan paradigma kompetitif.
Bila THK dapat terwujud, diharapkan dapat menolong terbentuknya suasana
harmoni dan kebersamaan serta berkelanjutan dari usaha ternak sapi Abdi Merta Desa
Gadungan . dengan melakukan analisis THK akan diketahui bagaimana penerapannya.
Kerangka konsep penelitian selengkapnya disajikan pada gambar berikut.
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THK sebagai visi
pembangunan Daerah

Penerapan THK pada
Usaha Ternak

Keberlanjutan Usaha
ternak

Usaha Ternak berTHK adalah suatu
Sistem Teknologi yang Berbudaya

Penerapan THK Pada Usaha Ternak
Sapi Abdi Merta

ANALISIS THK

REKOMENDASI

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kelompok Tani Ternak Merta Nadhi di Desa
Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Penentuan lokasi penelitian
ini dilakukan dengan purposive sampling, yaitu suatu cara penentuan lokasi penelitian
secara sengaja dengan berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Adapun
pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Lokasi kelompok Merta Nadhi di Kawasan Subak yang terluas di Kecamatan
Selemadeg Timur .
2. Kelompok Merta Nadhi merupakan salah satu kelompok yang berhasil menggerakkan
anggotanya untuk melakukan transformasi ke pertanian organik.
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3. Lingkungan disekitar kelompok Merta Nadhi memiliki daya sumber pendukung
seperti kawasan sawah luas, air secara berkelanjutan yang tersedia bersumber dari
aliran air setempat.
4. Kelompok Merta Nadhi merupakan kelompok Binaan Dinas Peternakan Kabupaten
Tabanan sebagai Kelompok Ternak Terbaik di Kabupaten Tabanan.
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang
diangkakan/dikuantifikasi melalui skoring (Antara, 2006). Data kuantitatif dalam
penelitian ini adalah untuk memberi penilaian skor untuk masing-masing pertanyaan yang
diajukan kepada petani dan nilai elemen matriks antara sistem kebudayaan dan sistem
teknologi dari sistem subak tersebut. Dimana setiap elemen matriks yang ada diberi skor
dengan rentang 1 sampai 5.Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat,
skema dan gambar (Antara, 2006). Data kualitatif ini sifatnya menunjang dan
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah
pengertian subak, organisasi dan manajemen subak, dan pengertian keberlanjutan.
Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan menggunakan metode
wawancara (interview) dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan terkait
dengan penelitian kepada responden selaku pelaku bisnis yang menerapkan Tri Hita
Karana (THK). Data primer meliputi Karakteristik demografi responden (nama, umur,
jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan). Skor Matriks hubungan antara
semua subsistem dari sistem teknologi dan semua subsistem dari sistem kebudayaan.
Data sekunder dalam penelitian ini adalah monografi Subak Wangaya Betan, berbagai
macam publikasi (buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu).
Metode yang dipergunakan dalam memperoleh data pada penelitian ini meliputi
survey, wawancara mendalam (depth interview) dengan pedoman wawancara, Observasi,
maupun Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang telah tercatat pada
berbagai dokumen tentang berbagai hal yang diperlukan dalam penelitian.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dengan menggunakan metode
sensus sampling. Pengambilan anggota sample di ambil dengan menggunakan seluruh
anggota kelompok secara utuh. Jumlah anggota kelompok sebanyak 21 orang sekaligus
digunakan sebagai sampel.
Metode Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan dianalisis dengan
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif kuantitatif. Penerapan Tri Hita Karana
(THK) pada Subak Wangaya Betan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dianalisis
dengan matriks hubungan antara semua subsistem dari sistem teknologi dan semua
subsistem dari sistem kebudayaan. Di mana teknologi sebagai suatu sistem memiliki lima
subsistem yakni: software (konsep/pola pikir), hardware (kebendaan), humanware
(tenaga kerja yang berkait kemampuannya dengan teknologi tersebut), organoware
(organisasi/manajemen), dan infoware (informasi yang berkait dengan teknologi
tersebut).
Pengukuran dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden
dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban/tanggapannya. Makin tinggi skor yang
diperoleh dari responden dalam menjawab setiap pertanyaan, makin baik pula pendapat
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responden terhadap tingkat penerapan THK. Ada lima pilihan jawaban setiap pertanyaan,
skor 5 diberikan untuk jawaban yang paling tinggi dan skor 1 untuk jawaban yang paling
rendah
PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Berdsarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa umur responden berada pada
usia produktif (kisaran 30 – 60 tahun) yaitu sebesar 1007% (21 orang). Rata-rata umur
responden pada kelompok Ternak Mertha Nadhi termasuk dalam usia produktif sehingga
memungkinkan mereka masih bisa melakukan kegiatan pendidikan yang dimiliki
seseorang ikut memberikan peran terhadap produktif
Tingkat jenis pekerjaan atau lapangan usaha yang dimiliki. Rata-rata tingkat
pendidikan responden pada kelompok ternak merta nadhi adalah SMU sebanyak 76,19%
sisanya pendidikan sebesar 19,04%
Tingkat pendidikan ini tergolong sangat tinggi sehingga sebagian besar dari
responden dengan mudah menyerap dan mendapatkan informasi pekerjaan dengan
mengandalkan keahlian mereka. Kelompok ternak sebagai organisasi miliki petani
sekaligus kelompok tani, sangat membantu dalam proses adopsi teknologi yang lebih
modern. Dengan dibarengi pendidikan non formal seperti penyuluhan, kursus dan
pelatihan terhadap petani perlu dilakukan secara lebih intensif, sehingga proses
mengadopsi teknologi dapat berjalan lancar. Selain pendidikan formal bentuk pendidikan
non formal seperti pelatihan-pelatihan tersebut sangat penting sekali mengingat dewasa
ini teknologi selalu berkembang sesuai dengan kemajuan jaman.
Status penguasaan lahan yang ada pada responden terdiri atas milik pribadi. Jenis
lahan yang dimiliki yaitu sawah, tegalan, dan pekarangan.
Identifikasi Elemen Tri Hita Karana
Untuk dapat menjabarkdn pdaksanaan Tri Hita Karana dalam pengelolaan
Usaha ternak maka harus dipahami bahwa usaha ternak adalah sebuah sistem teknologi.
Hal itu disebabkan, karena usaha ternak sapi yang merupakan suatu kegiatan yang pada
dasamya adalah sebuah al at untuk mencapai tujuan dengan lebih efektifdan efisien. oleh
karena kegiatan subak-abian itu diharapkan berlandaskan Tri Hita Karana maka
pengelolaan usaha ternak sapi harus dipandang sebagai suatu sinergi antar sistem
teknologi dan sistem kebudayaan. Hal itu disebabkan karena Tri Hita Karana sejatinya
adalah sebuah budaya atau juga disebut sebagai suatu sistem kebudayaan (Wmdia dan
Dew. 2007),
Sebuah usaha ternak sapi yang ber Tri Hita Parana adalah sinergi antara sistem
teknologi dan sistem kebudayaan. Oleh karena itu dapat dibuat sebuah matrik yang
menyatakan hubungan antara sistem teknologi dan sistem kebudayaan. Matrik tersebut
menghubungkan semua sub sistem dan sistem teknologi dengan semua sub sistem dan
sistem kebudayaan. Sub sistem dan sistem teknologi terdin dan software, hardware,
humanware, organoware, dan mfoware. Sedangkansub sistem dari sistem kebudayaan
terdiri dan pola pikir, sosial, dan anefak kebendaan. Adapun matrik hubungan antara
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semua sub sistem kebudayaan dan teknologi tersebut dapat digambarkan seperti Tabel
Penerapan Tri Hita Karana pada Usahatani
Usaha ternak sapi merupakan sistem teknologi dan budaya, pada hakekatnya
yaitu suatu teknologi berupa alat untuk mencapai tujuan tertentu dengan lebih efektif dan
efisien ( Windia, 2007). Usaha ternak sapi sebagai sistem teknologi mempunyailima
subsistem yaitu software, hardware,humanware, organoware, dan infoware. tetapi karena
usaha ternak sapi diharapkan berlandaskan Tri Hita Karana, dimana THK sejatinya suatu
sistem kebudayaan, maka usaha ternak yang berlandaskan THK harus dipandang sebagai
suatu sinergi antara sistem teknologi dengan sistem kebudayaan. sebagai sistem
kebudayaan maka usaha ternak sapi memiliki tiga subsistem yaitu pola pikir, sosial dan
kebendaan.
Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka usaha ternak sapi abdi merta dapat
dibuatkan matrik hubungan antara semua subsistem dari sistem teknologi dan sussistem
dari sistem kebudayaan seperti tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Matrik Hubungan Antara Subsistem Dari Sistem Teknologi Dan Subsistem Dari
Sistem Kebudayaan Di Usaha Ternak Sapi Abdi Mertha Untuk Harapan Ideal
Tahun 2012
Sistem Harapan Ideal
Subsistem
kebudayaan

Subsistem
Sofware

Parahyangan
Pawongan
Palemahan

4

SubSistem
Hardware

SubSistem
Subsistem
Humanware Organoware

Subsistem
infoware

4,4

3,8

4,8

4,6

4,8

4

4,5

4

3

3,7

3,3

4,5

Dari tabel tersebut di atas pada harapan ideal tergambarkan bahwa matrik
hubungan antara subsistem hardware nilainya 4,8 ( paling besar) hal ini disebabkan
karena usaha ternak sapi secara berkelanjutan mempunyai program memperbaiki jalan,
kandang maupun tempat peribadatan usaha ternak) dan pengurus usaha ternak telah
memiliki lokasi kegiatan usaha yang lengkap telah memiliki pengolahan limbah yang
lengkap.dari tabell diatas hubungan sussistem tertinggi kedua yaiyu subsistem
organoware nilainya 4,8 sebabkan struktur organisasi yang tersetruktur dengan baik.
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Tabel 7. Matrik Hubungan Antara Subsistem dari Sistem Teknologi dan Subsistem dari
Sistem Kebudayaan di Usaha Ternak Sapi Abdi Mertha untuk Harapan Aktuan (
Keadaan Saat Dilakukan Penelitian) Tahun 2012
Sistem Harapan aKTUAL
Subsistem
kebudayaan

Subsistem
Sofware

Parahyangan
Pawongan
Palemahan

2

SubSistem
Hardware

SubSistem
Subsistem
Humanware Organoware

Subsistem
infoware

3

2,4

1,4

1,8

3,9

3,5

3

3,3

2,3

2,2

1

3,8

Melihat perbandingan hasil tabel di atas terlihat adanya kesenjangan antara nilai
sel matrik. uraian tentang nilai kesenjangan dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Hubungan antara subsistem software dengan subsistem parahyangan, harapan ideal
nilainya nol sedangkan keadaan aktuan nilainya nol hal ini disebabkan masing-masing
subsistemnya sama sehingga tidak memiliki elemen penjabaran.
2. Hubungan antara subsistem software dengan subsistem pawongan dengan nilai
harapan ideal nilainya empat sedangkan keadaan aktuan nilainya dua hal ini
disebabkan karena tidak ada konflik tetapi ada rasa kecewa masyarakat disekitarnya
karena keberadaan usaha ternak sapi tidak mampu dinikmati seluruh anggota
masyarakat, disamping karena jatah sapi awal terbatas juga kondisi masyarakat
berjauhan.
3. Hubungan antara subsistem software dengan subsistem palemahan dengan nilai
harapan ideal maupun keadaan aktual nilainya nol karena tidak ada penjabaran dari
subsistem.
4. Hubungan antara subsistem hardware dengan subsistem parahyangan dengan nilai
harapan ideal nilainya 4,4 sedangkan keadaan aktuan nilainya 3 hal ini disebabkan
adanya simbul agama di lokasi tempat suci dan persembahyangan. tidak ada kontribusi
terpisah sehingga anggota usaha ternak secara nyata pembangunan pura hanya sebagai
anggota subak bukan karena usaha dan dilakukan hanya bila diperlukan.
5. Hubungan antara subsistem hardware dengan subsistem pawongan dengan nilai
harapan ideal nilainya 4,8 sedangkan keadaan aktuan nilainya 3,9 hal ini disebabkan
oleh hanya ada keinginan dari anggota menampung hasil panen masyarakat sekitar
dan belum pernah dilakukan.
6. Hubungan antara subsistem hardware dengan subsistem palemahan dengan nilai
harapan ideal nilainya tiga sedangkan keadaan aktuan nilainya 2,3 hal ini disebabkan
oleh atribut pembuatan kandang dan sejenisnya tidak tertalu diperhatikan efektif dan
efisiennya jika dibandingan dengan penggunaan besi. sehingga pembuatan
memperhitungkan biaya termurah saja.
7. Hubungan antara subsistem humanware dengan subsistem parahyangan dengan
nilai harapan ideal nilainya 3,8 sedangkan keadaan aktuan nilainya 2,4 hal ini
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

disebabkan oleh pelestarian budaya hanya dilakukan pada dewasa ayu dalam
usaha bibit saja pada setiap kelahiran sapi baru diupacaraibanten dapetan, setiap
anggota melakukan sembahyang upacara hari tertentu saja.
Hubungan antara subsistem humanware dengan subsistem pawongan dengan
nilai harapan ideal nilainya empat sedangkan keadaan aktuan nilainya 3,5 hal ini
disebabkan oleh kepedulian sosial hanya pada anggota saja perlu diberi
penyuluhan sebulan sekali ataupun rapat rutin.
Hubungan antara subsistem humanware dengan subsistem palemahan dengan
nilai harapan ideal nilainya 3,7 sedangkan keadaan aktuan nilainya 2,2 hal ini
disebabkan oleh tidak ada usaha menjaga kelestarian lingkungan secara aktual,
dan bahan pakan ternak sebagian besar masih memanfaatkan zat kimia.
Hubungan antara subsistem organoware dengan subsistem parahyangan dengan
nilai harapan ideal nilainya 4,8 sedangkan keadaan aktual nilainya 1,4 hal ini
disebabkan.belum pernah diadakan sosialisasi tetapi pembuatan berdasarkan
THK, tidak ada penanggung jawab tetap hanyan kemauan anggota saja,
penanggung jawab upacara sesuai hari raya khusus saja hari raya besar
dikoordinasi dengan baik.
Hubungan antara subsistem organoware dengan subsistem pawongan dengan
nilai harapan ideal nilainya 4,5 sedangkan keadaan aktual nilainya tiga hal ini
disebabkan ada sedikit kesulitan masyarakat masuk usaha karena jarak usaha
dengan petani jauh, hanya mengajak belum ada sosialisasi.
Hubungan antara subsistem organoware dengan subsistem palemahan dengan
nilai harapan ideal nilainya 3,3 sedangkan keadaan aktual nilainya satu hal ini
disebabkan tidak ada upaya pembibitan untuk pengganti tanaman yang rusak.
Hubungan antara subsistem infoware dengan subsistem parahyangan dengan
nilai harapan ideal nilainya 4,6 sedangkan keadaan aktual nilainya 1,8 hal ini
disebabkan kebanyakan kegiatan hanya diinfokan kepada anggota saja karena
keberadaan usaha dianggap informasinya hanya untuk anggota saja.
Hubungan antara subsistem infoware dengan subsistem pawongan dengan nilai
harapan ideal nilainya empat sedangkan keadaan aktual nilainya 3,3 hal ini
disebabkan pengurus dan anggota bersosialisasi dengan baik. informasi PPL dan
anggota berjalan dengan baik.
Hubungan antara subsistem infoware dengan subsistem palemahan dengan nilai
harapan ideal nilainya 4,5 sedangkan keadaan aktual nilainya 3,8 hal ini
disebabkan Ada Cuma sketsa wilayah lokas usaha tetapi tidak mencerminkan
lokasi wilayang keseluruhan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan
sebagai berikut :
Penerapan THK di usaha ternak sapi termasuk katagori baik tetapi ada yang masih perlu
ditingkatkan pelaksanaanya.
1. Parahyangan : penerapan THK yang belum dilaksanakan secara optimal, kurang
berkontribusi terhadap kegiatan keagamaan di luar kegiatan usaha ternak sapi terhadap
kegiatan keagamaan sekitar.
2. Pawongan : belum ada pemberian penghargaan kepada pengurus usaha ternak, namun
kegiatan kelompok ternak berjalan dengan baik karena usahatani dan ternak yang
dijalankan lebih berorientasi pada keuntungan ekonomis.
3. Palemahan : usaha memperbaiki kerusakan lingkungan sekitar perlu di organisir dalam
kelompok untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai tempat produksi
usahatani ternak.
Saran
Berdasarkan simpulan dan pembahasan di atas maka dapat disarankan hal-hal
sebagai berikut :
1. Perlu berkontribusi kegiatan keagamaan di sekitar usaha ternak.
2. Perlu memberikan penghargaan kepada pengurus usaha ternak baik dengan jalan
memberi insentif atau yang lainnya.
3. Memperdayakan SDM bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan peneliti atau
perguruan tinggi
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KAJIAN PREFERENSI PETANI
PADA VARIETAS UNGGUL BARU DALAM MENENTUKAN BENIH
JAGUNG DI PROPINSI SULAWESI SELATAN
Farida Arief dan Suriany
Balai Pengkajian Tekmologi Pertanian Sulawesi Selatan
ABSTRAK
Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra pengembangan komoditas Jagung di
Indonesia. Produksi jagung Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sebanyak 1,49 juta ton
pipilan kering dengan tingkat produktivitas 51,46 kuital per ha (BPS Prov. Sul Sel,
2014), sementara potensi beberapa varietas unggul jagung adalah >7 t/ha (Balitsereal,
2010). Salah satu penyebab rendahnya produktivitas antara lain rendahnya penggunaan
benih bermutu oleh petani, ini disebabkan karena benih tidak tersedia pada saat
dibutuhkan oleh petani atau benih yang ada merupakan varietas yang tidak sesuai
dengan keinginan petani, sehingga petani lebih senang menggunakan benih sendiri atau
benih yang berasal dari sesama petani (petani lain). Tujuan kegiatan adalah : 1)
mengetahui varietas unggul jagung spesifik lokasi yang sesuai dengan minat dan
keinginan petani, 2) mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap pilihan varietas oleh petani, dan 3) sebagai acuan bagi penyedia
benih/penangkar dalam menyediakan benih berdasarkan varietas yang diinginkan oleh
petani. Kegiatan ini merupakan kegiatan survey yang dilakukan di daerah sentra
pengembangan jagung yaitu Kabupaten Jeneponto pada bulan Maret – Juni 2014. Data
yang telah dikumpulkan akan ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil wawancara
tabulasi data didapatkan rata-rata umur responen berkisar 45 – 54 thn (50%) dengan
pengalaman dalam berusahatani lebih dari 10 thn (75%). Preferensi petani dalam
menentukan benih jagung yang akan ditanam memiliki tiga kriteria utama yaitu potensi
hasil yang tinggi (92,5%) dan daya daya adaptasi tinggi terhadap agroekosistem (80%)
serta memiliki kualitas sangat baik (75%). Dan varietas BISI 2 merupakan varietas yang
banyak ditanam petani selama ini dengan alasan sudah lama dikenal.
Kata kunci : preferensi, jagung, benih bermutu
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pengembangan sektor tanaman pangan merupakan salah satu strategi kunci dalam
memacu pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain berperan sebagai
sumber penghasil devisa yang besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian
besar penduduk Indonesia.
Secara nasional tanaman jagung sebagai komoditas pangan kedua setelah padi,
dan menjadi komoditas utama dalam industri pakan ternak. Sebagai bahan makanan,
jagung mengandung nilai gizi yang tidak kalah pentingnya dibanding beras ( Amir dan
Basir Nappu, 2013).
Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi
dan produktivitas usahatani jagung adalah dengan mengintegrasikan antar sektor dan
antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. Komoditi tanaman pangan memiliki
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peran sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap
tahunnya cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan
berkembangnya industri pangan dan pakan sehingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional
fungsinya menjadi amat penting dan strategis.
Ketersediaan komoditas pangan sangat diperlukan sepanjang tahun terutama
sebagai bahan makanan pokok masyarakat indonesia pada umumnya, maka upaya
peningkatan produksi yang dilaksanakan oleh pemerintah selain untuk meningkatkan
kesejahteraan petani, juga merupakan salah satu tugas utama pemerintah dalam
penyediaan bahan pangan pokok masyarakat.
Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah sentra pengembangan komoditas
padi dan jagung di Indonesia. Produksi jagung tahun 2011 (angka ramalan II)
diperkirakan 17,39 juta ton pipilan kering atau turun 935.390 ton (5,1 persen)
dibandingkan dengan produksi jagung tahun 2010, 18,33 juta ton pipilan kering.
Penurunan produksi jagung diperkirakan akibat luas panen berkurang 253.930 hektar
(5,71 persen), sedangkan produktivitas naik sebesar 0,28 kuintal per hektar.
Salah satu penyebab rendahnya produktivitas tersebut adalah rendahnya
penggunaan benih bermutu dari varietas unggul oleh petani. Penggunaan varietas unggul
merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produksi jagung. Sejarah pembangunan
pertanian menunjukkan bahwa teknologi essensial untuk meningkatkan kuantitas dan
kualitas produk pertanian adalah varietas unggul. Selanjutnya rendahnya penggunaan
benih bermutu oleh petani disebabkan antara lain karena benih tidak tersedia pada saat
dibutuhkan petani atau benih yang ada merupakan varietas yang tidak sesuai dengan
keinginan petani. Sehingga petani lebih senang menggunakan benih sendiri atau benih
yang berasal dari sesama petani (petani lain).
Badan Litbang pertanian dalam hal ini Balitsereal Maros telah melepas banyak
varietas unggul jagung yang mempunyai kelebihan seperti produktivitas tinggi, dan tahan
hama penyakit. Jumlah varietas unggul jagung yang telah dilepas, yaitu varietas jagung
bersari bebas 34 dan hibrida 104. (Balitsereal, 2012).
Berbagai kebijakan pemerintah telah ditempuh untuk memacu penggunaan benih
bermutu di tingkat petani, misalnya melalui bantuan langsung benih bermutu (BLBU),
akan tetapi dalam implementasinya masih terdapat kendala non teknis yang perlu diatasi
diantaranya benih yang tersedia tidak sesuai dengan keinginan petani. Oleh karena itu
dilakukan kajian mengenai preferensi petani pada varietas unggul baru dalam
menentukan benih jagung di propinsi sulawesi selatan. Tingkat kesukaan responden
terhadap varietas jagung sangat penting diketahui, untuk mendapatkan gambaran
karakteristik jagung yang disukai responden/petani.
METODOLOGI
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kab Jeneponto yang merupakan salah satu daerah
sentra pengembangan jagung di Sulawesi Selatan pada bulan Maret sampai dengan Juni
2014.
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Metode Pelaksanaan
Pengambilan responden petani dilakukan dengan metode simple random sampling
yaitu pengambilan contoh acak sederhana. Responden dipilih secara acak sebanyak 30
orang petani yang berusahatani pada komoditi jagung.
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani responden menggunakan
daftar pertanyaan yang berisi karakteristik responden, penggunaan varietas dan sumber
informasi mengenai varietas unggul, alasan-alasan responden dalam pemilihan varietas
dan minat responden menggunakan varietas unggul. Karakteristik responden meliputi
umur, lama menempuh pendidikan formal, pengalaman usahatani padi dan jagung,
jumlah tanggungan, luas lahan sawah, status kepemilikan sawah, dan produksi.
Data sekunder yang dikumpulkan adalah data distribusi BLBU yang bersumber
dari Dinas Pertanian, serta luas panen padi sawah dari BPS Kabupaten. Data yang terkait
dengan karakteristik responden, penggunaan varietas dan informasi mengenai benih
unggul, dan alasan petani memilih benih unggul dianalisis secara deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Lokasi
Kabupaten Jeneponto secara geografis terletak pada 5º23 12 - 5º 42 1,2 LS dan
antara 119º29 12 - 119º56 44,9 Bujur Timur, dengan batas wilayahnya :
•
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar
•
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
•
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar
•
Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
Kabupaten Janeponto yang beribukota di Bontongsunggu memiliki luas 903,35
Km2 yang terbagi dalam 113 Desa / Kelurahan dan 11 Kecamatan.
Kabupaten
Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km2. Luas Wilayah Kabupaten
Jeneponto tersebut bila dilihat dari jenis penggunaan tanahnya, maka penggunaan tanah
yang terluas pertama tahun 1999 adalah Tegalan/Kebun seluas 35.488 ha atau 47,33%,
terluas kedua adalah Sawah Panen Satu Kali seluas 12.418 ha atau 16,56%, terluas ketiga
adalah Hutan Negara seluas 9.950 ha atau 13,27%, sedangkan penggunaan tanah untuk
Pekarangan seluas 1.320 ha atau 1,76% dan yang terendah adalah Ladang / Huma seluas
31 ha atau 0,04%.
Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto juga
termasuk wilayah pengembangan jagung, sebagian besar wilayahnya adalah lahan kering
dengan luas 329,70 ha, termasuk dalam Sub Agroekosistem Lahan Kering Dataran
Rendah Iklim Kering (LKDRIK). Pemanfaatan lahan dikelompokan menjadi 3 satuan
penggunaan lahan, yaitu: sawah 125,10 ha (8,24%), tegalan 190,40 ha (15,60%), dan
pemukiman 14,20 ha (6,78%). Sistem pertanaman monokultur jagung dengan tanaman
sisipan ubi kayu dan kacang-kacangan. Pola tanam yang berlaku yaitu jagung-ubikayu,
jagung-jagung atau jagung-kapas. Penduduk Kelurahan Tolo Selatan sebanyak 3.508
jiwa, atau 11,4 % dari jumlah penduduk Kecamatan Kelara yang mencapai 26.358 jiwa
(BPS, 20041). Komoditas pertanian yang banyak diusahakan adalah; jagung, ubi kayu
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dan sayuran (Cabai dan Kacang-kacangan). Produktivitas jagung yang dicapai masih
rendah yaitu jagung 3 t/ha.
Karakteristik Responden
Karakteristik responden yang dilakukan meliputi pengumpulan data kondisi
internal petani yang meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani, luas
usahatani, dan aksesibilitas responden terhadap fasilitas yang tersedia. Secara lengkap
akan diuraikan dalam tabel berikut :
Tabel. 1. Karakteristik Responden
No.
Uraian
Responden
1. Umur
12 (30%)
- 35 – 44 thn
20 (50%)
- 45 – 54 thn
8 (20%)
- 55 – 64 thn
2. Pendidikan (th)
15 (37,5%)
- 6 thn
17 (42,5%)
- 9 thn
8 (20%)
- 12 thn
3. Jumlah Tanggungan (org)
8 (20%)
- < 3 orang
32 (80%)
- > 3 orang
4. Pengalaman Berusahatani (th)
10 (25%)
- > 5 thn
30(75%)
- ≥ 10 thn
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari hasil karakteristik responden yang
dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata usia responden termasuk dalam kategori usia
produktif berada pada kisaran usia 45 – 54 tahun.
Sementara tingkat pendidikan
responden didominasi oleh tingkat sekolah menengah pertama, dimana petani umumnya
telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SMP, namun demikian terdapat pula
responden yang telah menyelesaikan pendidikannya sampai pada tingkat SMA. Untuk
menunjang ketrampilan mereka mengelola usahataninya secara teknis maupun ekonomis
perlu diinput dengan berbagai teknologi produksi sesuai dengan yang mereka butuhkan,
manajemen usaha yang lebih profesional untuk mengembangkannya sebagai usaha
agribisnis ke depan. Kemampuan akses responden dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan yang mereka miliki. Namun masih dibutuhkan pemahaman dan
pembelajaran sehingga teknologi yang mereka terapkan dapat memberikan manfaat
secara berkelanjutan.
Jumlah tanggungan responden juga sangat bervariasi, dimana pada umumnya
responden memiliki diatas 3 orang tanggungan per rumah tangga, hal tersebut
menunjukkan bahwa beban ekonomi keluarga responden cukup besar sehingga hal ini
akan mempengaruhi tingkat pengeluaran untuk usahataninya.
Jaminan penerapan
teknologi dalam usahatani responden untuk kesejahteraan keluarganya, mayoritas
responden sudah berpengalaman dalam usahatani padi maupun jagung yang digelutinya.
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Pengalaman responden diatas 50% responden memiliki pengalaman berusahatani selama
10 tahun bahkan diatas 10 tahun.
Karakteristik Usahatani
Karakteristik usahatani diperoleh melalui pengumpulan data kondisi usahatani
petani yang meliputi luas lahan, status kepemilikan, dan produksi yang diperoleh dari
usahatani responden (tabel 2).
Tabel. 2. Karakteristik Usahatani
No.
Uraian
Responden
1. Luas Lahan
30 (75%)
- 0,3 – 0,8
10 (25%)
- 0,9 – 1,4
2. Status Kepemilikan
20 (50%)
- Milik
20 (50%)
- Garap
3. Produksi Jagung (ton)
30 (75%)
- 3–5
10 (25%)
- 6–8
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014
Tabel di atas menunjukkan bahwa luas lahan yang dimiliki responden masih
didominasi oleh luasan di bawah satu hektar, hal ini menunjukkan bahwa skala usahatani
responden termasuk dalam skala usaha kecil sementara harus menghidupi keluarga di atas
3 orang. Namun demikian dengan status kepemilikan lahan sebagai milik memberikan
peluang untuk dapat menerapkan teknologi anjuran karena responden merupakan subjek
pengambil keputusan terhadap penerapan berbagai teknologi untuk meningkatkan kinerja
usahataninya.
Preferensi Petani terhadap Varietas Unggul Jagung
Petani sebagai konsumen yang akan menggunakan benih dari varietas unggul perlu
dipertimbangkan kebutuhannya dan kemampuan varietas tersebut memenuhi kriteria
petani yang diwujudkan dalam bentuk keputusan pilihan atau preferensi. Hubungan
antara persepsi dan preferensi petani terhadap keputusan penggunaan varietas pilihan
merupakan gambaran persepsi dan preferensi konsumen. Persepsi dan preferensi
konsumen terhadap suatu produk berpengaruh pada perilaku pembelian benih petani.
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Tabel. 5. Karakteristik Jagung dan Preferensi Petani
No.
Karakteristik
Preferensi Petani
1. Umur tanaman
Pendek
2. Ukuran Biji
Besar
3. Warna biji
orange dan putih
4. Tahan Hama & penyakit
Tahan
5. Potensi Hasil
Tinggi
6. Daya Simpannya
Lama
7. Daya tumbuhnya
Cepat
8. Ketersediaan Benih
Cukup tersedia
9. Kualitas Benih
Sangat baik
10. Harga Benih
Murah
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014

