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KATA PENGANTAR

Akhir-akhir ini ketahanan pangan secara nasional sering diperdebatkan. Berbicara
tentang pangan sering diidentikkan dengan komoditas padi (beras), karena beras
mempunyai kedudukan yang vital dan fatal dalam perekonomian Indonesia, karena
beras adalah kebutuhan dasar manusia Indonesia yang dapat dijadikan alat oleh
kekuatan politik, baik yang sedang berkuasa maupun yang berada di luar kekuasaan
saat ini. Oleh karena itu beras ditempatkan sebagai komoditas utama dalam penyusunan
konsep dan implementasi kebijakan perekonomian Indonesia.
Provinsi Bali yang memiliki luas areal usahatani padi sawah relatif lebih kecil
dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, namun memiliki tingkat produktivitas
yang relatif lebih tinggi dibandingkan produktivitas nasional. Produktivitas tersebut
sesungguhnya masih dapat ditingkatkan hingga mendekati potensinya, Sistem
kelembagaan (Subak) di Bali memiliki peran yang penting dalam proses usahatani padi,
namun disisi lain berbagai permasalahan muncul seiring dengan munculnya berbagai
kepentingan dan kondisi perubahan sumberdaya alam.
Peran teknologi pertanian yang inovatif dan berkesinambungan serta diseminasi inovasi
teknolpgi pertanian yang efektif menjadi suatu syarat dalam percepatan pembangunan
pertanian di daerah. Seiring hal tersebut melalui kesempatan ini kami berupaya untuk
menjadikan kegiatan seminar dengan tema “Peran Inovasi Teknologi dan Jasa
Lingkungan Budaya Subak dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional” sebagai
salah satu upaya percepatan inovasi teknologi pertanian sampai kepada stakeholder
maupun masyarakat petani. Adapun materi Seminar Nasional, selain makalah utama,
juga didukung oleh makalah penunjang bidang tanaman pangan serta bidang
peternakan dan hortikultura.
Pada kesempatan ini kami sampaikan penghargaan dan terimakasih yang sedalamnya
kepada: Bapak Rektor Universitas Hindu Indonesi yang telah berkesempatan hadir pada
Seminar Nasional, Bapak Kepala Bappeda Propinsi Bali, Bapak Kepala Dinas Propinsi
terkait lainnya, Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Bapak/Ibu PPL
Kabupaten Tabanan, para stakeholder, akademisi dari Universitas Udayana Denpasar,
UNHI, Universitas Dwijendra, dan para partisipan lainnya. Ucapan terimakasih juga
kepada panitia penyelenggara seminar, dewan penyunting makalah. Mudah-mudahan
Prosiding ini mempunyai manfaat yang berguna dalam penyediaan informasi teknologi
pertanian kepada pengguna.

Denpasar, 24 Agustus 2015
Kepala BPTP Bali,

Ir. AAN. B. Kamandalu, MSi
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SAMBUTAN
SEMINAR NASIONAL PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN
BUDAYA SUBAK DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Denpasar, 12 Desember 2014
Om Swasti Astu,
Ass. Wr. Wb,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Bapak Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Bapak Dr. Ida Bagus Dharmika,
yang kami hormati.
Kepala Bappeda Propinsi Bali yang terhormat,
Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali yang terhormat,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali yang terhormat,
Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Bali yang terhormat,
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Tabanan yang terhormat
Para akademisi dari Universitas Hindu Indonesia, Universitas Udayana Denpasar,
Universitas, Universitas Warmadewa dan universitas Dwijendra yang kami hormati,
Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten Tabanan serta Peserta Seminar yang juga kami
hormati.
Selamat pagi dan selamat datang di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali.
Perkenankan kami mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Ida Hyang Widhi Wasa, Tuhan
Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan beliau, maka pertemuan pagi hari ini dapat
kita laksanakan.
Kami mengucapkan terimakasih kepada bapak Rektor Universitas Hindu Indonesia
(UNHI) yang berkenan hadir di tengah-tengah kita, pada acara yang sangat bersejarah
bagi kami di BPTP Bali ini. Karena hari ini kita akan menandatangani Naskah Kerjasama
bidang penelitian pertanian khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan, yang akan
dilanjutkan dengan seminar nasional tentang masa depan subak ditinjau dari perspektif
Jasa lingkungan budaya. Adapun tema yang diusung dalam seminar ini adalah “Peran
Inovasi Teknologi dan Jasa Lingkungan Budaya Subak dalam Mendukung Ketahanan
Pangan Nasional”
Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa subak tidak bisa
lepas dari pembangunan pertanian di Bali. Subak merupakan salah satu budaya asli
masyarakat Bali, yang diperkirakan lahir sekitar abad ke 8 atau ke 9 Masehi dan hingga
kini tetap eksis, bahkan sejak tahun 2012 Subak ditetapkan oleh UNESCO menjadi
Warisan Budaya Dunia dalam katagori Culture Landscape.
Selama ini, subak hanya dipandang sebagai kearifan local masyarakat Bali hanya dari
aspek teknis. Seperti bagaimana subak sebagai tumpuan masyarakat Bali dalam
menghasilkan pangan, khususnya beras; bagaimana subak mengatur tata kelola air.
Jarang sekali subak dilihat dari aspek lainnya, seperti bagaimana subak berperan di
dalam mengatur iklim di bumi ini, karena subak mampu menghasilkan oksigen,
menghasilkan pemandangan yang indah. Bahkan hingga kini subak tidak pernah
vi
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dipandang dari perspektif penghasil Jasa Lingkungan Budaya (Culture Environmental
Services). Oleh karena itu dipandang sangat penting di masa mendatang untuk
melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan subak dari perspektif Jasa
Lingkungan Budaya.
UNHI sebagai salah satu, atau bahkan mungkin satu-satu Perguruan Tinggi di Bali yang
memiliki peran penting dalam menjaga pelestarian dan mengembangkan Budaya
masyarakat Bali. Maka kami di BPTP Bali sebagai Lembaga Penelitian Pertanian
memandang penting untuk menjalin kerjasama dengan UNHI, dalam penelitian
pertanian yang berkaitan dengan budaya masyarakat Bali. Untuk itu sekali lagi kami
menyampaikan terimakasih kepada Bapak Rektor UNHI yang berkenan hadir untuk
bersama-sama menandatangani Naskah Kerjasama. Kami berharap naskah kerjasama
ini akan menjadi payung hukum bagi kita dalam melakukan berbagai aktivitas penelitian
pertanian dari perspektif budaya di masa mendatang.
Bapak dan ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa
setelah penandatangan naskah kerjasama tersebut akan dilakukan Seminar tentang
Masa depan subak dilihat dari perspektif Jasa Lingkungan Budaya. Kami berharap hasil
seminar ini akan dapat menjadi inspirasi penting bagi para pemegang kebijakan, peneliti
di BPTP dan akademisi di Universitas Seluruh Propinsi Bali untuk melakukan penelitian
yang lebih mendalam tentang subak, dilihat dari perspektif budaya.
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, selamat mengikuti Seminar dan
Workshop tentang Masa depan subak dilihat dari perspektif Jasa Lingkungan Budaya.

Om Shanti Shanti Shanti Om
Ws. Wr. Wb
Denpasar; 12 Desember 2014
Kepala BPTP Bali
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MENYAMA BERAYA, SEBAGAI PEREKAT SOSIAL DAN PENJAGA
SOLIDARITAS DALAM KEHIDUPAN KRAMA SUBAK DI BALI TELAH
TERGESER

Prof. Dr. I Ketut Suda
Guru Besar Pada Universitas Hindu Indonesia, Denpasar
PENDAHULUAN
Pulau Bali dengan luas wilayah kurang lebih 5.636,66 km2 atau sekitar 0,29% dari luas
wilayah Indonesia memiliki jumlah penduduk, lebih dari 3,5 juta dengan kepadatan
penduduk mencapai 624 jiwa/km2. Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi 8
Kabupaten, satu Kota, 56 Kecamatan, 714 desa/keluarahan, 1.433 Desa Pakraman, dan
3.625 Banjar/Adat (Data Bali Membangun, 2008A-1). Secara geografis Pulau Bali
terletak pada posisi antara 8003’40’’ sampai 8050’48’’ Lintang Selatan dan 114025’53’’
sampai 115042’40’’ Bujur Timur. Daratan yang ada secara geologis tersusun dari batuan
kwarter, kwarter bawah, pliosin dan miosin.
Secara demografis penduduk Bali sebagian besar beragama Hindu, yakni dengan
perincian sebagai berikut, yang beragama Hindu sebanyak 3.194.207 orang atau sekitar
(88,65%), beragama Islam sebanyak 329.785 orang (9,15%), beragama Protestan
34.674 orang (0,96%) beragama Katolik 25.630 orang (0,71%) sedangkan yang
beragama Budha sebanyak 18.560 orang (0,51%). Kemasyuran masyarakat Bali dalam
bidang kehidupan sosial budaya dan tradisi keagamaanya sudah cukup terkenal di
seluruh plosok dunia. Sampai-sampai masyarakat dunia memberi sebutan untuk pulau
yang satu ini dengan nama ‘’ Paradise Island’’ atau ‘’Pulau Dewata’’.
Selain karena agama dan kebudayaan yang sangat adiluhung membuat Bali
sangat dikenal oleh masyarakat dunia, keberadaan subak sebagai organisasi tradisional
yang mengatur masalah irigasi juga telah mejadi trade mark-nya pulau Bali di dunia
internasional. Dari berbagai sumber dapat diketahui bahwa keberadaan subak sebagai
‘’organisasi tradisional’’ yang mengatur masalah irigasi di Bali, sudah diakui sejak abad
pertama tahun Saka (Arwata, dalam Kasryno,dkk (Penyunting), 2003:113—122).
Namun, belakangan ini keberadaan subak mulai kehilangan esensinya, yang salah satu
penyebabnya adalah jarang dilakukan evaluasi terhadap subak dalam konteks tatanan
sistem yang ada.
Bukan hanya itu, Bali secara geografis juga memiliki keindahan alam yang
sangat mempesona, dengan berbagai keunikan flora dan faunanya (Mardani, dalam
Majalah Ilmiah Universitas Udayana, Tahun I-No.I/1992:75) di samping secara
demografis juga terkenal dengan keramah tamahan penduduknya. Hal ini bisa terwujud,
sebab dalam tradisi masyarakat Bali ada sejumlah nilai kearifan local (local genius) yang
menjadi pegangan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.
Misalnya, budaya rungu atau kepedulian sosial terhadap tetangga, konsep sagalaksagilik-saguluk salulunglung sabayantaka, paras-paros sarpenaya yang kesemuanya itu
bermakna kepedulian sosial terhadap orang lain atau tetangga (Bawa Atmadja,
2010:107).
Terkait dengan keanekaragaman, baik dari segi etnisitas, agama, suku bangsa,
dan adat istiadat, masyarakat Bali, menunjukan keanekaragaman yang sangat tinggi,
namun sampai saat ini dalam praktik kehidupan sehari-hari, kerukunan hidup antar
1
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umat beragama dapat dikatakan terjalin dengan baik. Hal ini bisa terwujud tidak lain
disebabkan adanya asas menyama beraya yang melandasi kehidupan masyarakat
dengan sangat kuat. Akan tetapi belakangan ini berbagai kearifan lokal masyarakat Bali
seperti, budaya rungu, sagalak-sagilik-saguluk, salunglung sabayantaka, paras-paros
sarpenaya, dan asas menyama beraya keberadaannya sudah semakin langka. Padahal
semua nilai kearifan lokal tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting bagi
pengembangan solidaritas sosial masyarakat Bali. Betapa terkikisnya nilai-nilai kearifan
lokal masyarakat Bali sebagaimana digambarkan di atas terlihat pada fenomena
kehidupan masyarakat dewasa ini, yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya
dibandingkan dengan kepentingan bersama.
Dalam konteks ini munculah slogan dalam kehidupan masyarakat yang berbunyi
‘’mati iba hidup kae’’ artinya, biarkan orang lain mati, yang penting saya tetap hidup.
Dengan pola kehidupan demikian, orang Bali sangat sibuk mengurusi kepentingannya
sendiri, dan tidak peduli terhadap kepentingan orang lain, sehingga asas menyama
beraya menjadi kehilangan konteksnya. Berangkat dari fenomena tersebut pertanyaan
besarnya adalah (1) mengapakah banyak nilai kearifan lokal masyarakat Bali saat ini
mulai kehilangan konteksnya? (2) Bagaimanakah proses itu terjadi dan bagaimana pula
implikasinya bagi kehidupan sosial masyarakat Bali? Beberapa pertanyaan besar inilah
yang akan menjadi tema pembahasan kajian ini dan berikut jabarannya.
Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis dan sekaligus menawarkan
beberapa solusi atas fenomena sosial budaya yang terjadi akhir-akhir ini. Di dalamnya
terkandung pula maksud untuk mengatasi terdegradasinya niali-nilai kearifan lokal yang
sesungguhnya mempunyai makna penting bagi terwujudnya harmonisasi kehidupan
masyarakat. Satu hal mendasar yang melandasi pentingnya kajian ini dilakukan adalah
untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terdegradasinya nilai-nilai kearifan
lokal masyarakat Bali dan inplikasinya bagi kehidupan sosial budaya masyarakat
bersangkutan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Bali Kehilangan
Konteksnya
1. Proses Pembangunan dan Modernisme Penyebab Perubahan Sosial Masyarakat
Secara kodrati manusia adalah mahluk sosial, yang dalam hidupnya selalu saling
ketergantungan satu sama liannya. Oleh karena itu, Van Baal (1988:2) menegaskan
bahwa manusia selalu bertempat tinggal di suatu tempat dan tidak pernah hidup
menyendiri tanpa manusia lainnya. Atau dengan istilah lain, manusia secara naluri
cenderung hidup bersama dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Terkait dengan
sifat dan naluri tersebut, maka berkembanglah bentuk-bentuk dan pola organisasi sosial
sebagai wujud pola-pola interaksi di antara sesamanya. Dari pola interaksi semacam ini
lahirlah pola-pola kebudayaan yang memberikan ciri tersendiri bagi kehidupan
masyarakat bersangkutan. Dalam konteks ini pola-pola komunikasi dan interaksi yang
intensif dengan sesamanya dapat dijadikan sarana untuk meneruskan tata nilai,
gagasan, keyakinan, pengetahuan, dan tradisi yang mereka miliki (Suda,2008:30).

2
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Namun, dalam perkembangan selanjutnya, setiap masyarakat pasti mengalami
perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Salah satu
faktor yang menyebabkan hal ini terjadi karena antara masyarakat satu dengan
masyarakat lainnya selalu melakukan kontak sosial, sehingga terjadilah apa yang
disebut difusi kebudayaan. Atau bisa juga perubahan sosial itu terjadi karena sengaja
dirancang oleh negara, yang sering disebut ‘’pembangunan’’ (Lauer, 1989; Suparlan,
1989; Fatchan, 2004). Pembangunan yang dirancang oleh negara atau oleh suatu
kelompok masyarakat tertentu, pasti mempunyai tujuan tertentu. Dengan meminjam
gagasan Myrdal (dalam Rich, 1999:276) dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan
yang diidealkan adalah modernisasi (modernization ideals). Oleh karenanya banyak
negara yang menempuh jalan pembangunan untuk mewujudkan modernisasi, sebagai
cita-cita yang diidealkan.
Berangkat dari fenomena tersebut Atmadja (2010:7) menegaskan bahwa sejak
tahun 1960-an banyak negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang yang
menjadikan pembangunan sebagai ‘’imam resmi’’ bahkan bisa dibilang sebagai ‘’agama
resmi’’. Demikian halnya dengan masyarakat Bali, yang merupakan bagian integral dari
masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Provinsi Bali yang merupakan bagian dari
negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk ke dalam kategori negara berkembang.
Oleh karenanya masyarakat Bali tidak mungkin melepaskan diri dari proses
pembangunan menuju ke arah modernisasi sebagaimana dicita-citakan oleh negaranegara berkembang pada umumnya. Difusi, inovasi, dan pembangunan merupakan
rangkaian perubahan sosial, yang dalam aplikasinya sering berproses secara tumpang
tindih satu sama lainnya, sehingga secara faktual sangat sulit dibedakan. Akibatnya,
masyarakat hanya bisa merasakan bahwa dalam kenyataannya sistem sosiokultural
masyarakat di mana mereka hidup telah berubah. Mereka tidak tahu secara pasti,
apakah perubahan itu terjadi karena inovasi, difusi, ataukah karena proses
pembangunan.
Jika mengacu pada proses perubahan sosial dan perubahan budaya yang terjadi
dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Bali, maka dapat dikatakan bahwa
masyarakat Bali pun dalam proses pembangunan yang dilakukannya senantiasa
menjadikan modernisme sebagai cita-cita ideal. Selain masyarakat modern, masyarakat
adil dan makmur juga menjadi bagian dari cita-cita pembangunan Bali, sesuai dengan
tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Berangkat dari
kondisi demikian, maka konsep pembangunan tidak saja dipandang sebagai terapi,
tetapi juga diposisikan sebagaimana layaknya agama baru, yang dapat menyaingi
agama lama, seperti misalnya Agama Hindu yang dianut sebagian besar masyarakat
Bali.
Menurut Sianipar (2004) bahwa masyarakat dapat dikatakan telah sampai pada
tujuan idealnya, yakni menjadi masyarakat adil-makmur yang berkemodernan, ketika
masyarakat bersangkutan telah mampu mengadopsi kebudayaan Barat, yang oleh
Sianipar sendiri disebut sebagai kebudayaan putih global. Hal ini sejalan dengan
gagasan Wilbert Moore (dalam Sztompka, 2004:152) yang mengatakan bahwa
modernisasi adalah tranformasi total masyarakat tradisional (masyarakat pra modern)
ke tipe masyarakat teknologi dan organisasi sosial yang menyerupai kemajuan dunia
Barat yang ekonominya makmur dan situasi politiknya stabil. Berangkat dari gagasan
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tersebut dapat dibangun sebuah pemahaman bahwa tujuan pembangunan pada
hakikatnya adalah mewujudkan masyarakat modern yang berkebudayaan Barat, atau
berkebudayaan putih global. Akibat dari tujuan pembangunan demikian, maka berbagai
nilai kearifan lokal meskipun sebenarnya mempunyai makna yang cukup berarti bagi
upaya pemertahanan nilai-nilai kebersamaan dalam konteks kehidupan masyarakat
tradisional akan digilas oleh proses modernisasi itu sendiri, karena masyarakat,
termasuk masyarakat Bali menganggap modernitas lebih unggul, lebih pragmatis, dan
lebih bergengsi dibandingkan dengan nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri.
Hasil penelitian Bawa Atmajda (2010) menemukan bahwa kekaguman
masyarkat Bali terhadap kebudayaan modern putih global yang dibawa Belanda mulai
tampak sejak awal abad ke-20 seiring dengan makin intensifnya pengaruh kebudayaan
Belanda terhadap kebudayaan Indonesia, termasuk Bali, melalui penetrasi sistem
pendidikan Barat. Hal ini sejalan dengan temuan Van Niel (1984) yang menyatakan
bahwa pendidikan yang diterapkan Belanda sendiri tidak terlepas dari politik
pembaratan. Terkait denga hal itu, maka ukuran kemajuan bagi masyarakat Bali, tidak
lagi berkiblat pada kebudayaan Jawa, karena Bali pernah dijajah oleh Kerajaan
Majapahit pada abad ke-14, tetapi juga pada kebudayaan Barat, karena Bali juga pernah
dijajah oleh Belanda (baca:Barat) mulai abad ke-19 (Atmadja, 2001; Dwipaya,2004).
Oleh karena ukuran kemajuan bagi masyarakat Bali adalah kebudayaan putih
global (baca:kebudayaan Barat), maka hal-hal yang berbau ketimuran (kebudayaan
yang berasal dari dunia Timur, seperti Cina, India, Tibet, dan lain-lain), termasuk nilainilai kearifan lokal masyarakat Bali, dianggap sudah kuno, out of date, dan kurang
modern. Akaibatnya, banyak nilai kearifan lokal masyarakat Bali, yang walaupun
mempunyai nilai sangat adiluhung, seperti kebudayaan saling runguang (saling
memperhatikan), saling jotin (saling memberi sesuatu), dan filosofi menyama braya
(merasa saling bersaudara) yang sesungguhnya dapat menjadi perekat sosial dan
penjaga solidaritas masyarakat Bali pun ikut tergilas. Bukan hanya itu, berbagai nilai
kearifan lokal yang terkonvigurasi dalam berbagai aktivitas subak di Bali juga ikut
tergeser dan digantikan oleh nilai-nilai modernisme yang semakin membuat masyarakat
Bali teralienasi dari lingkungan budayanya. Dikatakan demikian sebab subak sebagai inti
dari kebudayaan Bali kini sudah semakin kehilangan esensinya. Misalnya, tradisi
membajak dengan sapi kini telah diganti dengan traktor, sistem tolong menolong dalam
upaya menggarap sawah kini telah diganti dengan sistem upah, filosofi menyama braya
pun kini telah bergeser menjadi filosfi menyama brenye (persauadaraan yanag kacau
balau).
Tergesernya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali, termasuk dalam kehidupan
krama subak sebagaimana digambarkan di atas, diperkuat pula oleh temuan
(Dwipayana 2001; Kuntowijoyo, 2004; dan Geertz, 1977) yang menegaskan bahwa
keberhasilan orang Belanda untuk menyulap agar orang-orang dunia Timur mau
mengonstruksi kebudayaan Barat, khsusunya orang-orang Bali, tidak dapat dilepaskan
dari kemampuan orang Belanda untuk memanfaatkan mental hamba (petani parekan)
yang melekat pada kehidupan orang Bali. Menurut fakta sejarah mental petani parekan
yang sampai saat ini masih tersisa pada kehidupan orang Bali, dilembagakan oleh rajaraja Bali, dengan berlandaskan pada ideologi dewa-raja atau tautan tuan-hamba, yang
dalam konsep orang Bali lebih dikenal dengan istilah dana-bhakti. Sejak lama rakyat
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patuh kepada raja, yang menurut orang Bali disebut bangsawan puri, tidak hanya
karena kekuatan fisiknya untuk memaksa rakyat tunduk kepadanya, tetapi juga karena
mental petani parekan, yang menganggap bahwa raja adalah dewa yang mawujud yang
dalam istilah orang Bali disebut Dewa Nyalantara (Dwipayana, 2001).
Mental petani parekan ini benar-benar dimanfaatkan oleh orang Belanda untuk
melanggengkan kekuasaannya, dan sekaligus menghegemoni kebudayaan Bali,
sehingga orang Bali dalam hal berpikir, bersikap, dan bertingkah laku, senantiasa
mengacu pada pola kebudayaan Barat, dan hal inilah yang menyebabkan tersingkirnya
nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali, termasuk filosofi menyama braya.
2. Kebudayaan Barat Bersifat Determinatif atas Kebudayaan Timur
Banyak ahli yang mengatakan bahwa globalisasi pada intinya adalah
westernisasi atau modernisasi, bahkan sering juga disebut Amerikanisasi (Spybey 1996;
Taylor,2000, dalam Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto (ed.) 2006:3).
Pendapat yang lebih ekstrem dikemukakan oleh (Khor, 1995) yang mengatakan bahwa
bagi negara-negara dunia ketiga globalisasi disamakan dengan kolonialisasi. Sebab
dalam konteks ini globalisasi adalah sebuah dinamika di mana struktur-struktur sosial
dari modernitas (kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme, dll.) menyebar
keseluruh dunia dan bersifat determinatif atas budaya-budaya dan etos lokal negaranegara dunia ketiga.
Saking keganderungan dengan pengaruh globalisasi, modernisasi, dan sebutan
lain yang senada, masyarakat di negara-negara dunia ketiga termasuk, Indonesia
banyak yang mengalami culture shock. Akibatnya, sebagian besar diantara mereka ikutikutan mengadopsi secara mentah-mentah kebudayaan Barat, tanpa memikirkan lebih
jauh apakah tindakannya itu menguntungkan bagi diri dan komunitasnya ataukah
sebaliknya justru menghancurkan. Berbicara tentang nilai budaya Timur banyak
bersumber pada agama, sebab kepribadian manusia Timur terletak pada hatinya.
Dalam arti dengan hatinya masyarakat dunia timur menyatukan akal budi, intuisi,
intelegensi, dan perasaan. Jadi, intinya sesuatu yang baik menurut dunia timur tidak
hanya dalam dunia benda, tidak dengan memanipulasi alam, atau mengubah
masyarakat untuk mencari kesenangan dirinya.
Dengan demikian Indonesia sebagai bagian dari wilayah Timur yang menganut
kebudayaan Timur, tempo dulu masyarakatnya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak
senantiasa mementingkan perasaan kerohanian, yang kemudian diartikulasikan dalam
bentuk sikap toleransi, teposaliro, tenggang rasa, dan dalam bentuk tindakan gotongroyong, tolong-menolong, menyama braya, saling asah, saling asuh, dan saling asih,
serta menjaga keharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam,
dan manusia dengan Tuhannya (Tri Hita Karana). Sementara budaya Barat lebih
menekankan dunia objektif dan ilmiah dibandingkan dengan perasaan dan intuisinya,
sehingga hasil olah pikir orang Barat membuahkan sains dan teknologi.
Kini sains dan teknologi sebagai ciri kebudayaan Barat, telah masuk ke Indonesia
dan memperlihatkan karakteristik dominannya, dengan ciri-ciri kekuasaan, ekonomi,
Iptek, dan individualisme (Alisyabana, 1981). Masuknya kebudayaan Barat dengan ciri
khas sains dan teknologi ke Indonesia, khususnya Bali mengakibatkan terjadinya
benturan budaya dalam berbagai kasus dengan membawa dampak negatif seperti;
distorsi, degradasi, demoralisasi, sampai dengan berbagai pelecehan budaya (Geriya,
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dalam Triguna, 2011:54). Benturan budaya yang terjadi, akibat masuknya kebudayaan
Barat ke Bali tampaknya tidak berhenti hanya sebatas distorsi, degradasi, dan
demoralisasi, akan tetapi banyak pula etos lokal masyarakat Bali yang menjadi hancur,
bahkan hilang ditelan zaman. Misalnya, sistem gotong-royong yang biasa dilakukan
secara tulus ikhlas oleh masyarakat Bali, khususnya dalam kehidupan pertanian (subak)
beberapa tahun silam, kini telah diganti dengan sistem upah, yang acapkali mengacu
pada standar resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang disebut upah minimal
regional (UMR).
Rasa jengah sebagai etos kerja orang Bali pun kini banyak yang digeser ke arah
rasa pongah untuk menggadaikan harga diri, dengan merunduk-runduk di depan orang
kaya demi isi perut anak dan istri. Faktanya, kini banyak orang kecil memilih bersikap
layaknya budak dihadapan orang kaya membiarkan dirinya menjadi bahan tertawaan
bahkan ejekan orang lain demi mendapatkan pekerjaan serabutan. Demikian halanya
dengan filosofi menyama beraya (merasa saling bersaudara) kini telah bergeser ke
filosofi menyama brenye (kekacauan dalam persaudaraan) karena pengaruh
kebudayaan Barat yang berbasiskan filsafat materialisme-individualisme. Padahal filosofi
menyama braya yang selama ini dianut oleh masyarakat Bali bisa dijadikan perekat
sosial dan penjaga solidaritas masyarakat adat termasuk krama subak.
Bukti lain yang menunjukkan determinatifnya kebudayaan Barat atas
kebudayaan Timur adalah merebaknya sikap materialisme-individualisme di kalangan
masyarakat Indonesia, termasuk Bali dewasa ini. Menurut Wahyudi (2014:30) bahwa
sejak tahun 2000-an hingga saat ini, rumah-rumah penduduk sudah banyak yang
digedhong, sementara gotong-royong membangun rumah di lingkungan masyarakat
sudah tidak tampak lagi. Selain dibangun rumah gedhongan halaman rumah pun
dipasangi pagar tinggi agar privacy tiap keluarga semakin terjaga. Orang tidak boleh
sembarangan masuk ke halaman rumah orang lain tanpa seijin pemilik rumah dan rasa
kepemilikan menjadi semakin tinggi. Semua ini adalah bukti nyata pengaruh sikap
individualisme-materialisme yang bersumber dari kebudayaan Barat telah determinan
atas kebudayaan Timur.
Meski harus diakui bahwa tidak semua pengaruh kebudayaan Barat terhadap
kebudayaan Timur itu negatif, tetapi banyak diantaranya yang dapat merusak tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan tidak terkecuali terhadap struktur sosial
masyarakat adat. Misalnya, masuknya sains dan teknologi dunia Barat ke dalam
kehidupan masyarakat Bali dewasa ini, membuat kehidupan masyarakat kini semakin
maju, teknologi kian berkembang pesat, barang-barang pabrikan semakin mudah
didapat, fasilitas hidup juga sudah tersebar di mana-mana. Dengan kondisi demikian
rasa kepemilikan di antara anggota masyarakat menjadi semakin menguat, sekat antara
milik pribadi, milik orang lain, dan milik umum menjadi semakin kuat. Akibatnya, milik
pribadi harus dipertahankan mati-matian, jangan sampai rusak, berkurang, bahkan
hilang. Rasa bersaing untuk memiliki harta benda yang sebanyak-banyaknya pun timbul
di kalangan masyarakat. Mereka berlomba-lomba mengumpulkan harta kekayaan yang
sebanyak-banyaknya, bahkan banyak diantara mereka yang menempuh berbagai cara
untuk mendapatkan harta kekayaan. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang harta
kekayaannya tidak boleh dilampaui oleh orang lain, bila perlu orang lain yang dikurangi
kekayaannya, sehingga tidak melampaui kekayaan yang mereka miliki. Oleh karenanya
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rasa iri lantaran merasa miliknya kalah dari orang lain pun menjadi hantu yang
menakutkan, begitupun rasa sombong karena miliknya lebih banyak dari milik orang
lain menjadi setan yang mengangkangi diri manusia dewasa ini (Wahyudi, 2014:31).
Ketika semua pengaruh negatif kebudayaan Barat ini merasuk jauh ke dalam
sukma masyarakat Indonesia, maka dapat dipastikan hal tersebut dapat bermuara pada
munculnya sikap materialisme-individualisme yang sangat kuat di antara mereka. Hal
ini tentu akan berdialektika dengan kehidupan sosialisme-komunalisme yang menjadi
penanda kehidupan masyarakat dunia Timur. Ketika dialektika mengalami puncaknya,
maka pertikaian, perpecahan, disintegrasi dan apapun namanya dalam kehidupan
masyarakat sangat sulit dihindari. Perpecahan bisa terjadi diantara pemeluk agama yang
sama, dan tidak tertutup kemungkinan pula terjadi diantara pemeluk agama yang
berbeda (konflik lintas agama). Fenomena ini sesungguhnya telah mewarnai kehidupan
masyarakat Indonesia tidak terkecuali masyarakat Bali, yang berakibat masyarakat yang
sebelumnya hidup dalam suasana batin yang aman, nyaman, dan tentram kini berubah
menjadi suasana kehidupan yang tidak menentu, penuh intrik, dan bahkan sering
bermuara pada konflik sosial yang bersifat kolektif.
Proses Hilangnya Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Bali dengan
Konteknya
1. Bermula dari Politik Kebudayaan Orde Baru
Pemerintah orde baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, dalam
melaksanakan pemerintahannya sangat menekankan terwujudnya rasa persatuan dan
kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh sila ketiga Pancasila, yang
bercorak Bhineka Tunggal Ika. Hal ini menurut Atmadja (2010:57) dikarenakan kondisi
masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik. Terkait dengan pluralisme di Indonesia
menurut catatan Hidayah (1996) sampai saat ini di Indonesia terdapat tidak kurang dari
656 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Meraoke. Oleh karenanya
masyrakat Indonesia sering disebut masyarakat pluralistik atau masyarakat majemuk.
Sebagai masyarakat yang plural Indonesia tentu sangat beruntung dari sudut pandang
budaya, sebab memiliki berbagai kebudayaan daerah yang sebenarnya sangat
bermanfaat bagi kehidupan masyarakat (Tilaar, 2004). Namun, di sisi lain keberadaan
masyarakat plural seperti Indonesia juga memiliki kelemahan, yakni dapat memicu
munculnya disintergarsi bangsa yang bersifat kronis.
Ditambah lagi nasionalisasi yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru, baik
dalam arti memperkuat akar-akar budaya nasional maupun melalui Jawanisasi, telah
menimbulkan masalah bagi kehidupan kebuadayaan daerah di Indonesia, termasuk
kebudayaan Bali (Atmadja, 2010:65). Selain proses nasionalisasi sebagaimana
dikatakan Atmadja, proses globalisasi yang telah memformat dunia menjadi satu dalam
konteks, sosial, politik, ekonomi, dan budaya (Nugroho, 2001) tampaknya juga ikut
membuat nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali telah kehilangan konteksnya.
Misalnya, dalam kehidupan tradisional subak di Bali tempo dulu, dikenal berbagai nilai
kearifan lokal yang berbasis pada filosofi menyama braya dan paras-paros sarpenaya,
(filosofi persaudaraan dan saling asah, saling asuh, dan saling asih) seperti, sekehe
manyi yang dulunya bekerja atas dasar rasa persaudaraan dan kebersamaan yang
dilakukan dengan tujuan untuk menambah persediaan pangan keluarga, kini tidak
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berlaku lagi karena telah diganti dengan sistem majeg (kontrak). Demikian pula sekehe
numbeg (perkumpulan membajak sawah) yang tempo dulu dilakukan berdasarkan asas
gotong royong dan tolong-menolong, kini telah digantikan dengan sistem upah, karena
masyarakat telah bersifat ekonomis dan pragmatis.
Berangkat dari fenomena di atas, maka keberadaan sekehe manyi, sekehe
numbeg dan sekehe-sekehe lainnya, sebagai wujud nilai kearifan lokal masyarakat
Subak di Bali, kini telah kehilangan esensinya dan diganti dengan sistem buruh panen,
buruh membajak dan buruh-buruh lainnya yang senantiasa didasarkan atas sistem
upah. Hilangnya sekehe manyi, sekehe numbeg dan sekehe-sekeh lainnya sebagai
bentuk organisasi tradisional yang berbasiskan filosofi menyama braya tidak hanya
berarti hilangnya organisasi tradisional tersebut secara fisik, akan tetapi berarti pula
hilangnya berbagai nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, karena antar satu
nilai dengan nilai lainnya saling terkait dan saling berhubungan. Seperti, antar nilai
kebersamaan dengan nilai kekeluargaan, rasa senasib dan seperjuangan yang dalam
konteks sosial sangat bermakna bagi peningkatan rasa solidaritas di antara mereka
sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkit satu sama lainya.
Sementara dalam kehidupan masyarakat yang serba kapitalistik dewasa ini, rasa
solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat tradisional seakan mulai terdegradasi
oleh nilai-nilai individualisme-materialisme. Hal ini dikarenakan salah satu dimensi
globalisasi adalah mengalirnya ideology negara maju ke negara-negara sedang
berkembang termasuk Indonesia. Salah satu bentuk ideology tersebut adalah ideology
pasar, yang manurut Maguire (2004) disebut ‘’Agama Pasar’’. Penyebutan ini wajar,
karena dewasa ini pasar sebagaimana layaknya agama yang dianut oleh masyarakat,
dengan tangannya yang tidak kelihatan (invisible hands) mampu membimbing kita ke
arah kemakmuran dan kesejahteraan (Evers, 1997:80). Dengan mengikuti Evers
(1997:90) dapat dikatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pasar berakibat
‘’Agama Pasar’’ dengan cepat merasuk ke dalam sistem sosio-budaya masyarakat
Indonesia, termasuk masyarakat Bali. Akibatnya, banyak nilai kearifan lokal yang
sebenarnya mempunyai nilai yang sangat adiluhung kini telah kehilangan esensinya.
Seperti filosofi menyama braya yang tempo dulu senantiasa menjadi landasan dalam
berbagai kehidupan sosial masyarakat Bali, termasuk kehidupan krama subak, kini telah
mulai kehilangan eksistensinya, karena telah digantikan oleh kehidupan individualismematerialisme, sebagai salah satu karakteristik kehidupan globalisasi. Demikian juga
aktivitas ngerembug di Bale Banjar sebagai salah satu wujud dari sikap solidaritas sosial
dan saling bertukar pengalaman di antara sesama warga masyarakat yang berlaku pada
masyarakat Bali tempo dulu, kini telah digantikan dengan acara nonton TV di ruang
keluarga, yang membuat privasi seseorang menjadi sangat terjamin.
Akibatnya, hubungan sosial di antara sesama anggota masyarakat menjadi
semakin renggang, dan rasa empati terhadap saudara kita yang mengalami musibah
pun semakin berkurang. Hal ini terjadi tidak dapat dilepaskan dari politik pemerintah
Orde Baru yang sangat menekankan terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh sila ketiga Pancasila, yang bercorak Bhineka
Tunggal Ika. Sementara Derrida (1977) menegaskan bahwa masyarakat politik selalu
bersifat paradoks, dalam arti setiap masyarakat politik melalui konstitusi dan undangundang negara yang dibuatnya berupaya mempersatukan berbagai komunitas berbeda
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dalam satu kesatuan politik, Namun, di sisi lain ditariknya komunitas komunal ke dalam
kesatuan masyarakat yang lebih luas, yakni negara berakibat ikatan-ikatan komunitas
tradisional menjadi longgar, bahkan cenderung terputus. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa sebuah masyarakat politik pada esensinya dapat mempersatukan dan
sekaligus juga menceraiberaikan ikatan-ikatan komunitas tradisional, termasuk
komunitas desa adat dan krama subak di Bali.
2. Masuknya Sistem Ekonomi Pasar ke Indonesia Sejak Awal Tahun 1970-an
Hilangnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali dengan konteksnya, baik yang
terkristalisasi dalam kehidupan komunitas desa adat maupun dalam kehidupan krama
subak, juga tidak dapat dilepaskan dari masuknya sistem ekonomi pasar ke Indonesia
sejak akhir tahun 1960-an atau awal tahun 1970-an.
Sistem ekonomi pasar
dimaksudkan dalam kajian ini adalah sistem ekonomi yang didominasi oleh kekuatan
pasar. Dengan mengacu pada teori-teori ekonomi mainstream, maka dapat dikatakan
bahwa dunia dewasa ini seakan telah didominasi oleh dua sistem ekonomi, yakni sistem
ekonomi pasar, dan sistem ekonomi negara. Sistem ekonomi pasar adalah sistem
ekonomi yang didominasi oleh kekuatan pasar, sedangkan sistem ekonomi negara
adalah sistem ekonomi yang didominasi oleh kekuatan negara (Nugroho, 2001:6).
Menguatnya pengaruh sistem ekonomi pasar melanda dunia dewasa ini, bahkan
sampai ke Indonesa, diyakini oleh beberapa pengamat sosial-ekonomi disebabkan oleh
sistem ekonomi pasar memiliki kemampuan dalam menciptakan demokrasi politik.
Selain itu, ekspansi pasar ke negara-negara berkembang merupakan konskuensi logis,
khususnya logika instrumental agar pertumbuhan ekonomi dan industrailasasi tetap
dapat terjaga. Dengan demikian tindakan konsumtif merupakan sebuah pilihan rasional
untuk mendukung perluasan pasar dan pertumbuhan ekonomi (Nugroho,2001:31).
Terkait dengan menguatnya sistem ekonomi pasar berlaku di negeri ini, maka
pengkonsumsian barang atau jasa tidak pernah berhenti, bahkan bertambah banyak
jenisnya karena eksistensi manusia dapat pula dilihat sebagai pabrik nafsu atau mesin
hasrat sehingga dalam konteks menjadi dan memiliki manusia selalu merasa
kekurangan. Demikian pula hasrat yang diproduksi selalu tertuju pada sesuatu yang lain
dari yang pernah dinikmati atau dimilikinya, sehingga mereka selalu ingin menjadi lain
dari saat ini.
Satu hal menarik dari perkembangan sistem ekonomi pasar adalah apapun yang
dikonsumsi oleh masyarakat penekananya bukanlah pada upaya untuk menghabiskan
nilai guna atau nilai utilitas, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk mengkomunikasikan
simbol-simbol tertentu, seperti simbol status sosial, prestise, kekayaan atau simbol
status sosial lainnya (Piliang, 1998;1999;2003). Dengan kondisi masyarakat seperti itu,
maka timbulah apa yang disebut oleh Piliang (1998) masyarakat ekstasi, yakni
masyarakat yang mengejar kepuasan puncak dan sekaligus menjadikannya tujuan
hidup. Senada dengan itu Lury (dalam Suda,2009:165) menegaskan bahwa pemenuhan
segala nafsu dapat dilakukan lewat penyediaan barang yang melimpah di pasar,
sehingga manusia menjadi abdi setia budaya konsumen. Bersamaan dengan itu timbul
pula masyarakat konsumer, yakni masyarakat yang menciptakan nilai-nilai konsumsi
yang berlimpah ruah melalui barang-barang konsumer serta menjadikan konsumsi
sebagai pusat aktivitas kehidupan (Piliang, 1998:18). Kondisi demikian tampaknya tidak
hanya melanda masyarakat modern perkotaan, akan tetapi telah menyasar pula
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kehidupan masyarakat komunal pedesaan, sehingga banyak nilai-nilai tradisional yang
sebelumnya menjadi junjungan masyarakat lokal, kini telah kehilangan maknanya
karena telah diganti oleh nilai-nilai modernisme yang bersifat pragmatis-ekonomis.
Terjadinya pergeseran pola-pola konsumsi masyarakat dari sekadar
menghabiskan nilai utilitas menuju ke pengkonsumsian nilai-nilai simbolik, ternyata
berpengaruh pula terhadap pola-pola kehidupan masyarakat paguyuban pedesaan,
termasuk pola kehidupan krama subak dalam melihat dunianya ke depan. Misalnya,
tempo dulu kepemilikan lahan persawahan (lahan pertanian) sering dijadikan sebagai
simbol status sosial oleh krama subak, kini sudah tidak lagi. Maksudnya, pada zaman
dulu makin banyak seseorang memiliki lahan pertanian (sebut saja tuan tanah) makin
terpandang kedudukannya dimasyarakat dan semakin dihormatilah oleh masyarakat
lingkungannya. Namun kini keberadaannya terbalik seseorang yang dianggap memiliki
status sosial yang tingi dan sangat dihormati dalam masyarakat bukan lagi mereka
yang memiliki lahan pertanian yang luas, akan tetapi mereka yang mampu memiliki
simbol-simbol modernitas yang banyak, seperti mempunyai rumah mewah yang banyak,
memiliki mobil mewah yang banyak punya perusahaan yang banyak dan lain-lain.
Pergeseran pola konsumsi dalam kehidupan masyarakat ternyata berdampak
pula pada pergeseran kehidupan moralitas masyarakat di mana pergeseran pola
konsumsi itu terjadi. Dengan meminjam gagasan Suhartono (2008:19) dapat dikatakan
bahwa pola kehidupan masyarakat yang bersifat positivisme-materailaisme akibat gaya
hidup yang konsumerisme-individuaisme cenderung mendorong masyarakat untuk
mencari kekayaan material sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Dengan model
persaingan hidup semacam itu, maka tidak mengherankan jika masyarakat, termasuk
anggota krama subak dewasa ini semakin tidak mampu membedakan antara yang baik
dengan buruk, dan antara benar dengan yang salah. Selain itu dewasa ini
kecenderungan masyarakat hanya didorong untuk melakukan pilihan-pilihan yang
ditandai oleh nilai manfaat atau kepentingan, bahkan oleh nilai manfaat atau
kepentingan sesaat.
Dengan demikian tidaklah berlebihan jika Piliang (2004:256) mengatakan,
bahwa ketika ketidakpedulian masyarakat terhadap terkikis dan lenyapnya lapisanlapisan moral, spiritual, dan kemanusiaan di tengah-tengah deru ekonomi kapitalisme
global dewasa ini dianggap sesuatu yang tidak membahayakan, ketika keterpesoanaan,
ketergiuran dan kenikmatan hawa nafsu yang dibangkitkan oleh kondisi ekstasi
dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan masyarakat konsumer, dan ketika
pembunuhan tidak lagi dianggap sesuatu yang mengerikan, menakutkan, dan
menyedihkan’’. Berangkat dari hal tersebut maka menurut hemat penulis, perlu segera
dibangun kembali kesadaran masyarakat untuk mendudukan kembali nilai-nilai
moralitas, nilai-nilai kebenaran, dan berbagai nilai kearifan lokal sebagai pedoman
hidup, agar masyarakat tidak terlalu jauh tenggelam dalam kehidupan ekstasi
masyarakat consumer yang hedonis.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa simpulan antara lain :
1. Oleh karena ukuran kemajuan bagi masyarakat Bali adalah kebudayaan putih global
(baca:kebudayaan Barat), maka hal-hal yang berbau ketimuran (kebudayaan yang
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berasal dari dunia Timur, seperti Cina, India, Tibet, dan lain-lain), termasuk nilainilai kearifan lokal masyarakat Bali, dianggap sudah kuno, out of date, dan kurang
modern. Akibatnya, banyak nilai kearifan lokal masyarakat Bali, yang walaupun
mempunyai nilai sangat adiluhung, seperti kebudayaan saling runguang (saling
memperhatikan), saling jotin (saling memberi sesuatu), dan filosofi menyama braya
(merasa saling bersaudara) yang sesungguhnya dapat menjadi perekat sosial dan
penjaga solidaritas masyarakat Bali ikut tergeser. Bukan hanya itu, berbagai nilai
kearifan lokal yang terkonvigurasi dalam berbagai aktivitas subak di Bali juga ikut
tergeser dan digantikan oleh nilai-nilai modernisme yang semakin membuat
masyarakat Bali teralienasi dari lingkungan budayanya.
2. Proses globalisasi yang telah memformat dunia menjadi satu dalam konteks, sosial,
politik, ekonomi, dan budaya tampaknya telah membuat nilai-nilai kearifan lokal
masyarakat Bali kehilangan konteksnya. Misalnya, dalam kehidupan tradisional
subak di Bali tempo dulu, dikenal berbagai nilai kearifan lokal yang berbasis pada
filosofi menyama braya dan paras-paros sarpenaya, (konsep persaudaraan dan
saling asah, saling asuh, dan saling asih) seperti, sekehe manyi yang dulunya
bekerja atas dasar rasa persaudaraan dan kebersamaan yang dilakukan dengan
tujuan untuk menambah persediaan pangan keluarga, kini tidak berlaku lagi karena
telah diganti dengan sistem majeg (kontrak). Demikian pula sekehe numbeg
(perkumpulan membajak sawah) yang tempo dulu dilakukan berdasarkan asas
gotong royong dan tolong-menolong, kini telah digantikan dengan sistem upah,
karena masyarakat telah bersifat ekonomis dan pragmatis. Kondisi ini juga tidak
dapat dilepaskan dari masuknya sistem ekonomi pasar ke Indonesia sejak akhir
tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an yang telah berimplikasi luas terhadap
kehidupan sosial ekonomi masyarakat Bali. Terkait beberapa temuan tersebut maka
melalui kajian ini direkomendasikan agar masyarakat tidak terlalu permisif terhadap
perubahan sosial budaya yang melanda kehidupan ini, dan senantiasa diharapkan
dapat menjaga keajegan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang dapat dijadikan
tuntunan dalam menjalani kehidupan ini.
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JASA LINGKUNGAN BUDAYA (CULTURE ECOSYSTEM SERVICES) SISTEM
SUBAK DI BALI1
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Suryawan7, Dr. P. Rachel Lorenzen8, Ngurah Arya, SP., M.Si.9, I Gst. Md. Widianta, SP.10