Persentase
kesukaan (%)
10 (25%)
12 (30%)
15 (37,5%)
10 (25%)
37 (92,5%)
25 (62,5%)
32 (80%)
25 (62,5%)
30 (75%)
27 (67,5%)

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa preferensi petani dalam
menentukan benih jagung yang akan ditanam memiliki tiga kriteria utama yaitu potensi
hasil yang tinggi (92,5%) dan daya tumbuh yang cepat dalam hal ini memiliki daya
adaptasi tinggi terhadap agroekosistem (80%) serta memiliki kualitas sangat baik (75%)
meliputi kualitas biji jagung hasil panen petani menjadi rambu utama bagi produsen
pakan ternak. Oleh karena itu, diperlukan varietas jagung yang berkualitas di samping
penanganan pascapanen yang tepat.
Pemilihan varietas jagung yang tahan di segala musim dan memiliki karakter biji
yang baik, maka hasil panen akan lebih terjamin. Hal tersebut akan lebih baik bila
didukung dengan penanganan pascapanen yang tepat, seperti cara penyimpanan dan
pengeringan yang baik, maka kualitas hasilnya pun akan selalu terjaga.
Sebagaian besar petani di Jeneponto menggunakan varietas hibrida Bisi 2 dengan
potensi hasil 13 ton per ha pipilan kering, warna biji kuning orange, umur sekitar 103
hari. Distributor benih jagung hibrida berlokasi di Makassar, petani membeli benih
jagung ini dari kios-kios saprodi. Setelah adanya kebijakan subsidi benih jagung,
distributor langsung mendistribusikan benih ke kelompok tani dan petani memperolehnya
dari kelompok tani. Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) diperuntukkan untuk
kelompoktani, setiap kelompok mendapat BLBU untuk luasan 15 ha, dimana setiap
hektar digunakan 15 kg benih jagung. Varietas benih jagung yang diberikan kepada
petani pada program BLBU adalah varietas Bisi 2. Varietas Bisi 2 adalah varietas yang
sudah dikenal oleh petani dan sudah biasa digunakan dalam proses usahatani jagung.
Faktor musim dan varietas tanaman jagung yang ditanam memang sangat
menentukan kualitas hasil nantinya, namun permasalahan tersebut bisa diatasi dengan
mengganti varietas jagung yang bagus di segala musim, baik kuantitas maupun
kualitasnya. Adapun jenis varietas yang ditanam petani responden di lokasi survey adalah
sebagai berikut.
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Tabel. 6. Preferensi Petani terhadap beberapa varietas unggul jagung
No.
Jenis Varietas
Preferensi Petani
Persentase tingkat
kesukaan
1
Bisi 2
Sudah lama ditanam
15 (37,5%)
2
Bisi 18
Besar tongkolnya
5 (12,5%)
3
MK 33
Hasilnya tinggi
10 (25%)
4
MK 22
Warnanya jingga
3 (7,5%)
5
NKN 23
Bulirnya besar
5 (12,5%)
6
DK 85
Tongkol besar
2 (5%)
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa preferensi petani dalam
memilih varietas yang akan ditanam masih didominasi oleh pilihan bahwa sudah sangat
familiar dengan varietas pilihannya sehingga butuh waktu yang relatif lama untuk
merubah pilihannya. Petani sangat memfavoritkan varietas Bisi-2 (37,5%) dengan alasan
bahwa varietas tersebut sudah dikenal lama dan sudah dibuktikan mampu memberikan
produksi yang baik secara kuantitas maupun kualitas.
Penggunaan benih unggul tentu saja mendapat respons petani yang dipengaruhi
oleh berbagai faktor sesuai dengan kondisi spesifik lokasi. Harini (2003) menyatakan
bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan usahataninya. Selain itu faktor-faktor yang
terkait dengan keragaan agronomis yang ditampilkan oleh varietas unggul tertentu juga
sangat mempengaruhi respons petani terhadap penggunaan benih unggul tersebut.
Ruskandar (2006) berpendapat bahwa petani tidak mudah mengganti suatu varietas ke
varietas yang lain sebelum mereka yakin akan keunggulannya. Oleh karena itu perlu
digiatkan penyuluhan, demonstrasi varietas, ataupun bentuk diseminasi/promosi lain agar
informasi varietas cepat sampai di lahan petani baik melalui media cetak maupun
elektronik.
Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Petani
Preferensi merupakan bagian dari sikap yang menggambarkan tanggapan terhadap
suatu obyek atau kelompok obyek. Melalui preferensi tersebut dapat diambil kesimpulan
tentang segala sesuatu yang diinginkan, sekaligus memberikan landasan dan arahan bagi
kegiatan - kegiatan lanjutan yang perlu dilakukan. Preferensi ini dilakukan oleh petani
dimana petani berperan sebagai sasaran dari penyuluhan dan sebagai pihak yang
merasakan manfaat dari kegiatan tersebut. Adapun uraian tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi preferensi petani dalam menentukan benih padi dan jagung yang akan
ditanam akan disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel. 7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi
No.
Uraian
Persentase
1.
Pengetahuan
5 (12,5%)
2.
Keyakinan
5 (12,5%)
3.
Orientasi Produksi
25 (62,5%)
4.
Sikap
5 (12,5%)
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014
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Responden dalam menentukan pilihannya dipengaruhi oleh tujuan produksi atau
orientasi produksi usahataninya, terkait dengan jenis komoditas yang diusahakan yaitu
jagung, dimana sebagian besar produksinya untuk dijual sehingga wajar kalau orientasi
produksi yang komersil menjadi pertimbangan utama.
Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan petani, terdapat beberapa
kendala dalam pengembangan varietas unggul baru antara lain kurangnya sosialisasi
varietas-varietas baru tersebut sehingga petani tidak mengetahui adanya varietas baru,
keterbatasan ketersediaan benih padi varietas unggul baru, baik dalam mutu, jumlah,
maupun varietas/jenis, dan adanya kesenjangan antara jenis maupun mutu benih yang
beredar di pasaran dengan preferensi petani.
Persepsi Petani terhadap Pilihan Varietas Unggul Jagung
Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian telah menghasilkan
berbagai inovasi teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas jagung, diantaranya
varietas unggul yang sebagian telah diterapkan oleh petani. Salah satu
cara
mensosialisasikan teknologi adalah dengan cara memberikan percontohan pertanaman
jagung dengan penerapan beberapa komponen teknologi agar petani tertarik dan mau
mengadopsinya.
Pada sentra pengembangan jagung di Jeneponto penggunaan varietas unggul
produk Litbang masih sangat kurang bahkan hampir tidak ditemukan, melainkan hanya
benih yang berasal dari formulator saja yang beredar, selain itu adalah hasil pertanaman
sebelumnya. Menurut Balai Penelitian Serealia (2010), karakter morfologis varietas
Bima 2 memiliki tipe biji semi mutiara, warna biji kuning; bentuk tongkol besar, silindris
dan panjang ± 21 cm; warna batang hijau, serta batang besar. Berdasarkan itu juga
kemudian dianalisis tentang persepsi petani terhadap pilihan varietas unggul padi yang
telah diidentifikasi. Uraian lengkap akan disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 9. Respon Petani terhadap Preferensi Varietas Jagung
Jenis Varietas
Suka (%)
Kurang Suka
Tidak Suka
Persepsi
(%)
(%)
(-/+)
Bisi 2
15 (37,5%)
10 (25%)
+
15 (37,5%)
Bisi 18
5 (12,5%)
10 (25%)
20 (50%)
MK 33
10 (25%)
15 (37,5%)
15 (37,5%)
MK 22
3 (7,5%)
15 (37,5%)
22 (55%)
NKN 23
5 (12,5%)
20 (50%)
15 (37,5%)
DK 85
2 (5%)
13 (32,5%)
25 (62,5%)
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014
Fakta hasil panen petani masih belum mencapai potensi genetik varietas. Selama
ini produsen benih jagung selalu memberi informasi tentang potensi hasil panen setiap
varietas yang dipasarkannya. Namun umumnya petani belum mampu mewujudkan
potensi tersebut. Sebab mereka tidak menerapkan sepenuhnya rekomendasi dari produsen
benih. Misalnya, potensi genetik suatu varietas dicantumkan 11—13 ton per hektar (ha),
di lapangan baru tercapai 7—8 ton per ha. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan
bahwa persepsi positif karena sesuai dengan preferensi petani. Demikian juga sebaliknya
persepsi negatif karena ketidaksesuaian dengan harapan petani.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Preferensi petani dalam menentukan benih jagung yang akan ditanam memiliki tiga
kriteria utama yaitu potensi hasil yang tinggi, daya tumbuh yang cepat atau memiliki
daya adaptasi tinggi terhadap agroekosistem serta memiliki kualitas sangat baik
meliputi kualitas biji jagung hasil panen yang baik.

2.

Kegiatan Preferensi petani pada varietas unggul baru dalam menentukan benih
jagung sangat diharapkan agar menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga
penyedia benih unggul yang resmi sehingga kebutuhan dan keinginan petani akan
benih unggul sesuai dengan yang diharapkan.

Saran
1. Untuk memproduksi benih dan penyebarannya perlu mempertimbangkan dan
merevitalisasi koordinasi dalam jaringan komunikasi yang intensif antara penyedia
benih sumber (Lembaga Penelitian) dan pengguna.
2.

Selain itu pula perlu mempertimbangkan preferensi petani sebagai pengguna dan
menjadikan preferensi petani sebagai salah satu dasar untuk memproduksi benih.
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STUDI KOMPARATIF USAHA TERNAK BABI
DI KABUPATEN BULELENG
(Studi kasus pada wilayah dataran tinggi iklim basah
dan dataran rendah iklim kering)
I Ketut Mahaputra
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl By Pass Ngurah rai Pesanggaran Denpasar
Email: k_mahaputra@yahoo.com
ABSTRAK
Ternak Babi sangat penting khususnya bagi kehidupan sosial masyarakat di Bali. Namun
disisi lain populasi maupun ketersediaan daging cenderung menurun setiap tahunnya.
Terkait hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai program untuk
meningkatkan kuantitas maupun kualitas ternak babi sehingga saat ini telah banyak
masyarakat mengusahakan ternak babi, baik babi lokal maupun babi jenis lain
(Landrace, Duroc). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng yaitu pada dua
wilayah yang berpotensi mengusahakan ternak babi yang berbeda yaitu babi lokal dan
babi Landrace atau Duroc. Metode yang dilakukan dengan survei kepada 40 peternak
secara simply random sampling yang dibagi masing-masing 20 peternak pada wilayah
berbeda. Perbandingan menggunakan analisis finansial terhadap dua model
pengembangan ternak babi yang dilihat dari kriteria MBCR yang diperoleh. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dengan beternak babi Landrace atau Duroc dapat
memberikan keuntungan sebesar 2,51 kali dibandingkan dengan beternak babi lokal.
Kata kunci : ternak, babi lokal, babi Landrace