Tim Kajian Budaya Subak Propinsi Bali
PENDAHULUAN
Subak adalah organisasi petani di Bali, yang masih eksis dan bahkan kini telah
diakui oleh UNESCO sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia (WBD) dalam katagori
Landskap Budaya. Subak dengan philoshophy Tri Hita Karana (THK), telah
mengimplemetasikan nilai-nilai luhur yang luar biasa dalam menjaga budaya dan
lingkungan, melalui konsep kebersamaan dan keselarasan. Kebersamaan merupakan
suatu nilai kebudayaan yang menyokong keberlanjutan suatu Subak. Tanpa
kebersamaan dari para petani dalam memaknai kehidupan agraris tidak mungkin
kelestarian subak akan terwujud. Tidak dapat dibayangkan apabila semua petani dalam
subak hidup dalam spirit invidualistis. Mungkin upacara ritual akan dilakukan sendirisendiri dan saling klaim kepemilikan air, sehingga air irigasi tidak akan mengalir sampai
ke hilir.
Kebersamaan yang tetap terjaga hingga saat ini, adalah suatu modal untuk
keberlanjutan subak. Wiguna dan Kaler (2008) menyatakan bahwa, subak memiliki multi
fungsi. Subak tidak hanya sebagai penghasil pangan, namun juga memiliki fungsi lain
seperti sebagai konservasi tanah dan air, konservasi budaya, wahana pendidikan
lingkungan, wahana pendidikan demokrasi, subak sebagai penghasil pemandangan
yang inda dan berbagai fungsi lain. Terkait dengan fungsi tersebut, maka fungsi subak
dapat digolongkan menjadi dua, yaitu fungsi yang berkaitan dengan nilai-nilai
kebendaan/nyata (tangible value) dan fungsi yang berkaitan dengan nilai-nilai bukan
kebendaan/ tidak nyata (intangible value). Nilai-nilai tidak nyata yang dimiliki system
subak merupakan salah satu jasa lingkungan system subak. Nilai-nilai tersebut dapat
berkaitan dengan nilai-nilai estetika, spiritual dan keagamaan, pendidikan, warisan
budaya, warisan intrinsik dan keberadaan, inspirasi, tempat yang dirasakan, sistem
pengetahuan, hubungan social, keragaman budaya, sistem ekonomi, pangan, nilai
kreativitas atau inovasi.
Groot dan Ramakrishnan (2011) menyatakan bahwa kebudayaan manusia
sangat dipengaruhi oleh ekosistem, dan perubahan ekosistem dapat memiliki dampak
yang signifikan terhadap identitas budaya dan stabilitas sosial. Budaya manusia, sistem
pengetahuan, agama, nilai-nilai warisan, interaksi sosial, dan layanan kemudahan yang
1
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terkait (seperti kenikmatan estetika, rekreasi, pemenuhan artistik dan spiritual, dan
pengembangan intelektual) selalu dipengaruhi dan dibentuk oleh sifat dan kondisi
ekosistem. Pada saat yang sama, manusia selalu dipengaruhi dan dibentuk oleh
lingkungannya. Kehilangan ekosistem budaya menyebabkan gangguan sosial dan
marjinalisasi sosial, yang kini banyak terjadi di berbagai bagian dunia. Untuk itu Groot
dan Ramakrishnan (2011) menyatakan perlunya memperkuat pengetahuan masyarakat
tentang hubungan antara proses ekologi dan proses-proses sosial, serta nilai-nilai nyata
dan tidak nyata (seperti nilai-nilai spiritual dan agama), yang berpengaruh pada
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nilai-nilai yang berkaitan dengan
kebersamaan petani, dalam keberlanjutan subak akan digali, dikaji, dan dikembangkan,
melalui penelitian dengan judul: Jasa Lingkungan Budaya dari Sistem Subak di Bali.
METODOLOGI
Tujuan umum penelitian adalah untuk menghasilkan sKenario sistem subak
dalam 20 tahun mendatang, terkait dengan jasa lingkungan budaya dari sistem Subak
di Bali. Secara khusus penelitian tentang jasa lingkungan budaya (CES) dari sistem
Subak di Bali, bertujuan untuk: 1) Mengetahui jenis CES yang disediakan oleh sistem
subak untuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; 2) Mengetahui kontribusi
CES terhadap kesejahteraan masyarakat; 3) Mengetahui seberapa besar CES dianggap
penting oleh masyarakat dan pejabat pemerintah; 4) Mengetahui perubahan utama
yang terjadi dalam system subak dan pengaruhnya terhadap kemampuan subak
menyediakan CES; 5) Mengetahui dampak kebijakan manajemen WBD terhadap system
subak dalam menyediakan CES; dan 6) Mengetahui dampak intervensi yang berbeda
terhadap CES system subak di masa depan.
Penelitian dilakukan di dua lokasi yaitu di dalam kawasan WBD dan luar kawasan
WBD. Lokasi dalam kawasan WBD dilakukan pada tiga desa yaitu desa Jatiluwih (subak
Jatiluwih), Mengesta (subak Wongaya Betan) dan desa Tengkudak (subak Tengkudak).
Sedangkan untuk kawasan luar WBD dilakukan di Desa Subamia (subak Gde Subamia),
desa Tuakilang (subak Empas Kebontingguh) dan desa Wanasari (subak Babakan
Wanasari). Masyarakat yang menjadi target dalam penelitian ini, dibedakan menjadi tiga
kluster untuk setiap desa lokasi antara lain: (1) petani pria dewasa, (2) petani wanita,
dan (3) anak-anak petani yang berumur antara 17-25 tahun baik pria maupun wanita
dan belum menikah dan (4) pejabat pemerintah pada setiap kawasan (dalam dan luar
WBD). Setiap kluster diwakili oleh 10 orang, sehingga pada setiap desa lokasi akan
terdapat 30 orang petani atau anggota masyarakat sebagai target penelitian. Dengan
demikian di dalam kawasan WBD akan terdapat 90 orang anggota masyarakat (petani)
dan 10 orang pejabat pemerintah yang diwakili oleh Penyuluh Pertanian Lapangan
(PPL). Hal yang sama juga terdapat di luar kawasan WBD. Oleh karena seluruhnya akan
terdapat 200 orang anggota masyarakat (petani laki-laki dewasa, petani wanita, anakanak petani dan pejabat) dari kedua lokasi penelitian. Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Focus Group Discussion (FGD) dan survey.
Sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis CES yang disediakan oleh sistem subak untuk masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnya
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat di
kawasan WBD relative lebih dibandingkan di luar kawasan WBD, tentang jenis jasa
lingkungan yang dihasilkan oleh system subak. Gambar 1 manunjukkan bahwa
masyarakat di kawasan WBD, khususnya petani pria dewasa, petani wanita dan pajabat
pemerintah, sebagian besar memiliki pengetahuan yang sangat tinggi tentang CES dari
system subak. Sedangkan di kawasan luar WBD hanya petani pria dewasa dan pejabat
pemerintah yang memiliki pengetahuan yang sangat tinggi tentang alat-alat yang
berkaitan dengan system subak. Namun untuk anak-anak petani, baik di kawasan WBD
maupun di luar kawasan WBD sebagian memiliki pengetahuan yang tinggi (Gambar 1
dan 2).
Bahkan petani wanita di luar kawasan WBD juga sebagian besar memiliki pengetahuan
tentang alat yang berkaitan dengan subak hanya ada dalam katagori sedang. Hasil FGD
juga menunjukkan bahwa masyarkat di kawasan WBD baik petani pria dewasa, petani
wanita, maupun anak-anak petani mampu dengan lebih baik menjelaskan tentang jenisjenis CES yang dihasilkan dari system subak. Sebagai contoh petani pria dewasa di
kawasa WBD mampu menjelaskan lebih dari 42 jenis alat yang berkaitan dengan system
subak, sedangkan petani pria di luar kawasan WBD hanya mampu menyebutkan 19
jenis alat yang berkaitan dengan system subak. Hal yang senada juga terjadi pada
petani wanita dan anak-anak petani. Namun untuk pejabat pemerintah, kemampuan
mereka menjelaskan alat yang berkaitan dengan system subak tidak jauh berbeda.

Gambar 1. Pengetahuan masyarakat di
dalam kawasan WBD tentang CES dari
system subak di Bali

Gambar 2. Pengetahuan masyarakat di
luar kawasan WBD tentang CES dari
system subak di Bali

Kontribusi CES terhadap kesejahteraan masyarakat menurut petani dan
pejabat pemerintah
Hasil penelitian melalui survey menunjukkan bahwa masyarakat di dalam
kawasan WBD, sebagian besar menyatakan CES sangat berperan dalam memberikan
kesejahteraan bagi masyarakat. Berbeda dengan masyarakat di luar kawasan WBD,
yang sebagian besar menyatakan bahwa CES hanya cukup berperan dalam memberikan
kesejahteraan bagi masyarakat. Namun anak-anak petani baik di dalam kawasan WBD
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maupun di luar kawasan WBD yang menyatakan bahwa CES system subak hanya
sebatas cukup berperan dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (Gambar 3
dan 4). Sedangkan menurut pejabat pemerintah di luar WBD, bahwa CES system subak
hanya sebatas cukup berperan dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Berbeda dengan masyarakat di dalam kawasan WBD yang menyatakan bahwa sebagian
besar CES system subak sangat berperan dalam memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat.

Gambar 3. Kontribusi CES terhadap
kesejahteraan masyarakat di dalam
kawasan WBD

Gambar 4. Kontribusi CES terhadap
kesejahteraan masyarakat di luar
kawasan WBD

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa CES sisem subak di dalam kawasan WBD
mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik terhadap masyarakat dibandingkan
dengan CES system subak di luar kawasan WBD.
Perubahan utama yang terjadi dalam system subak dan pengaruhnya
terhadap penyediaan CES.
Hasil penelitian melalui survey menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat
di kawasan WBD menyatakan bahwa perubahan system subak tidak berpengaruh
terhadap kemampuan subak menyediakan CES. Sedangkan masyarakat di luar kawasan
WBD, khususnya petani pria sebagian besar menyatakan bahwa perubahan system
subak sangat berpengaruh terhadap kemampuan subak dalam menyediakan CES.
Namun petani wanita dan anak-anak petani di luar kawasan WBD sebagian besar
menyatakan bahwa perubahan system subak tidak berpengaruh terhadap kemampuan
dalam menyediakan CES (Gambar 5 dan 6).
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa system dan ekosistem subak di
kawasan WBD belum banyak mengalami perubahan, sehingga kemampuan subak
dalam menyediakan CES belum banyak berubah. Bebeda dengan apa yang dirasakan
oleh petani pria dewasa di luar kawasan WBD yang sangat merasakan perubahan
system dan ekosistem subak di kawasan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan
banyaknya alih fungsi lahan subak menjadi pemukiman di luar kawasan WBD. Sebagai
contoh salah satu sub subak (Tempek Tegahan) di subak Gde Subamia, telah 100%
berubah menjadi pemukiman. Alih fungsi lahan yang semakin besar juga cenderung
terjadi di kawasan subak Empas Kebontingguh dan subak Babakan Wanasari. Kondisi
tersebut menyebabkan subak mengalami gangguan yang cukup besar dalam
menyediakan jasa lingkungan budaya. Kegiatan yang berkaitan dengan fungsi subak,
mulai terdegradasi. Bahkan di subak Tegehan, yang kini telah 100% beralih fungsi,
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maka semua kegiatan yang berkaitan dengan subak telah tiada, bahkan fungsi pura
subak juga telah berubah, yang awalnya adalah untuk kegiatan upacara yang berkaitan
dengan subak kini, difungsikan untuk kegiatan upacara yang tidak terkait dengan subak.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kini subak tersebut tidak mampu lagi
menyediakan CES bagi masyarakat.

Gambar 5. Pengaruh perubahan subak
dalam menyediakan CES dalam kawasan
WBD

Gambar 6. Pengaruh perubahan subak
dalam menyediakan CES luar kawasan
WBD

Dampak kebijakan manajemen WBD terhadap system subak dalam
menyediakan CES.
Kebijakan pemerintah secara umum terhadap keberadaan system subak hampir
sama untuk seluruh subak di Bali. Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan
Undang-Undang (UU) No 41 tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B), yang salah satu tujuannya adalah melindungi kawasan dan lahan
pertanian pangan secara berkelanjutan. Selanjutnya ketentuan lebih detail tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam
Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2011 (Oka, 2014). Dalam rangka perlindungan
dan pengendalian LP2B dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui
pemberian:
insentif,
disinsentif,
mekanisme
perizinan,
proteksi
dan
penyuluhan.
Insentif dapat diberikan dalam bentuk: 1) keringanan PBB; 2)
pengembangan infrastruktur pertanian; 3) pembiayaan penelitian dan pengembangan
benih dan varietas unggul; 4) kemudahan dalam mengkases informasi dan teknologi;
5) penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; 6) jaminan penerbitan
sertifikat bidang tanah pertanian tanaman pangan serta 7) penghargaan bagi petani
berprestasi tinggi. Pemberian insentif perlindungan LP2B lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan
Pertanian Berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka keberlanjutan
system subak di Bali, maka pemerintah Provinsi Bali, sejak beberapa tahun terkahir telah
memberikan bantuan kepada subak dalam bentuk dana tunai, yang kini untuk tahun
2014 nilainya sebesar Rp.30.000.000,- setiap subak. Dana tersebut dapat digunakan
oleh subak, untuk kepentingan atau kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian system
subak, seperti perbaikan irigasi, pura subak, kegiatan social keagamaan.
Khusus untuk subak yang berada di kawasan WBD, selain mendapatkan dana
bantuan tersebut, sejak tahun 2014 juga diberikan dana tambahan sebesar
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Rp.100.000.000,- untuk setiap subak. Dana tersebut juga digunakan oleh subak dalam
rangka pelestarian system subak di kawasan WBD. Dengan demikian nampak dengan
jelas bahwa ada perbedaan kebijakan pemerintah daerah, khususnya daerah provinsi
Bali dalam penanganan subak di dalam kawasan WBD dan di luar kawasan WBD. Bahkan
Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menerbitkan Peraturan Bupati No 34 tahun 2011,
tentang Penetapan Kawasan dan Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Tabanan
sebagai bentuk adopsi UU No 41 tahun 2009 dan pengajuan Subak sebagai WBD oleh
UNESCO. Sekalipun pemerintah baik pusat, Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan telah
berusaha melindungi lahan pertanian, khususnya eksosistem subak dari alih fungsi,
namun kenyataannya alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Tabanan tidak dapat
dihindari.
Hasil FGD menunjukkan bahwa alih fungsi lahan di luar kawasan WBD jauh lebih
banyak dibandingkan di dalam kawasan WBD. Sebagai contoh kawasan subak Empas
Kebotingguh dan Subak Babakan Wanasari, telah terjadi alih fungsi lahan lebih dari 30%
dan cenderung terus meningkat. Fenomena tersebut terjadi karena lemahnya
implementasi regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Terkait dengan kondisi tersebut, maka masyarakat di luar kawasan WBD, memprediksi
sebagian besar subak di kawasan tersebut akan punah dalam waktu 20 tahun
mendatang dan sebagian subak lainnya, kondisinya akan seperti subak Babakan
Wanasari saat ini. Untuk masyarakat di luar kawasan WBD sangat berharap agar
pemerintah daerah mampu menerapakan parturan yang telah dibuat dengan sebaikbaiknya. Berbeda dengan masyarakat di kawasan WBD, yang merasa sangat yakin
bahwa subak akan dapat bertahan sepanjang zaman, terlebih dengan ditetapkannya
subak menjadi WBD. Walaupun demikian masyarakat juga sangat berharap agar
pemerintah mulai menata subak menuju kearah perbaikan pendapatan petani pengelola
system subak, seperti membangun subak menjadi kawasan agrowisata.
Dampak intervensi yang berbeda terhadap CES system subak di masa depan.
Implementasi peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan system subak,
nampaknya tidak sama antara satu subak dengan subak lainnya. Terlebih antara subak
yang ada di dalam kawasan WBD dan di luar kawasan WBD. Ditetapkannya subak
sebagai WBD di kawasan Catur Angga Batukaru, menyebabkan pemerintah melakukan
intervensi yang lebih kuat dibandingkan dengan terhadap subak di luar kawasan WBD.
Seperti intervensi dalam pengaturan tata ruang, pengembangan fasilitas dan
infrastruktur yang berkaitan dengan system subak.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat di kawasan WBD,
sebagian besar menyatakan bahwa perubahan ekosistem subak tidak berpengaruh
terhadap kemampuan subak menghasilkan CES. Sedangkan masyarakat di luar kawasan
WBD, khususnya petani pria dewasa sebagian besar menyatakan bahwa perubahan
ekosistem subak sangat berpengaruh terhadap kemampuan subak menghasilkan CES.
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa intervensi pemerintah yang berbeda terhadap
kawasan WBD dan luar WBD menyebabkan kondisi ekosistem subak yang berbeda.
Subak di kawasan WBD, jauh lebih utuh dibandingkan dengan subak di luar kawasan
WBD. Keutuhan subak di kawasan WBD menyebabkan rendahnya dampak negative
yang ditimbulkan oleh system subak. Berbeda dengan subak di luar kawasan WBD, yang
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kini telah banyak beralih fungsi, menyebabkan berkurangnya kemampuan subak
menghasilkan CES, sehingga petani, khususnya petani pria dewasa yang telah menekuni
subak sejak lama, telah merasakan perubahan tersebut. sedangkan anak-anak petani
yang kurang menekuni subak kurang merasakan perubahan tersebut. Rendahnya
generasi muda menekuni sector pertanian, khususnya system subak, menyebabkan
pengetahuan mereka tentang subak juga sangat rendah, sehingga tidak merasakan
adanya perubahan pada system subak. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian
bahwa sebagian besar masyarakat baik di dalam kawasan WBD maupun di luar
kawasan, tidak berharap hingga sangat tidak berharap anak-anak mereka menjadi
petani. Perubahan ekosistem subak yang jauh lebih besar terjadi di luar kawasan WBD
menyebabkan masyarakat di kawasan tersebut melakukan upaya-upaya yang lebih
banyak dibandingkan dengan masyarakat di dalam kawasan WBD. Dari 6 upaya yang
ditawarkan dalam mempertahankan system subak, maka masyarakat di luar kawasan
WBD rata-rata memilih 4 upaya, sedangkan masyakat yang ada di dalam kawasan WBD
memilih 3 upaya. Upaya yang ditawarkan tersebut antara lain: (1) Mengembangkan
komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga mampu
memberikan pendapatan yang lebih baik bagi petani; (2) Mendorong anak dan angkatan
muda menekuni bidang pertanian; (3) Meminta bantuan subsidi sarana produksi
pertanian kepada pemerintah; (4) Mendorong pemerintah memberikan subsidi pajak
untuk lahan sawah; (5) Mengembangan usaha agrowisata; dan (6) Mendorong
masyarakat adat dan subak untuk menolak setiap jenis kegiatan yang merusak kasawan
subak, melalui perangkat aturan atau awig-awig.
Bahasan Umum
Berdasarkan pembahasan tentang hasil penelitian tentang Jasa Lingkungan Budaya
(Culture Environmental Services) System Subak di Bali, maka subak di luar kawasan
WBD relative sangat sulit untuk bertahan. Kondisi tersebut terjadi karena regulasi yang
diterbitkan pemerintah terkait dengan upaya mempertahankan system subak, belum
dapat diaplikasikan dengan baik, sehingga perubahan eksosistem subak sulit dihidari.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar subak di luar kawasan WBD dalam 20
tahun mendatang akan menjadi seperti subak Babakan Wanasari saat ini. Berbeda
dengan subak yang ada di kawasan WBD, yang kondisinya relative utuh hingga saat ini.
Hal tersebut sangat terkait dengan penerapan regulasi yang relative lebih kuat dalam
mempertahankan system subak. Selain itu, kini pemerintah juga mengembangkan
beberapa model dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat petani di kawasan
WBD, seperti pengembangan agrowisata, pemberian bantuan subak dana yang lebih
besar dibandingkan dengan subak di luar kawasan WBD. Upaya tersebut menyebabkan
kemampuan subak dalam menghasil CES di kawasan WBD jauh lebih baik dibandingkan
dengan subak di luar kawasan WBD. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar
masyarakat di kawasan WBD, mengharapkan subak tetap dipertahankan. Namun untuk
meningkatkan nilai ekonomi subak, maka subak harus dikembangkan menjadi
agrowisata.
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Skenario Subak di Masa Mendatang
Terkait dengan hasil penelitian sementara tentang Jasa Lingkungan Budaya
Sistem Subak di Bali, maka dapat dibuat tiga Skenario dalam pengelolaan system subak,
antara lain:
1. Skenario I: Subak Tetap Eksis Seperti Saat ini (dalam kawasan Warisan Budaya
Dunia) dalam 20 tahun mendatang. Faktor-faktor pendukung Skenario I antara lain:
a) Ditetapkannya subak sebagai WBD oleh UNESCO,
b) Kebijakan pemerintah pusat tentang lahan sawah berkelanjutan,
c) Adanya hubungan yang erat antara pengelolaan desa pekraman dengan system
subak
d) Upacara di berbagai pura desa pekraman tidak dapat dipisahkan dari peran
subak untuk menghasilkan berbagai sarana upacara
e) Masyarakat Bali pada umumnya sangat taat dalam menjalankan ibadah agama,
termasuk dalam system subak.
Sebagian besar jasa lingkungan budaya system subak akan tetap utuh, dan sebagian
kecil lainnya akan hilang seperti sebagia peralatan, bahasa, dan organisasi
kemasyarakatan.
2. Skenario II: Subak berkembang menjadi kawasan agrowisata. Skenario ke II ini
dilandasi oleh berkembangnya pariwisata menuju wisata berbasiskan pertanian,
yang lebih dikenal dengan agrowisata. Faktor pendorong Skenario II antara lain:
a) Ditetapkannya subak sebagai WBD oleh UNESCO,
b) Kebijakan pemerintah pusat tentang lahan sawah berkelanjutan,
c) Meningkatnya kebutuhan ekonomi petani pengelola kawasan subak sejalan
dengan perkembangan ekonomi secara umum
d) Kebijakan pemerintah daerah tentang pembangunan pariwisata berbasiskan
budaya.
e) Meningkatnya perkembangan pariwisata berbasiskan lingkungan untuk menuju
pariwisata berkelanjutan.
Seluruh jasa lingkungan budaya (CES) system subak akan tetap utuh, dan bahkan
sebagian kecil CES yang telah hilang seperti peralatan, bahasa, dan organisasi
kemasyarakatan bisa muncul kembali.
3. Skenario III: Subak akan hilang dan menjadi kawasan pemukiman, seperti yang
terjadi di luar kawasan WBD, khususnya subak Subamia, Babakan Wanasari dan
Empas Kubontingguh, Tabanan. Faktor pendorong Skenario III antara lain:
a) Kebijakan pemerintah pusat tentang lahan sawah berkelanjutan, yang belum
diakomodasi secara baik oleh pemerintah daerah
b) Meningkatnya harga lahan di daerah perkotaan, sehingga mendorong
pengembang perumahan bergerak ke arah pedesaan
c) Meningkatnya pembangunan sector pariwisata, yang membutuhkan lahan untuk
membangun fasilitas pendukung
d) Rendahnya minat generasi muda bekerja sebagai petani
e) Nilai ekonomi pertanian lebih rendah dibandingkan dengan nilai ekonomi seKtor
lainnya.
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Sebagian besar jasa lingkungan budaya (CES) system subak akan hilang termasuk
CES dalam bentuk system social keagamaan dalam subak fungsinya akan bergeser
atau bahkan hilang.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian tentang Jasa Lingkungan Budaya (Culture Environmental Services) System
Subak di Bali, menyimpulkan antara lain:
1. Subak di kawasan WBD memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan subak
di luar kawasan WBD dalam menyediakan jenis CES untuk masyarakat, sehingga
relative mudah untuk dipertahankan.
2. Subak di kawasan WBD memiliki kontribusi CES yang lebih baik dibandingkan
dengan subak di luar kawasan WBD, terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Masyarakat di kawasan WBD menganggap CES sangat penting, sedangkan
masyarakat di luar kawasan, menganggap CES biasa-biasa saja, namun pejabat
pemerintah di kedua kawasan tersebut mengganggap CES sangat penting.
4. Perubahan utama yang terjadi dalam system subak di luar kawasan WBD adalah alih
fungsi lahan. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan subak
menyediakan CES. Sedangkan subak di dalam kawasan WBD belum banyak
mengalami perubahan, sehingga tetap memiliki kemampuan yang baik dalam
menghasilkan CES
5. Kebijakan pemerintah dalam mempertahankan subak di kawasan WBD relative lebih
kuat dibandingkan dengan luar kawasan WBD, sehingga subak di kawasan WBD
memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menyediakan CES, dibandingkan
subak di luar kawasan.
6. Intervensi pemerintah yang lebih kuat dalam mempertahankan system subak di
kawasan WBD dibandingkan dengan di luar kawasan WBD, menyebabkan
kemampuan subak di kawasan WBD menyediakan CES di masa depan.
Saran
Terkait dengan hasil penelitian ini maka disarankan agar regulasi pemerintah
yang berkaitan dengan upaya mempertahankan system subak dapat diimplementasikan
dengan sebaik-baiknya, tidak hanya di kawasan WBD, namun juga di luar kawasan
WBD.
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STRATEGI PENYELAMATAN LAHAN DALAM MEWUJUDKAN PERTANIAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TABANAN