PENDAHULUAN
Pengembangan pembangunan nasional dibidang peternakan khususnya di
provinsi Bali adalah ternak babi. Ternak Babi, baik babi lokal maupun babi tipe daging
(landrace atau Duroc) mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Babi diprioritaskan pengembangannya karena memiliki nilai ekonomi tinggi
dan mempunyai nilai sosial bagi masyarakat Bali. Hampir 80% rumah tangga yang
beragama Hindu memelihara babi 2-5 ekor, hal ini disebabkan oleh peran ternak babi
dalam kehidupan sosial sangat berarti bila dihubungkan dengan upacara adat maupun
berbagai acara keagamaan di wilayah Provinsi Bali (Sutji,2003). Namun dalam aspek
budidaya yang dilakukan masyarakat masih bersifat tradisional. Pada umumnya
pemeliharaan babi oleh petani hanya sebagai sambilan dalam mengisi aktifitas sehari-hari
ataupun sebagai penampung sisa makanan rumah tangga. Pemeliharaan masih
sekedarnya, kurang memperhatikan kualitas bibit (lebih banyak babi lokal), kualitas
pakan, kesehatan dan perkandangan, sehingga kualitas daging masih rendah dan jumlah
produksinya masih sedikit. Hal ini menyebabkan pertumbuhan babi sangat lambat,
akibatnya dari segi finansial kurang layak untuk diusahakan.
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Perkembangan teknologi pemuliaan dibidang peternakan menyebabkan
munculnya berbagai jenis babi komersial dengan berbagai keunggulan. Teknologi diawali
dari domestikasi babi liar kemudian dilakukan kawin silang dengan menghilangkan babi
yang tidak unggul, sehingga muncul jenis – jenis babi dengan standard karakteristik
tertentu. Dewasa ini bangsa – bangsa babi telah dikelompokkan menjadi beberapa tipe.
Tipe yang umum dikenal ada 3 yaitu babi tipe lemak (lard type), tipe daging (meat type
atau pork type) dan tipe sedang (bacon type). Dilain pihak kurangnya bibit unggul
merupakan masalah pembatas peningkatan produksi babi. Meskipun dewasa ini telah
banyak peternakan besar di Bali, namun belum mampu memenuhi kebutuhan akan bibit
babi di Bali, sehingga sumber bibit babi masih kebanyakan berasal dari peternakan
rakyat. Dinas Peternakan Propinsi Bali menginformasikan bahwa populasi babi di Bali
dari tahun 2009-2013 terus menurun dari 925.290 ekor (2009) menjadi 860.117 ekor
(2013) atau turun sebanyak 7,58%. Menurunnya jumlah populasi ini antara lain
disebabkan karena angka pemotongan yang meningkat tajam yakni dari 1.538.082 ekor
pada tahun 2009 menjadi 1.780.055 ekor pada tahun 2012 yang tidak sebanding dengan
pertambahan populasi tiap tahunnya (Anon, 2012 dalam Parwati, dkk. 2014). Akibatnya
untuk memenuhi kebutuhan daging babi selama ini masih mendatangkan dari luar daerah.
Lambatnya peningkatan populasi babi di Bali disebabkan oleh rendahnya minat
masyarakat, khususnya peternak kecil. Kondisi ini tidak lepas dari harga pakan yang terus
meningkat, dimana biaya pakan merupakan komponen terbesar dari biaya produksi,
karena itu perlu upaya untuk mencari alternatif pola pemeliharaan ternak maupun jenis
ternak babi yang paling menguntungkan untuk diusahakan, sehingga minat masyarakat
untuk beternak babi menjadi cukup tinggi.
Dalam upaya meningkatkan populasi ternak babi, pemerintah Provinsi Bali
melalui Dinas Peternakan Provinsi Bali telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara
lain meningkatkan kualitas bibit ternak babi melalui upgrading dan Inseminasi Buatan
(IB) dengan memasukan bibit unggul dari luar daerah maupun luar negeri. Demikian
halnya upaya untuk mengantisipasi wabah penyakit pemerintah telah mengeluarkan
Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2005 tertanggal 1 November 2005, yiatu tentang
penutupan sementara pemasukan ternak babi dan produknya dari luar pulau Bali.
Disamping itu dalam upaya meningkatkan usaha peternakan dan melindungi peternak
kecil dari usaha persaingan dengan pengusaha maka telah dikeluarkan Peraturan
Gubernur Bali No 6 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang pelaksanaan kemitraan
dan perlindungan usaha peternakan di Provinsi Bali. Pada tahun 2015 Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali akan mendukung program Bali Mandara Jilid 2
melalui kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan penyebaran bibit ternak pada rumah
tangga katagori miskin diberbagai lokasi bedah rumah. Program terkait ternak Babi telah
banyak diluncurkan khususnya di Provinsi Bali, untuk selanjutnya kembali kepada
masyarakat petani sebagai pelaksana dan penerima manfaat dari program tersebut.
Pertimbangan untung rugi tetap menjadi pedoman utama masyarakat dalam
melaksanakan semua program yang diluncurkan. Untuk itu informasi finansial sangat
dibutuhkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas usaha peternakan babi, sehingga
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peternak dapat memprediksi hasil (income) yang nanti diperoleh dari usaha yang
dilakukan.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng meliputi wilayah peternakan
masyarakat terkait jenis babi lokal yaitu di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak dan
jenis babi Landacee maupun Duroc yaitu di Desa Munduk Kecamatan Banjar dengan
dasar pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu daerah pengembangan ternak
babi dan relatif homogen. Metode survei akan dilakukan kepada 40 peternak secara
simply random sampling, bahwa apabila jumlah populasi 100 dengan tingkat kesalahan
yang ditolerir 10% maka sampel yang diambil sebanyak 40, maka nilai pengamatan akan
mendekati sebaran normal (Harry dikutip dalam Paturochman, 2012). Waktu penelitian
dilakukan dari bulan April – Agustus 2015. Untuk analisis finansial digunakan data
primer seperti harga bibit, pakan utama dan pakan tambahan, upah tenaga kerja,
komponen produksi lainnya, hasil penjualan ternak. Untuk analisis pendapatan akan
digunakan rumus (Suratiyah, 1997).
I = ∑ (y . Py ) - ∑ (Xi . Pxi )
Keterangan :
I = Pendapatan (Rp/ha)
Y = Output/hasil
Pxi = Harga input
Py = Harga output
Xi = Jumlah input (i = 1,2,3….n)
Analisis Benefit Cost Ratio (B/C ratio) dengan menggunakan rumus (Kadariah, 1988
dan Soetrisno, 1982) :
BPV
BCR = ------CPV
Keterangan :
BCR = Rasio pendapatan terhadap biaya
BPV = Total pendapatan dalam rupiah pada tingkat nilai sekarang
CPV = Total biaya dalam rupiah pada nilai sekarang
BCR > 1, usahatani dianggap layak (menguntungkan)
BCR < 1, usahatani dianggap tidak layak (tidak menguntungkan)
BCR = 1, impas (tidak untung maupun merugi)
Untuk mengetahui kelayakan usahatani juga dilakukan analisis titik impas harga
(TIH) dengan rumus seperti berikut (Kadariah et al. 1978).
Jumlah biaya produksi (Rp)
Titik impas harga (Rp) =
Produksi (kg)
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Penelitian terhadap kelayakan penerapan teknologi difokuskan pada pengkajian ex-post
dengan pendekatan yang digunakan with and without (menerapkan atau tidak
menerapkan). Marginal Benefit Cost Ratio (MBCR) dapat digunakan untuk mengukur
kelayakan teknologi baru/introduksi dibandingkan dengan teknologi petani (FAO, 2003;
Swastika, 2004; Malian, 2004) yang dapat diformulasikan sebagai berikut :
MBCR = Penerimaan kotor (i) – Penerimaan kotor (p)
Total biaya (i) – Total Biaya (p)
I = tek introduksi (ternak babi landrace/duroc)
P= tek petani (ternak babi lokal)
Secara teoritis, keputusan mengadopsi teknologi baru layak dilakukan jika MBCR >1.
Artinya, tambahan penerimaan yang diperoleh dari penerapan teknologibaru harus lebih
besar daripada tambahan biaya (Malian, 2004).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Beternak babi di Indonesia telah cukup lama diketahui masyarakat, namun
pengetahuan tentang beternak babi yang benar dan produktif belum banyak diterapkan.
Hal ini disebabkan kurangnya informasi, sehingga peternakan babi di Indonesia
cenderung masih dilakukan secara tradisional bahkan masih banyak peternakan babi yang
dikelola secara sangat sederhana dalam arti belum dikandangkan secara baik, belum
diperhatikan pakan, pertumbuhan, perkembangbiakan, maupun kesehatannya (Nugroho
dan Whendrato, 1990). Upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan masyarakat dalam
beternak babi telah banyak dilakukan, namun demikian dilihat dari produksi daging dari
waktu kewaktu terlihat menurun untuk wilayah Provinsi Bali. Terdapat beberapa
kabupaten yang menunjukkan tren positif terhadap perkembangan ternak babi seperti di
Kabupaten Buleleng. Produksi daging ternak babi untuk kabupaten Buleleng dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir terus meningkat. Data BPS Kabupaten Buleleng (2016)
menunjukkan pada tahun 2015 produksi daging yang dihasilkan adalah sebesar 40.240,74
ton. Angka tersebut menunjukkan bahwa produksi daging babi Kabupaten Buleleng
terbesar di Provinsi Bali yaitu sekitar 26,66% dari total produksi Provinsi Bali sebanyak
150.959,49 ton. Selanjutnya terbesar kedua adalah Kota Denpasar sebanyak 20,96% dan
ketiga adalah Kabupaten Bangli (12,80%), Tabanan (11,38%), Gianyar (7,78%),
Karangasem (7,77%), Badung (5,19%), Jembrana (4,87%) dan terkecil adalah Kabupaten
klungkung (2,59%).
Berdasarkan permintaan konsumen, masyarakat mulai mengalihkan perhatian
kepada babi tipe daging (landrace atau Duroc). Untuk bangsa babi di Indonesia, belum
dapat dikelompokkan ke dalam salah satu tipe yang dikehendaki oleh konsumen. Jadi tipe
babi Indonesia memiliki sifat yang masih campuran, tetapi ada tendensi mengarah kepada
babi tipe lemak termasuk salah satunya adalah babi lokal Bali. Babi memiliki sifat
prolifik, yakni banyak anak dalam satu kali kelahiran. Jumlah anak yang dilahirkan
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berkisar antara 8 – 14 ekor dalam satu kelahiran dengan rata – rata 2 kali kelahiran per
tahun. Babi dara dapat dikawinkan pada umur 8 bulan, beranak pada umur 1 tahun. Anak
babi jenis Landrace atau Duroc dapat mencapai berat ± 100 kg pada umur 5 – 6 bulan bila
dipelihara dengan kecukupan pakan serta dalam keadaan sehat. Besarnya konversi babi
terhadap ransum ialah 2,4 - 3,4 artinya untuk menghasilkan berat babi 1 kg dibutuhkan
makanan sebanyak 3,4 kg ransum. Sehingga komponen biaya pakan merupakan biaya
terbesar dalam usaha ternak Babi. Hal ini menjadi pertimbangan masyarakat dilokasi
kajian dalam melakukan pemeliharaan ternak babi di Bali. Sebaliknya untuk ternak babi
lokal dengan sistem usaha yang tradisional, komponen pakan cukup tersedia disekitar
kebun-kebun petani (batang pisang) atau memanfaatkan limbah rumah tangga yang ada.
Pada lokasi kajian didataran rendah desa Gerokgak, ternak babi lokal masih
banyak diusahakan, dimana ransum pakan utama yang diberikan adalah batang pohon
pisang yang diolah serta dikombinasikan pakan tambahan dedak maupun polar. Batang
pisang sebelumnya diiris-iris dan dimasak campur air hingga matang pada tungku
menggunakan kayu bakar yang dicari pada pinggiran hutan atau kebun peternak. Sistem
perkandangan masih semi permanen, bahkan ada yang sekedar diikat ataupun lepas
dihalaman rumah. Hal ini disebabkan persoalan modal menjadi penyebab utama terutama
dalam memenuhi kebutuhan pakan dan pembuatan kandang ternak. Sifat pemeliharaan
lebih kepada persiapan kegiatan adat dan tabungan keluarga. Sangat berbeda dengan
kondisi pemeliharaan ternak didataran tinggi, peternak sudah mulai menghitung untung
rugi usaha yang dilakukan. Bibit telah menggunakan ternak babi Landrace atau Durock
yang berpotensi menghasilkan daging, namun tetap biaya pakan adalah kendala utama
yang dirasakan. Meningkatnya harga pakan dari waktu kewaktu menjadi persoalan
tersendiri bagi peternak, sehingga kebutuhan nutrisi menghambat pertumbuhan ternak
sesuai yang diharapkan. Namun demikian kalau dilihat dari keuntungan yang diperoleh
peternak (Tabel 1) dilihat dari B/C ratio diperoleh adalah sebesar 1,31 untuk usaha ternak
babi landrace atau Duroc yang berarti layak untuk diusahakan. Berbeda dengan usaha
ternak babi lokal, jika kita nilaikan semua komponen biayanya menghasilkan keuntungan
yang negatif dengan B/C < 1. Komponen biaya variabel terutama pakan cukup tinggi
pada ternak babi yaitu mencapai 49,52% pada ternak babi landrace dan babi lokal
49,15%. Melonjaknya harga pakan yang tidak diimbangi oleh peningkatan harga babi,
menyebabkan kebanyakan peternak, khususnya peternak kecil minat untuk
mengembangkan babi menurun. Pakan ternak merupakan salah satu faktor penting dalam
usaha ternak babi. Sebab 60% dari keseluruhan biaya dihabiskan untuk keperluan babibabi induk (bibit), dan 80% untuk keperluan babi fattening. Oleh karena itu suatu hal
yang perlu diperhatikan di sini ialah bahwa walaupun babi itu secara alamiah tergolong
hewan yang makannya sangat rakus, dan memakan apapun yang tersedia, namun babi
perlu diberi makanan dengan perhitungan takaran yang benar.
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Tabel1. Analisis Finansial Usaha Ternak Babi Landrace dan Lokal di Kabupaten
Buleleng, Provinsi Bali TA. 2015.
No

Uraian
Vol

1
a
b

Biaya
Bibit
penggemukan
Indukan

c

Pakan :
Dedak

ekor
ekor

Jumlah
(Rp)

650,000
2,400,000

2,600,000
2,400,000

Vol

4
1

Babi Lokal
Nilai
Unit
(Rp)

ekor
ekor

400,000
1,400,000

1,600,000
1,400,000

kg

2,800

4,200,000

Kosentrat (152)

150

kg

8,900

1,335,000

270

kg

8,900

2,403,000

Polar

150

kg

4,600

690,000

270

kg

4,600

1,242,000

Dedak Jagung

150

kg

4,500

675,000

10

Bks

10,000

100,000

Botol

19,000

95,000

8,400

1,512,000

Btg Pisang

338

batang

5,000

1,687,500

Kayu bakar

135

ikat

15,000

2,025,000

50,000

3,375,000

125,000

125,000

123,593

EM4
Konsentrat
Babi A

5
180

45

e

Tenaga Kerja
Penyusutan
Kandang

f

Bunga modal

kg

50,000

2,250,000

68

1

OH
unit/
panen

750,000

750,000

1

OH
unit/
panen

6

bulan

129,105

774,630

9

bulan

17,381,630
2
a
b

Jumlah
(Rp)

1,500

Mineral

d

4
1

Babi Landrace
Nilai
Unit
(Rp)

Produksi
Babi
penggemukan
Anakan Babi
(35 kg)
Keuntungan

1,112,333
14,969,833

4

ekor

2,713,500

10,854,000

4

ekor

2,100,000

8,400,000

10

ekor

1,200,000

12,000,000

10

ekor

600,000

6,000,000

22,854,000

14,400,000

5,472,370

(569,833)

B/C

1.31

0.96

TIH

1,241,545

1,069,273

MBCR

2.51

Sumber : data primer
Selanjutnya penggunaan tenaga kerja pada usaha ternak babi lokal lebih tinggi,
terutama dalam mempersiapkan pakan ternak babi yang dibutuhkan, walaupun bahan
pakan mudah diperoleh disekitar lokasi peternak namun perlu curahan waktu khusus
dalam memperolehnya. Tidak menutup kemungkinan bahan pakan dari limbah rumah
tangga atau pertanian lainnya. Seperti diketahui bahwa Babi adalah ternak monogastrik
yang mampu mengubah bahan makanan secara efisien. Limbah pertanian, peternakan dan
sisa makanan manusia yang tidak termakan dapat digunakan oleh babi untuk menjadi
produksi daging (Budiarsa, K. 2014). Selain itu babi memiliki sifat-sifat dan kemampuan
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yang menguntungkan antara lain adalah memiliki laju pertumbuhan yang cukup cepat dan
juga memiliki jumlah anak per kelahiran (litter size) yang tinggi (Bunter dan Bennett,
2004).
Produksi yang dihasilkan dari kedua model usaha ternak yaitu berupa babi hidup
yang siap dipotong menjadi daging konsumsi. Bobot badan untuk kedua jenis ternak juga
sangat berbeda, dimana babi jenis Landrace dapat mencapai bobot 100 kg dalam 6 bulan
pemeliharaan, namun dilokasi kajian diperoleh rata-rata berat 98,67 kg, sedangkan babi
lokal hanya mencapai rata-rata berat sebesar 76,36 kg sehingga nilai jual yang diperoleh
juga berbeda. Nilai titik impas harga dalam usaha ternak babi landrace juga lebih rendah
yaitu Rp. 1.241.545,-/ekor. Ini jauh dibawah nilai rata-rata harga yang diperoleh dari
penjualan 14 ekor babi yang diusahakan. Dilihat dari nilai MBCR yang diperoleh yaitu
sebesar 2,51. Ini berarti bahwa usaha ternak babi Landrace atau Duroc dengan pakan
sesuai anjuran akan memberikan keuntungan sebanyak 2,51 kali dari ternak babi lokal.
Hal ini sesuai hasil penelitian Yossy. AK, dkk. (2017) bahwa hasil analisis finansial
usaha peternakan babi ternak babi dengan jenis landrace layak dilakukan walaupun
dengan menggunakan modal pinjaman bank (tingkat suku bunga 18%) maka diperoleh
NPV bernilai positif, Net B/C lebih dari satu dan IRR lebih besar dari tingkat suku bunga
yang berlaku, sehingga secara finansial usaha peternakan babi UD Karang layak
diusahakan.
KESIMPULAN
1.

2.

3.

Usaha ternak babi pada wilayah dataran tinggi dengan jenis babi Landrace ataupun
Duroc lebih menguntungkan daripada usaha ternak babi lokal, walaupun dengan
kondisi harga pakan yang cukup tinggi.
Dilihat dari sisi pendapatan, usaha ternak babi lokal belum cukup untuk menutup
semua biaya variabel yang dikeluarkan sehingga posisi usaha ternak babil lokal yang
subsistem tersebut menjadi minus atau rugi sebesar Rp. 569.833,Nilai MBCR yang diperoleh sebesar 2,51 yang berindikasi bahwa ternak babi
Landrace atau Durock dapat memberikan keuntungan sebanyak 2,51 kali lebih tinggi
daripada usaha ternak babi lokal.
UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih yang sebesarnya kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam
kegiatan survey ternak babi di Kabupaten Buleleng, terutama staf dan karyawan Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, PPL Wilbin Kecamatan Banjar dan
Gerokgak, Peneliti dan Penyuluh BPTP Bali serta yang lainnya, atas sumbang saran
sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik.
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TINGKAT ADOPSI TEKNOLOGI PENDUKUNG PROGRAM PSDS
DI BALI
I Ketut Mahaputra
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl By Pass Ngurah rai Pesanggaran Denpasar
Email: k_mahaputra@yahoo.com

ABSTRAK
Program PSDS yang dilaksanakan disegenap penjuru wilayah negara ini, begitu
juga halnya di Provinsi Bali juga mengadopsi pengembangan program PSDS
melalui kegiatan yang telah ditumbuhkan sebelumnya yaitu program Sistem
Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) dengan obyek kegiatan pada komoditas
ternak sapi bali. Terkait hal tersebut dilakukan survey dengan tujuan untuk
melihat tingkat adopsi teknologi pendukung PSDS di tingkat peternak sapi bali
maupun kelompok peternak sapi bali di Kabupaten Buleleng tepatnya di Desa
Sambangan periode bulan Juli-November 2016. Metode yang digunakan adalah
deskriptip dengan metode survey, selanjutnya data ditabulasi dan menggunakan
tehnik skoring, Cara penggolongan tingkat adopsi menggunakan interval klas.
Analisis tingkat adopsi untuk tingkat kelompok menggunakan formula : TA = SA x
IA. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingat adopsi dilihat dari prilaku peternak
menunjukkan bahwa pengetahuan peternak terhadap inovasi teknologi pendukung
PSDS termasuk dalam katagori tinggi, sedangkan dari sikap dan ketrampilan
masuk dalam katagori tingkat sedang. Selanjutnya untuk kelompok peternak sapi
bali di Desa Sambangan, Buleleng memiliki tingkat adosi terhadap komponen
teknologi pendukung PSDS dengan skor sebanyak 87,06%. dimana klasifikasi
tingkat adopsi masuk pada katagori dengan tingkat adopsi tinggi.
Kata kunci : Adopsi, Teknologi, PSDS
PENDAHULUAN
Program Kementerian Pertanian dewasa ini dibidang peternakan adalah Program
Swasembada Daging Sapi dan Kerbau(PSDSK),dimana merupakan program prioritas
yang dibangun dengan mengoptimalkan potensi sumberdayalokal.Dikaitkan dengan
pemenuhan target produksi daging sapi lokal sebesar 420,3 ribu ton pada tahun 2014
(Bahri, et.al., 2012). Lima program pokoknya yaitu 1) Penyediaan bakalan/daging sapi
lokal, 2) Peningkatan produktivitas dan reproduktivitas sapi lokal, 3) Pencegahan
pemotongan betina produktif, 4) Penyediaan bibit sapi dan 5) Pengaturan stok daging sapi
dalam negeri. Lima program pokok tersebut secara operasional dijabarkan lagi ke dalam
13 kegiatan operasional.Kegiatan ini dilaksanakan melalui optimalisasi sumberdaya lokal,
artinya program swasembada ini bertumpu pasa produksi dan produktivitas ternak lokal.
Didalamnya termasuk optimalisasi sumberdaya manusia, sumberdaya alam , teknologi
dan finansial yang semuanya bermuara pada pemberdayaan peternak rakyat. Kegiatan
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pemberdayaan diarahkan pada peningkatan daya saing, promosi dan partisipasi
masyarakat (Puslitbang Peternakan, 2010).Sebagai program strategis berarti PSDSK
dengan pakan dan bibit merupakan bentuk perubahan yang berencana.
Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi pemasok sapi potong untuk pasar
Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 41 tahun 2006, jumlah sapi bali yang
dapat diizinkan untuk diantar pulaukan adalah 75.000 ekor per tahun, pada tahun 2009
diturunkan menjadi 55.000 ekor per tahun (Bisnisbali.com 2009); dan pada tahun 2014
diturunkan kembali menjadi 46.000 ekor (Rismawati, 2014); padahal menurut Gubernur
Bali Made Mangku Pastika, permintaan sapi bali untuk pasar Jakarta rata-rata 200.000
ekor per tahun (Kompas.com 2009). Selain peluang pasar tersebut, permintaan lokal
Bali pun cukup tinggi dan terus meningkat yakni dari 35.175 ekor per tahun pada tahun
2008, menjadi 61.000 ekor pada tahun 2013 (Rismawati, 2014). Permasalahan lainnya,
populasi sapi di Bali justru mengalami penurunan. Pada tahun 2011 berdasarkan hasil
sensus ternak 2011populasi sapi mencapai 639.793 ekordengan kepadatan populasi
sebanyak 121 ekor/km2 (Disnak Bali 2011), pada tahun 2013 turun 25,8 % menjadi
478.708 ekor. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi petani untuk
mengembangkan usahatani ternak.
Demikian derasnya arus informasi terkait program PSDS yang dilaksanakan
disegenap penjuru wilayah negara ini, begitu juga halnya di Provinsi Bali juga
mengadopsi pengembangan program PSDS melalui kegiatan yang telah ditumbuhkan
sebelumnya yaitu program Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) dengan obyek
kegiatan pada komoditas ternak sapi bali. Banyak muatan inovasi teknologi yang
dikembangkan, namun proses transfer teknologi memerlukan waktu cukup lama untuk
bisa diterapkan dipeternak khususnya di Bali. Hal ini tidak lepas dari prilaku petani dalam
mengadopsi inovasi teknologi yang dikembangkan. Menurut Junaidi (2007), adopsi
inovasi mengandung pengertian yang kompleks dan dinamis. Hal ini disebabkan karena
proses adopsi inovasi sebenarnya adalah menyangkut proses pengambilan keputusan,
dimana dalam proses ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Adopsi inovasi
merupakan proses berdasarkan dimensi waktu. Dalam penyuluhan pertanian, banyak
kenyataan petani biasanya tidak menerima begitu saja, tetapi untuk sampai tahapan
mereka mau menerima ide-ide tersebut diperlukan waktu yang relatif lama. Lebih lanjut
adopsi dalam proses penyuluhan (pertanian), pada hakekatnya dapat diartikan sebagai
proses perubahan perilaku baik yang berupa: pengetahuan (cognitive), sikap (affective),
maupun ketrampilan (psychomotoric) pada diri seseorang setelah menerima “inovasi”
yang disampaikan penyuluh oleh masyarakat sasarannya. Penerimaan disini mengandung
arti tidak sekedar “tahu”, tetapi sampai benar-benar dapat melakanakan atau
menerapkannya dengan benar serta menghayatinya dalam kehidupan dan usahataninya.
Penerimaan inovasi tersebut, biasanya dapat diamati secara langsung maupun tidak
langsung oleh orang lain, sebagai cerminan dari adanya perubahan: sikap, pengetahuan,
dan atau ketrampilannya (Mardikanto, 1993).Untuk itu pada penelitian ini dicoba untuk
melihat sejauh mana prilaku peternak sapi di Bali dalam mengadopsi inovasi teknologi
yang dikembangkan dalam program PSDS.
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METODOLOGI
Metode dasar penelitian adalah metode deskriptif, berupa deskripsi, gambaran
atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988). Penelitian ini menggunakan
teknik survei, yang menurut Singarimbun dan Effendi (1995) merupakan teknik
penelitian dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan
kuisioner sebagai alat pengumpul data terhadap suatu persoalan tertentu di dalam suatu
daerah tertentu.
Penelitian dilaksanakan pada lokasi pengembangan sapi bali yaitu Desa
Ambengan di Kabupaten Buleleng yang ditentukan secara purposive. Kegiatan
dilaksanakan pada bulan Juli-November 2016. Jumlah responden ditentukan sebanyak 30
peternak. Metode digunakan secara survey dengan alat bantu kuisioner. Tingkat adopsi
teknologi dalam program PSDS diukur dengan teknik skoring. Selanjutnya skor yang
dicapai oleh responden pada tiap teknologi dijumlahkan menjadi total skor. Teknik untuk
mendapatkan skor dapat dilihat pada Tabel 1.
Cara penggolongan tingkat adopsi peternak terhadap teknologi PSDS dibagi
dalam 3 kategori (kelas) yaitu kategori tinggi, sedang dan kategori rendah, dan
menggunakan interval dengan rumus (Dajan, 1996), sebagai berikut :