I Made Artana
Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali
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): 34 persen, sektor sekunder (industri
pengolahan, listrik, air bersih, dan bangunan) relatif kecil 12 persen, dan sektor tersier
(perdagangan, hotel-restoran, pengangkutan, keuangan, jasa perusahaan, dan jasajasa lainnya) yang relatif tinggi, sebesar 54 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 (2012), penduduk berumur 15 tahun ke atas 40 persen bekerja di
sektor primer, 20 persen di sektor sekunder, dan 40 persen di sektor tersier. 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. Empat puluh persen penduduk yang bekerja
di sektor primer hanya berkontribusi 34 persen terhadap PDRB, 20 persen penduduk
yang bekerja di sektor sekunder hanya menghasilkan 12 persen PDRB, sedangkan 40
persen penduduk yang bekerja di sektor tersier justru berkontribusi terhadap PDRB
sebesar 54 persen.
Pertumbuhan PDRB dalam periode 2007 – 2013 rata-rata sebesar 5,80 % per
tahun. Diantara sektor-sektor pembentuk PDRB, sektor pertanian mengalami tingkat
pertumbuhan yang paling rendah yaitu sebesar 3,83 persen serta pertumbuhannya
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 oleh generasi muda. Ditinjau dari indikator makro ekonomi yang
lain, PDRB per kapita Tabanan baru mencapai Rp. 14,271 juta per tahun yang
merupakan peringkat ke-enam dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Bali.
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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 menghadapi permasalahan dan tantangan yang dihadapi sangat serius untuk
mampu mewujudkan PERTANIAN BERKELANJUTAN. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat berbasis core-competence (pertanian) ke depan dibutuhkan pengelolaan
potensi dan manajemen pembangunan yang inovatif, berani, dan konsisten
membangun pertanian. Apabila gagal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat hanya
tinggal JANJI PEMILU.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Masalah dan Tantangan Dalam Upaya Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan
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 adalah akibat dari
permasalahan yang multi dimensi. 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 dibandingkan 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
kota “tempat tidur”. Secara ekonomi, Tabanan tidak akan menerima manfaat dari
perkembangan permukiman tersebut karena sebagian besar penghuninya akan
membelanjakan uangnya di Denpasar/Badung. Sebaliknya, Tabanan akan menanggung
tambahan beban sampah saja.
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 75% berumur tua (> 50 tahun).
•
Produktivitas lahan sawah stagnan (5,6 ton/ha).
•
Luas garapan semakin sempit, terfragmentasi dengan adanya budaya “bagi waris”
(rata-rata 3000 m2 per KK untuk lahan sawah).
•
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/ansuransi terhadap petani.
•
Meningkatnya harga lahan akibat terbangunnya jaringan infrastruktur pendukung
dan terus merangsang petani lain ikut menjual lahannya.
Adanya faktor penarik dan pendorong tersebut di atas laju alih fungsi lahan
sawah di Tabanan rata-rata 97 ha/tahun, tertinggi diantara kabupaten/kota yang ada di
Bali. Selengkapnya dapat disimak Tabel 1 di bawah ini.
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Tabel 1. Alih Fungsi Lahan Sawah di Bali periode 1997 – 2012
No

Kabupaten/Kota

Tahun
Jembrana

Tabanan

Badung

Gianyar

Klungkung

Bangli

Karang
asem

Buleleng

Denpasar

Provinsi
Bali

Perubahan Luas Lahan
1

1997

8,135

23,836

11,578

15,322

4,049

2,887

7,308

11,420

3,314

87,849

2

2002

7,339

22,842

10,413

14,945

3,965

2,888

7,042

11,245

2,882

83,561

3

2008

6,477

22,562

10,230

14,747

3,876

2,890

7,070

10,913

2,717

81,482

4
2012
Perubahan
15 th
Perubahan
(Ha/th)
Proporsi
2012 (%)

6,836

22,388

10,195

14,729

3,843

2,910

7,166

11,039

2,519

81,625

1,383

593

206

(23)

142

381

795

6,224

92

40

14

(2)

25

53

415

12.49

18.04

4.71

3.57

13.52

3.09

100.00

1,299

1,448

87
8.37

97
27.43

9
8.78

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
Strategi Menghadapi Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pemerintah Kabupaten Tabanan tidak tinggal diam dalam menangani
permasalahan alih funsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian 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 dengan
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. Ranperda tentang Pembatasan Ijin Perumahan Komersial di Kabupaten Tabanan
sedang dalam proses perumusan.
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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 2 (dua) program utama untuk mendukung
eksistensi lahan sawah dan pertanian dalam arti luas yang akan menjamin keuntungan
bagi petani. Program tersebut adalah Program GERBANG PANGAN SERASI dan Program
KERAMBA EMAS (Kreatif Bersama Membangun Ekonomi Masyarakat).
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/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 atau Subak yang mengikuti
program ini difasilitasi serta 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 lainlain 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 atau 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.
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
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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.
B. Program Keramba Emas (Kreatif Bersama Membangun Ekonomi Masyarakat)
Program ini 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 pada gambar 2. Pengembangan sektor
Hulu terdiri dari penghasil bahan baku dan pengolahan hasil yang dibentuk dalam suatu
wadah organisasi KUBE (kelompok usaha bersama) yang beranggotakan individuindividu 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
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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 konyiasi
dengan mitra bisnis.

GERBANG
PANGAN
individu

HIBAH
KPD

BUMDes

individu

GERBANG
EMAS

individu

KEGIATAN
SKPD

BUMD
Kelompok usaha

CSR

pengolahan

IBW
PEMPROV

PASAR/
KONSUMEN

PEM.
PUSAT

DISTRI
BUSI

Gambar 2. Bagan Alir Program Keramba Emas Kabupaten Tabanan
Pemilihan bidang usaha utama oleh BUMDes harus didasarkan atas komoditas
pertanian yang dominan diusahakan oleh penduduk desa setempat. Usaha simpanpinjam 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. Demikian juga dengan
BUMD yang segera dibangun tahun 2015 ini. Divisi yang akan dibentuk di BUMD sesuai
dengan jenis-jenis usaha yang ada di BUMDes, terdiri dari 6 divisi, yaitu:
1. Divisi Pengolahan Sampah.
2. Divisi Pengolahan hasil Ternak dan Perikanan.
3. Divisi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.
4. Divisi Pengolahan Hasil Hortikultura.
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5. Divisi Pengolahan Hasil Perkebunan, dan
6. Divisi Pengolahan Pakan Ternak.
KESIMPULAN
Sebagai wilayah dengan potensi utama pertanian, Pemerintah Kabupaten
Tabanan yang dikoordinasikan oleh Bappeda senantiasa berupaya menemukan caracara 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 dan siap dilaksanakan secara bertahap dengan resiko yang tidak ringan pada
tataran implementasi, mudah-mudahan dapat melakukan suatu perubahan, utamanya
meningkatkan kesejahteraan petani dan menekan laju alih fungsi lahan pertanian.
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ANALISIS RESIKO PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH PADA STATUS
PENGUASAAAN LAHAN DAN MUSIM TANAM BERBEDA DI PROVINSI BALI

Suharyanto
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali

e-mail : suharyanto.bali@gmail.com
ABSTRAK

Secara umum usahatani padi sawah yang dilakukan petani bertujuan untuk memperoleh
keuntungan maksimal dan mencukupi kebutuhan pangan rumahtangganya. Untuk
mencapai hal tersebut petani selalu dihadapkan pada berbagai risiko baik internal
maupun eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis risiko
pendapatan usahatani padi sawah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada
status penguasaan lahan danmusim tanam yang berbeda. Penelitian dilaksanakan pada
tiga sentra produksi padi sawah di Provinsi Bali, kabupaten Buleleng, Gianyar dan
Tabanan. Pengumpulan data dilakukan melalui survey dengan mewawancarai 122
petani yang dipilih secara acak sederhana. Distribsi petani responden terdiri dari 40
petani di Kabupaten Buleleng, 38 petani di kabupaten Gianyar dan 44 petani di
Kabupaten Tabanan. Risiko pendapatan usahatani sawah dianalisis dengan pendekatan
nilai koefisien variasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pendapatan usahatani
padi sawah dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan metode Ordinary
Least Square (OLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko pendapatan usahatani padi
sawah lebih tinggi jika diusahakan pada musim hujan dengan status lahan bukan milik.
Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pendapatan usahatani padi sawah antara lain
luas lahan usahatani, harga pupuk N, harga pestisida dan upah tenaga kerja.

Kata kunci : risiko, pendapatan, usahatani, padi sawah
ABSTRACT

In general, farming of paddy farmers do arms to get profit maximum benefit and meet
household food needs. To achieve this the farmers always faced with various risks both
internal and external. The purpose of this research are to identify and analyze the risks
of paddy farm income and the factors influencing on land ownership and different
growing seasons. The research was conducted at three centers of rice production in the
province of Bali, i.e. Buleleng, Gianyar and Tabanan regency. Data was collected
through the survey by interviewing 122 farmers were selected randomly. Distribution
farmer respondents consisted of 40 farmers in Buleleng, 38 farmers in Gianyar and 44
farmers in Tabanan. Rice farming income risk were analyzed with the approach of the
coefficient of variation. The factors that influence the risk of paddy farm income was
analyzed using multiple linear regression with Ordinary Least Square method (OLS). The
analysis showed that the risk of paddy farm income is higher if cultivated during the dry
season with the status of the land not own property. Factors that affect the risk of farm
income among other paddy farming land, the price of fertilizer N, prices of pesticides
and labor.

Keywords : risk, income, farming, paddy

PENDAHULUAN
Sektor pertanian memegang peranan penting dalam struktur perekonomian
masyarakat di Provinsi Bali. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar kedua
dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana pada tahun 2013
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sumbangan sektor ini sebesar 16,82 persen, peringkat kedua terbesar setelah sektor
perdagangan,hotel dan restoran sebesar 29,89 persen (BPS Prov Bali, 2014a). Sektor
pertanian juga merupakan sumber mata pencaharian terbesar kedua bagi penduduk
Bali setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor pertanian menyerap sekitar
24 persen dari total angkatan kerja di Bali pada tahun 2013. dan sebanyak 28.43 persen
bekerja pada usahatani padi sawah. Namun saat ini sektor pertanian sudah mulai
ditinggalkan oleh sebagian masyarakat Bali. Hal ini tercermin dari hasil sensus pertanian
2013 dimana terjadi penurunan jumlah rumahtangga pertanian sebesar 17,09 persen
dibandingkan jumah rumahtangga pertanian pada tahun 2003 (BPS Prov Bali, 2014b).
Provinsi Bali yang memiliki luas areal usahatani padi sawah relatif lebih kecil
(14,40% dari dari luas wilayah) dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, namun
tingkat produktivitasnya yang relatif lebih tinggi dibandingkan produktivitas nasional
(BPS Provinsi Bali, 2013). Produktivitas tersebut sesungguhnya masih dapat
ditingkatkan hingga mendekati potensinya, namun berbagai permasalahan muncul
seiring dengan munculnya berbagai kepentingan dan kondisi perubahan sumberdaya
alam. Suryana et al., (2009) mengungkapkan bahwa beberapa permasalahan yang
berkaitan dengan usahatani padi sawah antara lain : (a) kepemilikan lahan usahatani
yang relatif kecil dan tersebar dan bahkan cenderung mengecil karena adanya proses
fragmentasi lahan sebagai akibat dari sistem/pola warisan, (b) terjadinya alih fungsi
lahan sawah untuk penggunaan lainnya sebagai akibat perkembangan perekonomian
daerah baik untuk pariwisata, perumahan maupun sektor lainnya, (c) keterbatasan debit
air irigasi pada beberapa wilayah, terutama pada musim kemarau yang disebabkan oleh
persaingan dalam penggunaan air irigasi, (d) keterbatasan tenaga kerja terutama pada
saat panen raya, sehingga kebutuhan tenaga kerja umumnya berasal dari luar Bali, (e)
keterbatasan modal usahatani, sehingga produktivitas yang dicapai masih dibawah
produktivitas potensialnya dan (f) tingkat serangan hama penyakit yang masih
cenderung tinggi dan beragam antar wilayah dan antar musim tanam seperti wereng
coklat, penggerek batang, tungro dan tikus.
Karakteristik petani dan pola produksi komoditas padi merupakan unsur yang
sangat berpengaruh terhadap sistem pasar komoditas padi. Maulana dan Rachman
(2011) menyatakan bahwa perpaduan antara produksi padi yang fluktuatif dan
penawaran padi yang tidak elastis menyebabkan fluktuasi harga padi ditingkat petani
sangat tinggi dan tidak menentu. Hal ini berarti, disamping resiko produksi, petani padi
juga menghadapi risiko harga yang tinggi sehingga secara keeluruhan risiko usahatani
padi sangat tinggi. Fluktuasi produksi dan harga padi juga merupakan risiko usaha bagi
pedagang beras yang diinternalisasikan kedalam margin pemasaran yang lebih tinggi.
Lebih lanjut Simatupang et al., (2005) menyatakan bahwa relatif rendahnya harga
gabah yang diterima petani, dikhawatirkan akan dapat menurunkan insentif petani
untuk menggunakan teknologi produksi, khususnya benih bermutu dan pupuk secara
optimal yang akan berdampak pada luas panen, produksi dan alih fungsi lahan sawah.
Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, tentang pentingnya mengetahui
pendapatan dan risiko pendapatan usahatani padi sebagai pertimbangan bagi petani
dalam melakukan usahataninya, maka penelitian ini secara khusus bertujuan untuk (1)
berapa besarnya risiko pendapatan usahatani padi berdasarkan musim tanam dan status
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kepemilikan lahan dan (2) faktor apa yang mempengaruhi pendapatan dan risiko
pendapatan usahatani padi sawah di Provinsi Bali.
METODOLOGI
Lokasi penelitian dtentukan secara purposive pada tiga kabupaten sentra
produksi padi sawah di Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Gianyar.
Pengumpulan data dilaksanakan selama dua musim tanam tahun 2012 melalui survei
dengan mewawancarai petani contoh dengan panduan kuesioner yang terstruktur.
Data-data yang dikumpulkan terkait dengan tulisan ini mencakup karakteristik rumah
tangga petani, penguasaan lahan usahatani, pola tanam, struktur input dan output
usahatani. Pengambilan sampel petani padi sawah dalam penelitian ini digunakan
metode sampel acak sederhana sebanyak 122 petani padi sawah yang terdistribusi 44
petani di Desa Selanbawak, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, 38 petani di Desa
Bona Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dan 40 petani di Desa Sangsit,
Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.
Menurut Soekartawi et al. (1986), pada pertanian subsisten dan semisubsisten
pendapatan kotor usahatani dihitung dalam bentuk nilai produksi baik dalam bentuk
tunai maupun tidak tunai. Sehingga pendapatan kotor usahatani merupakan nilai produk
total usahatani baik yang dijual maupun tidak dijual dalam jangka waktu tertentu. Selisih
pendapatan kotor dengan biaya yang dikeluarkan untuk usahatani merupakan
pendapatan bersih. Pendapatan bersih yang diterima petani merupakan ukuran
keuntungan usahataninya. Untuk menghitung profitabilitas usahatani menggunakan
formula (Soekartawi, 2002; Debertin, 1986) :
π
= TR – TC atau
= P.Q – (TVC + TFC) ……………………………………………………………..(1)
Keterangan :
π = keuntungan
TR = total penerimaan
C = total biaya
P = harga output
Q = jumlah output
BCR = π /TC
Kriteria:
Bila B/C > 1 usahatani layak
Bila B/C < 1 usahatani tidak layak
Analisis risiko usahatani padi sawah meliputi analisis risiko pendapatan usahatani
padi sawah. Untuk mengetahui besarnya risiko pendapatan dianalisis dengan
menggunakan koefisien variasi (CV). Nilai CV merupakan ukuran resiko relatif yang
diperoleh dengan membagi standar deviasi dengan nilai rata-rata yang diharapkan
(Pappas dan Hirschey,1995). Secara matematis risiko dirumuskan sebagai berikut :
CV =

𝜎
𝛾

............................................................................................(2)

Nilai koefisien variasi yang lebih kecil menunjukkan variabilitas nilai rata-rata pada
distribusi tersebut rendah. Hal ini menggambarkan risiko yang dihadapi untuk
memperoleh pendapatan usahatani padi sawah rendah.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani padi sawah dianalisis
menggunakan pendekatan fungsi keuntungan yang dinormalkan dengan harga output
(Unit Output Price-Cobb-Douglass Profit Function) model Yotopoulus dan Lau dengan
metode estimasi Ordinary Least Square (OLS). Jika diasumsikan hubungan antara input
dengan output merupakan fungsi produksi Cobb-Douglas, maka fungsi keuntungan
yang dinormalkan terhadap harga output dapat diformulasikan :
Ln 𝜋 * = ln A* + α1lnC1 + α2lnC2* + α3lnC3* + α4lnC4* + α5lnC5* + α6lnC6* +
α7lnC7* + α8lnC8* + δ1D1 + δ1D2 + ɛ …………………………………………(3)
Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi risiko pendapatan
usahatani padi sawah digunakan varian dari pendapatannya, maka digunakan fungsi
varian dari pendapatannya yang diformulasikan sebagai berikut :
Ln ɛ2 𝜋 * = ln A* + α1lnC1 + α2lnC2* + α3lnC3* + α4lnC4* + α5lnC5* + α6lnC6* +
α7lnC7* + α8lnC8* + δ1D1 + δ1D2 + ɛ ………………………………………(4)
Keterangan :
𝜋 * = keuntungan usahatani padi sawah yang dinormalkan dengan harga output
(Rp)
A* = konstanta
αi
= variabel input yang diduga (i = 1,2,3,4,5,6,7,8)
δi
= variabel dummy (i= 1,2)
C1
= luas lahan usahatani padi (Ha)
C2* = harga benih yang dinormalkan dengan harga output (Rp)
C3* = harga pupuk N yang dinormalkan dengan harga output (Rp)
C4* = harga pupuk P yang dinormalkan dengan harga output (Rp)
C5* = harga pupuk K yang dinormalkan dengan harga output (Rp)
C6* = harga pupuk organik yang dinormalkan dengan harga output (Rp)
C7* = harga pestisida yang dinormalkan dengan harga output (Rp)
C8* = upah tenaga kerja yang dinormalkan dengan harga output (Rp)
D1 = dummy musim tanam (0=MH ; 1=MK)
D2 = dummy status lahan (0 = bukan milik ; 1=milik sendiri)
ɛ
= kesalahan pengganggu (error temn)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Responden dan Usahatani Padi Sawah
Secara umum umur kepala keluarga dalam hal ini petani padi sawah rata-rata
49 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian khususnya usahatani padi sawah
cenderung kurang banyak diminati oleh penduduk pedesaan usia produktif (25-40
tahun). Pertumbuhan sektor non pertanian yang dinamis khususnya jasa dan pariwisata
membuka peluang lapangan pekerjaan yang cukup besar, sehingga penduduk usia
muda di pedesaan lebih cenderung untuk memilih bekerja diluar sektor pertanian.
Meskipun ada keterkaitan antara rata-rata usia kerja kepala rumahtangga dengan
pengalaman usahatani, keterbatasan umur juga menunjukkan kemampuan untuk
mengadopsi teknologi juga terbatas. Kreatifitas serta inisiatif untuk memanfaatkan
teknologi baru yang tersedia belum banyak dilakukan, sehingga proses adopsi teknologi
juga akan berjalan lambat.
Rata-rata tingkat pendidikan petani umumnya tidak tamat SMP (7,8 tahun),
dimana tingkat pendidikan terendah tidak sekolah (1,6%). Sedangkan petani yang
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berpendidikan setingkat sarjana yang relatif kecil (0,8%). Dengan tingkat pendidikan
yang rata-rata tidak tamat SMP atau setara tamat SD, dapat dipahami bahwa pekerjaan
di
sektor
pertanian
bukanlah
pekerjaan
yang
membutuhkan
tingkat
keahlian/ketrampilan khusus, pendidikan tidak menjadi indikator keberhasilan.
Fenomena ini menjadikan sektor pertanian sulit berkembang, kemampuan untuk dapat
mengadopsi teknologi baru membutuhkan tingkat kemampuan yang memadai untuk
menerima, mengolah dan menerapkan teknologi yang tersedia.
Pengalaman dalam berusahatani padi sawah secara keseluruhan sudah cukup
lama, yaitu 24,3 tahun dengan pengalaman terendah 5 tahun dan tertinggi 42 tahun.
Cukup lamanya rata-rata pengalaman berusahatani padi sawah yang lebih dari 20 tahun
dimungkinkan karena mereka memulai usahataninya dari usia yang relatif muda dan
diwariskan oleh orangtua mereka secara turun-temurun. Pengalaman yang dimiliki oleh
petani ini sesungguhnya dapat digunakan sebagai peluang kearah efisiensi dalam
penggunaan input-input produksi yang mereka gunakan. Karena sebagian besar petani
dalam melaksanakan kegiatan usahataninya didasarkan pada pengalaman empiris yang
diperoleh di lahannyaselama beberapa periode.
Lahan sebagai faktor produksi mempunyai peranan besar terhadap peningkatan
produksi dan pendapatan usahatani padi sawah. Secara keseluruhan rata-rata
penguasasaan lahan garapan relatif kecil yaitu seluas 0,41 ha. Dengan penguasan lahan
yang relatif kecil tentunya produksi dan pendapatan yang akan diperoleh juga akan
rendah, terlebih apabila tidak diikuti dengan penerapan teknologi dan managerial yang
baik. Berdasarkan status kepemilikan lahan, 75,46% petani memiliki lahan sendiri dan
sisanya merupakan lahan dengan status sewa atau sakap. Dengan status lahan garapan
yang menyewa ataupun menyakap tentunya pendapatan yang diterima juga tentunya
akan lebih kecil, karena harus mengeluarkan biaya sewa ataupun hasil yang peroleh
dibagi dengan pemilik lahan sesuai aturan yang disepakati. Luas lahan garapan yang
dikuasai umumnya juga terfragmentasi menjadi beberapa persil, baik pada hamparan
yang sama tetapi ada juga pada hamparan yang berbeda. Biasanya dengan semakin
meningkatnya luas lahan garapan maka akan semakin terfragmentasi menjadi beberapa
persil lahan garapan, dengan rata-rata penguasaan 2,9 persil. Dengan semakin
terfragmentasinya lahan garapan menjadi beberapa persil tentunya akan memberikan
peluang pada ketidakefisienan dalam mengelola usahataninya apabila lahan yang
terfragmentasi terletak pada hamparan yang berbeda dan lokasi yang berjauhan.
Pendapatan dan Risiko Pendapatan Usahatani Padi Sawah
Secara finansial usahatani padi sawah pada Musim Hujan (MH) maupun Musim
Kemarau (MK) di Provinsi Bali layak untuk diusahakan, yang ditunjukkan dengan nilai
BC rasio lebih besar dari satu. Keuntungan usahatani padi sawah yang diusahakan
petani pada MH lebih tinggi dibandingkan pada MK, hal ini dikarenakan biaya produksi
yang digunakan relative lebih rendah daripada biaya produksi pada MK. Struktur biaya
usahatani padi sawah yang menempati pangsa terbesar baik pada MH maupun MK
berturut-turut adalah biaya tenaga kerja, pupuk, pestisida, lain-lain dan benih.
Tingginya biaya tenaga kerja karena untuk berbagai kegiatan usahatani seperti
pengolahan lahan, tanam, panen umumnya dilakukan oleh tenaga kerja luar keluarga
baik yang dibayar upahan, borongan ataupun natura. Tenaga kerja dalam keluarga
umumnya digunakan pada tahapan pemeliharaan dan pascapanen. Hasil ini sesuai
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dengan penelitian Andriati dan Sudana (2007) yang memperoleh hasil bahwa komponen
biaya tenaga kerja pada usahatani padi sawah relatif lebih besar dibanding komponen
biaya lainnya yaitu sebesar 77% dari total biaya produksi.
Berdasarkan struktur biaya usahatani padi sawah baik pada MH maupun MK
pada petani terdapat beberapa temuan yang sejalan dengan hasil penelitian Nurasa dan
Purwoto (2012) bahwa adanya perbedaan biaya total usahatani padi sawah dapat
disebabkan antara lain : (a) perbedaan kuantitas per hektar (dosis/takaran) sarana
produksi yang digunakan, baik karena adanya dosis spesifik lokasi maupun karena ada
perbedaan intensitas serangan hama penyakit ataupun perilaku petani menghadapi
resiko, (b) perbedaan sarana produksi, (c), perbedaan tingkat upah tenaga kerja,
tingkat upah borongan per hektar untuk suatu kegiatan usahatani tertentu, maupun
perbedaan besarnya upah panen, (d) perbedaan nilai sewa lahan, besarnya PBB
maupun perbedaan dalam peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang berkaitan
dengan usahatani padi yang bersifat lokal (kebiasaan setempat).
Tabel 1.Analisis Finansial Usahatani Padi Sawah di Provinsi Bali, MH dan MK 2012
MH
Uraian