I=

J
K

dimana:
I = Interval Kelas; J = Jarak antara skor maksimum dengan skor minimum; dan K=
Banyaknya klas yang digunakan (yaitu 3).
Tabel 1. Teknik skoring tingkat adopsi teknologi program PSDS
Skor yang dicapai tiap
teknologi
No Responden
Total skor (skala)
Kategori
1
2
3
4
1
2
.
60
Keterangan : 1=Teknologi reproduksi; 2=
Teknologi pemanfaatan limbah tanaman
untuk pakan ternak; 3=Teknologi pengolahan limbah ternak untuk pupuk; 4=Teknologi
kesehatan hewan
Selanjutnya, penggolongan tingkat adopsi peternak, diklasifikasikan sesuai
dengan hasil perhitungan nilai yang diperoleh yakni: (1) adopsi rendah dan (2) adopsi
sedang dan (3) tinggi. Pada kegiatan ini dilihat berdasarkan 4 komponen utama inovasi
teknologi yang dikembangkan yaitu :
1) Teknologi reproduksi; 2) Teknologi
pemanfaatan limbah tanaman untuk pakan ternak; 3) Teknologi pengolahan pupuk
organik dari kotoran ternak; dan 4) Teknologi kesehatan hewan.
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Analisis tingkat adopsi untuk tingkat kelompok ternak menggunakan formula
(Rahmat, H. 2014), yaitu :
TA
SA
IA

= SA x IA, dimana :
= n/N x 100%
= n x NB/T

Keterangan :
TA = Tingkat adopsi (%)
SA = Sebaran Adopsi (%)
IA = Intensitas adopsi (%)
n
= jumlah adopter (orang)
N
= jumlah anggota kelompok (orang)
T
= Total komponen teknologi dianjurkan (unit)
NB = Nilai bobot hasil pengamatan adopsi dilapangan (unit adopsi)
Klasifikasi tingkat adopsi ditetapkan 3 klas (berdasarkan expert judgment), yaitu :
0 – 44,99% = klasifikasi tingkat adopsi rendah
45 – 64,99% = klasifikasi tingkat adopsi sedang
65 – 100 % = klasifikasi tingkat adopsi tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan pedum pembibitan dan penggemukan sapi potong prinsip utama
yang diterapkan yaitu partisipatif, spesifik lokasi, terpadu, sinergis dan dinamis.
Sedangkan komponen teknologi yang diterapkan pada pelaksanaan pembibitan dan
penggemukan dikelompokkan ke dalam teknologi dasar dan teknologi pilihan.
Komponen teknologi dasar pada pembibitan sapi yaitu bibit (bangsa, seleksi, ternak
pengganti dan pencacatan), perkandangan, pakan (HMT dan pakan tambahan), sistem
reproduksi, afkir, aspek keswan. Lebih lanjut dikemukakan komponen teknologi pilihan
meliputi pembuatan semen cair, teknologi pakan murah, teknologi penanaman rumput
unggul dan leguminosa untuk pakan, integrasi tanaman ternak dan teknologi pengolahan
limbah ternak sapi.
Pada proses adopsi umumnya akan terjadi perubahan-perubahan dalam prilaku
sasaran. Cepat atau lambat proses adopsi akan tergantung dari sifat dinamika sasaran.
Menurut Mardikanto (1993) adopsi dalam penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai
proses perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan, sikap maupun ketrampilan
pada disi seseorang setelah menerima inovasi setelah menerima inovasi yang
disampaikan. Untuk itu dari kegiatan penelitian ini dapat diinformasikan terkait
pengetahuan, sikap dan ketrampilan peternak setelah mendapat program PSDS di
Provinsi Bali..
Pengetahuan
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Tahap awal terjadinya persepsi yang kemudianmelahirkan sikap dan pada
gilirannya akan melahirkan tindakan adalah pengetahuan peternak terhadap komponen
inovasi teknologi yang diterapkan dalam program PSDS.Pengetahuan peternak tentang
pengolahan pupuk organik memiliki nilai skor tertinggi (2,63), hal ini menandakan bahwa
petani sangat paham pentingnya pengolahan limbah padat maupun cair dari ternak sapi
sebagai pupuk organic untuk tanaman yang dikelolanya. Tingkat pengetahuan petani yang
tinggi karena seiring program pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya
yaitu program Simantri yang menambah pengetahuan petani tentang pupuk
organik.Demikian halnya pengetahuan peternak dalam teknologi reproduksi masuk dalam
katagori tinggi (2,50). Terkait program Inseminasi Buatan (IB) telah dipahami oleh
peternak, termasuk contack person (petugas IB) telah dikenal oleh para peternak dilokasi
kajian. Pengetahuan petani tentang teknologi terkait penyakit ternak memperoleh skor
terendah (2,20) dan masuk dalam katagori sedang. Hal ini disebabkan peternak masih
memanfaatakan seadanya hijauan pakan ternak yang ada disekitar lokasi tempat
ternaknya.
Pengetahuan petani responden secara keseluruhan memiliki rata-rata skor 2,45
termasuk kategori tinggi, hal ini menunjukkan petani memiliki pengetahuan yang cukup
baik untuk menyerap informasi teknologi. Pengetahuan petani ini dapat lebih ditingkatkan
melalui pendidikan non formal maupun pengalaman yang dimiliki petani dalam beternak
sapi bali, khususnya terkait dengan pakan dan produktivitas ternak sapi. Seperti diketahui
bahwa Produktivitas ternak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetik.
Kedua faktor tersebut berkontribusi berturut-turut 70% dan 30%. Diantara faktor
lingkungan, faktor pakan mempunyai pengaruh paling besar (sekitar 60%). Sebagai
dampaknya, apabila pakan yang diberikan tidak sesuai dari segi kuantitas dan kualitas,
maka potensi genetik ternak yang tinggi tidak akan tercapai (Mariyono dan Romjali
2007). Pada lokasi kajian kebutuhan pakan untuk ternak sapi disamakan, sedangkan
menurut Dinas Peternakan Provinsi Bali yang membagi sapi bali ke dalam enam
kelompok yaitu 1) Jagiran yaitu sapi bali jantan berumur 2,5 tahun ke atas dan telah
dapat digunakan sebagai pejantan, dengan bobot badan rata-rata 335 kg (Pastika dan
Darmadja 1976 dalam Adijaya et al. 2012); 2) Jantan muda yaitu sapi bali jantan
berumur antara 1,5-2,5 tahun, belum memiliki gigi seri permanen dengan bobot ratarata 261 kg; 3) Godel jantanyaitu anak sapi bali jantan berumur kurang 1,5 tahun
dengan bobot rata-rata 87,60 kg; 4) Indukyaitu sapi bali betina yang telah bunting atau
sudah pernah beranak dengan bobot rata-rata 259 kg; 5) Betina muda merupakan sapi
bali betina berumur 1,5-2,5 tahun, belum memiliki gigi seri permanen dan belum pernah
bunting dengan bobot badan rata-rata 187 kg; dan 6) Godel betina yaitu anak sapi bali
betina yang berumur kurang dari 1,5 tahun dengan bobot rata-rata 77,90 kg. Sedangkan
standar kebutuhan pakan mengacu pada Nutrient Research Council (NRC) (1984), yakni
ternak sapi paling tidak mengkonsumsi 2,5% pakan hijauan dalam bentuk bahan kering
(BK) dari bobot badannya.
Sikap
Sikap peternak terbentuk dari kebiasaan dan pengalaman melalui proses belajar
formal maupun informal. Sikapmerupakan suatu bentuk anggapan atau reaksi perasaan
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atau kecenderungan peternak untukmenerima atau menolak inovasi PSDS. Hasil
penelitian menunjukkan sikap peternak lebih menyukaimenggunakansistem perkawinan
dengan IB daripada alami. Kesiapan petugas dan dirasakan lebih mudah oleh peternak
jika sewaktu-waktu indukan sapinya birahi. Disamping itu, menurut peternak kualitas
anakan yang dihasilkan menjadi lebih bagus. Skor tertinggi dicapai dengan besaran 2,73.
Sikap peternak dalam memanfaatakan limbah tanaman untuk pakan ternak masih sangat
rendah dengan skor1,63. Hal ini disebabkan pada lokasi wilayah peternakan masih
tersedia rumput maupun hijauan pakan ternak yang mencukupi. Limbah tanaman padi
berupa jerami belum termanfaatkan untuk pakan. Untuk pengolahan limbah ternak untuk
pupuk cair dan padat telah dilaksanakan dengan baik oleh peternak, bahkan masih
dirasakan kekurangan bahan untuk diproses terutama untuk pupuk padat. Sedangkan
pengolahan pupuk cair untuk peternak sudah melaksanakan, namun masih belum terbiasa
dalam mengaplikasikan dalam usahataninya. Untuk itu skore yang diperoleh adalah
sebesar 2,63 yang masuk dalam katagori tinggi. Secara umum sikap petani terhadap
inovasi teknologi dalam PSDS masuk dalam katagori sedang dengan skore sebanyak
2,21. Hal ini mencerminkan bahwa peternak mempunyai kecenderungan setuju atau
bersikap positif terhadap inovasi teknologi PSDS yang diintroduksikan.
Keterampilan
Keterampilan peternak tidak lain adalah kemampuan yang dimiliki oleh peternak terkait
dengan cara dalam melaksanakan komponen inovasi teknologi PSDS. Keterampilan
peternakmenunjukkan rata-rata sedang (2,16). Keterampilan cara pengolahan limbah
ternak untuk pupuk padat dan cair memiliki skor yang paling tinggi (2,70). Dalam
pengolahan limbah para peternak sangat memperhatikan masa fermentasi limbah
sehingga siap digunakan untuk tanaman usahataninya. Selanjutnya terkait teknologi
reproduksi dalam mengawinkan ternak mencapai skore yang tinggi pula (2,40), terutama
kesigapan peternak dalam menghubungi petugas IB dimana dalam memudahkan
komunikasi kelompok peternak telah mempunyai nomor Telepon petugas yang harus
dihubungi. Untuk teknologi kesehatan hewan masih mempunyai skore terendah (1,37),
hal ini menunjukkan peternak dalam mengatasi permasalahan sapi yang sakit masih
menggunakan cara-cara tradisional. Upaya-upaya medis sangat jarang diterapkan, hal ini
terkait dengan kebiasaan dan pengalaman peternak serta lokasi petugas kesehatan hewan
yang cukup jauh dengan kandang petani. Secara keseluruhan ketrampilan peternak cukup
bagus dalam penerapan inovasi PSDS dengan skore rata-rata 2,16.
Pendekatan Tingkat Adopsi dalam Kelompok
Dalam pengungkapan tingkat adopsi oleh kelompok peternak digunakan
perhitungan dengan mempertimbangkan Sebaran Adopsi (SA) dan Itensitas Adopsi (SA).
Adapun komponen teknologi yang diintroduksikan dalam kegiatan PSDS dalam
pengamatan ini sebanyak 12 komponen. Hasil perhitungan ditunjukkan pada tabel
berikut.
Tabel 2. Tingkat Adopsi Peternak terhadap Komponen Teknologi dalam Pendekatan
PSDS di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
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No

Komponen Teknologi

1 Perkawinan IB
2 Perkandangan
3 Manajemen kesehatan
hewan/koordinasi dengan
petugas kesehatan hewan
4 Pemberian pakan tambahan
(dedak, dll)
5 Pengolahan limbah padat
untuk pupuk
6 Pengolahan limbah cair
untuk pupuk
7 Pemanfaatan limbah
tanaman untuk pakan
8 Pemanfaatan limbah untuk
biogas
9 Penanaman hijauan untuk
pakan
10 Pengawetan pakan
11 Integrasi ternak tanaman
12 Pencatatan/recording
Rata-rata/Total
Sumber : data primer diolah

N
(orang)

SA (%)

Ran
k

Bobot

Nilai
Bobot

IA
(%)

TA
(%)

30
18
16

100.00
60.00
53.33

1
2
3

10
9
8

13.51
12.16
10.81

33.78
18.24
14.41

33.78
10.95
7.69

17

56.67

4

7

9.46

13.40

7.59

20

66.67

5

6

8.11

13.51

9.01

12

40.00

5

6

8.11

8.11

3.24

10

33.33

6

5

6.76

5.63

1.88

5

16.67

6

5

6.76

2.82

0.47

22

73.33

7

4

5.41

9.91

7.27

7
24
9

23.33
80.00
30.00
52.78

8
9
10

3
2
1
66

4.05
2.70
1.35
89.19

2.36
5.41
1.01

0.55
4.32
0.30
87.06

Sebaran adopsi adalah merupakan perbandingan jumlah peternak yang menerapkan
inovasi teknologi PSDS terhadap total anggota (seluruh anggota kelompok). Jadi jumlah
peternak yang menerapkan komponen teknologi dengan pendekatan PSDS adalah
sebanyak 52,78% (klasifikasi sedang. Intensitas adopsi tertinggi adalah pemanfaatan
teknologi Inseminasi Buatan (IB) yang sudah dilakukan hampir sebagian besar peternak
dilokasi kajian. Demikian halnya dengan sistem perkandangan menetap dan rata-rata
permanen telah dilaksanakan peternak dengan baik. Adopsi terendah adalah pada
kegiatan pencatatan (recording), dimana peternak masih yakin dengan daya ingat yang
dimiliki saat ini serta masih menganggap pencatatan adalah sesuatu pekerjaan yang tidak
diperlukan. Namun demikian secara umum tingkat adopsi kelompok peternak di desa
Sambangan terlihat sangat bagus yaitu dengan diperolehnya nilai perhitungan sebanyak
87,06%. dimana klasifikasi tingkat adopsi masuk pada katagori dengan tingkat adopsi
tinggi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Tingkat adopsi peternak terhadap inovasi teknologi pendukung program PSDS di
Desa Sambangan Kabupaten Buleleng dilihat dari tingkat pengetahuan masuk
katagori tinggi, sedangkan untuk sikap dan prilakunya adalah cukup baik dengan
katagori sedang.
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2. Tingkat adopsi kelompok peternak terhadap komponen teknologi pendukung program
PSDS secara umum sangat bagus yang masuk dalam kategori tinggi, hal ini tidak
terlepas dari pembinaan petugas dan program kegiatan pemerintah daerah yang telah
dilaksanakan sebelumnya, yaitu program Simantri.