Per Usahatani
(0.41 ha)

MK
Per Hektar

Per Usahatani
(0.41 ha)

Per Hektar

Biaya Produksi
-Benih

91733.07

223248.25

86508.61

210491.62

-Pupuk

621736.27

1513102.43

683132.99

1662190.37

-Pestisida
-Tenaga Kerja
-Lain-lain
Total Biaya Produksi (Rp)
Harga GKP (Rp/kg)
Hasil GKP (Kg)

192199.18

467749.85

170756.15

415481.65

1372090.78

3339219.53

1446888.89

3520551.35

157138.32

382423.20

138624.80

337300.06

2434897.62

5925743.27

2525911.43

6146015.05

3407.38

3407.38

3441.80

3441.80

2847.33

6929.46

2891.74

7036.14

Penerimaan (Rp)

9701919.63

23611294.54

9952792.31

24217005.63

Pendapatan (Rp)

7267022.01

17685551.27

7426880.88

18070990.58

2.98

2.98

2.94

2.94

BCR

Analisis mengenai besarnya risiko pendapatan pada usahatani padi sawah di
Provinsi Bali menggunakan analisis koefisien variasi yang merupakan rasio antara nilai
standar deviasi dengan nilai rata-rata. Hasil perhitungan analisis risiko pendapatan
usahatani padi baik pada MH maupun MK dan degan status kepemilikan lahan dijelaskan
pada Tabel 2 sebagai berikut.
Tabel 2. Risiko pendapatan usahatani padi berdasarkan musim tanam dan status
kepemilikan lahan di Provinsi Bali, 2012.
Uraian
Rata-rata pendapatan (Rp)
Standar Deviasi (SD)
Koefisien Variasi (CV)
CV (%)

Musim Tanam
MH
MK
3392497.16
6965494.04
757346.82
3185250.67
0.2232
0.4573
22.32
45.73

Status Kepemilikan Lahan
Bukan Milik
Milik Sendiri
5418819.44
6521228.64
3033190.18
3220872.32
0.5598
0.4939
55.98
49.39

Bedasarkan Tabel 2 terlihat bahwa berdasarkan nilai CV, risiko pendapatan
usahatani padi sawah lebih tinggi diusahakan pada musim kemarau dibandingkan pada
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musim hujan, hl ini diduga berkaitan tingginya serangan hama penyakit pada musim
kemarau dan juga ketersediaan air irigasi pada musim kemarau yang akan berdampak
pada produksi dan pendapatan usahatani. Demikian halnya risiko pendapatan usahatani
padi sawah berdasarkan status kepemilikan lahan, dimana risiko pendapatan usahatani
padi sawah dengan lahan milik sendiri lebih rendah dibandingkan apabila lahan
usahatani padi sawah bukan milik (sewa, sakap, gadai dll).
Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai R2
sebesar 89,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 89,7% variasi variabel dependen dijelaskan
oleh variasi variabel independen dalam model fungsi pendapatan usahatani padi sawah.
Hasil perhitungan didapatkan F hitung > Ftabel (α=1%), sehingga variabel independen
secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap pendapatan usahatani padi sawah.
Table 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan risiko pendapatan
usahatani padi sawah di Provinsi Bali, 2012.
Variabel
Konstanta
Ln Lahan
Ln Harga Benih
Ln Harga Pupuk N
Ln Harga Pupuk P
Ln Harga Pupuk K
Ln Harga Pupuk Organik
Lh Harga Pestisida
Ln Upah Tenaga Kerja
Dummy Musim Tanam
Dummy Status Lahan
R-Square
Adjusted R- Square
F-hitung
Prob (F-hit)

Pendapatan Usahatani
Koefisien
Standar
Regresi
Error
9.062 ***
0.295
0.835 ***
0.033
-0.051 ns
0.097
-0.152 *
0.085
-0.026 ns
0.093
-0.009 ns
0.062
-0.034 ns
0.024
-0.042 *
0.022
-0.316 **
0.157
0.082 ***
0.025
0.089 ***
0.030
0.897
0.892
202.219 ***
0.000

Padi Sawah
thitung
30.720
25.544
-0.532
-1.802
-0.283
-0.150
-1.444
-1.859
-2.013
3.258
3.008

Prob
0.000
0.000
0.596
0.073
0.777
0.881
0.150
0.064
0.045
0.001
0.003

Risiko Pendapatan Usahatani
Koefisien
Standar
Regresi
Error
-0.251 ***
0.076
-0.022 **
0.008
0.021 ns
0.025
0.040 *
0.022
0.011 ns
0.024
0.003 ns
0.016
0.001 ns
0.006
0.020 ***
0.006
0.068 *
0.040
0.018 ***
0.006
-0.027 ***
0.008
0.482
0.232
7.045 ***
0.000

Padi Sawah
tProb
hitung
-3.320
0.001
-2.574
0.011
0.831
0.407
1.866
0.063
0.456
0.649
0.159
0.874
0.182
0.856
3.464
0.001
1.682
0.094
2.820
0.005
-3.597
0.000

Hasil uji t terhadap koefisien regresi variabel luas lahan menunjukkan bahwa luas
lahan yang berpengaruh nyata (pada α = 1%) dan positif (0,835) terhadap pendapatan
usahatani padi sawah. Hal ini bermakna bahwa setiap penambahan luas lahan lahan
sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pendapatan padi sawah sebesar 0,835
persen. Dalam aplikasinya kondisi tersebut sulit untuk diterapkan di lapangan, hal ini
mengingat keterbatasan luas lahan pertanian yang tersedia di Provinsi Bali. Maka salah
satu upaya untuk meningkatkan pendapatan petani dengan keterbatasan luas lahan
adalah melalui upaya intensifikasi usahatani, melalui penerapan pengelolaan tanaman
terpadu padi sawah.
Hasil analisis regresi terhadap variabel harga pupuk N yang dinormalkan
menunjukkan pengaruh nyata dan negatif (-0,152) terhadap pendapatan usahatani padi
sawah. Hal ini bermakna bahwa setiap kenaikan harga puuk N sebesar 1 persen maka
akan menurunkan pendapatan usahatani padi sawah sebesar 0,152 persen.
Penggunaan pupuk N ditingkat petani umumnya dalam bentuk pupuk tunggal (Urea),
pupuk majemuk (NPK). Harga pupuk N merupakan yang paling responsif diantara
harga-harga pupuk lainnya, sehingga adanya kenaikan pupuk N akan memiliki dampak
yang signifikan terhadap pendapatan petani.
Koefisien regresi variabel upah tenaga kerja yang dinormalkan menunjukkan
bahwa upah tenaga kerja yang dinormalkan berpengaruh nyata (pada α = 10%) dan
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negatif terhadap pendapatan usahatani padi sawah. Koefisien regresi variabel upah
tenaga kerja sebesar (-0.316) artinya setiap kenaikan upah tenaga kerja sebesar 1
persen akan menurunkan pendapatan sebesar 0,316 persen. Rata-rata upah yang
berlaku pada usahatani padi sawah di lokasi penelitian berkisar Rp. 50.000-Rp.75.000,/HOK, dimana sebagian besar alokasi tenaga kerja berasal dari tenaga kerja luar
keluarga. Sehingga biaya tenaga kerja merupakan pangsa terbesar dalam struktur biaya
usahatani padi sawah.
Variabel dummy status lahan dan musim tanam memberikan pengaruh signifikan
terhadap pendapatan usahatani padi sawah. Pendapatan petani padi sawah pada petani
lebih tinggi pada lahan milik sendiri dan diusahakan pada musim kemarau. Usahatani
yang dilakukan pada lahan miik sendiri tentunya petani tidak lagi mengeluarkan biaya
sewa lahan atau jika petani terebut sebagai penyakap/penggarap tentunya pendapatan
yang diperoleh akan dikurangi dengan bagian pemilik lahan sesuai kesepakatan
sehingga pendapatan yang diperoleh tentunya akan berkurang.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pendapatan
usahatani padi sawah adalah estimasi dengan Methode Least Square, dimana risiko
pendapatan padi sawah (residual) digunakan sebagai variabel dependen. Berdasarkan
hasil pendugaan tersebut mempunyai nilai koefisien determinasi (R2) yang relatif kecil,
sebesar 48,2 persen. Beberapa hasil penelitian yang menggunakan persamaan fungsi
variance memberikan koefisien determinasi yang sangat kecil, bahkan negatif (Roberts
et al., 2004). Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Fariyanti et al., (2007) dan Kurniati
et al., (2014) yang memperoleh nilai R-square relatif kecil.
Berdasarkan hasil analisis yang tersaji pada Tabel 3 diketahui bahwa nilai F
hitung (α = 1% ) sebesar 7,045 berpengaruh nyata, berarti bahwa variabel independen
secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap risiko pendapatan usahatani padi
sawah. Hasil uji t terhadap variabel independen menunjukkan variabel independen yang
berpengaruh nyata positif terhadap risiko pendapatan usahatani padi sawah adalah
harga pupuk N, pestisida dan upah tenaga kerja berpengaruh nyata positif terhadap
risiko pendapatan usahatani padi sawah, hal ini bermakna apabila terjadi kenaikan harga
input produksi pupuk N, pestisida dan upah tenaga kerja maka akan meningkatkan risiko
pendapatan usahatani padi sawah. Menurut Saptana et al.,(2010) penggunaan tenaga
kerja yang intensif terkait dengan usaha menaggulangi risiko secara interaktif dengan
mengelola usahatani secara sungguh-sungguh. Namun apabila tenaga kerja yang
digunakan dominan berasal dari luar keluarga, maka penggunaan tenaga kerja yang
intensif merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan maupun
risiko pendapatan.Hasil ini sejalan dengan penelitian Muzdalifah et al., (2012) dan
Kurniati et al., (2014) bahwa peningkatan kenaikan harga input akan meningkatkan
risiko pendapatan usahatani. Sedangkan variable luas lahan usahatani berpengaruh
nyata negatif terhadap risiko pendapatan usahatani padi sawah. Hasil ini sesuai dengan
penelitian Prihtanti (2014) bahwa semakin luas lahan usahati yang diusahakan maka
akan semakin kecil risiko pendapatan usahatani padi sawah baik yang dikelola secara
organik maupun konvensional. Risiko pendapatan usahatani padi sawah juga lebih tinggi
pada musim kemarau dibandingkan pada musim hujan dan risiko pendapatan usahatani
padi sawah lebih rendah pada lahan usahatani milik sendiri dibandingkan lahan bukan
milik (sewa, sakap, gadai, dan lainnya).
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KESIMPULAN DAN SARAN
Usahatani padi sawah secara finansial layak untuk diusahakan baik pada MH
maupun MK karena memiliki nilai BC rasio yang lebih besar dari satu. Faktor-faktor yang
mempengaruhi pendapatan usahatani padi sawah antara lain luas lahan, harga pupuk
N, harga pestisida dan upah tenaga kerja. Pendapatan usahatani padi sawah lebih tinggi
diusahakan pada MK dibandingkan MH serta diusahakan pada lahan milik sendiri
dibandingkan pada lahan bukan milik sendiri.
Risiko pendapatan usahatani padi sawah lebih tinggi apabila diusahakan pada
musim kemarau dan pada lahan usahatani bukan milik sendiri yang ditunjukkan dengan
nilai koefisien variasi yang lebih tinggi. Risiko pendapatan usahatani padi sawah juga
dipengaruhi oleh luas lahan, harga pupuk N, harga pestisida dan upah tenaga kerja
dimana upah tenaga kerja merupakan pangsa terbesar dalam struktur biaya usahatani
padi sawah.
Beberpa strtegi yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko pendapatan
usahatani padi sawah antara lain melalui : (1) penggunaan benih varietas unggul
spesifik lokasi yang memiliki kesesuaian musim, agroekosistem dan ketahanan terhadap
hama penyakit, (2) penerapan pendekatan PHT untuk mengantisipasi OPT dan
meminimalisir penggunaan insektisida dan (3) efisiensi tenaga kerja tanam dan panen
melalui penggunaan alsintan alat tanam jajar legowo (indo jarwo transplanter) dan
mesin pemanen padi (mini combine harvester).
DAFTAR PUSTAKA
Andriati dan W. Sudana. 2007. Keragaan dan Analisis Finansial Usahatani Padi (kasus
desa Primatani, Kabupaten Karawang, Jawa Barat). Jurnal Pengkajian
dan Pengembangan Teknologi Pertanian 10 (2) : 105-117
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2013. Luas lahan menurut penggunaannya di Provinsi
Bali Tahun 2013. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Denpasar. 94 hal.
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2014a. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi
Bali 2009-2013. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Denpasar. 118 hal.
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2014b. Potret Usaha Pertanian Provinsi Bali
Menurut Sububsektor. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Denpasar.
134 hal.
Debertin, D. L. 1986. Agricultural Production Economics. Second Edition. Mc.Graw Hill
Inc. New York.
Fariyanti, F., Kuntjoro, S. Hartoyo dan A Daryanto. 2007. Perilaku Ekonomi
Rumahtangga Petani Sayuran pada Kondisi Risiko Produksi dan Harga
di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Jurnal Agro Ekonomi
25 (2) : 178-206
Kurniati, D., S Hartono, S Widodo dan A Suryantini. 2014. Risiko Pendapatan Pada
Usahatani Jeruk Siam di Kabupaten Sambas. Journal Social Economic of
Agriculture 3 (2) : 12-19.
Maulana, M dan B Rachman. 2011. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras
Tahun 2010 : Efektivitas dan Implikasinya Terhadap Kualitas dan
Pengadaan oleh Dolog. Analisis Kebijakan Pertanian 9 (4) : 331-347
38

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

Musdalifah, Masyhuri dan A Suryantini. 2012. Pendapatan dan Risiko Pendapatan
Usahatani Padi Daerah Irigasi dan Non Irigasi di Kabupaten Banjar
Kalimantan Selatan. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian 1 (1) : 67-74.
Nurasa, T dan A Purwoto. 2012. Analisis Profitabilitas Usahatani Padi pada
Agroekosistem Lahan Sawah Irigasi di Jawa dan Luar Jawa Perdesaan
Patanas. Prosiding Seminar Nasional Petani dan Pembangunan. Pusat
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian.
Jakarta. Hlm. 405-424.
Papas, J. L., dan Hirschey, M., 1995, Managerial Economics, Edisi Ke-6, Penerbit Bina
Rupa Aksara, Jakarta
Prihtanti, T.M. 2014. Analisis Risiko Berbagai Penguasaan Lahan pada Usahatani Padi
Organik dan Konvensional. AGRIC 26 (1-2) : 29 -36.
Robert, R.K., J.T. Walters, J.A. Larson, B.E. English and D.D. Howard. 2004. Optimal
Nitrogen Fertilization Rates in Winter Wheat Production as Affected by
Risk, Disease and Nitrogen Source. Journal of Agriculture and Applied
Economics 36 (1) : 199-211.
Saptana, A. Daryanto, H.K. Daryanto dan Kuntjoro. 2010. Strategi Manajemen Risiko
Petani Cabai Merah pada Lahan Sawah Dataran Rendah di Jawa
Tengah. Jurnal Manajemen dan Agribisnis 7 (2) : 115-131
Simatupang, P., S. Mardianto dan M.Maulana. 2005. Evaluasi Kebijakan Harga Gabah
Tahun 2004. Analisis Kebijakan Pertanian 3 (1) : 1-11.
Soekartawi, A. Saharjo, J.L. Dillon dan J.B. Hardaker. 1986. Ilmu Usahatani dan
Penelitian untuk Pengembanagan Petani Kecil. Jakarta: UI-Press. 253
Hlm.
Soekartawi.

2002. Teori Ekonomi Produksi Dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi
Cobb-Douglas. Cetakan ke 3. Jakarta: Rajawali Press.

Suryana A., S. Mardianto, K. Kariyasa dan I.P. Wardhana. 2009. Kedudukan Padi
Dalam Perekonomian Indonesia dalam Padi, Inovasi Teknologi dan
Ketahanan Pangan. Buku 1. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. Hal 7- 31

39

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI SAWAH DENGAN PENERAPAN
SISTEM TANDUR JAJAR LEGOWO 2:1

I Nyoman Adijaya dan I Ketut Mahaputra
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali

e-mail: n_adijaya@yahoo.com
ABSTRAK

Penerapan sistem tandur jajar legowo 2:1 merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan produktivitas padi sawah. Hasil rekomendasi analisis penyediaan beras
berkelanjutan di provinsi Bali mendapatkan produktivitas merupakan salah satu
komponen yang sangat sensitif dalam penyediaan beras dan hasil impelentasi cara
tanam legowo 2:1 mampu meningkatkan produktivitas GKP/ha kurang lebih 16%.
Kajian dilakukan di Subak Musi tahun 2013 dan tahun 2014 dengan melakukan
penanaman dengan cara tanam pindah (Tapin) dan jajar legowo 2:1. Pada tahun 2013
menggunakan varietas Inpari 13, Cidenuk, Cigeulis dan Ciherang sedangkan tahun 2014
hanya menggunakan varietas Ciherang. Hasil analisis menunjukkan penggunaan
varietas berbeda pada tahun 2013 memberikan produktivitas yang berbeda. Varietas
Cidenuk memberikan produktivitas tertinggi yaitu 10,33 GKP/ha. Penerapan sistem
tanam jajar legowo pada varietas Ciherang mampu meningkatkan produktivitas sebesar
8,84% dibandingkan cara tanam pindah (7,35 GKP/ha), sedangkan pada MT 2014
penerapan cara tanam legowo 2:1 menggunakan varietas Ciherang mampu
meningkatkan produktivitas sebesar 12,50% dibandingkan cara tanam pindah (7,20
GKP/ha). Penerapan sisten tanam jajar legowo 2:1 meningkatkan penerimaan,
keuntungan dan B/C ratio. B/C ratio meningkat dari 2,28 menjadi 2,49 pada MT 2013
dan dari 2,21 menjadi 2,41 pada MT 2014.

Kata kunci: produktivitas, jajar legowo 2:1 dan padi sawah
ABSTRACT

Application of the system Tandur Jajar Legowo 2: 1 is one way to increase the
productivity of paddy rice. The results of the analysis on sustainable rice supply in the
province of Bali get productivity is one component that is extremely sensitive in the
provision and outcomes impelentasi rice planting method legowo 2: 1 to increase
productivity GKP / ha of approximately 16%. Subak Musi study was conducted in 2013
and 2014 by planting Tapin and Legowo 2:1. In 2013 using Inpari 13 Cidenuk, Cigeulis
and Ciherang whereas in 2014 only using Ciherang. The analysis showed the use of
different varieties in 2013 provides different productivity. Varieties Cidenuk provides the
highest productivity of 10.33 GKP / ha. Application of Legowo 2:1 planting system on
Ciherang able to increase productivity by 8.84% compared to the Tapin transplanting
(7.35 GKP / ha), whereas in 2014 the implementation of MT planting method legowo 2:
1 using Ciherang able to increase productivity at 12.50 % compared to the Tapin
transplanting (7.20 GKP / ha). Implementation Legowo 2:1 systems increase revenues,
profits and B / C ratio. B / C ratio increased from 2.28 to 2.49 on the MT 2013 and from
2.21 to 2.41 at 2014 MT.