Saran
1. Masih banyak terdapat peluang-peluang peningkatan adopsi seperti dalam
pengelolaan manajemen pakan ternak serta terkait penyakit dan kesehatan hewan
yang belum begitu jelas dipahami oleh peternak di lokasi kajian, sehingga melalui
bimbingan teknis terkait hal tersebut sangat diharapkan dalam pengembangan ternak
sapi bali dilokasi kajian.
2. Pengembangan sapi bali di kawasan lahan kering terutama di bagian Bali Utara
sangat dominan dengan ternak sapi pembibitan (terkait ketersediaan pakan),
sehingga pengolahan limbah perlu ditingkatkan untuk memberikan penghasilan
tambahan dalam usaha ternaknya. Seperti kita ketahui bahwa dalam usaha ternak
pembibitan akan jauh lebih rendah nilai produksi yang diperoleh dibandingkan
dengan usaha ternak sapi penggemukan, sehingga hasil sampingan berupa limbah
ternak dapat memebrikan manfaat sebagai sumber pendapatan peternak sapi.
UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih disampaikan kepada Tim survey kegiatan Dampak Inovasi
Teknologi SL-PTT dan PSDS di Bali untuk TA. 2016 atas kerjasamanya dalam kegiatan,
serta Kepala BPTP Bali yang telah mempercayakan kegiatan tersebut kepada Tim. Tidak
lupa juga terimakasih kepada PPL dan petugas Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Buleleng atas dukungannya selama kegiatan survey dilaksanakan, sehingga
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PRILAKU PETANI TERHADAP TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH
CAIR KOPI MENJADI PUPUK ORGANIK DI LOKASI
PENDAMPINGAN KAWASAN KOPI DI BALI
Putu Sweken Elizabeth dan I Ketut Kariada
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. Bay Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan, 80222
Email: sweken_84@yahoo.co.id
ABSTRAK
Tujuan penulisan untuk mengetahui prilaku petani terhadap teknologi pengolahan
limbah kopi menjadi pupuk organik di lokasi pendampingan kawasan kopi di Bali.
Kelompok tani yang dijadikan sample Kelompok Giri Tani, Desa Wanagiri, Kecamatan
Sukasada, Kabupaten Buleleng. Data dikumpulkan selama 2 (dua) bulan yaitu dari bulan
April sampai dengan Juni 2017. Medode pengupulan data dengan mewawancarai petani
yang dijadikan sebagai responden sebanyak 30 orang. Wawancara terhadap responden
mengunakan daftar pertanyaan terstruktur (koesioner). Observasi juga dilakukan untuk
melihat langsung teknis pengolahan limbah kopi menjadi pupuk organik. Data yang
dikumpulkan berupa data primer meliputi data tentang sikap, pengetahuan dan
keterampilan petani dalam mengolah limbah kopi menjadi pupuk organik. Data sekunder
diperoleh dari studi literatur mengenai teknologi pemanfaatan limbah kopi, serta hasilhasil kajian lainnya tetang pengolahan limbah kopi menjadi pupuk organik. Dari hasil
dan pembahasan diketahui bahwa sikap petani menunjukkan perubahan sikap yang
positif terhadap teknologi pengolahan limbah kopi menjadi pupuk organik. Sikap petani
meningkat dari 30 % persen pada tahun 2016 menjadi 60% pada tahun 2017.
Pengetahuan petani juga meningkat dari 25 % pada tahun 2016 menjadi 75% pada
tahun 2017. Keterampilan petani mengolah limbah kopi menjadi pupuk organik
meningkat dari 10 % tahun 2015 menjadi 50% pada tahun 2017. Dapat disimpulkan
bahwa teknologi pengolahan limbah kopi menjadi pupuk organik di kelompok Giri Tani
telah mampu meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan petani. Disarankan
agar teknologi pengolahan limbah kopi di di kelompok Giri Tani dapat terus dilanjutkan
oleh petani karena mampu memberikan manfaat bagi petani kopi itu sendiri.
Kata kunci : limbah kopi, prilaku petani, pupuk organic
PENDAHULUAN
Kawasan MPIG kopi arabika Kintamani mencakup daerah Kintamani, Pelaga dan
Sukasada. Ketiga kawasan ini merupakan daerah kopi bersertifikasi IG khususnya di
Kecamatan Kintamani sementara di Subak Wanagiri Kecamatan Sukasada bersertifikat
Organic Control Union dan Rain Forest. Dalam pelaksanaan aktivitas di semua kawasan
ini masih ditemukan permasalahan penanganan limbah yang merupakan temuan Mayor.
Untuk itulah dilakukan peningkatan kapasitas anggota kelompok melalui introduksi
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wawasan pertanian organik, dengan penyampaian materi pengolahan limbah kopi sebagai
pupuk organik.
Teknologi olah basah kopi telah menghasilkan limbah cair yang sangat banyak. Dalam
pencucian ini volume 1 kilogram biji kopi dicuci dengan 3 liter air. Limbah ini
sesungguhnya potensi untuk menghasilkan pupuk cair atau pupuk hayati. Limbah cair
umumnya dibuang ke lahan petani sehingga berpotensi mencemari lahan dan
mengakibatkan tanaman mati. Dengan dihasilkannya limbah dengan volume yang sangat
besar dan berpotensi mencemari lingkungan dalam kegiatan pendampingan kawasan kopi
dilakukan proses pengolahan limbah cair menjadi pupuk organik.
Proses yang dilakukan adalah dengan melakukan fermentasi dengan
menggunakan mikro organisme lokal (MOL). Sebelum difermentasi maka dilakukan
pembuatan larutan MOL untuk selanjutnya memfermentasi limbah yang telah terkumpul.
Berdasarkan inovasi yang dikembangkan oleh BPTP Bali maka pembuatan MOL dapat
dilakukan sebagai berikut: (a) Mikroba diambil atau ‘dipancing’ dari sumbernya dengan
menggunakan gula sebagai media tumbuh. Selanjutnya mikroba akan berkembangbiak
dengan adanya energi dari gula yang sekaligus memproses limbah padat kulit kopi
ataupun limbah cair menjadi pupuk hayati
Bimbingan teknis pengolahan limbah cair kopi menjadi pupuk organik dilakukan
sejak tahun 2016 terhadap anggota kelompok Giri Tani. Bentuk bibingan melalui
kegiatan sosialisasi dan sekolah lapang. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa perubahan
perilaku yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan petani terhadap teknologi pengolahan
limbah cair kopi menjadi pupuk organik belum optimal sehingga tahun 2017 materi
bimbingan tetap dilanjutkan. Tujuannya agar terjadi peningkatan prilaku petani terhadap
teknologi pengolahan limbah cair kopi menjadi pupuk organik.
METODOLOGI
Untuk mengetahui respon petani terhadap teknologi pengolahan limbah cair kopi
sebagai pupuk organik maka dilakukan wawancara dengan petani di kelompok Giri Tani
Desa Wanagiri, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada Buleleng. Petani yang dipilih
sebagai responden adalah petani anggota kelompok sebanyak 20 responden. Data yang
dikumpulkan dianalisis dengan mengamati perubahan sikap, pengetahuan dan
keterampilan petani terhadap teknologi teknologi pengolahan limbah kopi sebagai pupuk
organik. Hasil analisis tahun 2017 kemudian dibandingkan dengan data tahun 2016,
sehingga diketahui perubahan yang terjadi pada sikap, pengetahuan dan keterampilan
petani.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Adopsi petani peserta kajian terhadap komponen teknologi menunjukkan bahwa
pilihan teknologi pengolahan limbah kopi sebagai pupuk organik mampu mengubah
prilaku petani. Tahun 2016 dari 30 orang responden petani yang menunjukkan sikap
tertarik sebanyak 9 orang atau 30%. Petani yang mengerti tentang cara mengolah limbah
cair menjadi pupuk organi sebanyak 8 orang atau 25 %. Petani yang sudah melakukan
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pengolahan limbah cair kopi menjadi pupuk organik sebanyak 3 orang atau 10 %. Secara
lebih rinci respon petani terhadap teknologi pengolahan limbah kopi menjadi pupuk
organik tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Respon Petani Terhadap Teknologi Pebgolahan Limbah Kopi Menjadi Pupuk
Organik Tahun 2016
No
Respon petani Sikap
Jumlah responden
Persentase
(orang)
(%)
1 Sikap petani terhadap teknologi
9
30
pengolahan limbah cair kopi menjadi
pupuk organik.
2 Pengetahuan Petani mengolah limbah
8
25
cair kopi menjadi pupuk organik.
3 Keterampilan
petani
mengolah
3
10
limbah cair kopi menjadi pupuk
organik.
Sumber : diolah dari data primer
Tahun 2017 dari 30 orang responden petani yang menunjukkan sikap tertarik
sebanyak 18 orang atau 60%. Petani yang mengerti tentang cara mengolah limbah cair
menjadi pupuk organi sebanyak 23 orang atau 75 %. Petani yang sudah melakukan
pengolahan limbah cair kopi menjadi pupuk organik sebanyak 15 orang atau 50 %.
Secara lebih rinci respon petani terhadap teknologi pengolahan limbah kopi menjadi
pupuk organik tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 2. Respon Petani Terhadap Teknologi Pengolahan Limbah Cair Kopi menjadi
Pupuk Organik Tahun 2017.
No
Respon petani Sikap
Jumlah responden
Persentase
(orang)
(%)
1 Sikap petani terhadap teknologi
18
60
pengolahan limbah cair kopi menjadi
pupuk organik.
2 Pengetahuan Petani mengolah limbah
23
75
cair kopi menjadi pupuk organik.
3 Keterampilan petani mengolah limbah
15
50
cair kopi menjadi pupuk organik.
Sumber : diolah dari data primer
Hasil survey didapatkan terjadi peningkatan sikap Adopsi petani peserta kajian
terhadap komponen teknologi menunjukkan bahwa pilihan teknologi pengolahan limbah
kopi sebagai pupuk organik mampu mengubah prilaku petani dari 30 % persen pada
tahun 2016 menjadi 60% pada tahun 2017. Pengetahuan petani juga meningkat dari 25 %
pada tahun 2016 menjadi 75% pada tahun 2017. Keterampilan petani mengolah limbah
kopi menjadi pupuk organik meningkat dari 10 % tahun 2015 menjadi 50% pada tahun
2017.
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Tabel 2. Perubahan Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan Petani terhadap Teknologi
Pengolahan Pupuk Cair Kopi menjadi Pupuk Organik Tahun 2017
No
Respon petani Sikap
Tahun 2016
Tahun 2017
1 Sikap petani terhadap teknologi
30
60
pengolahan limbah cair kopi menjadi
pupuk organik.
2 Pengetahuan Petani mengolah limbah
15
75
cair kopi menjadi pupuk organik.
3 Keterampilan
petani
mengolah
10
50
limbah cair kopi menjadi pupuk
organik.
Sumber : diolah dari data primer
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 terjadi perubahan
prilaku petani terhadap teknologi pengolahan limbah cair kopi menjadi pupuk organic
kearah positif. Telihat dari peningkatan persentase sikap, pengetahuan dan keterampilan
petani.
Saran
Disarankan agar pembinaan teknologi pengolahan limbah cair kopi menjadi pupuk
organik terus dilakukan dan ditingkatkan sehingga sikap, pengeahuan dan keterampilan
petani mencapai 100 %.
DAFTAR PUSTAKA
BBSDLP, 2008. Laporan Pelatihan Olah Limbah di Kawasan Prima Tani Gianyar.
Kerjasama dengan BPTP Bali.
Cho, KewHan. 2004. Natural Farming. Korea.
Dinas Perkebunan Provinsi Bali Tahun 2008. Persiapan Buku Spesifikasi Perlindungan
Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani, 17 p.
Guntoro, S., M. Londra, M. Mastra S. dan Sriyanto. 2005. Pengkajian Integrasi
Pengembangan Ternak
dan Tanaman Kopi. Proyek PAATP - BPTP
Bali.Buleleng. BPTP Bali.
Kariada, 2013. Lap Akhir Model pengembangan pertanian melalui inovasi M-P3MI
Gianyar, BPTP Bali.
Kariada, dkk. 2015 Lap akhir Pendampingan Kawasan Perkebunan Kopi Kabupaten
Bangli. BPTP Bali.
Kariada, dkk, 2016. Laporan Akhir Model Pendampingan Kawasan Kopi tahun 2016,
BPTP Bali.
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Lab Mikro Biologi, Univ Udayana, 2016. Hasil analisis Sample Limbah Cair Kopi
Sukasada Buleleng. Universitas Udayana, Bali.
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PEMANFAATAN SUMBERDAYA LOKAL MENDUKUNG
USAHATANI-TERNAK DI SIMATRI DESA BAHA,
KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG
I Gusti Lanang Patra Adiwirawan, Putu Sweken Elizabeth
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. Bay pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan, Bali 80222
Email:lanang.patra@yahoo.com

ABSTRAK
Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui seberapa besar Simantri Desa Baha,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dalam memanfaatkan sumberdaya lokal untuk
usahatani-ternak. Pemilihan responden dilakukan dengan metode purposive sampling
yauti memilih petani yang merupakan anggota Simantri dengan dasar pertimbangan
kelompok Simantri di Desa Baha Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tersebut telah
beroperasi lebih dari lima tahun yaitu sejak tahun 2009. Pengambilan data dilakukan
selama dua bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan April 2016. Metode
pengumpulan data dengan wawancara secara langsung kepada petani dan observasi ke
lokasi Simantri. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer
meliputi biaya usahatani, jenis sumberdaya lokal yang dimanfaatkan dalam berusaha
tani-ternak, dan persentase penggunaan sumberdaya lokal dalam berusahatani-ternak.
Data sekunder berupa studi literatur tentang usahatani-ternak dan tentang pemanfaatan
sumberdaya lokal. Dari hasil dan pembahasan diketahui bahwa penggunaan sumberdaya
lokal dalam mendukung usahatani-ternak pada Simantri di Desa Baha, Kecamatan
Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali terdapat pada aspek usaha ternak sapi
Simantri sebesar 80,87 % menggunakan sumberdaya lokal dan 13,55 % menggunakan
sumberdaya dari luar. Pada aspek usahatani sebesar 70% persen menggunakan
sumberdaya lokal dan 30% menggunakan sumberdaya dari luar. Dapat disimpulkan
bahwa kelompok Simantri di Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
sebagian besar telah memanfaatkan sumberdaya lokal dalam berusahatani-ternak.
Disarankan agar ke depan pemanfaatan sumber daya lokal untuk usahatani-ternak oleh
kelompok Simantri di Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dapat
ditingkatkan lagi.
Kata kunci: Usahatani, Sumberdaya lokal, Simantri
PENDAHULUAN
Sistem usahatani merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan sumberdaya alam
yang ada. Saat ini penerapan sistem usahatani lebih mengarah ke sistem usahatani
terintegrasi karena dianggap paling tepat untuk mengoptimalkan penggunaan sumberdaya
yang ada melalui prinsip zero waste, dimana dalam suatu proses usahatani semua
komponen dapat di manfaatkan secara maksimal sampai tidak terdapat limbah. Simantri
dicanangkan sejak tahun 2009 sebagai salah satu program prioritas pemerintah Provinsi
Bali dalam mewujudkan Bali organik dan visi Bali MANDARA (Maju, Aman, Damai
dan Sejahtera), ( Wisnuardana, 2009).
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Simantri adalah upaya terobosan dalam mempercepat adopsi alih teknologi
pertanian kepada masyarakat perdesaan. Simantri menggabungkan sektor pertanian
dengan sektor pendukungnya baik secara vertikal maupun horizontal sesuai potensi
masing-masing wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang
ada. Inovasi teknologi yang diintroduksikan berorientasi pada pengembangan usaha
pertanian tanpa limbah (zero waste) dan menghasilkan 4 F (food, feed, fertilizer dan fuel).
Kegiatan utama Simantri adalah mengintegrasikan usaha budidaya tanaman dan ternak,
dimana limbah tanaman diolah untuk pakan bermutu (makanan ternak) dan cadangan
pakan pada musim kemarau, limbah ternak (feses dan urin) diolah untuk menjadi bio gas,
bio urine, pupuk organik dan bio pestisida ( Wisnuardana, 2009).
Ruang Lingkup Program Simantri Simantri merupakan sistem pertanian dengan
mengoptimalkan semua potensi sumberdaya lokal yang ada, dengan orientasi pada
kegiatan usahatani bebas limbah (zero waste). Pada pelaksanaannya diharapkan mampu
menumbuhkan integrasi horizontal dan vertikal sehingga memberikan peningkatan
produktivitas usahatani, peningkatan efisiensi, peningkatan nilai tambah (added value)
yang akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani (Adijaya dan Kamandalu, 2011).
Menurut Rai Yasa, 2012, Melalui pola pertanian terintegrasi, usaha pertanian
berpotensi berlanjut dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial; karena selain diperoleh
peningkatan pendapatan, efisiensi usaha komoditas yang diintegrasikan (tanaman-ternak),
juga berpotensi memunculkan lapangan kerja baru, serta bersifat ramah lingkungan
dengan jalan mengintegrasikan kegiatan pemeliharaan ternak dengan kegiatan usahatani
lainnya, akan dihasilkan efisiensi biaya produksi yang tinggi. Pakan dari tanaman dapat
berupa residu limbah padat dapat diolah menjadi pupuk organik, limbah padat juga dapat
di olah menjadi Bio gas, limbah cair dapat diolah menjadi Bio urin, semua hal tersebut
akan memberi nilai tambah bagi pendapatan petani ( Wisnuardhana, 2009).
Desa Baha sebagai desa agraris mempunyai potensi yang sangat besar dalam
pengembangan sektor pertanian terutama padi sawah, palawija dan sayuran. Keadaan
peternakan di Desa Baha dan Kelurahan Lukluk, didominasi oleh peternakan ayam
kampung, babi, anjing, dan sapi. Sapi merupakan peternakan yang diunggulkan di kedua
daerah ini, hal ditunjukkan dari keseriusan pemerintah untuk membantu peternakan sapi
di kedua daerah tersebut, kebijakan pemerintah tersebut disambut dengan baik oleh
peternak, hal ini dicerminkan dari keberhasilan kelompok ternak (Simantri) merebut
predikat juara pada lomba kelompok Simantri se Bali.
METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di dua kelompok Simantri di Desa Baha dan
Kelurahan Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, kedua kelompok Simantri
tersebut sudah dikembangkan sejak tahun 2009 dan 2010 telah berproduksi dan
merupakan kelompok program Simantri yang pernah sebagai Simantri terbaik di propinsi
Bali. Responden ditentukan secara sensus seluruh anggota kelompok Simantri Desa Baha
dan Keluruhan Lukluk yang berjumlah 45 orang masing-masing 22 orang di Desa Baha
dan 23 orang di Kelurahan Lukluk.
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Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data bersumber
dari data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dan data
sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang diperoleh dari sumber pustaka, dan
catatan dari pustaka ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian
yang dilakukan. Analisis yang dilakukan sebagai pendahulan yaitu tabulasi data,
mengolah data mentah dari lapangan menjadi data masukan yang diperlukan untuk
analisis. Analisis deskriptif dikerjakan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi
dalam usaha pengembangan Simantri.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung terdiri dari 7 dusun, dengan
luas wilayah 512,98 Ha. Jarak dari ibu kota Kabupaten Badung 7 km di sebelah utara,
dengan ketinggian tempat 250 meter di atas permukaan laut. Desa Baha yang luasnya
512,98 Ha, hampir separuhnya (53,22 %) merupakan tanah persawahan. Komoditas
utama yang diusahakan adalah padi sawah, kacang panjang, tomat, cabe dan mentimun.
dan tanaman buah-buahan seperti: jeruk, rambutan, manggis, mangga, pisang, pepaya,
durian, anggur, salak, jambu air, nangka dan nenas.
Keadaan peternakan di Desa Baha dan Kelurahan Lukluk, didominasi oleh
peternakan ayam kampung, babi, dan sapi. Sapi merupakan peternakan yang diunggulkan
di kedua daerah ini, hal ditunjukkan dari keseriusan pemerintah untuk membantu
peternakan sapi di kedua daerah tersebut, kebijakan pemerintah tersebut disambut dengan
baik oleh peternak, hal ini dicerminkan dari keberhasilan kelompok ternak (Simantri)
merebut predikat juara pada lomba kelompok Simantri se Bali.
Banyak limbah pertanian tanaman pangan yang dapat digunakan sebagai pakan
ternak sapi, seperti dedak padi dedak jagung jerami padi, jerami jagung, jerami kacang
tanah, kulit kakao, kulit kopi,dan masih banyak lagi yang lainnya. Umumnya limbah
pertanian kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan rumput. Untuk meningkatkan
kualitas limbah pertanian sebagai pakan sapi, harus difermentasi terlebih dahulu.
Tanaman yang di integrasikan dengan program simantri Integrasi Ternak dan
Tanaman Pangan Integrasi ternak dalam usaha tani adalah menempatkan dan
mengusahakan sejumlah ternak sapi di areal tanaman tanpa mengurangi aktivitas dan
produktivitas tanaman bahkan keberadaan ternak sapi ini dapat meningkatkan
produktivitas tanaman sekaligus meningkatkan produksi sapi itu sendiri.
Ternak sapi yang diintegrasikan dengan tanaman mampu memanfaatkan produk
ikutan dan produk samping tanaman (sisa-sisa hasil tanaman) untuk pakan ternak dan
sebaliknya ternak sapi dapat menyediakan bahan baku pupuk organik sebagai sumber
hara yang dibutuhkan tanaman. Usaha pemeliharaan ternak sapi dalam suatu kawasan
persawahan dapat memanfaatkan secara optimal sumberdaya lokal dan produk samping
tanaman padi. Pola pengembangan ini dikenal dengan sistem integrasi padi ternak (SIPT).
Usahatani Padi
Rata-rata biaya usahatani padi per musim tanam adalah sebesar Rp.4,905,000.
Sewa lahan, pupuk kandang dan penggunaan tenaga kerja dalam keluarga merupakan
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input dari dalam yang secara riil petani tidak mengeluarkan dalam bentuk tunai. Secara
finansial biaya-biaya usahatani tetap dihitung menggunakan satuan rupiah. Diketahui
rata-rata penggunaan input lokal pada usahatani padi untuk satu kali musim tanam oleh
Simantri Desa Baha dan Kelurahan Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3.430.000,- dengan luas lahan usahatani rata-rata 49 are,
atau 70 % dari total biaya.
Input luar adalah input usahatani yang diperoleh dari luar, dan biaya yang
dikeluarkan dalam bentuk tunai. Yang termasuk biaya luar adalah pembelian pupuk
Ponska, pupuk Urea, Pestisida, dan tenaga kerja dari luar keluarga. Diketahui rata-rata
penggunaan input luar pada usahatani padi untuk satu kali musim tanam oleh Simantri
Desa Baha dan Kelurahan Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2015
adalah sebesar Rp. 1.355.000,-, atau 30 % dari biaya total yang dikeluarkan. Secara rinci
penggunaan input usaha tani padi oleh Simantri di Desa Baha dan Kelurahan Lukluk
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Persentase penggunaan input lokal pada usahatani padi oleh Simantri di Desa
Baha dan Kelurahan Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun
2015.
Uraian Biaya
Harga/SaN0
Jlm.Fisik
Persentase
Usahatani
tuan (Rp)
1
2
3
4
5

Lahan (Are)
P.Kandang(Kg)
Ponska(Kg)
Urea (Kg)
Pestisida (Lt)

49
490
50
50
2

50,000
1,000
1,500
1,200
50,000

2,450,000
490,000
75,000
60,000
100,000

49.95
9.99
1.53
1.22
2.04

6

Tenaga kerja luar
keluarga (HOK)

16

70,000

1,120,000

22.83

7

Tenaga kerja dalam
keluarga (HOK)

7

70,000

490,000

9.99

8
Bibit (Kg)
12
Total
Sumber : Analisis data primer 2015

10,000

120,000
4,905,000

2.45
100

Usaha Ternak Sapi
Total biaya untuk usaha ternak sapi oleh Simantri di Desa Baha dan Kelurahan
Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2015 untuk setiap ekor sapi betina
adalah sebesar Rp. 8,120,556,-. Dari biaya-biaya yang dikeluarkan sebagian besar berasal
dari input lokal yaitu meliputi sewa lahan, bibit sapi hijauann pakan ternak biaya tenaga
kerja pemeliharaan. Input dari luar berupa biaya pembuatan kandang, pembelian pakan
penguat, dan obat-obatan untuk ternak.
Analisis finansial diketahui penggunaan input lokal sebesar Rp. 1.100.000,- atau
sebesar 13,55 % dari total biaya yang dikeluarkan. Penggunaan Input lokal sebesar Rp.
7.020.556,- atau sebesar 80,87%. Secara lebih rinci penggunaan input lokal pada usaha
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ternak sapi oleh Simantri di Desa Baha dan Kelurahan Lukluk Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Persentase penggunaan input lokal pada usaha ternak sapi oleh Simantri di Desa
Baha dan Kelurahan Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun
2015.
N0
1
2
3

Uraian Biaya Usahatani
Sewa Lahan
Bibit sapi
Pembuatan Kandang
Pakan penguat berupa polard

Hijauan Pakan ternak
4
Obat-obatan
Biaya
tenaga
kerja
5
pemeliharaan
Total biaya
Sumber : Diolah dari data primer 2015

Biaya

Persentase

128,889
4,266,667
450,000

1,59
52,54
6,16

500,000

6,16

1,575,000
100,000

19,40
1,23

1,050,000

12,93

8,120,556

100

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pembahasan dan hasil diketahui bahwa penggunaan sumberdaya lokal dalam
mendukung usahatani-ternak pada Simantri di Desa Baha, Kecamatan Mengwi,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali terdapat pada aspek usaha ternak sapi Simantri sebesar
80,87 % menggunakan sumberdaya lokal dan 13,55 % menggunakan sumberdaya dari
luar. Pada aspek usahatani sebesar 70% persen menggunakan sumberdaya lokal dan 30%
menggunakan sumberdaya dari luar. Dapat disimpulkan bahwa kelompok Simantri di
Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sebagian besar telah memanfaatkan
sumberdaya lokal dalam berusahatani-ternak.
Saran
Disarankan agar ke depan pemanfaatan sumber daya lokal untuk usahatani-ternak
oleh kelompok Simantri di Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dapat
ditingkatkan lagi.
DAFTAR PUSTAKA
Adijaya, IN dan AANB Kamandalu. 2011. Adopsi Prima Tani Menjadi Program System
Pertanian Teritegrasi (Simantri) di Provinsi Bali. Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian. Denpasar.
Adnyana MO. 2008. Lintasan dan marka jalan menuju ketahanan pangan terlanjutkan
dalam era perdagangan bebas. Pengembangan Inovasi Pertanian I (1): 17-46.
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Sukamandi.
Budianto, Joko, 2002. Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peningkatan
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HUBUNGAN KARAKTERISTIK PETANI DENGAN PENERAPAN
TEKNOLOGI ATABELA LEGOWO 2:1
(Studi Kasus di Subak Umadesa, Desa Kubutambahan, Kecamatan
Kubutambahan,Kabupaten Buleleng )
Agung Prijanto, I Made Suwijana dan Berlian Natalia
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar - Selatan, Bali, 80222
Email : prijantoagung@yahoo.co.id
ABSTRAK
Tanam benih langsung (TABELA) pada padi sawah di Indonesia termasuk teknologi yang
baru dipraktekkan. Akan tetapi teknologi ini sebenarnya telah lama dikenal oleh petani
petani kita terutama untuk budidaya padi gogo atau gogo rancah. Salah satu dasar
dikembangkannya teknologi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi, terutama
efisiensi di dalam penggunaan tenaga kerja tanam. Disamping itu, teknologi ini juga
memiliki beberapa kelebihan antara lain memperpendek umur panen dan dapat
meningkatkan hasil panen. Sejalan dengan itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan karakteristik petani dalam penerapan teknologi atabela legowo 2:1. Penulisan
ini dilakukan dengan memberikan kuisioner pada petani kooperator berjumlah 17 orang
petani dalam kegiatan denfarm 8 Ha di Subak Umadesa, Desa Kubutambahan,
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Metode penulisan ini yaitu dengan
menggunakan metode deskriptif kualitif dan kuantitatif sederhana. Hasil penulisan
menunjukkan factor-faktor karakteristik petani yang mempengaruhi penerapan teknologi
Atabela Legowo 2:1 adalah umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota dalam keluarga,
pengalaman berusahatani padi, dan luas kepemilikan lahan sangat berpengaruh dalam
penerapan teknologi atabela legowo 2:1 dan ada factor eksternal yang mempengaruhi
salah satunya penebas.
Kata Kunci : karakteristik petani, teknologi atabela legowo 2:1
PENDAHULUAN
Padi merupakan pangan utama penduduk Indonesia yang sebagian besar
dibudidayakan sebagai sebagai padi sawah, kegiatan dalam bercocok tanam padi secara
umum meliputi pembibitan, persiapan lahan, pemindahan bibit, pemupukan,
pemeliharaan (pengairan, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit) dan Panen.
Dewasa ini telah di perkenalkan berbagai teknologi budidaya padi antara lain budidaya
sistem Tanam Benih Langsung (TABELA) atau TABELA Legowo 2 : 1. Salah satu dasar
dikembangkannya teknologi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi, terutama
efisiensi di dalam penggunaan tenaga kerja tanam. Disamping itu, teknologi ini juga
memiliki beberapa kelebihan antara lain memperpendek umur panen dan dapat
meningkatkan hasil panen.
Peningkatan
produksi, produktivitas dan efesiensi serta daya saing produk
pertanian khusunya padi dapat diwujudkan apabila didukung dengan peningkatan
penguasaan teknologi tepat guna. Pemanfaatan teknologi tepat guna secara optimal akan
dapat terwujud apabila ada alih teknologi dari pencipta atau pemilik teknologi kepada
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masyarakat pengguna teknologi. Kenyataan menunjukkan bahwa penemuan-penemuan
baru mengenai teknologi cukup pesat baik oleh masyarakat, dunia usaha, perguruan
tinggi, lembaga-lembaga penelitian, dan pengembangan pemerintah maupun swasta dan
lain sebagainya.
Dalam penerapan teknologi ini di subak Umadesa Desa Kubutambahan
Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dalam kegiatan Demfarm Atabela
Legowo 2:1 diperlukan transfer inovasi kepada pengguna dalam hal ini petani, dimana
inovasi yang akan diintroduksi harus mempunyai banyak kesesuaian (daya adaptif)
terhadap kondisi biofisik, social, ekonomi dan budaya yang ada dipetani sehingga untuk
melaksanakan intensifikasi dalam penerapan Teknologi Atabela Legowo 2:1 diperlukan
rakitan teknologi yang mudah diadopsi petani dalam artian secara teknis mudah
diterapkan, secara ekonomis menguntungkan, secara sosial budaya dapat diterima dan
tidak merusak lingkungan. Sejalan dengan itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor karakteristik petani (umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga,
pengalaman berusahatani dan luas kepemilikan lahan) yang saling berhubungan dengan
penerapan Teknologi Atabela Legowo 2:1.
METODE
Penelitian dilaksanakan pada Maret - Juli 2017. Lokasi penelitian bertempat di
Subak Umadesa Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng
Provinsi Bali. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan
pertimbangan bahwa desa Kubutambahan merupakan lokasi Dermfarm Atabela Jarwo
2:1.
Kajian ini merupakan riset deskriptif, yaitu kegiatan penelitian yang bertujuan
untuk menjelaskan, merinci, dan membuat deskripsi terhadap suatu gejala atau obyek
yang diteliti (Mardikanto, 2001). Sevilla et al. (1993) menyatakan bahwa penelitian
deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang
keadaan-keadaan nyata sekarang. Informasi yang dikumpul meliputi: karakteristik petani
seperti umur, pendidikan, jumlah anggota dalam keluarga, pengalaman usahatani dan luas
kepemilikan lahan.
Pengambilan sampel dilakukan dengan sengaja (purposive sampling) pada petani
kooperator yang terlibat dalam Demfarm Atabela Jarwo 2:1 seluas 8 Ha. Teknik
pengambilan sampel dengan sampel acak sederhana (simple random sampling) terhadap
17 orang petani (responden). Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner.
Data sekunder diperoleh dari Dinas atau instansi terkait dan analisa data dengan metode
deskriptif kualitif dan kuantitatif sederhana.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani
Karakteristik petani adalah ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang
petani yang ditampilkan melalui pola pikir, pola sikap dan pola tindakan terhadap
lingkungannya (Mislini, 2006). Ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh petani meliputi
beberapa faktor atau unsur-unsur yang melekat pada diri seseorang dapat dikatakan
sebagai karakteristik petani.
Pengkategorian responden dari masing-masing indikator dilakukan dengan teknik analisis
deskriptif (Arikanto, 1998). Analisis deskriptif diharapkan dapat mampu menggambarkan
karakteristik petani yang melaksanakan usahatani Padi di Desa Kubutambahan
Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Proporsi responden
berdasarkan distribusi karakteristik petani yang berusahatani Padi dengan Atabela
Legowo 2:1 di Subak Umadesa Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan
Kabupaten Buleleng Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi Karakteristik Petani Responden
Karakteristik Petani
Umur (tahun)

Tingkat Pendidikan (tahun)

Jumlah anggota Keluarga (orang)

Pengalaman Berusahatani (tahun)

Luas Pemilikan Lahan (Ha)

Kategori
Muda (< 39)
Sedang (39 – 52)
Tua (>52)
Rendah (< 9.8)
Sedang (9.8 – 13.07)
Tinggi (> 13.07)
Rendah (< 3)
Sedang (3- 4)
Tinggi (> 4)
Rendah (< 11)
Sedang (11 – 14)
Tinggi (> 14 )
Sempit (< 0,5 Ha)
Sedang (0,5 - 1 Ha)
Tinggi (> 1 Ha)

Jumlah
N
3
6
8
15
2
0
6
9
2
5
4
8
14
2
1

%
18
35
47
88
12
0
35
53
12
29
24
47
82
12
6

Hubungan Tingkat Umur Dalam Penerapan Teknologi Atabela Legowo 2:1
Tabel 1 menunjukkan bahwa umur responden dikategorikan muda yaitu hanya
sebesar 18%. Umur petani di Desa Kubutambahan ini bervariasi antara 30 sampai dengan
57 tahun dan rata-rata umur mereka adalah diatas 52 tahun. Berdasarkan umur petani padi
di Desa Kubutambahan tergolong usia tidak produktif. Diharapkan dalam usia ini, petani
mampu melaksanakan pekerjaan terutama dalam pengelolaan usahatani padi serta dapat
mengembangkan potensi yang mereka miliki. Menurut Mappiare (1983), ada
kecenderungan bagi seseorang yang berusia tiga puluh lima tahun ke atas untuk lebih
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memantapkan dirinya dalam bekerja, berkenaan dengan semakin tingginya biaya hidup
yang perlu dikeluarkan.

Gambar 1. Umur Petani
Hubungan Tingkat Pendidikan Dalam Penerapan Teknologi Atabela Legowo 2:1
Pendidikan formal petani Padi di Desa KubutambahanKecamatan Marawola
bervariasi mulai dari Sekolah Dasar (SD) s/d Perguruan Tinggi, dengan kisaran lama
pendidikan 6-17 tahun, atau rata-rata kurang dari 9,8 tahun. Lama pendidikan ini
menggambarkan petani di Desa Kubutambahan tamat Sekolah Dasar (SD). Rata-rata
tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh petani di Desa
Kubutambahan
dikategorikan rendah, yaitu sebesar 88.0 %.
Umumnya pendidikan berpengaruh terhadap cara dan pola berpikir petani, sebab
pendidikan merupakan suatu proses pengembangan pengetahuan, keterampilan maupun
sikap petani yang dilaksanakan secara terencana, sehingga memperoleh perubahanperubahan dalam peningkatan hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang,
semakin berkembang pola berpikirnya sehingga dapat dengan mudah mengambil
keputusan dalam melakukan sesuatu dengan baik termasuk keputusan dalam kegiatan
usahatani padi.
Tingkat pendidikan berpengaruh juga terhadap adopsi inovasi teknologi,
khususnya teknologi budidaya padi. Petani yang berpendidikan tinggi lebih bisa
membudidayakan padi ke arah agribisnis, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan rumah
tangga. Karena pendidikan dapat mendorong tumbuhnya kreatifitas sehingga mampu
menangkap peluang atau kesempatan berusaha.
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Gambar 2. Pendidikan Petani

Hubungan Jumlah anggota dalam keluarga dalam Penerapan Teknologi Atabela
Legowo 2:1
Jumlah anggota keluarga berdampak negatif terhadap kemajuan usahatani apabila
anggota keluarga tersebut tidak menyumbangkan tenaganya. Bagi anggota keluarga yang
menganggur hanya akan menambah beban bagi keluarga. Akibatnya pengeluaran
keluarga menjadi lebih banyak daripada pendapatan yang diperoleh dari usahatani
termasuk usahatani padi. Jumlah anggota dalam keluarga petani di Desa Kubutambahan
adalah 2-4 orang, atau rata-rata 3,8 orang. Jumlah anggota keluarga berada pada kategori
sedang (3 – 4 orang) yaitu sebesar 53 %.

Gambar 3. Jumlah Anggota Keluarga Petani

467

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Hubungan Pengalaman Berusahatani Dalam Penerapan Teknologi Atabela Legowo
2:1
Pengalaman berusahatani padi yang dimiliki oleh petani di Desa Kubutambahan
dikategorikan tinggi yaitu sebesar 47%. Kisaran pengalaman usahatani yang dimiliki oleh
petani yaitu 2-30 tahun, atau rata-rata lebih 14 tahun. Secara teoritis petani yang lebih
berpengalaman dalam menangani usahatani padi cenderung akan lebih selektif dalam
memilih dan menggunakan jenis inovasi teknologi yang akan diterapkannya, daripada
petani yang pengalamannya masih kurang (rendah). Pengalaman berusahatani memegang
peranan penting dalam upaya mengefisienkan faktor-faktor produksi yang akan
digunakan dalam kegiatan usahatani. Dari 17 responden, 8 orang (47%) memiliki
pengalaman berusahatani padi di atas 14 tahun. Meskipun pengalaman berusahatani padi
dikategorikan rendah, namun petani di Desa Kubutambahan sudah terbiasa dengan
kegiatan berusahatani lainnya misalnya padi sawah, sehingga petani tidak canggung
dalam membudidayakan tanaman lainnya termasuk padi.