Keywords: productivity, Legowo row 2: 1 and paddy fields
PENDAHULUAN

Sejak tahun awal tahun 2007 pemerintah bertekad untuk meningkatkan produksi
beras 2 juta ton dan selanjutnya meningkat 5% per tahun hingga tahun 2009. Program
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) diluncurkan untuk mencapai target
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tersebut dengan mengimplementasikan empat strategi yaitu: 1) peningkatan
produktivitas, 2) perluasan areal, 3) pengamanan produksi dan 4) kelembagaan dan
pembiayaan serta peningkatan koordinasi (Badan Litbang Pertanian, 2007; Purwanto,
2008).
Peningkatan produktivitas memerlukan dukungan inovasi seperti peningkatan
indek panen (IP), dukungan varietas unggul, pengelolaan hara, sistem tanam dan lainlainnya. Sistem tanam legowo merupakan salah satu inovasi yang telah diperkenalkan
dalam upaya tersebut. Suhendra (2008) menyatakan sistem tanam legowo merupakan
rekayasa teknik tanam dengan mengatur jarak tanam antar rumpun maupun antar
barisan, sehingga terjadi pemadatan rumpun di dalam barisan dan memperlebar jarak
antar barisan. Menurut Abdulah (2004) hasil padi pada cara tanam legowo lebih tinggi
dibandingkan cara petani (sistem tegel). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya populasi
tanaman serta efek tanaman pinggir (border effect) yang cenderung menghasilkan
gabah bernas yang lebih tinggi.
Penerapan sistem tanam legowo di tingkat petani masih sangat rendah. Jamal
(2009) menyatakan buruh tani merasa direpotkan bila harus mengatur tanaman dengan
pola legowo sehingga dalam upaya penerapan inovasi tersebut diperlukan kajian
dengan melibatkan petani yang nantinya sebagai pengguna. Namun upaya diseminasi
tetap perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produktivitas padi, dengan melakukan
kajian cara tanam jajar legowo dari aspek agronomis dan ekonomis.
METODOLOGI
Kajian dilakukan di Subak Musi, Desa Musi Kecamatan Gerokgak Kabupaten
Buleleng pada dua musim tanam (bulan Pebruari-Mei) tahun 2013 dan 2014. Kajian
dilakukan di lahan petani dengan menggunakan petakan alami. Luasan kajian tahun
2013 dengan cara tanam legowo 2:1 dan pembanding (tapin) masing-masing 1 hektar,
sedangkan luasan kajian tahun 2014 untuk sistem tanam legowo 2:1 seluas 5 hektar.
Pada tahun 2013 kajian sistem tanam legowo 2:1 menggunakan varietas Inpari
13, Cidenuk, Cigeulis dan Ciherang dengan pembanding cara tanam petani (tapin)
menggunakan varietas Ciherang, sedangkan pada tahun 2014 hanya menggunakan
varietas Ciherang. Teknis budidaya dilakukan dengan seragam dengan penggunaan
pupuk kandang terfermentasi sebesar 2 t/ha diberikan pada saat olah tanah.
Pemupukan anorganik menggunakan pupuk Urea dan Ponska masing-masing dengan
dosis 200 kg/ha. Pemupukan anorganik dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada umur
tanaman 14 hari dan 42 hari setelah tanam masing-masing setengah dosis.
Pengamatan dilakukan terhadap komponen agronomis tanaman yaitu jumlah
anakan produktif per rumpun dan produktivitas GKP/ha. Pengamatan produktivitas
dilakukan dengan melakukan ubinan masing-masing 4 ulangan pada masing-masing
sistem tanam. Luas ubinan untuk sistem tapin yaitu 6,25 m2 (2,5 m x 2,5 m) sedangkan
luas ubinan pada sistem tanam jajar legowo 2:1 yaitu 7,50 m2 (3,0 m x 2,5 m).
Perhitungan produktivitas menggunakan formula:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑡

𝐺𝐾𝑃
10.000 𝑚2
1
)=
𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑢𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛 (𝑘𝑔)𝑥
𝑥1𝑡
2
ℎ𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑢𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛 (𝑚 )
1.000 𝑘𝑔

41

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

Analisis data agonomis dilakukan dengan analisis deskriptif (rata-rata) dan
dilakukan analisis t-test untuk kajian tahun 2014 untuk membandingkan perlakuan cara
tanam. Pendapatan usahatani dihitung dengan menggunakan rumus (Soekartawi.
2002):
Pd
= TR - TVC
Pd =
(Q. Pq) - TVC
Perhitungan keuntungan usahatani menggunakan suatu persamaan matematis :
π = TR – TC
TC = TFC + TVC
Keterangan :
Pd
π
TR
Q
Pq
TC

=
=
=
=
=
=

Pendapatan petani
Keuntungan usahatani
Total penerimaan dari usahatani
Jumlah produksi
Harga per unit produksi
Total biaya variabel
HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Agronomi
Pengamatan terhadap komponen hasil berupa jumlah anakan produktif/rumpun
ke empat varietas pada musim tanam tahun 2013 menunjukkan varietas Cigeulis paling
rendah (15,70 anakan). Sedangkan ketiga varietas lainnya seperti varietas Inpari 13,
Cidenuk dan Ciherang tidak berbeda nyata dengan jumlah masing-masing Inpari 13
(19,90 anakan), Cidenuk (20,40 anakan) dan Ciherang (21,00 anakan). Akan tetapi bila
dibandingkan dengan cara tanam pindah jumlah anakan produktif pada sistem tanam
legowo 2:1 lebih rendah. Pada cara tanam pindah menggunakan varietas Ciherang
jumlah anakan produktif mencapai 23,40 anakan/rumpun (Tabel 1).
Konversi hasil ubinan menjadi produktivitas GKP per hektar pada cara tanam jajar
legowo 2:1 menunjukkan produktivitas masing-masing varietas. Varietas Cidenuk
memberikan produktivitas tertinggi yaitu 10,33 t GKP/ha, diikuti oleh varietas Cigeulis
dengan produktivitas 9,33 t GKP/ha dan Ciherang menghasilkan 8,00 ton GKP/ha
sedangkan varietas Inpari 13 hanya dengan produktivitas terendah yaitu 7,20 t GKP
/ha, sedangkan pada cara tanam pindah menggunakan varietas Ciherang
produktivitasnya mencapai 7,35 t GKP/ha.
Perbedaan produktivitas ini menunjukkan varietas Cidenuk memiliki daya adaptasi
dengan lingkungan yang lebih baik dibandingkan VUB lainnya. Menurut Polakitan, dkk.
(2011) menyatakan bahwa hasil yang diraih merupakan hasil kinerja dari source dan
sink tanaman, maka perbaikan lingkungan tumbuh yang dilakukan sesuai bagi
pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena melalui pengelolaan ruang, cahaya,
air dan nutrisi yang optimal bagi tanaman padi dapat meningkatkan hasil. Hal ini terlihat
dari meningkatnya jumlah anakan produktif, sehingga penyerapan cahaya matahari oleh
daun dari anakan lebih banyak yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas
tanaman. Hal serupa juga disampaikan Harjadi (1979) yang menyatakan kemampuan
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menghasilkan sangat ditentukan oleh sifat genetik tanaman serta daya adaptasinya
dengan lingkungan.
Tabel 1. Pertumbuhan dan produktivitas padi VUB pada sistem tanam legowo 2:1 di
Subak Musi tahun 2013
Varietas

Jumlah anakan
produktif/rumpun (anakan)

Produktivitas
(t GKP/ha)

19,90
20,40
15,70
21,00
23,40

7,20
10,33
9,33
8,00
7,35

Inpari 13
Cidenuk
Cigeulis
Ciherang
Ciherang*

Keterangan : * cara tanam pindah
Pada varietas yang sama (Ciherang) cara tanaman jajar legowo 2:1 mampu
meningkatkan produktivitas sebesar 0,65 t GKP/ha atau meningkat sebesar 8,84%,
sedangkan hasil kajian sistem tanam legowo 2:1 dengan varietas Ciherang tahun 2014
menunjukkan sistem tanam jajar legowo 2:1 mampu meningkatkan produktivitas
sebesar 12,50% (0,90 t GKP/ha) meningkat menjadi 8,20 t GKP/ha dibandingkan cara
tanam petani yang menghasilkan 7,20 t GKP/ha (Tabel 2). Peningkatan produktivitas
disebabkan oleh adanya peningkatan populasi tanaman sebesar 30% dibandingkan cara
petani (tapin).
Hasil ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian lainnya terhadap penerapan cara
tanam legowo 2:1 yang mampu meningkatkan prosuktivitas padi seperti penelitian
Ardjasa et al. (2004) di Lampung mendapatkan penanaman dengan legowo 2:1 mampu
meningkatkan hasil gabah kering giling kadar air 14% yaitu menjadi 6,70 t/ha lebih
tinggi dibandingkan cara tegel (petani) dengan hasil 5,62 t/ha, sedangkan hasil
penelitian Manti dan Artuti (2003) di Sukaraja mendapatkan peningkatan hasil dari 3,80
t/ha menjadi 5,02 t/ha dengan penerapan tanam legowo dibandingkan cara petani.
Tabel 2. Pertumbuhan dan produktivitas padi pada sistem tanam legowo 2:1 di Subak
Musi, Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tahun 2014
Varietas
Legowo 2:1
Cara Petani (tapin)

Jumlah anakan
produktif/rumpun (anakan)

Produktivitas
(t GKP/ha)

21,10ns

8,10*

23,00

7,20

Keterangan: ns : tidak berbeda nyata; * berbeda nyata pada t-test
Hasil ini juga sejalan dengan hasil implementasi rekomendasi penyediaan beras
berkelanjutan di Provinsi Bali yang disusun tahun 2013 dan diimplementasikan tahun
2014 yang mendapatkan penerapan sistem tanam legowo 2:1 mampu meningkatkan
produktivitas padi dari 6,0 t GKP menjadi 7,20 t GKP/ha atau meningkat sebesar 16,67%
(Mahaputra, et.al., 2014).
Analisis Finansial Usahatani
Analisis usahatani yang dilakukan pada empat VUB padi yang ditanam dengan
sistem tanam jajar legowo 2:1 menunjukkan varietas Cidenuk memberikan penerimaan,
keuntungan dan B/C ratio tertinggi dibandingkan dengan varietas Cigeulis, Ciherang dan
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Inpari 13 (Tabel 3). Dari analisis usahatani yang dilakukan jumlah pengeluaran saprodi
dan tenaga kerja per hektar keempat VUB tersebut yaitu masing-masing sebesar Rp.
8.720.000,-. Penerimaan dan keuntungan dipengaruhi oleh tingkat hasli masing-masing
varietas. Dengan hasil tertinggi varietas Cidenuk memberikan penerimaan dan
keuntungan tertinggi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya hasil gabah kering panen
yang dihasilkan. Pendapatan diperoleh dengan mengalikan hasil gabah kering panen
per ha dengan tingkat harga pada saat itu yaitu Rp 3.800/kg, sehingga diperoleh
pendapatan masing-masing varietas (Tabel 3).
Tabel 3. Analisis usahatani empat VUB padi sistem tanam legowo 2:1 di Subak Musi,
Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tahun 2013
Varietas

Tenaga
Kerja (Rp)

Sarana
Produksi
(Rp)

Jumlah
Pengeluaran
(Rp)

Penerimaan
(Rp)

Keuntungan
(Rp)

B/C
ratio

Inpari 13
Cidenuk
Cigeulis
Ciherang
Ciherang*

6.480.000
6.480.000
6.480.000
6.480.000
6.280.000

2.240.000
2.240.000
2.240.000
2.240.000
2.240.000

8.720.000
8.720.000
8.720.000
8.720.000
8.520.000

27.360.000
39.254.000
35.454.000
30.400.000
27.390.000

18.640.000
30.534.000
26.734.000
21.680.000
19.410.000

2,14
3,50
3,07
2,49
2,28

Keterangan : * cara tanam pindah
Penerimaan masing-masing varietas tertinggi varietas Cidenuk, yaitu Rp.
30.534.000,-, diikuti berturut-turut varietas Cigeulis Rp. 26.734.000,-, varietas Ciherang
Rp. 21.680.000,- dan terendah varietas Ciherang Rp. 18.640.000,-. Tingkat penerimaan
yang diperoleh akan berpengaruh terhadap keuntungan yang diterima. Dengan biaya
produksi yang sama maka keuntungan berkorelasi positif dengan tingkat produksi yang
dihasilkan.
Peningkatan keuntungan ini berpengaruh terhadap peningkatan B/C ratio.
Menurut Malian (2004), bahwa kelayakan usaha dilakukan untuk mengkaji kemungkinan
keuntungan (Profitability) atau kerugian yang diperoleh dari usahatani. Secara analisis
keempat varietas yang diuji layak untuk diusahakan karena B/C > dari 1. Dari hasil
analisis usahatani yang dilakukan pada kajian ini, B/C ratio tertinggi dihasilkan pada
varietas Cidenuk (3.50), varietas Cigeulis (3.07), varietas Ciherang (2.49) dan terendah
pada varietas Inpari 13 dengan B/C ratio 2.14.
Pada cara tanam tapin menggunakan varietas Ciherang dengan B/C ratio 2,18
lebih rendah dibandingkan dengan cara tanam jajar legowo 2:1 (Tabel 3). Hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan input berupa tambahan biaya tanam
dapat ditutupi oleh peningkatan produksi yang berpengaruh terhadap peningkatan
penerimaan dan keuntungan.
Hasil analisis usahatani yang dilakukan terhadap penerapan sistem tanam legowo
2:1 dibandingkan dengan cara tanam petani (tanam pindah) pada musim tanam tahun
2014 menunjukkan terjadi peningkatan penerimaan, keuntungan dan B/C ratio dengan
penerapan sistem jajar legowo 2:1 dibandingkan dengan cara tapin (Tabel 4).
Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan hasil tanaman pada sistem tanam
legowo 2:1 sebesar 12,50%. Walaupun terjadi peningkatan biaya tenaga kerja
khususnya biaya tanam sebesar Rp 500.000 per hektar akibat peningkatan ongkos
tanam sebesar Rp 5.000 per 100 m2 dibandingkan cara tanam pindah, namun besaran
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biaya tersebut dapat ditutupi oleh adanya peningkatan produksi akibat penerapan
sistem tandur jajar legowo 2:1.
Tabel 4.

Analisis usahatani sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan menggunakan
varietas Ciherang di Subak Musi, Desa Musi, Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten Buleleng, tahun 2014.

Uraian

Satuan
Tapin

1. Tenaga Kerja
- Pembuatan
pesemaian &
pemeliharan
- Olah tanah
- Mencabut
tanaman di
pesemaian
- Tanam
- Menyiang
- Pemupukan
- Penebaran pupuk
kandang
- Pengendalian OPT
- Menghalau burung
- Pengairan
- Panen
2. Sarana Produksi
- Benih
- Pupuk kandang
sapi
- Urea
- Ponska
- Insektisida
Jumlah Pengeluaran
Hasil

Harga/satuan (Rp)

4

HOK

4

HOK

40.000

40.000

6.280.000
160.000

Legowo
2:1
6.780.000
160.000

100
2

m2
HOK

100
2

m2
HOK

10.000
40.000

10.000
40.000

1.000.000
80.000

1.000.000
80.000

100
100
4

m2
m2
HOK

100
100
4

m2
m2
HOK

10.000
8.000
40.000

15.000
8.000
40.000

1.000.000
800.000
160.000

1.500.000
800.000
160.000

8
4
30
15
20

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

8
4
30
15
20

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000

30

Kg

30

kg

6.000

6.000

320.000
160.000
1.200.000
600.000
800.000
2.240.000
180.000

320.000
160.000
1.200.000
600.000
800.000
2.240.000
180.000

2000
200
200
4

Kg
Kg
Kg
Btl

2000
200
200
4

kg
kg
kg
btl

500
2.000
2.600
5.000

500
2.000
2.600
35.000

1.000.000
400.000
520.000
140.000

1.000.000
400.000
520.000
140.000

3.800

8.520.000
27.360.000

9.020.000
30.780.000

18.840.000
1.183
2.242
2,21

21.760.000
1.114
2.374
2,41

7200

Kg

Legowo
2:1

8100

kg

Tapin

3.800

Keuntungan
TIH (Rp/kg)
TIP (kg)
B/C ratio

Legowo
2:1

Jumlah (Rp)
Tapin

Sumber: Data primer
KESIMPULAN
1. Sistem tanam jajar legowo 2:1 mampu meningkatkan produktivitas padi sawah
8,84%-12,50% pada varietas Ciherang.
2. Sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan menggunakan varietas Cidenuk memberikan
produktivitas tertinggi 10,33 t GKP/ha.
3. Penerapan sisten tanaman legowo 2:1 menggunakan Varietas ciherang
meningkatkan B/C ratio dari 2,28 menjadi 2,49 pada MT 2013 dan 2,21 menjadi
2,41 pada MT 2014.
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ABSTRAK

Ekosistem pertanian dengan praktek budidaya yang berbeda mempengaruhi
keanekaragaman dan kelimpahan parasitoid telur. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kelimpahan dan tingkat parasitasi parasitoid telur wereng batang padi
cokelat (Nilaparvata lugens) di pertanaman padi yang menggunakan pestisida secara
intensif (Klaten), pestisida rasional (Bantul) dan tanpa pestisida kimiawi (Bantul).
Parasitoid telur diperoleh dengan cara pemerangkapan selama dua hari. Tanaman padi
varietas Cisadane yang sudah mengandung telur N. lugens umur dua hari digunakan
sebagai tanaman perangkap. Umur tanaman perangkap adalah 3, 6, dan 9 minggu.
Masing-masing umur tanaman perangkap diletakkan pada tiga pertanaman padi yang
berbeda dalam praktek aplikasi pestisida. Sepuluh tanaman perangkap diletakkan
secara transek sepanjang 300 m pada setiap lokasi. Tiga jenis parasitoid telur
ditemukan pada semua lokasi yaitu Anagrus nilaparvatae, A. optabilis (Hymenoptera:
Mymaridae) dan Oligosita (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Kelimpahan Oligosita
(492 parasitoid) lebih tinggi dari parasitoid lainnya pada semua lokasi. Jumlah seluruh
parasitoid pada umur 3 minggu (183 parasitoid), 6 minggu (111 parasitoid) dan 9
minggu (26 parasitoid) lebih rendah pada lokasi dengan pestisida intensif. Tingkat
parasitasi lebih rendah pada lokasi dengan pestisida intensif baik pada umur 6 minggu
yang hanya 12,49% dan 3,82% pada umur 9 minggu. Jumlah parasitoid dan tingkat
parasitasi menurun dengan bertambahnya umur tanaman sampai 9 minggu pada lahan
dengan aplikasi pestisida secara intensif. Budidaya padi dengan penggunaan pestisida
secara intensif menurunkan jumlah dan tingkat parasitasi telur N. lugens oleh parasitoid
telur A. nilaparvatae, A. optabilis. dan Oligosita.

Kata kunci: parasitoid telur, pestisida, Nilaparvata lugens
ABSTRACT

The rice farming system influences the number of species and the abundance of egg
parasitoids of the rice brown planthopper (Nilaparvata lugens). This research was
conducted to determine the diversity, abundance, and parasitism level by the egg
parasitoids in rice fields with intensive use of synthetic pesticides (Klaten), rational use
of pesticides (Bantul), and no synthetic pesticides used (Bantul). The diversity,
abudanceand parasitism level of egg parasitoids were observed by trapping them with
rice plant (Cisadane) containing eggs of N. lugens. Trapping were done three times
using 3, 6, 9-weeks old rice plant. The plants containing eggs of N. lugens were exposed
in each field for two days. Three species of egg parasitoids found in all locations were
similar: Anagrus nilaparvatae, A. optabilis (Hymenoptera: Mymaridae) and Oligosita
(Hymenoptera: Trichogrammatidae). The number of Oligosita (492 parasitoids) was
higher than the other two parasitoids in all locations. The number of parasitoids and the
parasitism level at 3, 6, and 9-weeks old rice plants were lower in the field with the
application of intensive chemical pesticide. Futhermore, the number of parasitoids and
the parasitism level decreased with increasing plant age; particularly in the field with
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the application of intensive chemical pesticide. These findings suggest that rice
cultivation with intensive use of pesticides would reduce the role of parasitoids in
controlling the population of N. lugens.