Gambar 4. Pengalaman Berusahatani Petani

Hubungan Luas kepemilikan lahan Dalam Penerapan Teknologi Atabela Legowo
2:1
Dinamika pemilikan lahan menunjukkan pola yang konsisten dengan
dinamika penguasaan lahan, dalam artian menunjukkan arah perubahan yang seiring.
Dinamika penguasaan lahan dapat disebabkan oleh adanya transaksi sewa menyewa,
sakap menyakap, gadai menggadai atau menggarap lahan saudara/ keluarga/lahan
pemerintah, dan sebagainya, sedangkan dinamika pemilikan lahan disebabkan oleh
transaksi jual beli lahan. Secara agregat, angka perubahan luas baik pada penguasaan
maupun pemilikan lahan selama periode tersebut masih tergolong moderat. Berdasarkan
pada gambar 5 bahwa luas kepemilikan lahan petani kooperator 82% termasuk sempit
(<0,5 Ha) dan status kepemilikannya sewa atau penggarap saja sehingga untuk proses
keberlanjutan penanaman dengan Atabela Legowo 2:1 sangat sulit dilakukan.
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Gambar 5. Luas Pemilikan Lahan Petani
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Hubungan karakteristik petani dalam penerapan teknologi atabela legowo 2:1
dapat disimpulkan sebagai berikut berdasarkan umur petani kooperator 47%
termasuk sudah tua (> 52 Tahun) sehingga dalam proses adopsi perlu waktu yang
lumayan agak lama, pendidikan petani kooperator 88% termasuk rendah (,9,8
tahun) berarti sebagian besar petani lulusan SD, jumlah anggota dalam keluarga
petani kooperator 53% sedang (3-4), pengalaman berusahatani petani kooperator
47% sangat tinggi (>11 tahun) dan luas pemilikan lahan petani kooperator
termasuk sempit (<0,5 Ha).
2. Berdasarkan wawancara langsung untuk keberlanjutan musim tanam berikutnya
petani kooperator sudah tidak menggunakan atabela legowo 2:1 walaupun
produksi padi sudah menunjukkan kenaikan tetapi pemasaran gabah tergantungan
penebas atau system tebas.
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PERBEDAAN TINGKAT PENGETAHUAN PETANI TERHADAP
TEKNOLOGI ATABELA LEGOWO 2:1
Agung Prijanto, I Nyoman Budiana dan I Nengah Duwijana
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar - Selatan, Bali, 80222
Email : prijantoagung@yahoo.co.id
ABSTRAK
Percepatan dan perluasan diseminasi inovasi melalui berbagai saluran komunikasi yang
dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian saat ini, bertujuan untuk meningkatkan
adopsi inovasi serta menjaring umpan balik dari pengguna teknologi guna perbaikan dan
pengembangan teknologi di masa yang akan datang, salah satunya tentang teknologi
Atabela Legowo 2:1 dan hal ini terkait juga dengan pengetahuan petani dalam
mengadopsi teknologi tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan tingkat
pengetahuan petani dalam penerapan teknologi atabela legowo 2:1 di Kabupaten
Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Penulisan ini dilakukan dengan memberikan
kuisioner pada saat pelatihan petani dan penyuluh dimana petani kooperator berjumlah
10 orang petani dan 5 orang PPL dalam kegiatan denfarm 8 Ha di Subak Umadesa,
Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan 10 orang
petani dan 5 orang PPL dalam kegiatan denfarm 8 Ha di Subak Tegal Gintungan, Desa
Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Metode penulisan ini
yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitif dan kuantitatif sederhana. Hasil
penulisan menunjukkan pada pre test bahwa dengan metode ceramah, diskusi dan
praktek di Subak Tegal Gintungan sudah menunjukkan 51% pengetahuan petani
terhadap teknologi Atabela Legowo 2:1 sedangkan di Subak Umadesa dengan metode
ceramah dan praktek saja menunjukkan 35% pengetahuan petani terhadap teknologi
Atabela Legowo 2:1. Pada saat post test di Subak Tegal Gintungan sudah menunjukkan
75% pengetahuan petani terhadap teknologi Atabela Legowo 2:1 sedangkan di Subak
Umadesa dengan metode ceramah dan praktek saja menunjukkan 49% pengetahuan
petani terhadap teknologi Atabela Legowo 2:1, sehingga metode penyampaian bisa
dipertimbangkan dalam penyebaran teknologi.
Kata Kunci : pengetahuan petani, teknologi atabela legowo 2:1
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PENDAHULUAN
Padi merupakan sumber pangan utama penduduk Indonesia, yang sebagian besar
dibudidayakan sebagai padi sawah. Kegiatan dalam bercocok tanam padi secara umum
meliputi pembibitan, persiapan lahan, pemindahan bibit atau tanam, pemupukan,
pemeliharaan (pengairan, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit) dan panen.
Dewasa ini telah diperkenalkan berbagai teknologi budidaya padi, antara lain budidaya
sistem tanam benih langsung (Tabela), sistem tanam tanpa olah tanah (TOT), maupun
sistem tanam Jajar Legowo (Legowo). Pengenalan dan penggunaan sistem tanam tersebut
disamping untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang optimal juga ditujukan untuk
meningkatkan hasil dan pendapatan petani. Sistem tanam Jajar Legowo atau disingkat
Legowo memberikan lorong panjang yang lebih leluasa bagi petani melakukan
pemeliharan tanpa banyak mengganggu tanaman. Iklim mikro antar tanaman diperbaiki
dan populasi tanaman ditiingkatkan. Oleh karena itu tanaman padi berpeluang lebih tinggi
produktivitasnya apabila ditanam dengan sistem legowo.
Teknologi Legowo 2:1 ini merupakan salah satu teknologi yang dihasilkan badan
Litbang pertanianyang diyakini mampu meningkatkan produktivitas sebesar 10%.
Kegiatan Demfarm Atabela Jarwo 2:1 merupakan kegiatan dilaksanakan secara langsung
dilahan petani, bersama petani, diharapkan akan mampu mempercepat proses delivery
system of technology dari Badan Litbang pertanian sebagai penghasil teknologi kepada
petani sebagai penggunaan teknologi.
Tujuan Kegiatan 1) Mempercepat peningkatan produktivitas pertanian secara
berkelanjutan khususnya lahan sawah irigasi, 2) Meningkatkan pendapatanm petani dari
usahatani padi sawah melalui aplikasi teknologi legowo 2:1, 3) Meningkatkan peran
penelitian, pengkajian dan penyuluhan dalam pembangunan pertanian khususnya dalam
mencapai swasembada pangan berkelanjutan. Pelaksanaan di 4 Kabupaten : Kota
Denpasar : Subak Poh Manis, Desa Penati, Kecamatan Denpasar Timur (6 Ha),
Kabupaten Jembrana : Subak Tegalgintungan, Desa Tegalcangkring, Kecamatan
Mendoyo (8 Ha), Kabupaten Tabanan : dan Kabupaten Buleleng : Subak Umadesa, Desa
Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan (8 Ha).
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METODE
Penelitian dilaksanakan pada Maret - Juli 2017. Lokasi penelitian bertempat di
Subak Umadesa Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng
dan Subak Tegalgintungan, Desa Tegal cangkring, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.
Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa
kedua subak merupakan lokasi Demfarm Atabela Jarwo 2:1.
Kajian ini merupakan riset deskriptif, yaitu kegiatan penelitian yang bertujuan
untuk menjelaskan, merinci, dan membuat deskripsi terhadap suatu gejala atau obyek
yang diteliti (Mardikanto, 2001). Sevilla et al. (1993) menyatakan bahwa penelitian
deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang
keadaan-keadaan nyata sekarang. Informasi yang dikumpul meliputi: karakteristik petani
(umur, pendidikan, jumlah anggota dalam keluarga, pengalaman usahatani dan luas
kepemilikan lahan) dan Tingkat pengetahuan petani sebelum dan sesudah pelatihan.
Pengambilan sampel dilakukan dengan sengaja (purposive sampling) pada petani
kooperator
yang terlibat dalam Demfarm Atabela Jarwo 2:1 seluas 8 Ha.
Sampel/responden sebanyak 17 orang di Subak Umadesa, Desa Kubutambahan,
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan 21 orang di Subak Tegalgintungan,
Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Data yang
dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui
wawancara dengan menggunakan kuisioner. Data sekunder diperoleh dari Dinas atau
instansi terkait dan analisa data dengan metode deskriptif kualitif dan kuantitatif
sederhana.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum
Subak Umadesa, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng
Tabel 1. Karakter Petani Subak Umadesa
Jumlah
Karakteristik Petani
Kategori
N
%
(1)
(2)
(3)
(4)
Umur (Tahun)
Muda (< 39)
3
18
Sedang (39 – 52)
6
35
Tua (>52)
8
47
Tingkat Pendidikan (tahun)
Rendah (< 9.8)
15
88
Sedang (9.8 – 13.07)
2
12
Tinggi (> 13.07)
0
0
Jumlah anggota Keluarga (orang) Rendah (< 3)
6
35
Sedang (3- 4)
9
53
Tinggi (> 4)
2
12
Pengalaman Berusahatani (tahun) Rendah (< 11)
5
29
Sedang (11 – 14)
4
24
Tinggi (> 14 )
8
47
Luas Pemilikan Lahan (Ha)
Sempit (< 0,5 Ha)
14
82
Sedang (0,5 - 1 Ha)
2
12
Tinggi (> 1 Ha)
1
6
Tabel 1 menunjukkan bahwa umur responden dikategorikan muda yaitu hanya
sebesar 18%. Umur petani di Desa Kubutambahan ini bervariasi antara 30 sampai dengan
57 tahun dan rata-rata umur mereka adalah diatas 52 tahun. Berdasarkan umur petani padi
di Desa Kubutambahan tergolong usia tidak produktif. Diharapkan dalam usia ini, petani
mampu melaksanakan pekerjaan terutama dalam pengelolaan usahatani padi serta dapat
mengembangkan potensi yang mereka miliki
Pendidikan formal petani Padi di Desa KubutambahanKecamatan Kubutambahan
bervariasi mulai dari Sekolah Dasar (SD) s/d Perguruan Tinggi, dengan kisaran lama
pendidikan 6-17 tahun, atau rata-rata kurang dari 9,8 tahun. Lama pendidikan ini
menggambarkan petani di Desa Kubutambahan tamat Sekolah Dasar (SD). Rata-rata
tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh petani di Desa
Kubutambahan
dikategorikan rendah, yaitu sebesar 88.0 %.
Tingkat pendidikan berpengaruh juga terhadap adopsi inovasi teknologi,
khususnya teknologi budidaya padi. Petani yang berpendidikan tinggi lebih bisa
membudidayakan padi ke arah agribisnis, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan rumah
tangga. Karena pendidikan dapat mendorong tumbuhnya kreatifitas sehingga mampu
menangkap peluang atau kesempatan berusaha.
Jumlah anggota keluarga berdampak negatif terhadap kemajuan usahatani apabila
anggota keluarga tersebut tidak menyumbangkan tenaganya. Bagi anggota keluarga yang
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menganggur hanya akan menambah beban bagi keluarga. Akibatnya pengeluaran
keluarga menjadi lebih banyak daripada pendapatan yang diperoleh dari usahatani
termasuk usahatani padi. Jumlah anggota dalam keluarga petani di Desa Kubutambahan
adalah 2-4 orang, atau rata-rata 3,8 orang. Jumlah anggota keluarga berada pada kategori
sedang (3 – 4 orang) yaitu sebesar 53 %.
Pengalaman berusahatani padi yang dimiliki oleh petani di Desa Kubutambahan
dikategorikan tinggi yaitu sebesar 47%. Kisaran pengalaman usahatani yang dimiliki oleh
petani yaitu 2-30 tahun, atau rata-rata lebih 14 tahun. Secara teoritis petani yang lebih
berpengalaman dalam menangani usahatani padi cenderung akan lebih selektif dalam
memilih dan menggunakan jenis inovasi teknologi yang akan diterapkannya, daripada
petani yang pengalamannya masih kurang (rendah). Pengalaman berusahatani memegang
peranan penting dalam upaya mengefisienkan faktor-faktor produksi yang akan
digunakan dalam kegiatan usahatani. Dari 17 responden, 8 orang (47%) memiliki
pengalaman berusahatani padi di atas 14 tahun. Meskipun pengalaman berusahatani padi
dikategorikan rendah, namun petani di Desa Kubutambahan sudah terbiasa dengan
kegiatan berusahatani lainnya misalnya padi sawah, sehingga petani tidak canggung
dalam membudidayakan tanaman lainnya termasuk padi.
Dinamika pemilikan lahan menunjukkan pola yang konsisten dengan dinamika
penguasaan lahan, dalam artian menunjukkan arah perubahan yang seiring. Dinamika
penguasaan lahan dapat disebabkan oleh adanya transaksi sewa menyewa, sakap
menyakap, gadai menggadai atau menggarap lahan saudara/ keluarga/lahan pemerintah,
dan sebagainya, sedangkan dinamika pemilikan lahan disebabkan oleh transaksi jual beli
lahan. Secara agregat, angka perubahan luas baik pada penguasaan maupun pemilikan
lahan selama periode tersebut masih tergolong moderat.
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Subak Tegalgintungan, Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten
Jembrana
Tabel 2. Karakter Petani Subak Tegal Gitungan
Karakteristik Petani
Kategori
Jumlah
N
%
(1)
(2)
(3)
(4)
Umur (Tahun)
Muda (< 39)
0
0
Sedang (39 – 52)
10
48
Tua (>52)
11
52
Tingkat Pendidikan (tahun)
Rendah (< 9.8)
9
43
Sedang (9.8 – 13.07)
9
43
Tinggi (> 13.07)
3
14
Jumlah anggota Keluarga (orang) Rendah (< 3)
16
76
Sedang (3- 4)
5
24
Tinggi (> 4)
0
0
Pengalaman Berusahatani (tahun) Rendah (< 11)
0
0
Sedang (11 – 14)
6
29
Tinggi (> 14 )
15
71
Luas Pemilikan Lahan (Ha)
Sempit (< 0,5 Ha)
18
86
Sedang (0,5 - 1 Ha)
3
14
Tinggi (> 1 Ha)
0
0
Tabel 1 menunjukkan bahwa umur responden dikategorikan muda yaitu hanya
sebesar 0%. Umur petani di Desa Tegalcangkring ini bervariasi antara 30 sampai dengan
57 tahun dan rata-rata umur mereka adalah diatas 52 tahun. Berdasarkan umur petani padi
di Desa Tegalcangkring tergolong usia tidak produktif. Diharapkan dalam usia ini, petani
mampu melaksanakan pekerjaan terutama dalam pengelolaan usahatani padi serta dapat
mengembangkan potensi yang mereka miliki
Pendidikan formal petani Padi di Desa Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo
bervariasi mulai dari Sekolah Dasar (SD) s/d Perguruan Tinggi, dengan kisaran lama
pendidikan 6-17 tahun, atau rata-rata kurang dari 9,8 tahun. Lama pendidikan ini
menggambarkan petani di Desa Tegalcangkring tamat Sekolah Dasar (SD). Rata-rata
tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh petani di Desa Tegalcangkring
dikategorikan rendah, yaitu sebesar 43.0 %.
Tingkat pendidikan berpengaruh juga terhadap adopsi inovasi teknologi,
khususnya teknologi budidaya padi. Petani yang berpendidikan tinggi lebih bisa
membudidayakan padi ke arah agribisnis, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan rumah
tangga. Karena pendidikan dapat mendorong tumbuhnya kreatifitas sehingga mampu
menangkap peluang atau kesempatan berusaha.
Jumlah anggota keluarga berdampak negatif terhadap kemajuan usahatani apabila
anggota keluarga tersebut tidak menyumbangkan tenaganya. Bagi anggota keluarga yang
menganggur hanya akan menambah beban bagi keluarga. Akibatnya pengeluaran
keluarga menjadi lebih banyak daripada pendapatan yang diperoleh dari usahatani
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termasuk usahatani padi. Jumlah anggota dalam keluarga petani di Desa Tegalcangkring
adalah <3 orang, atau rata-rata 2,7 orang. Jumlah anggota keluarga berada pada kategori
sedang (3 – 4 orang) yaitu sebesar 24 %.
Pengalaman berusahatani padi yang dimiliki oleh petani di Desa Tegalcangkring
dikategorikan tinggi yaitu sebesar 71%. Kisaran pengalaman usahatani yang dimiliki oleh
petani yaitu 2-30 tahun, atau rata-rata lebih 14 tahun. Secara teoritis petani yang lebih
berpengalaman dalam menangani usahatani padi cenderung akan lebih selektif dalam
memilih dan menggunakan jenis inovasi teknologi yang akan diterapkannya, daripada
petani yang pengalamannya masih kurang (rendah). Pengalaman berusahatani memegang
peranan penting dalam upaya mengefisienkan faktor-faktor produksi yang akan
digunakan dalam kegiatan usahatani. Dari 21 responden, 15 orang (71%) memiliki
pengalaman berusahatani padi di atas 14 tahun. Meskipun pengalaman berusahatani padi
dikategorikan tinggi, sehingga petani tidak canggung dalam membudidayakan tanaman
lainnya termasuk padi.
Dinamika pemilikan lahan menunjukkan pola yang konsisten dengan dinamika
penguasaan lahan, dalam artian menunjukkan arah perubahan yang seiring. Dinamika
penguasaan lahan dapat disebabkan oleh adanya transaksi sewa menyewa, sakap
menyakap, gadai menggadai atau menggarap lahan saudara/ keluarga/lahan pemerintah,
dan sebagainya, sedangkan dinamika pemilikan lahan disebabkan oleh transaksi jual beli
lahan. Luas pemilikan lahan di Subak Tegalcangkring dikategorikan semit (<0,5 Ha)
sebesar 86 % dan sisanya 14 % dikategorikan sedang (0,5 – 1 Ha).
Perbedaan Tingkat Pengetahuan
Berdasarkan teori Rogers (1983) yang membahas tentang teori proses keputusan
inovasi, pengetahuan dapat dibagi menjadi 4 kriteria, diantaranya adalah; 1) Praktekpraktek sebelumnya; 2) Kebutuhan yang dirasakan; 3) Keinovatifan; 4) Norma-norma
dari sistem sosial. Pengetahuan merupakan tahap awal dari persepsi yang kemudian
mempengaruhi sikap dan pada gilirannya melahirkan perbuatan atau tindakan
(keterampilan). Dengan adanya wawasan petani yang baik tentang suatu hal, akan
mendorong terjadinya sikap yang pada gilirannnya mendorong terjadinya perubahan
perilaku.
Peningkatan pengetahuan petani mengenai suatu inovasi teknologi pertanian
merupakan bagian dari pemberdayaan petani. Dimana petani diberi kuasa, kekuatan, dan
motivasi untuk meningkatkan pengetahuannya. Sadono, D (2008) menyebutkan bahwa
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat menekankan kemandirian
masyarakat itu sebagai suatu sistem yang mampu mengorganisir dirinya. Kegiatan
pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan
tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Seperti yang
dikemukakan oleh Sudarta (2005) bahwa dalam akselerasi pembangunan pertanian,
pengetahuan individu pertanian mempunyai arti penting, karena pengetahuan dapat
mempertinggi kemampuan dalam mengadopsi teknologi baru di bidang pertanian. Jika
pengetahuan tinggi dan individu bersikap positif terhadap suatu teknologi baru di bidang
pertanian, maka penerapan teknologi tersebut akan menjadi lebih sempurna, yang pada
akhirnya akan memberikan hasil secara lebih memuaskan baik secara kuantitas maupun
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kualitas. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan petani sebagai bagian
dari perilaku penerapan inovasi. Soekartawi (1988) mengatakan, perilaku penerapan
inovasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor dari dalam diri petani maupun
faktor dari luar lingkungan. Faktor dari dalam diri meliputi umur, pendidikan, status
sosial, pola hubungan sikap terhadap pembaharuan, keberanian mengambil resiko,
fatalisme, aspirasi dan dogmatis (sistem kepercayaan tertutup). Termasuk faktor
lingkungan antara lain: kosmopolitas, jarak ke sumber informasi, frekuensi mengikuti
penyuluhan, keadaan prasarana dan sarana dan proses memperoleh sarana produksi.

Gambar 1. Tingkat Pengetahuan Kabupaten Buleleng
Tingkat pengetahuan petani kooperator di Subak Umadesa Desa Kubutambahan
Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dan Subak Tegalgintungan Desa
Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan yang
sangat signifikandari pre dan post test sesuai pada gambar 1 dan gambar 2.
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Gambar 2. Tingkat Pengetahuan Kabupaten Jembrana
Perbedaan tingkat pengetahuan petani kooperator di Kabupaten Buleleng dari pre
test 35% menjadi post test 49% peningkatan sekitar 14% dan di Kabupaten Jembrana dari
pre test 51% menjadi 75% peningkatan sekitar 24% sesuai gambar 3, diKabupaten
Jembrana lebih besar 10% dikarenakan kondisi subak dengan sebagian besar petani
kooperator sudah pernah dan sering menggunakan system atabela legowo 2:1 disetiap
musim tanam

Gambar 3. Perbedaan Tingkat Pengetahuan
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KESIMPULAN DAN SARAN
1. Karakteristik Umur petani di Desa Kubutambahan ini bervariasi antara 30 sampai
dengan 57 tahun dan rata-rata umur mereka adalah diatas 52 tahun. Berdasarkan
umur petani padi di Desa Kubutambahan tergolong usia tidak produktif. Rata-rata
tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh petani di Desa Kubutambahan
dikategorikan rendah, yaitu sebesar 88.0 %. Jumlah anggota dalam keluarga
petani di Desa Kubutambahan adalah 2-4 orang, atau rata-rata 3,8 orang. Jumlah
anggota keluarga berada pada kategori sedang (3 – 4 orang) yaitu sebesar 53 %.
Pengalaman berusahatani padi yang dimiliki oleh petani di Desa Kubutambahan
dikategorikan tinggi yaitu sebesar 47%.
2. Karakteristik menurut umur responden dikategorikan muda yaitu hanya sebesar
0%. Umur petani di Desa Tegalcangkring ini bervariasi antara 30 sampai dengan
57 tahun dan rata-rata umur mereka adalah diatas 52 tahun. Rata-rata tingkat
pendidikan formal yang dimiliki oleh petani di Desa Tegalcangkring
dikategorikan rendah, yaitu sebesar 43.0 %. Jumlah anggota dalam keluarga
petani di Desa Tegalcangkring adalah <3 orang, atau rata-rata 2,7 orang. Jumlah
anggota keluarga berada pada kategori sedang (3 – 4 orang) yaitu sebesar 24 %.
Pengalaman berusahatani padi yang dimiliki oleh petani di Desa Tegalcangkring
dikategorikan tinggi yaitu sebesar 71%. Kisaran pengalaman usahatani yang
dimiliki oleh petani yaitu 2-30 tahun, atau rata-rata lebih 14 tahun. Luas
pemilikan lahan di Subak Tegalcangkring dikategorikan semit (<0,5 Ha) sebesar
86 % dan sisanya 14 % dikategorikan sedang (0,5 – 1 Ha).
3. Perbedaan tingkat pengetahuan petani kooperator di Kabupaten Buleleng dari pre
test 35% menjadi post test 49% peningkatan sekitar 14% dan di Kabupaten
Jembrana dari pre test 51% menjadi 75% peningkatan sekitar 24%, diKabupaten
Jembrana lebih besar 10% dikarenakan kondisi subak dengan sebagian besar
petani kooperator sudah pernah dan sering menggunakan system atabela legowo
2:1 disetiap musim tanam.
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PENGEMBANGAN PERTANIAN DI WILAYAH PERBATASAN ACEH
BERBASIS KOMODITAS PADI: KONSEPTUAL DAN IMPLEMENTASI
Rachman Jaya, Basri A. Bakar, Lamhot Edy Pakpahan
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh, Jl. Panglima Nyak Makam No. 27
Lampineung Banda Aceh, Indonesia, Email: jaya.rachman@yahoo.co.id,
Baskar_olin@yahoo.com
ABSTRAK
Salah satu butir dalam Nawacita adalah pembangunan di wilayah terluar/perbatasan dari
segala aspek. Berdasarkan konteks kewilayahan, Provinsi Aceh berbatasan langsung
dengan beberapa negara tetangga seperti India, Malaysia dan Thailand. Tujuan dari kajian
ini adalah menghasilkan konsep pembangunan pertanian dan aplikasi berbasis komoditas
padi di wilayah perbatasan Provinsi Aceh. Secara faktual kegiatan dilaksanakan di
Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Justifikasi pemilihan lokasi, karena
kecamatan ini merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kerawanan pangan prioritas.
Setiap tahun 132/tahun ton beras harus didatangkan dari Banda Aceh, via laut yang
sangat tergantung kondisi cuaca. Aplikasi desain dilaksanakan pada komoditas padi
sawah dengan agroekosistem lahan sawah tadah hujan, inovasi teknologi yang
diintroduksi adalah sistem pertanaman jajar legowo (2:1) dan beberapa varietas unggul
baru (VUB) berkategori ampibi seperti Inpari 38, 39 dan 43. Hasil implementasi desain
menunjukan bahwa prediksi produktivitas VUB introduksi mencapai 7.5-8.5 ton/ha
ubinan. Secara umum capain indikator kinerja kegiatan pembangunan wilayah perbatasan
di Provinsi Aceh, pada tahap awal dapat dicapai, yaitu peningkatan produktivitas padi
lahan sawah tadah hujan dari 3 ton/ha menjadi 6 ton/ha.
Kata Kunci: Conceptual Framework, Pengembangan Pertanian, Wilayah Perbatasan

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Wilayah Indonesia yang lokasinya berbatasan dengan negara tetangga, cakupannya
adalah kabupaten. Data empiris menunjukkan adanya korelasi antara penguasaan
teknologi dengan kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu contoh nyata adalah
Tiongkok. Dalam kasus Indonesia, meskipun kinerja perekonomian Indonesia relatif baik,
namun kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum
menggembirakan. Menurut Budianta (2010); Mayona et al. (2011), saat ini Indonesia
masih dihadapkan pada kendala yang menjadi tantangan utama dalam pengembangan
pada wilayah perbatasan, karena wilayah perbatasan identik dengan aerah perdesaan,
daerah pinggiran,daerah tertinggal, atau daerah miskin yang cenderung termarginalkan.
Wilayah Perbatasan merupakan konsep yang merujuk pada suatu area yang dibatasi
secara geografis, politik, dan budaya yang memisahkan kedaulatan suatu negara dengan
negara lain (van Houtum, 1998; Raharjo, 2013), sedangkan menurut Undang-Undang
No.43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari
wilayah negara yang terletak di sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan
negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di
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kecamatan. Dalam hal ini termasuk wilayah Provinsi Aceh yang merupakan bagian
integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada konteks pengembangan pertanian di wilayah perbatasan, hal yang paling
mendasar adalah rendahnya daya serap inovasi teknologi, yang berakibat pada rendahnya
produktivitas dan mutu hasil produk pertanian. Fakta ini disebabkan oleh beberapa
masalah yang identik dengan wilayah perbatasan, seperti terbatasnya infrastruktur fisik,
sarana dan prasarana serta yang berhubungan dengan sumberdaya manusia penyuluh
pertanian lapangan (PPL), dalam hal jumlah dan mutu. Pada sisi yang lain, PPL
merupakan aktor utama dalam perubahan perilaku, keterampilan dan sikap dari petani.
Dengan berubahnya perilaku berdampak pada terjadinya peningkatan produksi,
produktivitas serta mutu produk yang dihasilkan. Sesuai dengan roadmap pengembangan
wilayah perbatasan di Provinsi Aceh, tahap awal difokuskan pada komoditas padi, yang
merupakan kebutuhan pokok masyarakat perbatasan. Berdasarkan pengungkapan
problem statement, formulasi pertanyaan penelitian adalah: dukungan inovasi teknologi
pertanian komoditas padi seperti apa yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan sosial
kemasyarakatan?.
Berdasarkan geografis, salah satu wilayah yang memiliki perbatasan langsung
dengan negara lain adalah, Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini spesifik kepada
Kecamatan Pulo Aceh. Fakta menunjukkan bahwa selain merupakan etalase bangsa, hal
terpenting lainnya adalah faktor kemandirian pangan (localy food security). Hal ini
disebabkan oleh wilayah Kecamatan Pulo Aceh yang terdiri dari beberapa pulau dapat
dikatakan terisolir, akibat dari keterbatasan sarana transportasi sehingga sangat
tergantung dari faktor cuaca. Sebagian besar ketersediaan pangan utama didatangkan dari
Banda Aceh, melalui transportasi laut. Jika terjadi iklim esktirm, seluruh kegiatan
transportasi otomatis dihentikan, sehingga sangat berpengaruh kepada sistem ketahanan
pangan di wilayah tersebut. Di lain pihak, kawasan Pulo Aceh memiliki potensi untuk
dikembangkan komoditas padi sawah tadah hujan, cabai merah, ternak (Sapi Aceh) dan
beberapa komoditas perkebunan seperti cengkeh dan kelapa dalam.
Tujuan
- Memberikan dukungan inovasi teknologi tanaman pangan (padi sawah tadah hujan)
sesuai wilayah pembinaan/pendampingan teknologi di Provinsi Aceh.
- Menghasilkan paket rekomendasi inovasi teknologi pertanian tanaman pangan (padi
sawah tadah hujan) spesifik lokasi.
Keluaran (outputs)
Terselenggaranya pelaksanaan dukungan inovasi teknologi pada Program
dukungan inovasi teknologi di daerah perbatasan di Propinsi Aceh, yaitu dengan
peningkatan produktivitas tanaman padi sawah tadah hujan dari 3-4 ton/ha menjadi 6
ton/ha serta menghasilkan paket rekomendasi inovasi teknologi pertanian komoditas padi
lahan tadah hujan spesifik lokasi.
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TINJAUAN PUSTAKA
Konseptual Program
Konseptual program dukungan inovasi teknologi pertanian di kawasan
perbatasan, pada dasarnya bermuara pada kurang meratanya insklusivitas pembangunan
(Budianta, 2010; Nitti, 2015), dalam hal ini spesifik pada sektor pertanian. Fakta ini
ditunjukan oleh umumnya warga perbatasan lebih mengenal produk dari negara lain. Di
lain pihak, salah satu isu terpenting yang harus disikapi oleh pemerintah adalah
kemandirian yang menuju kepada kedaulatan pangan nasional. Khusus untuk wilayah
perbatasan, sudah dapat dipastikan bahwa tingkat kemandirian pangan di wilayah tersebut
rendah, karena terbatasnya infrastuktur dan penguasaan teknologi pertanian.
Fakta inilah yang menjadi landasan berpikir bagi Kementerian Pertanian, dalam
hal ini melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) untuk
melaksanakan program dukungan inovasi teknologi pertanian di wilayah perbatasan.
Berdasarkan konteks kewilayahan, salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah dengan
tingkat probabilitas kemandirian pangan rendah adalah Pulau Aceh (wilayah prioritas),
sebagai akibat dari rendahnya aksesibilitas, yang salah satunya akibat terbatasnya sarana
transportasi, dalam hal ini transportasi laut.
Kecamatan Pulo Aceh
Pulo Aceh adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar,
secara Geografis Pulo Aceh adalah kumpulan pulau paling barat Indonesia (Gambar 1).
Pada tahun 2016, jumlah penduduk tercatat 5.031 jiwa yang tersebar pada 17 Desa.
Luas wilayah Kecamatan Pulo Aceh adalah 9.056 ha (BPS, Kecamatan Pulo Aceh, 2015).
Pulau terbesar adalah Pulo Breuh tempat Ibu Kota Kecamatan Lempuyang berada. Di
pulau ini terdapat 13 Desa dan empat desa lainnya terdapat di Pulau Nasi. Beberapa
Pulau yang terdapat di kecamatan ini antara lain:Pulau Breuh, Nasi, Sidom, U, Benggala,
Keureusek dan Pulau Batee.
Berdasarkan ketersediaan sarana transportasi, Kecamatan Pulo Aceh dapat
ditempuh dari Kota Banda Aceh dengan menggunakan Kapal Feri Papuyu (ro-ro) ke
Pulau Breuh, dengan periode pelayaran 2 kali seminggu, ke wilayah Rinom juga dengan
periode yang sama, sedangkan ke Ibu Kota Kecamatan Lampuyang hanya dapat dicapai
dengan kapal nelayan kapasitas 10-15 GT, dengan periode pelayaran 1 kali/hari, kecuali
hari Jum’at. Ibu kota kecamatan tidak dapat dicapai dengan kapal Feri Papuyu akibat
jalur masuk ke pelabuhan yang sempit serta draft kedalaman pada saat surut hanya 1-1.5
meter. Jarak tempuh dari Kota Banda Aceh ke Lampuyang sekitar 1.5-2 jam, sedangkan
jarak terjauh adalah ke daerah Meulingge, yaitu 2.-2.5 jam. Dari sisi demografi, jumlah
penduduk tercatat 4.140 jiwa, 53.85% berjenis kelamin laki-laki dengan pertumbuhan
stangan sejak tahun 2012, 82% warga kecamatan berkategori pra-sejahtera I (BPS
Provinsi Aceh, 2015).
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Peta Kecamatan Pulo
A h
Peta Provinsi Aceh

Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Pulo Aceh dengan Perbandingan Provinsi Aceh
Secara administrasi wilayah, kecamatan ini terdiri dari 3 Mukim* yaitu Pulau
Breuh Utara yang terdiri dari Desa Alue Raya, Lapeng, Meulangge dan Rinom. Mukim
Pulo Breuh Selatan dengan Desa Blang Situngkoh, Gugop, Lampuyang dan Lhoh.
Mukim Pulo Nasi terdiri dari Desa Alue Reuyeung, Deudap, Lamteng, Pasi Janeng dan
Rabo (BPS Kabupaten Aceh Besar, 2015). Sarana transportasi antar desa pada masingmasing mukim adalah dengan kapal nelayan kapasitas 1-3 GT dan jalan darat, umumnya
dengan sepeda motor. Secara umum kondisi jalan di Kecamatan Pulo Aceh kurang baik
(Gambar 5), tetapi pada beberapa bagian masih dilakukan perbaikan.
Komoditas pertanian mencakup padi sawah tadah hujan, perkebunan, hortikultura
dan peternakan, yaitu padi, cabai, tomat, cabai rawit, kacang panjang, cengkeh, jagung,
kelapa dalam, pisang, rambutan, mangga, sapi, kerbau dan kambing. Jika dilihat dari
topografi lahan hanya sekitar 30-40 yang merupakan dataran, sisanya adalah lereng
dengan tingkat kemiringan lebih dari 20%. Khusus untuk padi sawah, luas lahan sawah
313.84 ha, luas panen rata-rata 221 ha, di Pulau Brueh dan Pulau Nasi. Hampir seluruh
sawah adalah tadah hujan (rainfed-lowland), produktivitas rata-rata tidak lebih dari 3.5
ton/ha. Periode penanaman 1 kali pertahun. Hal ini dikarenkan terbatasnya sumber mata
air yang dapat dijadikan sumber air untuk irigasi, varietas yang digunakan Ciherang yang
sudah digunakan turun-temurun.
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METODOLOGI
Dalam naskah ini, fokus penelitian adalah melakukan pengembangan model dari
kegiatan pengembangan pertanian wilayah perbatasan di Provinsi Aceh. Pendekatan yang
digunakan mengacu kepada pendekatan sistem (Eriyatno, 1998; Jackson, 2003; Wasson,
2006 Parnell et al., 2011). Penggunaan pendekatan ini lebih sesuai dibandingkan dengan
pendekatan lain seperti reduksionisme (Eriyatno dan Sofyar, 2007), jika topik penelitian
lintas disiplin ilmu dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, walaupun pendekatan
ini juga memiliki keterbatasan karena ruang lingkup penelitian yang luas (Marimin,
2009).
Konsepsi Pembangunan Pertanian Wilayah Perbatasan Provinsi Aceh
Pada dasarnya pembangunan pertanian wilayah perbatasan di Provinsi Aceh
adalah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi teknologi pertanian serta
mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah. Dalam konteks program ini,
pembangunan pertanian dimaknai sebagai konsep (Gambar 2) pencapaian mandiri
(swasembada) pangan yang diperluas, artinya bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga
menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Kondisi Eksisting:
• Lahan
• SDM
• Teknologi
• Budaya

Mandiri

Lingkungan Strategis:
• Pertumbuhan ekonomi
• Perubahan iklim
• Kebijakan Pemda
• Pertumbuhan penduduk

Dukungan Sarana dan Prasarana Pertanian: Tan. Pangan,
Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

Tata Kelola
Air

Jasa Alsintan

Agro-input:
benih, pupuk

Revitalisasi
Penyuluhan

Inovasi Tek.
Pertanian

Implementasi Sistem
Kemandirian pangan wilayah dan perdagangan antar pulau
Gambar 2. Konsep Pembangunan Perbatasan Provinsi Aceh (adaptasi Kementan, 2017)
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Model Konseptual Pengembangan Wilayah Perbatasan Provinsi Aceh
Secara teknis, pembangunan pertanian wilayah perbatasan Provinsi Aceh untuk
mencapai kemandirian pangan, fokus kepada Kecamatan Pulo Aceh tentu tidaklah
mudah. Dengan segala keterbatasan, pelaku dituntut untuk dapat mencapai target sesuai
dengan peta jalan yang telah disusun. Pencapaian tujuan dapat direalisasikan tentunya
dengan suatu sistem pertanian yang mampu meningkatkan kinerja usahatani ekisting
melalui sistem usahatani berkelanjutan dengan skala luas (economically) dan perenarapan
inovasi teknologi dan harus ramah lingkungan (go-green).
Teknologi Pertanian modern adalah usaha pertanian yang memanfaatkan
teknologi maju yang sesuai dengan agroekologi dan sosial ekonomi petani serta lebih
produktif, efisien dan menguntungkan petani (Gambar 3). Di lain pihak pencapaian tujuan
program tentunya harus didukung oleh perangkat SDM yang handal. Dalam hal ini
Balitbangtan, yang direfresentasikan oleh BPTP Aceh dapat mengintroduksi inovasi
teknologi pertanian, melalui dukungan inovasi yang diartikan sebagai Pendampingan
inovasi pertanian yaitu kegiatan yang dilakukan.

Inovasi
Teknologi
Pertanian

•
•
•
•

Food
Feed
Fuel
Fertilizer

Gambar 3. Model Konseptual Pembanguan Pertanian Wilayah Perbatasan Aceh (adaptasi
Kementan, 2017)
Model Operasional Pengembangan Wilayah Perbatasan Provinsi Aceh
Secara konseptual program pembangunan wilayah perbatasan di Provinsi Aceh
diarahkan kepada pembangunan sistem pertanian modern berbasis kawasan (Gambar 4).
Sistem pertanian modern mengacu kepada aspek teknis dan manajerial. Aspek teknis
adalah penggunaan input yang telah teruji kesesuaianya dengan kondisi lokasi, misalnya
penggunan binih/bibit unggul (VUB), sistem pertanaman anjuran (jajar legowo 2:1) untuk
komoditas padi sawah, penggunaan alsintan (taktor, transplanter), pupuk sesuai anjuran,
plus penggunaan bahan-bahan organik. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya
peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk. Spesifik pembanguan wilayah
perbatasan di Kecamatan Pulo Aceh adalah pencapaian ketahanan pangan lokal
(swasemba) dan menuju perdagangan antar pulau.
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Gambar 4. Model Operasional Pembanguan Wilayah Perbatasan Aceh (adaptasi
Kementan, 2017)
Roadmap Pengembangan Wilayah Perbatasan Provinsi Aceh
Sesuai dengan model operasional yang telah ditetapkan, maka dalam proses
pelaksanaan pengembangan wilayah perbatasan di Provinsi Aceh terdiri dari beberapa
tahapan (roadmap) sesuai dengan kerangka waktu (time-frame) yang telah ditentukan,
atau lebih dikenal dengan siklus proyek (Gambar 5). Secara umum time-frame dibagi
menjadi jangka pendek (2017-2019), jangka menengah (2017-2024) dan jangka panjang
(2017-2045). Time-frame ini menacu kepada visi dan misi serta rencana strategis dari
Kementerian Pertanian, serta telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka
menengah (RPJMP dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dari Provinsi
Aceh, yang dalam hal ini berdasarkan kerangka acuan pembangunan yang ditetapkan oleh
Gubernur Provinsi Aceh, drh. Irwandi Yusuf, M.Sc yang lebih dikenal dengan istilah
Aceh-Troe. Pelaksanaan kegiatan dukungan inovasi teknologi di daerah perbatasan
dilakukan berdasarkan adanya program dan kebutuhan daerah terutama dalam
mendukung program pemerintah pusat tentang pencapaian kemandirian pangan nasional,
diutamakan pada daerah perbatasan yang merupakan etalase bangsa.
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Gambar 5. Roadmap Pembangunan Pertanian Wilayah Perbatasan Provinsi Aceh
Kegiatan dilaksanakan berdasarkan pendekatan sistem, karena kompleksitas
masalah yang ada di lokasi kegiatan. Eriyatno (1998) menyatakan bahwa, pendekatan
sistem sangat cocok untuk digunakan pada kegiatan yang bersifat penyelesaian masalah
secara menyeluruh dan berhubungan dengan sistem sosial, seperti kegiatan yang
dilaksanakan pada kegiatan dukungan inovasi teknologi di wilayah perbatasan ini.
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap awal meliputi :
a. Koordinasi dengan pemangku kepentingan bidang pertanian lingkup Kabupaten Aceh
Besar, tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan.
b. Identifikasi lokasi dan analisis kebutuhan.
c. Pembuatan demplot padi varietas Inpari 30 dan 32, serta varietas ampibi seperti Inpari
38, 39 dan 42, berbasis sistem Jarwo. Dilakukan juga pembuatan demplot untuk padi
Gogo, yaitu Inpago 8 karena umumnya lahan yang ada berkategori lahan sawah tadah
hujan.
d. Kegiatan temu lapang dan penjaringan umpan balik.
e. Pelaporan kegiatan dan penulisan karya tulis ilmiah.
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IMPLEMENTASI MODEL
Aspek Teknis
Sesuai dengan model operasional yang telah disusun, dapat dijabarkan bahwa
dalam pencapaian program pengembagan wilayah perbatasan di Provinsi Aceh, yang
fokus kepada pencapaian ketahanan pangan (food-security) sesuai dengan roadmap
jangka pendek. Upaya pencapaian program ketahanan pangan dicapai dengan
peningkatan produksi dan produktivitas pada komoditas padi. Berdasarkan aspek
kewilayahan, yaitu Kecamatan Pulo Aceh peningkatan produksi dan produktivitas
dilakukan dengan introduksi Varietas Unggul Baru (VUB) berkategori varietas ampibi
yang relatif tahan terhadap keterbatasan air, aplikasi sistem pertanaman Jajar Legowo 2:1
(Jajar Legowo 2:1), Penggunaan pupuk berimbang. Kegiatan dilaksanakan di Desa
Blangsitungkoh, Mukim Pulo Aceh Selatan. Luas lahan padi sawah tadah hujan yang
digunakan 3 ha, yang terbagi menjadi 2 persil lahan. Kelompok tani yang dilibatkan
adalah Bungong Jeumpa, dengan ketua Zulkifli.
Target peningkatan produktivitas adalah 60-70% dari kondisi ekisting, yaitu dari
3 ton/ha menjadi 5-6 ton/ha, yang pada dasarnya adalah untuk memenuhi kekurangan
produksi beras sampai 132 ton/tahun (Gambar 5) agar kekurangan beras dapat dipenuhi
secara mandiri. Pada kajian ini, benih yang digunakan berlabel putih (foundation
seed/FS), sehingga dapat digunakan kembali sebanyak 2 kali oleh petani. Selain pada
peningkatan produktivitas, dirancang juga perluasan luas tanam melalui program cetak
sawah baru yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar,
bekerjasama dengan TNI-AD.

ket: @berdasarkan BPS, 2014
Gambar 5. Target pemenuhan kekurangan produksi beras
Dalam pencapaian target yang telah dicanangkan pada roadmap jangka pendek,
fokus peningkatan produktivitas dilakukan dengan introduksi VUB Ampibi, yaitu Inpari
30, 38, 39 dan 42 (Gambar 16), serta diintroduksi juga Inpago 8, yang secara teknis teruji
di Provinsi Aceh, saat kegiatan Pekan Pertanian Nasional (Penas) Bulan Mei 2017.
489

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Berdasarkan dengan identifikasi potensi lahan pertanian, bahwa kondisi eksisting lahan
sawah di Kecamatan Pulo Aceh adalah tadah hujan, sehingga sangat cocok jika pada
tahap awal diintroduksi varietas yang relatif tahan terhadap kekeringan, dengan potensi
hasil yang tidak jauh berbeda dengan padi sawah lahan irigasi. Sampai dengan naskah
artikel ini disusun kegiatan introduksi VUB baru pada tahap pemeliharaan (vase
generative), karena dengan kondisi lahan tadah hujan maka penamanan padi baru dapat
dilakukan pada saat musim hujan tiba. Saat ini kondisi pertanaman padi berumur 60 hari,
dengan kondisi tanaman sangat baik (Gambar 6). Diperkirakan panen padi akan
dilaksanakan pada awal Januari, sedangkan prediksi hasil berkisar 7.5-8.5 ton/ha, dengan
asumsi tingkat serangan hama dan penyakit terkontrol.

Foto by: Lamhot EP, 2017
Gambar 6. Performa VUB Introduksi Kegiatan Wilayah Perbatasan Provinsi Aceh
Hal mendasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah, terbatasnya pengetahuan
petani terhadap teknologi VUB dan sistem pertanaman Jarwo, dalam hal ini belum
mencapai Jarwosuper. fakta ini menunjukan bahwa belum berjalanya sistem diseminasi
yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan Pulo Aceh. Hal ini
sesuai dengan hasil dari identifikasi kondisi eksisting kelembagaan penyuluhan di
Kecamatan Pulo Aceh. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kapasitas penyuluh pertanian
lapangan (PPL), termasuk juga jumlah dari PPL yang ada, yaitu hanya 3 orang untuk
cakupan wilayah kerja lebih dari 9.000 ha, artinya masing-masing PPL memiliki cakupan
wilayah kerja 3.000 ha/PPL. Selain keterbatasan pada kapasitas dan jumlah, kegiatan
penyuluhan juga terhambat pada minimnya sarana dan parasana, misalnya alat peraga
untuk materi penyuluhan dan fasilitas dikantor BPP.
Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan Pulo Aceh
Salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam keberhasilan program
pengembangan wilayah perbatasan di Provinsi Aceh adalah kelembagaan, yang secara
struktural memiliki tugas dan fungsi (tupoksi) pada bidang pertanian. Dal hal ini
diarahkan kepada lembaga seperti BPP, Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok
Tani (Gapoktan), dan dapat juga dihubungkan dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa)
yang merupakan struktur organik dari TNI AD. Lembaga terakhir ini dapat dimasukan
karena adanya perjanjian kerja antara Menteri Pertanian dengan Panglima TNI, tentang
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peran TNI dalam membangun sektor pertanian. Selain lembaga tersebut, terdapat juga
beberapa lembaga yang secara struktur tidak langsung pada aktivitas pertanian, tetapi
juga berperan dalam keberhasilan program pertanian, seperti Camat, Perangkat Desa,
Tokoh Masyarakat (Tuha-Peut), Kepemudaan Desa dan Alim Ulama (Tengku). Akan
tetapi pada tahap awal kegiatan hanya difokuskan pada lembaga BPP.
Berdasarkan diskusi mendalam (indepth-interview) dengan Kepala BPP
Kecamatan Pulo Aceh dan beberapa tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL, Gambar
7), didapatkan fakta: (1) dari sisi jumlah tenaga dan wilayah kerja, dapat dikatakan sangat
kurang, atau dengan bahasa yang lebih ekstrem tidak masuk akal (non logical
framework). Penjelasan dari item ini adalah dengan luas 9.056 ha serta luas lahan sawah
tadah hujan 313 ha, dengan jumlah penyuluh hanya 4 orang artinya rasio masing-masing
PPL 1:2.264 ha, rasio dengan komoditas padi 1:78.25 ha. Rasio ini belum berkaitan
dengan komoditas lain seperti hortikultura, peternakan dan perkebunan. Dengan
komposisi 1 orang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), 1 orang CASN, 2
orang THL dan 1 orang Tata Usaha yang juga merangkap sebagai penyuluh, dapat
dikatakan pencapaian tujuan kegiatan penyuluhan yaitu adanya perubahan perilaku,
keterampilan dan sikap (PKS) dari petani, sepertinya sulit untuk dicapai tanpa adanya
intervensi dari stakeholder yang berhubungan dengan pertanian, baik dari Pemerintah
Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
Selanjutnya adalah fakta: (2) dalam melaksanakan tugasnya, tentu para tenaga
PPL membutuhkan dukungan berupa dana operasional, sarana dan prasarana pendukung.
Jika dilihat dari performa fisik BPP Kecamatan Pulo Aceh yang berada di Pulau Breuh
yang sangat memprihatinkan, tentunya kita sebagai insan pertanian merasa bahwa apakah
lembaga yang disebut dengan negara, telah hadir di wilayah ini. Padahal jika melihat dari
dekat, wilayah ini sangat potensial komoditas pertanian yang dapat dikembangkan.
Berkaitan dengan fasilitas pendukung aktivitas PPL seperti pH tester untuk tanah, caplak
roda untuk sistem pertanaman Jarwo, kendaraan operasional dan dana eksploitasi, sampai
dengan saat ini belum tersedia. Lalu bagaimana dengan tingkat kepercayaan petani
terhadap mereka, padahal ujung tombak pengembangan inovasi pertanian ada pada
mereka, dalam hal ini wajar jika dilaporkan bahwa tingkat produktivitas tanaman padi
sawah hanya 2.5 ton/ha, dengan IP 1.00/tahun.

Foto by: Ismail, 2017
Gambar 7. Kegiatan diskusi mendalam bersama dengan PPL dan Petani
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Secara teknis dalam naskah ini, tim pelaksana kegiatan pengembangan wilayah
perbatasan Provinsi Aceh, tidak melakukan penilaian kinerja BPP Kecamatan Pulo Aceh,
karena bukan tupoksi BPTP Aceh, dan tim tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk
melakukan hal tersebut, akan tetapi hasil kajian ini dari aspek kelembagaan dapat
dijadikan masukan pada kegiatan penyuluhan tahun 2018, dimana sesuai dengan
Permentan No. 19 tahun 2017, yang pada intinya adanya penambahan tupoksi BPTP yaitu
membantu penyuluh di daerah untuk menyiapkan materi penyuluhan.
KESIMPULAN
Secara umum, pelaksanaan program pengembangan wilayah perbatasan di
Provinsi Aceh telah sesuai dengan roadmap, yaitu pada kerangka waktu pengembangan
jangka pendek. Dengan peningkatan produktivitas antara 60-70% dari kondisi eksisting,
tentunya terjadi peningkatan produksi beras sampai 550 ton/tahun. Berdasarkan hal ini,
upaya pencapaian program ketahanan pangan (food-security) dapat dicapai, pada tahun
pertama kegiatan. Diharapkan, tahun selanjutnya peningkatan produktivitas tidak saja
pada komoditas padi, tetapi juga pada komoditas hortikultura dan peternakan, sehingga
meningkatkan pendapatan pelaku pertanian di Kecamatan Pulo Aceh, dan pada tahun
2019 dimulai perdagangan antar pulau, yaitu ke Pulau Weh dan Kota Banda Aceh.
UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini tim Pengembangan Wilayah Perbatasan Provinsi Aceh,
mengucapak terima kasih kepada Camat Pulo Aceh, Penyuluh Pertanian Lapang (PPL)
Kecamatan Pulo Aceh, Kepala BPP Kecamatan Pulo Aceh, Armiya, SP, Danramil
Kecamatan Pulo Aceh dan Babinsa Desa Blang Situngkoh yang telah membantu kegiatan
di lapangan.
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