Key words: egg parasitoids, pesticide, Nilaparvata lugens
PENDAHULUAN

Nilaparvata lugens (Stal.) (Homoptera: Delphacidae) merupakan hama utama
pada pertanaman padi di Indonesia dan dapat diparasit oleh beberapa parasitoid telur.
Parasitoid telur N. lugens yang sering dijumpai di pertanaman padi di Indonesia adalah
Anagrus spp. (Hymenoptera: Mymaridae), Gonatocerus spp. (Hymenoptera:
Mymaridae), dan Oligosita spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) (Rahmasari 1989;
Trisyono1991; Maryana 1994; Laba & Atmadja 1992; Yaherwandi dan Syam 2007).
Spesies Anagrus yang dominan di Indonesia adalah A. optabilis (Laba dan Atmadja
1992). Di Asia, 13 spesies Anagrus, 11 spesies Gonatocerus dan 8 spesies Oligosita
dilaporkan dapat menyerang telur N. lugens (Tabel 1) (Sahad & Hirashima 1984; Dupo
& Barion 2009). Keanekaragaman dan kekayaan spesies parasitoid ini sangat diperlukan
untuk pengelolaan keseimbangan populasi serangga di pertanaman padi.
Praktek pertanian pada pertanaman padi dengan penggunaan pestisida
mempengaruhi keberadaan artropoda yang menghuni pertanaman tersebut. Praktek
pertanian pada pertanaman padi yang lazim diterapkan saat ini adalah praktek pertanian
modern dengan penanaman kultivar unggul, pupuk kimia, pestisida dan bahan kimia
pertanian lainnya (Sosromarsono & Untung 2000). Widiarta et al. (2006) menerangkan
bahwa budidaya padi konvensional sangat umum digunakan petani dengan aplikasi
insektisida secara intensif. Praktek pertanian tersebut merupakan penerapan
intensifikasi pertanian yang dapat memiliki dampak negatif terhadap keanekaragaman
serangga khususnya musuh alami dan serangga berguna (Alteri 1999). Selain itu,
kekayaan dan keanekaragaman spesies parasitoid pada pertanaman padi juga
ditentukan oleh garis lintang dan ketinggian (Hamid 2002), tipe lansekap (Menalled et
al. 1999; Hamid 2002; Hamid et al. 2003; Yaherwandi et al. 2007; Yaherwandi 2009),
dan musim tanam (Mahrub 1998; Hamid 2002).
Pestisida kimia (khususnya insektisida) mempunyai dampak yang sangat
merugikan bagi keanekaragaman hayati maupun kelimpahan serangga termasuk
artropoda predator dan parasitoid. Widiarta et al. (2006) menjelaskan bahwa cara
budidaya padi dengan penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang intensif dapat
menekan populasi musuh alami. Populasi parasitoid lebih rendah pada budidaya padi
dengan penggunaan insektisida intensif dibanding dengan budidaya tanpa
menggunakan insektisida kimiawi (organik) (Macfadyen et al. 2009). Hasil penelitian
Mahrub (1989) menunjukkan bahwa insektisida organofosfat menyebabkan turunnya
populasi parasit telur. Rahmasari (1988) melaporkan bahwa insektisida organofosfat
menurunkan tingkat parasitasi Gonatocerus, Anagrus dan Oligosita pada telur N. lugens.
Penelitian Trisyono (1991) menunjukkan bahwa persentase parasitasi parasitoid telur
menjadi menurun jika diaplikasi buprofezin sebelum parasitasi hanya 33,40% dan
setelah parasitasi 42,29% sedangkan tanpa aplikasi buprofezin mencapai 44,28%.
Masih sedikitnya informasi keanekaragaman hayati, kelimpahan dan tingkat
parasitasi parasitoid telur N. lugens yang dihubungkan dengan penggunaan pestisida
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dalam budidaya tanaman padi dan fenologi tanaman padi, maka penelitian ini perlu
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perbedaan habitat pertanaman
padi yang berbeda dalam praktek aplikasi pestisida terhadap keanekaragaman,
kelimpahan dan tingkat parasitasi parasitoid telur N. lugens. Perbedaan habitat
pertanaman padi yang disurvei adalah tanpa aplikasi pestisida kimiawi, dengan aplikasi
pestisida secara rasional dan aplikasi pestisida kimia secara intensif.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Toksikologi Pestisida dan rumah kaca,
Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Penelitian lapangan
dilakukan di lahan petani di Klaten, Jawa Tengah dan Bantul, Yogyakarta. Penelitian
dilaksanakan selama Bulan April 2011 - Januari 2012.
Tanaman padi yang digunakan adalah varietas Cisadane yang rentan terhadap
serangan N. lugens. Benih padi diperoleh dari kios tani. Benih padi direndam dalam air
selama 24 jam, kemudian dicuci dengan air dan dikering-anginkan selama 24 jam.
Selanjutnya untuk perbanyakan N. lugens, benih disemai ke dalam stoples plastik
(diameter atas 20 cm dan bawah 17 cm, tinggi 20 cm) dan ditambahkan air secukupnya
sehingga benih tidak terendam, lalu bagian atas stoples ditutup dengan kain kasa. Bibit
padi berumur 7 hari setelah semai siap digunakan untuk infestasi dan pakan dalam
perbanyakan N. lugens.
Untuk pemerangkapan parasitoid di lapangan, bibit padi umur 1 minggu ditanam
dalam pot plastik hitam (diameter atas 18 cm, bawah 12 cm, tinggi 14 cm) yang telah
berisi tanah lumpur. Pada setiap pot ditanam empat bibit padi. Pemupukan pada
tanaman dilakukan dua kali, yaitu dicampur dengan tanah pada saat tanam dan 1,5
bulan setelah tanam. Banyaknya pupuk per pot pada tiap pemberian adalah 1,5 g urea,
0,6 TSP dan 0,6 KCl. Umur tanaman 3, 6, dan 9 minggu digunakan untuk memerangkap
parasitoid telur. Tanaman yang digunakan bebas dari aplikasi insektisida. Setiap pot
diberi kurungan plastik mika transparan berbentuk silinder (diameter 10 cm dan tinggi
50 cm) yang bagian atasnya ditutup dengan kain kasa.
Populasi N. lugens berasal dari pembiakan N. lugens menggunakan bibit padi
dengan metode yang sudah digunakan di Laboratorium Toksikologi Pestisida, Fakultas
Pertanian, Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1985. Populasi N. lugens ini sangat
peka terhadap insektisida dan sejak tahun 1985 tidak pernah terpapar insektisida dan
tidak pernah ada penambahan populasi N. lugens dari lapang.
Perbanyakan N. lugens dimulai dengan infestasi 100 pasang imago
N. lugens yang diambil dari stok populasi (generasi ke 360) dengan aspirator sebagai
starter atau populasi awal. Starter tersebut dimasukkan dalam stoples perbanyakan
yang telah diisi bibit padi umur tujuh hari untuk peneluran. Setelah 3-4 hari, imago
akan bertelur dan sekitar kurang tujuh hari kemudian telur akan menetas menjadi nimfa.
Nimfa dipelihara dalam bibit padi sampai menjadi imago. Jika tanaman padi sudah
mulai menguning, penggantian pakan (bibit padi baru) dilakukan dengan mengangkat
tanaman lama dan diletakkan di atas tanaman baru dengan cara membaliknya.
Tanaman lama disangga dengan kawat agar tidak jatuh menutup tanaman baru. N.
lugens akan berpindah dari tanaman lama ke tanaman baru. Tiga hari kemudian
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tanaman lama diambil. Tanaman yang digunakan sebagai pakan pengganti adalah bibit
padi yang berumur tujuh hari setelah semai. Imago N. lugens yang siap meletakkan
telur yang digunakan untuk infestasi pada tanaman padi untuk memerangkap
parasitoid.
Pemerangkapan parasitoid dilakukan di lahan petani antara lain: 1) di
pertanaman padi tanpa aplikasi pestisida kimiawi (Dusun Krapakan, Desa Caturharjo,
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul); 2) di pertanaman padi dengan aplikasi pestisida
secara rasional (Dusun Samparan di Desa Caturharjo; Kecamatan Pandak, Kabupaten
Bantul, Yogyakarta) dan 3) pertanaman padi dengan aplikasi pestisida intensif (Desa
Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah). Pemerangkapan
parasitoid dilakukan menurut metode Trisyono (1991), Maryana (1994) dan Yaherwandi
& Syam (2007). Tanaman padi yang digunakan untuk memerangkap parasitoid adalah
tanaman padi umur 3, 6 dan 9 minggu, yang ditempatkan di sawah pada umur tanaman
padi yang sama. Tanaman padi ditanam dalam pot plastik hitam dikurung dengan
kurungan plastik yang bagian atasnya diberi kain kasa halus sebagai sumber aerasi,
kemudian dimasukkan 10 imago N. lugens yang telah siap bertelur. N. lugens dibiarkan
bertelur pada tanaman padi selama dua hari, kemudian dikeluarkan.
Tanaman padi yang telah diteluri oleh N. lugens ini kemudian ditempatkan pada
setiap lokasi yang telah ditentukan. Jumlah pot yang ditempatkan per lokasi adalah 10
pot yang juga merupakan ulangan. Selanjutnya pada masing-masing lokasi pertanaman
padi yang dipilih dibuat jalur transek secara memanjang dengan jarak antara masingmasing pot adalah 30 meter. Pot-pot dibiarkan di pertanaman padi selama dua hari.
Setelah dua hari pot diambil dan dibawa ke laboratorium. Tanaman pada setiap pot
dipotong daunnya dan hanya tinggal batang tanaman saja, kemudian diberi kurungan
yang terbuat dari plastik mika yang bagian atasnya diberi kain kassa. Tanaman terus
dipelihara sampai akhir pengamatan.
Pengamatan dilakukan setiap hari pada setiap pot dengan menghitung jumlah
nimfa N. lugens, jenis serta jumlah parasitoid yang muncul dan nisbah kelamin
parasitoid.
Setelah lima hari tidak ada serangga yang ditemukan baik
N. lugens maupun parasitoid, batang padi dibuka untuk menghitung jumlah telur
N. lugens yang tidak menetas (Trisyono 1991). Parasitoid yang keluar dari telur N.
lugens dibuat dalam preparat slide pada gelas objek dan penutup dengan menggunakan
medium Hoyer (Meilin 1999). Preparat diamati di bawah mikroskop binokuler Olympus
CX3, difoto menggunakan kamera digital Olympus 12 megapixel dan diidentifikasi
menggunakan literatur terkait dan buku identifikasi antara lain: Barrion & Litsinger 1992,
Maryana 1994, Triapitsyn & Berezovskiy 2004, Dupo & Barrion 2009. Hasil identifikasi
dikonfirmasi ke Dr. Serguei V. Triapitsyn, Entomology Research Museum, Department
of Entomology, University of California, Riverside, CA.
Keanekaragaman parasitoid dipaparkan secara deskriptif berdasarkan hasil
identifikasi. Kelimpahan parasitoid dihitung berdasarkan jumlah parasitoid yang muncul.
Tingkat parasitasi dihitung dengan membagi jumlah parasitoid muncul dan mati dalam
inang dengan jumlah nimfa, parasitoid telur dan telur tidak menetas.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Keanekaragaman parasitoid telur pada semua pertanaman padi yang disurvei
adalah sama yaitu hanya tiga jenis parasitoid telur yang memarasit telur N. lugens yaitu
Anagrus nilaparvatae (Pang et Wang), A. optabilis (Perkins) (Hymenoptera: Mymaridae)
dan Oligosita (Hymenoptera: Trichogrammatidae) (Gambar 1). Keanekaragaman
parasitoid berbeda pada umur tanaman 9 minggu. A. nilaparvatae dan Oligosita
diperoleh pada semua umur tanaman, sedangkan A. optabilis hanya diperoleh pada
umur 3 dan 6 minggu (Gambar 2).
Kelimpahan parasitoid ditunjukkan dengan jumlah total parasitoid yang muncul
dari pertanaman padi. Kelimpahan parasitoid pada pertanaman padi tanpa pestisida
dan pestisida rasional lebih banyak daripada pertanaman padi dengan pestisida intensif
pada semua umur tanaman. Kelimpahan parasitoid pada pertanaman padi tanpa
pestisida dan pestisida rasional meningkat pada tanaman umur 6 minggu dan
selanjutnya menurun pada tanaman umur 9 minggu, sebaliknya total parasitoid di
pertanaman padi dengan pestisida intensif semakin menurun dengan bertambahnya
umur tanaman. Jumlah seluruh parasitoid pada umur 3 minggu (183 parasitoid), 6
minggu (111 parasitoid) dan 9 minggu (26 parasitoid) lebih rendah pada lokasi dengan
pestisida intensif. (Gambar 2).
Jumlah parasitoid A. nilaparvatae yang muncul pada pertanaman padi tanpa
pestisida menurun pada umur 6 minggu dan meningkat lagi pada umur 9 minggu.
Jumlah parasitoid A. nilaparvatae pada pertanaman padi dengan pestisida rasional
menunjukkan peningkatan dengan semakin tua umur tanaman padi. Sebaliknya, pada
pertanaman padi dengan pestisida intensif, jumlah parasitoid A. optabilis menurun pada
umur tanaman padi 9 minggu (Gambar 2).
Kelimpahan Oligosita (492 parasitoid) lebih tinggi dari parasitoid lainnya pada
semua lokasi. Parasitoid Oligosita dan A. nilaparvatae ditemukan pada semua umur
tanaman. Parasitoid A. optabilis hanya ada pada tanaman padi umur 3 dan 6 minggu
pada semua pertanaman padi. Parasitoid A. nilaparvatae lebih berlimpah daripada
A. optabilis. Kelimpahan parasitoid Oligosita yang muncul pada pertanaman padi tanpa
pestisida dan pestisida rasional meningkat pada umur 6 minggu dan menurun umur 9
minggu. Kelimpahan parasitoid Oligosita di pertanaman padi dengan pestisida intensif
menunjukkan penurunan dengan bertambahnya umur tanaman padi.
Parasitoid
A. nilaparvatae lebih banyak pada pertanaman padi dengan aplikasi pestisida intensif
(Gambar 1).
Tingkat parasitasi parasitoid di pertanaman padi tanpa pestisida dan pestisida
rasional lebih tinggi dibanding parasitasi di pertanaman padi dengan pestisida intensif.
Tingkat parasitasi Oligosita lebih tinggi (tertinggi di pertanaman padi tanpa pestisida
pada tanaman umur 6 minggu: 35,2%) pada semua pertanaman padi dan umur
tanaman padi daripada A. nilaparvatae dan A. optabilis. Tingkat parasitasi lebih rendah
pada lokasi dengan pestisida intensif baik pada umur 6 minggu yang hanya 12,49% dan
3,82% pada umur 9 minggu (Gambar 2).
Tingkat parasitasi A. nilaparvatae di pertanaman padi tanpa pestisida dan
pestisida rasional semakin meningkat dengan semakin tuanya umur tanaman padi.
Sebaliknya di pertanaman padi dengan pestisida intensif, tingkat parasitasi
A. nilaparvatae semakin menurun dengan semakin tuanya tanaman padi. Tingkat
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parasitasi A. nilaparvatae pada pertanaman padi tanpa pestisida dan pestisida rasional
lebih tinggi pada tanaman padi umur 9 minggu. Sebaliknya, di pertanaman padi dengan
pestisida intensif tingkat parasitasi lebih tinggi pada umur 3 dan 6 minggu. Tingkat
parasitasi Oligosita di pertanaman padi tanpa pestisida dan pestisida rasional meningkat
pada umur 6 minggu dan sedikit menurun pada umur tanaman padi 9 minggu.
Sebaliknya di pertanaman padi dengan pestisida intensif, tingkat parasitasi menurun
dengan bertambahnya umur tanaman padi (Gambar 2).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanaman padi dengan aplikasi
pestisida yang berbeda tidak mempengaruhi keanekaragaman parasitoid yang
diperoleh. Hasil ini juga sesuai dengan Macfadyen et al. (2009) yang menjelaskan
bahwa keanekaragaman parasitoid tidak berbeda pada sistem pertanian organik (tanpa
pestisida kimia) dan konvensional (penggunaan pestisida kimia intensif).
Keanekaragaman parasitoid telur atau jumlah spesies parasitoid yang ditemukan
berbeda dengan hasil penelitian Rahmasari (1988), Trisyono (1991), Maryana (1994),
dan Yaherwandi & Syam (2007) yang melaporkan Gonatocerus. Dalam penelitian ini,
Gonatocerus tidak ditemukan pada semua pertanaman padi yang disurvei. Pertanaman
padi yang disurvei juga berbeda dengan lokasi penelitian Rahmasari (1988), Trisyono
(1991), Maryana (1994), dan Yaherwandi & Syam (2007). Selain itu, penggunaan inang
(N. lugens) dalam memerangkap parasitoid diduga mempengaruhi tidak diperolehnya
Gonatocerus dalam penelitian ini. Fowler et al. (1991), Atmadja (1993) dan Maryana
(1994) melaporkan bahwa Gonatocerus lebih suka memarasit telur wereng hijau
(Nephotettix virescens) dibanding telur N. lugens. Keadaan lansekap pertanaman padi
yang disurvei merupakan lansekap yang sederhana yang terdiri dari hamparan padi
yang sangat luas. Keadaan lansekap ini juga diduga memberikan andil dalam
keanekaragaman parasitoid yang diperoleh. Lansekap pertanian yang komplek akan
meningkatkan keanekaragaman parasitoid (Menalled et al. 1999, Hamid 2002, Hamid
et al. 2003, Yaherwandi et al. 2007, Yaherwandi 2009, Herlina et al. 2011). A.
nilaparvatae merupakan spesies yang belum pernah dilaporkan oleh peneliti di
Indonesia, namun spesies ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1993 (Triapitsyn &
Berezovsky 2004).
Kelimpahan parasitoid berbeda pada pertanaman padi dengan perbedaan
aplikasi pestisida dan umur tanaman. Pertanaman padi dengan pestisida intensif
menunjukkan kelimpahan parasitoid yang lebih rendah dibanding pertanaman padi
lainnya. Pada penelitian ini, pertanaman padi dengan pestisida intensif yang disurvei
adalah lahan yang diaplikasikan dengan insektisida dengan bahan aktif BPMC dengan
aplikasi setiap minggu sampai 4 minggu setelah tanam dan setelah itu dengan interval
2 minggu dan juga aplikasi herbisida. Aplikasi insektisida BPMC sebanyak 3 kali pada
pertanaman kedelai menurunkan populasi parasitoid dan predator (Purwanta, Rauf
2000). Survei pada pertanaman padi dengan pestisida rasional belum dilakukan aplikasi
pestisida kimia sampai umur 9 minggu, namun lingkungan sekitarnya melakukan
aplikasi pestisida. Penurunan populasi parasitoid dapat merupakan dampak secara
langsung atau tidak langsung dari aplikasi pestisida. Secara langsung pestisida dapat
mengakibatkan mortalitas pada parasitoid atau tidak langsung melalui perubahan
perilaku sehingga sulit untuk menemukan inangnya (Desneux et al. 2007, Liu et al.
2010). Hasil penelitian Widiarta et al. (2006) menjelaskan bahwa penggunaan bahan
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kimia (pupuk dan pestisida) yang intensif dalam budidaya tanaman dapat menekan
populasi musuh alami. Pertanaman padi dengan penggunaan pestisida yang rasional
dan tanpa pestisida merupakan habitat yang lebih baik bagi parasitoid telur Oligosita,
A. nilaparvatae dan A. optabilis untuk berkembang dibanding pertanaman padi dengan
pestisida intensif. Perbedaan kelimpahan parasitoid pada pertanaman padi diduga juga
dipengaruhi oleh keberadaan inang (Yaherwandi, Syam 2007). Dalam penelitian ini,
populasi inang utama A. nilaparvatae, A. optabilis dan Oligosita yaitu N. lugens tidak
ditemukan pada semua pertanaman padi selama pengamatan. Ini memunculkan dugaan
bahwa A. nilaparvatae, A. optabilis dan Oligosita dapat bertahan pada inang lainnya.
Anagrus sp. mampu juga memarasit wereng hijau (Nephotettix spp.), wereng punggung
putih (Sogatella furcifera), Laodelphax striatellus, Empoasca fabae, Typhlocyba
pamoria, Dikrella cruentata, dan Circulifer tenelus, sedangkan Oligosita juga mampu
memarasit inang lain yaitu wereng daun dan wereng punggung putih (Laba, Atmadja
1992, Sahad, Hirashima 1984). Praktek pemupukan, umur tanaman (Zhong-xian et al.
2006, Widiarta et al. 2006) dan perbedaan daerah (Hamid 2002) juga dapat
mempengaruh kelimpahan parasitoid. Parasitoid yang ditemukan pada inang yang
sama di daerah yang berbeda cenderung memperlihatkan perbedaan jumlah spesies
antara satu daerah dengan daerah yang lainnya (Hamid 2002).
Jumlah parasitoid Oligosita dari penelitian ini lebih berlimpah dibanding
parasitoid A. nilaparvatae dan A. optabilis pada semua pertanaman padi yang disurvei.
Kondisi ini sangat didukung oleh kemampuan Oligosita dalam menghasilkan keturunan
yang lebih banyak dibanding parasitoid Anagrus spp. Satu betina Oligosita sp. dapat
menghasilkan keturunan pada generasi pertama sebanyak 299 ekor (Atmadja 1997),
sedangkan satu betina A. nilaparvatae dapat menghasilkan ± 20 – 40 parasitoid (Xiang
et al. 2008) dan satu betina A. optabilis dapat menghasilkan keturunan antara 27–66
parasitoid dengan rata-rata 46 parasitoid (Sahad 1984).
Tingkat parasitasi parasitoid A. optabilis tertinggi (1,2%) di pertanaman padi
dengan aplikasi pestisida intensif pada tanaman umur 3 minggu. Persentase parasitasi
A. optabilis ini sangat rendah dibanding dengan hasil penelitian Yaherwandi, Syam
(2007) yaitu berkisar dari 15,66 – 35,71% dengan rata-rata 24,92% di Sumatera Barat,
Maryana (1994) yaitu 11,31% di Bogor dan Rahmasari (1988) yaitu 12,69%.
Persentase parasitasi Oligosita tertinggi (35,24%) di pertanaman padi tanpa pestisida
pada tanaman umur 6 minggu. Hasil ini lebih tinggi dibanding hasil penelitian Maryana
(1994) yaitu 28,48% di Bogor dan 26,48% di Cianjur, tetapi lebih rendah dari hasil
penelitian Rahmasari (1988) yaitu 46,77% dan Damayanti, Atmadja (1997) yaitu 45,1%.
Tingginya tingkat parasitasi kemungkinan disebabkan oleh tingginya jumlah parasitoid
pada daerah tersebut. Dalam penelitian ini, tingkat parasitasi sangat dipengaruhi oleh
banyaknya jumlah parasitoid yang berada di lapangan atau jumlah telur inang yang
tersedia. Tingkat parasitasi dari parasitoid kemungkinan juga ditentukan oleh
penyebaran parasitoid yang dipengaruhi oleh perbedaan faktor abiotik dan biotik pada
masing-masing daerah (Sivinski et al. 2000), serta dinamika populasi parasitoid dengan
serangga inang tiap daerah (Menalled et al. 1999).
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KESIMPULAN
Keanekaragaman parasitoid telur N. lugens adalah sama pada pertanaman padi
dengan aplikasi pestisida yang berbeda (aplikasi pestisida intensif, rasional dan tanpa
pestisida). Anagrus nilaparvatae, A. optabilis dan Oligosita diperoleh pada semua
pertanaman padi. Kelimpahan parasitoid maupun tingkat parasitasi lebih rendah pada
pertanaman padi dengan aplikasi pestisida intensif dibandingkan dengan tanpa pestisida
kimia dan pestisida rasional. Parasitoid Oligosita merupakan parasitoid lebih dominan
pada semua pertanaman padi yang disurvei dibanding parasitoid lain.
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Gambar 1. Jumlah parasitoid Anagrus nilaparvatae, A. optabilis dan Oligosita
pada tanaman padi umur 3, 6, dan 9 minggu di pertanaman padi yang
berbeda dalam aplikasi pestisida.

Gambar 2. Persentase parasitasi Anagrus nilaparvatae, A. optabilis dan Oligosita
pada tanaman padi umur 3, 6, dan 9 minggu dipertanaman padi yang
berbeda dalam aplikasi pestisida
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ABSTRAK

Beras berkaitan erat dengan masalah sosial, budaya, ekonomi dan politik karena beras
merupakan bahan pangan pokok bagi bangsa Indonesia dan memiliki peran yang cukup
besar dalam perekonomian Indonesia. Usahatani padi merupakan aktivitas
mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk memperoleh hasil produksi yang
diharapkan. Pada aktivitas tersebut, petani tidak terlepas dari berbagai risiko yang harus
ditanggung sebagai akibat adanya permasalahan internal dan eksternal dalam
berusahatani. Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko produksi usahatani padi sawah
dan pengaruh faktor-faktor produksi terhadap produksi padi sawah. Penelitian dilakukan
di Subak Gubug I, Kabupaten Tabanan pada September 2014, dengan 88 orang petani
sebagai sampel. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara menggunakan
kuisioner dan pengamatan secara langsung. Analisis data menggunakan regresi linear
berganda dengan metode heteroskedastisitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas
lahan sawah, pupuk NPK, pupuk organik, dan pestisida berpengaruh nyata terhadap
peningkatan produksi padi, sedangkan pupuk urea berpengaruh nyata terhadap
penurunan produksi padi. Usahatani padi sawah pada musim kering (MK) II memiliki
risiko produksi yang relatif tinggi. Penambahan jumlah pupuk NPK sampai pada batas
tertentu akan dapat memperkecil risiko produksi padi, sedangkan penambahan pupuk
urea dapat meningkatkan risiko produksi padi.

Kata kunci: risiko produksi, pengaruh input, usahatani padi, produksi
ABSTRACT

Rice is closely related to social, cultural, economic and political because rice is the staple
food for the people of Indonesia and has a considerable role in the Indonesian economy.
The rice farming is an activity to combine input to obtain the expected production
results. The farmers have the risk caused by the problems on rice farming. This study
aimed to analyze the production risk of rice farming and the influence of input on the
production. The study was conducted in Subak Gubug I, Tabanan in September 2014,
with 88 farmers as samples. Data was collected by interviews using questionnaires and
observations directly. Analysis of data using multiple linear regression with
heteroscedasticity method. The analysis showed that the vast wetland, NPK fertilizers,
organic fertilizers, and pesticides significantly affect the increase in rice production, while
urea fertilizer significantly affected the decline in rice production. Rice farming in the dry
season (MK) II has a relatively high risk of production. The addition amount of NPK
fertilizer to some extent will be able to minimize the risk of rice production, while the
addition of urea will be able to increase the risk of rice production.

Keywords: production risk, the effect of input, rice farming, production
PENDAHULUAN

Beras berkaitan erat dengan masalah sosial, budaya, ekonomi dan politik
(Azahari, 2008), karena beras merupakan bahan pangan pokok bagi bangsa Indonesia
dan memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Suryana et al.
(2009) menyatakan bahwa, usaha tani padi hingga saat ini masih menjadi andalan
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dalam penyerapan tenaga kerja di perdesaan Berbagai kebijakan telah dikeluarkan dan
dijalankan pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,
produksi, dan pendapatan petani padi.
Bali merupakan salah satu provinsi yang juga menjadi perhatian dalam upaya
peningkatan produksi beras nasional karena produktivitas padinya relatif lebih tinggi
dibanding dengan provinsi lain, walaupun memiliki luas areal sawah relatif paling sempit.
Luas sawah di Bali pada tahun 2013 sekitar 81.165 ha, dengan indeks pertanaman padi
rata-rata dua kali dalam setahun. Produktivitas padi di Bali dalam kurun waktu lima
tahun terakhir (2009 – 2013) rata-rata 5,77 ton/ha (Tabel 1).
Tabel 1. Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi di Bali, Tahun
2009 - 2013
Tahun

Luas panen

Produksi

Produktivitas

2009

(ha)

(ton)

(ton/ha)

150,283

878,764

5.85

2010

152,190

869,160

5.71

2011

152,585

858,316

5.63

2012

149,000

865,554

5.81

2013

149,832

880,982

5.88

Sumber: BPS Provinsi Bali 2014
Tabel 1 menunjukkan bahwa, luas panen padi menurun rata-rata 0,07% per
tahun, sedangkan produktivitasnya meningkat rata-rata 0,16% per tahun. Dengan
demikian dapat dinyatakan bahwa, peningkatan produksi padi di Bali disebabkan oleh
peningkatan produktivitasnya. Hal ini senada dengan Sembiring dan Widiarta (2008),
bahwa keberhasilan peningkatan produksi padi didominasi oleh peningkatan
produktivitas dibandingkan dengan peningkatan luas panen.
Kabupaten Tabanan sebagai penghasil beras tertinggi di Bali, karena memiliki
lahan sawah yang terluas (27,33% luas sawah di Bali) dan sebagian besar penduduknya
masih menggantungkan penghidupannya dari usahatani padi sawah. Proses produksi
usahatani padi merupakan aktivitas mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk
memperoleh hasil produksi yang diharapkan. Pada aktivitas tersebut, petani tidak
terlepas dari berbagai risiko yang harus ditanggung sebagai akibat adanya kendala dan
permasalahan yang dihadapinya dalam berusahatani padi, baik faktor internal maupun
eksternal (Coelli et al., 1998). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko produksi
usahatani padi sawah dan pengaruh faktor-faktor produksi terhadap risiko produksi
usahatani padi sawah.
METODOLOGI
Penelitian ini dilakukan di Subak Gubug I pada musim tanam padi di musim
kemarau (MK) II dan musim penghujan (MH) tahun 2014, yang melibatkan 88 orang
petani responden, sebagai sampel dari jumlah populasi sebanyak 749 orang petani.
Penentuan sampel dilakukan secara acak (random sampling), sedangkan penentuan
jumlah sampel mengunakan metode Slovin, dengan rumus:
N
749
n=
=
= 88 orang
(1+Nα2)
{1+ (749 x 0.12)}
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Keterangan: n = Jumlah sampel; N = Jumlah populasi; dan α = Taraf signifikansi
10%.
Data yang diambil mencakup data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari
data prime dan skunder. Data primer diambil dari petani melalui survey dan pengamatan
langsung, mancakup:identitas petani, luas lahan sawah, sarana roduksi padi, produksi
padi serta data lainnya terkait dengan pelaksanaan usahatani padi sawah pada MK II
(Juni – September 2014) dan pada MH ( Desember 2014 – Maret 2015). Data skunder
merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, laporan-laporan, jurnal, dan tulisan
lainnya yang terkait dengan materi penelitian ini.
Risiko produksi usahatani padi sawah dianalisis menggunakan koefisien variasi
(CV). Koefisien variasi merupakan ukuran resiko relatif yang diperoleh dengan membagi
standar deviasi dengan nilai yang diharapkan (Pappas dan Hirschey,1995), dalam hal
ini rata-rata produksi padi. Secara matematis, risiko produksi dirumuskan sebagai
berikut :
𝜎
CV = ƴ ...................................................................................................... (1)
Keterangan: CV=koefisien variasi; σ = standar deviasi; dan ƴ =rata-rata produksi padi
Semakin rendah nilai koefisien variasi maka variabilitas nilai rata-rata produksi
semakin rendah. Hal ini mencerminkan risiko yang dihadapi untuk mencapai output
dalam suatu proses produksi relatif kecil. Sebaliknya, semakin tinggi nilai koefisien
variasi maka variabilitas nilai rata-rata produksi juga semakin tinggi. Besarnya pengaruh
penggunaan input terhadap jumlah dan risiko produksi dianalisis dengan menggunakan
regresi linier berganda dengan metode heteroscedastic. Model heteroscedastic yang
digunakan adalah model multiplicative heteroscedasticity dengan memaksimumkan
fungsi likelihood (Just and Pope dalam Roumasset et al. 1976; Greene, 2003). Terdapat
tujuh faktor produksi sebagai variabel bebas yang diduga mempengaruhi jumlah
produksi dan risiko produksi usahatani padi sawah, yakni: (1) luas lahan sawah, (2)
benih padi, (3) pupuk urea, (4) pupuk majemuk NPK, (5) pupuk organik, (6) pestisida,
dan (7) tenaga kerja. Model regresi yang dibangun untuk mengestimasi pengaruh
variabel bebas terhadap variabel tak bebas (jumlah dan risiko produksi padi) adalah
model fungsi produksi Cobb Douglas, yang secara umum dirumuskan sebagai berikut:
Ln Y = α + β1 ln X1 + β2 ln X2 + β3 ln X3 + β4 ln X4 + β5 ln X5 + β6 ln X6 +
β7 ln X7 + ɛ ……..................................................................(2)
ɛ2
= α + β1 ln X1 + β2 ln X2 + β3 ln X3 + β4 ln X4 + β5 ln X5 + β6 ln X6 +
β7 ln X7 + ɛ ……..........................................................(3)
Keterangan :
Y
= produksi padi sawah (ton)
2
ɛ
= risiko produksi padi sawah (residual)
α
= intercep
βi
= koefisien regresi dari parameter yang diduga (i= 1 s/d 8)
δi
= koefisien regresi dummy dari parameter yang ditaksir) (i = mt, sl)
X1
= luas lahan (ha)
X2
= jumlah benih padi (kg)
X3
= pupuk urea (kg)
X4
= pupuk majemuk NPK (kg)
X5
= pupuk organik (kg)
X6
= pestisida (liter)
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X7
ɛ

=
=

curahan tenaga kerja (HOK)

error term

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Usahatani Padi
Subak Gubug I berlokasi di Kabupaten Tabanan, mewilayahi sawah 234 hektar.
Luas sawah garapan setiap petani relatif sempit, yaitu rata-rata 0,35 hektar, sehingga
sebagian besar petani harus bekerja di luar sektor pertanian untuk mencukupi
kebutuhan rumahtangganya sehari-hari. Kondisi ini berdampak terhadap curahan
tenaga kerja dalam keluarga tidak dapat digunakan untuk seluruh aktivitas dalam
berusahatani padi. Penggunaan tenaga kerja dari dalam keluarga umumnya dicurahkan
untuk kegiatan menyemai, mengairi sawah, memupuk, mengendalikan hama/penyakit
tanaman, dan membersihkan pematang. Sedangkan kegiatan mengolah tanah,
menanam padi, dan menyiang pada umumnya menggunakan tenaga kerja dari luar
keluarga.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, jenis sarana produksi yang digunakan
dalam berusahatani padi sawah pada pada musim tanam MK II, meliputi: benih padi
varietas ciherang, pupuk urea, pupuk majemuk NPK (Phonska), pupuk organik
(petroganik dan kompos kotoran sapi), dan pestisida untuk mengendalikan organisme
pengganggu tanaman (Tabel 1).
Tabel1. Jumlah Produksi dan Sarana Produksi Usahatani Padi Sawah pada Musim
Tanam Juni – September 2014 di Subak Gubug I
Uraian
Produksi:
Gabah kering panen
Sarana produksi:
-Benih padi
-Pupuk urea
-Pupuk NPK
-Pupuk organic
-Pestisida
-Tenaga kerja

Jumlah
Per usahatani (0,35 ha)

Per hektar

2,21

Ton

6,35

12,49
84,41
98,12
198,92
52,11
18,96

kg
kg
kg
kg
ml
HOK

35,86
242,26
281,64
570,94
149,56
54,41

ton
kg
kg
kg
kg
ml
HOK

Sumber: Data primer diolah.
Beberapa hasil penelitian menganjurkan bahwa, penggunaan benih dalam
usahatani padi sawah 25 – 30 kg/ha, namun di tingkat petani penggunaannya masih
relatif tinggi, yaitu rata-rata 35,86 kg/ha. Petani menanam bibit padi berkisar 3 – 5
batang per titik, sedangkan yang dianjurkan adalah 1 – 3 bibit per titik, sehingga jumlah
benih yang dibutuhkan lebih banyak daripada yang dianjurkan. Penggunaanbenih padi
sesuai anjuran belum dapat dilakukan oleh sebagian besar petani karena adanya
kekhawatiran kekurangan benih dan apabila bibit yang di pertanaman mati tidak bias
disulam. Penggunaan pupuk urea juga masih melebihi jumlah yang direkomendasikan
oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tabanan, yaitu 100 kg/ha, sehingga
terdapat selisih sebanyak 142,26 kg/ha (142,26%). Penggunaan pupuk urea yang
cukup banyak tersebut, disebabkan adanya anggapan bahwa semakin hijau daun padi
sebagai indikasi tanaman padi tumbuh subur, sehingga diyakini dapat berkembang dan
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berproduksi maksimal. Petani belum memahami bahwa tanaman padi yang terlalu subur
dapat menurunkan produksi. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap
produksi padi yang diperoleh, diketahui bahwa produktivitas padi pada saat penelitian
rata-rata 2,21 ton per usahatani (0,35 ha) atau 6,35 ton/ha. Produksi tersebut lebih
tinggi daripada produktivitas padi di Bali, yang sebesar 5,71 ton/ha.
Pengaruh Input terhadap Output
Hasil analisis keragaman dengan uji F terhadap model fungsi produksi yang
dibangun menunjukkan bahwa, seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh
nyata terhadap produksi padi, yang ditunjukkan oleh nilai F-hitung sebesar 2.137
dengan nilai peluang (p) = 0,000 (p < 0,01). Koefisien determinasi (R2) yang diperoleh
sebesar 0,995 yang bermakna bahwa, variasi variabel bebas mampu menjelaskan
variasi produksi padi sawah sebagai variabel tak bebas sebesar 99,50 persen,
sedangkan sisanya sebesar 0,5 persen dipengaruhi oleh aspek lain di luar model (Tabel
2).
Hasil analisis parsial dengan uji t dari masing-masing variable bebas pada Tabel
2, menunjukkan bahwa terdapat lima variabel bebas yang berpengaruh positif dan nyata
terhadap tingkat produksi padi, sedangkan dua variable bebas lainnya berpengaruh
negatif. Luas lahan memiliki pengaruh yang paling besar dan sangat nyata terhadap
produksi padi, yang ditunjukkan oleh nilai koefisiennya sebesar 0,738, dengan nilai
peluang = 0,000 (p < 0,01). Nilai koefisien tersebut memiliki makna bahwa setiap
penambahan luas lahan sawah sebesar satu persen akan dapat meningkatkan produksi
padi dalam bentuk gabah kering panen (GKP) sebesar 0,738 persen. Hasil penelitian ini
sejalan dengan Triyanto (2006) dan Kusnadi et al (2011), yang mernyimpulkan bahwa
luas lahan berpengaruh positif dan signifikan gterhadap produksi padi. Pupuk majemuk
NPK juga memberikan pengaruh positif dan sangat nyata terhadap produksi padi,
dengan nilai koefisien 0,143 dan t-hitung sebesar 3,180 dengan nilai peluang (p) =
0,002 (p < 0,01). Makna dari koefisien tersebut adalah setiap penambahan pupuk NPK
sebesar satu persen akan meningkatkan produksi padi sebesar 0,143 persen. Hal senada
diungkapkan oleh Permadi et al (2014); Kaya (2013); dan Londong (2009), bahwa
pemberian pupuk NPK dapat meningkatkan unsur N tersedia dalam tanah, pertumbuhan
vegetatif, dan hasil tanaman padi. Pengaruh yang sama juga diberikan oleh pupuk
organic, yang ditunjukkan oleh nilai koefisiennya sebesar 0,107 dan t-hitung sebesar
9,940 pada α = 0,01.
Pupuk organik merupakan pupuk lengkap yang mengandung komponen penting
berupa unsur makro dan mikro sebagai pembangun kesuburan tanah (Pringadi, 2009).
Penggunaan pupuk organik yang sudah dikomposkan (difermentasi) diduga telah
meningkatkan kualitas biologi, fisik dan kimia tanah serta meningkatkan ketersediaain
hara bagi tanaman di lokasi penelitian, seperti yang disebutkan oleh Hartatik dan
Widowati (2006) bahwa, pengomposan meningkatkan kadar hara N, P, K, Ca, dan Mg;
menurunkan rasio C/N dan kadar air per unit yang sama. Kariyasa (2005), juga
mengungkapkan bahwa penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan produktivitas
tanaman padi.
Pengaruh yang berbeda diberikan oeh pupuk urea, yang berpengaruh negatif
secara nyata terhadap produksi padi. Nilai koefisien pupuk organik berdasarkan uji t
sebesar -0,071 dan t-hitung sebesar -2,406, yang berarti bahwa setiap penambahan
pemberian pupuk urea sebesar satu persen akan menurunkan hasil padi sebesar 0,071
persen. Pengaruh yang berbanding terbalik ini mengindikasikan bahwa pemberian
pupuk urea oleh petani telah melebihi kebutuhan optimal tanaman, sehingga
berdampak terhadap penurunan produksi padi. Penggunaan pupuk urea yang berlebih
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dapat berpengaruh terhadap penurunan produksi, karena tanaman cenderung
berkembang secara vegetatif, rentan terhadap serangan hama/penyakit, tanaman
mudah rebah dan meningkatkan jumlah bulir padi yang hampa.
Tabel 2. Hasil Estimasi Pengaruh Faktor Produksi terhadap Produksi Padi di Subak Gubug
I pada MK II Tahun 2014
Variabel

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error

(Constant)

7,550

0,415

Luas lahan

0,738

0,091

Benih padi

0,089

0,059

Pupuk urea

-0,071

Pupuk NPK

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta
18,211**

0,000

0,752

8,139**

0,000

0,089

1,521ns

0,132

0,029

-0,074

-2,406**

0,018

0,143

0,045

0,150

3,180**

0,002

Pupuk organik

0,107

0,011

0,131

9,940**

0,000

Pestisida

0,063

0,029

0,060

2,175**

0,033

Tenaga kerja

-0,090

0,069

R-squared

0,995

Adjusted R squared

0,994

F-hitung

2.137,00**

-0,081

ns

-1,307

0,195

Sumber : Analisis Data Primer, 2014
Resiko Produksi
Hasil penghitungan terhadap risiko produksi usahatani padi sawah
menggambarkan bahwa risiko produksi yang dihadapi petani cukup tinggi yaitu sebesar
62,61%, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien variasinya (CV) sebesar 0,6261 (Tabel 2).
Menghadapi risiko yang tinggi tersebut, petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani
padinya agar lebih cermat mengalokasikan dan mengkombinasikan seluruh sumberdaya
yang tersedia dengan memperhitungkan ataumengantisipasi cuaca untuk memperkeil
risiko yang harus diterima.
Tabel 3. Risiko Produksi Usahatani Padi Sawah di Subak Gubug I pada MK II Tahun
2014
Uraian
Produktivitas (t/ha)
Standar deviasi
Koefisien variasi

Nilai
6,35
1.385
0,6261

Sumber: Analisis Data Primer, 2014
Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko produksi padi sawah diduga dengan

Methode Least Square, dimana residual yang merupakan risiko produksi padi sawah
digunakan sebagai variabel tak bebas, sedangkan faktor produksi (input) sebagai
variabel bebas. Berdasarkan hasil pendugaan diperoleh koefisien determinasinya (R2)
sebesar 0,274 (Tabel 4), yang bermakna bahwa variasi variable bebas hanya mampu
menjelaskan variasi risio produksi sebesar 27,40 persen, sedangkan sisanya sebesar
72,60 persen merupakan pengaruh dari unsur-unsur lain yang tidak terlibat dalam
model.
Hasil analisis keragaman dengan uji F (Tabel 4), menunjukkan bahwa variabel
bebas dalam model secara simultan berpengaruh nyata terhadap variable tak bebas
(risiko produksi padi), yang dicerminkan oleh nilai F-hitung sebesar 4,309 dan peluang
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(p) = 0,000, pada α = 0,01. Hasil uji t terhadap masing-masing variabel bebas diketahui
bahwa terdapat satu variable bebas, yaitu pupuk NPK yang berpengaruh negatif secara
nyata terhadap risiko produksi padi. Nilai koefisien dari pupuk NPK sebesar -0,065
dengan nilai t-hitung = -2,894. Nilai ini berarti bahwa setiap penambahan pupuk
majemuk NPK sebesar satu persen akan dapat menurunkan risiko produksi sebesar
0,065 persen. Selanjutnya, pupuk urea dan pupuk organic berpengaruh positif dan
nyata terhadap risiko produksi padi, yang mengandung makna bahwa penambahan
jumlah pupuk urea dan organik akan meningkatkan risiko produksi padi.
Tabel 4. Hasil Estimasi Pengaruh Faktor Produksi terhadap Risko Produksi Padi di Subak
Gubug I pada MK II Tahun 2014
Variabel
(Constant)
Luas lahan

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

T

Sig.

B

Std. Error

0,081

0,208

0,388ns

0,699

0,045

ns

0,583

ns

0,935

0,025

Beta
0,596

0,552

Benih padi

-0,002

0,029

-0,056

-0,08

Pupuk urea

0,042

0,015

1,015

2,822**

0,006

Pupuk NPK

-0,065

0,023

-1,592

-2,894**

0,005

Pupuk
organik

0,025

0,005

0,708

4,587**

0,000

Pestisida

-0,018

0,015

-0,385

-1,197ns

0,235

-0,083

ns

0,909

Tenaga kerja

-0,004

R-squared
Adjusted R squared
F-hitung

0,035

-0,114

0,274
0,210
4,309**

Sumber: Analisis Data Primer
KESIMPULAN
Luas lahan sawah, pupuk NPK, pupuk organik, dan pengunaan pestisida sampai
pada batas tertentu berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi padi, sedangkan
pupuk urea berpengaruh nyata terhadap penurunan produksi padi. Usahatani padi
sawah pada musim kering (MK) II di Subak Gubug I memiliki risiko produksi yang relatif
tinggi. Penambahan jumlah pupuk NPK sampai pada batas tertentu akan dapat
memperkecil risiko produksi padi, sedangkan penambahan pupuk urea akan dapat
meningkatkan ridiko produksi padi. Risiko produksi padi sebagian besar dipengaruhi oleh
faktor eksternal, seperti: cuaca, organisme pengganggu tanaman, dan faktor-faktor
lainnya yang tidak teridentifikasi
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ABSTRAK

Usahatani padi merupakan kegiatan yang sudah dilakukan secara turun temurun di Bali,
khususnya kabupaten Tabanan yang merupakan lumbung padi provinsi Bali.
Keberlanjutan usahatani padi tidak terlepas oleh peran kelembagaan yang sangat
mendukung dan saling membutuhkan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini yaitu: (1)
mengetahui subsistem kelembagaan agribisnis padi yang terbentuk di Kabupaten
Tabanan, dan (2) mengetahui peran kelembagaan agribisnis padi di kabupaten
Tabanan. Metode yang digunakan untuk peneltian ini adalah pendekatan Participatory
Rural Appraisal (PRA) di Subak Lanyah I, Desa Brembeng, Kecamatan Selemadeg,
Kabupaten Tabanan. Pelaksanaan PRA dilakukan dengan berdiskusi terhadap 30
responden petani mengenai jenis kelembagaan agribisnis yang ada di subak tersebut
yang mendukung usahatani padi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Subsistem
kelembagaan agribisnis padi yang terbentuk yaitu subsistem permodalan, subsistem
input produksi, subsistem produksi dan subsistem pemasaran. Peran masing-masing
subsistem kelembagaan agribisnis padi sudah berjalan dengan baik. Tetapi perlu
dikembangkan peran KUD sebagai lembaga pada subsistem penyedia permodalan dan
subsistem penyedia input produksi. Peran KUD masih dirasakan kurang dan tidak
bermanfaat pada keberlangsungan usahatani padi.

Kata kunci: kelembagaan agribisnis, padi

ABSTRACT
Rice farming is an activity that has been carried out for generations in Bali, Tabanan
regency which is particularly granary province of Bali. Sustainability of rice farming can
not be separated by a very supportive institutional role and need each other. Therefore
the aim of this study are: (1) determine institutional subsystem rice agribusiness formed
in Tabanan regency, and (2) determine institutional role of rice agribusiness in Tabanan
regency. The method used for this research is the Participatory Rural Appraisal (PRA) in
muddy Subak I, Brembeng Village, District Selemadeg, Tabanan. PRA conducted by
discussing the implementation of the 30 respondents agribusiness farmers on the type
of institution that is in the water control system that support rice farming. The result
showed that rice agribusiness institutional subsystems that are formed are subsystems
of capital, production input subsystem, subsystem production and marketing
subsystems. The role of each subsystem rice agribusiness institutions are already well
underway. But it is necessary to develop the role of cooperatives as an institution in the
subsystem providers of capital and production input subsystem providers. The role of
cooperatives is still lacking and is not beneficial to the sustainability of rice farming.

Keywords: institutional agribusiness, rice

PENDAHULUAN
Secara konsepsional, sistem agribisnis diartikan sebagai semua aktivitas mulai
dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi (input) sampai dengan pemasaran
produk-produk yang dihasilkan oleh usahatani. Menurut Saragih (2001), sistem
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agribisnis mencakup empat subsistem, yaitu : a) agribisnis hulu, b) usahatani atau
disebut juga sebagai sektor pertanian primer, c) agribisnis hilir, dan d) jasa layanan
penunjang. Karena sistem ini merupakan suatu runtut kegiatan yang berkesinambungan
mulai dari hulu sampai hilir, keberhasilan pengembangan agribisnis sangat tergantung
pada kemajuan yang dapat dicapai pada setiap subsistemnya.
Rangkaian kegiatan dalam sistem agribisnis digerakkan oleh berbagai
kelembagaan. Peranan kelembagaan dalam sistem agribisnis sangat menentukan
keberhasilan pembangunan pertanian di masa depan. Menurut Pakpahan (2000),
kelembagaan merupakan hal yang strategis yang akan mengatur interdependensi antar
manusia. Sumberdaya alam, manusia, modal dan teknologi merupakan syarat
keharusan, tetapi tidak memenuhi syarat kecukupan dari upaya pembangunan.
Tersedianya perangkat kelembagaan merupakan syarat kecukupan, karena dengan
adanya perangkat ini sumberdaya dapat dialokasikan dan dimobilisasi secara optimum.
Oleh karena itu pengembangan kelembagaan harus mempertimbangkan aspek
ekonomi, kelembagaan ekonomi berasumsi bahwa pilihan rasional individu harus
mengarah pada efisiensi sebagai pengaturan kelembagaan yang mempunyai biaya
transaksi paling sedikit (Lieberherr, 2009).
Bahan pangan khususnya beras merupakan komoditas yang memegang peran
sangat penting bagi bangsa Indonesia. Suswono (2012) menyatakan kebutuhan beras
nasional meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Oleh
karena itu peningkatan produktivitas sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
beras nasional. Tetapai disisi lain, perhatian terhadap petani khususnya kebutuhan
petani dalam berusahatani padi kadang terlupakan. Oleh sebab itu penganalisisan
kelembagaan tersebut sangat diperlukan agar kondisi yang sebenarnya dapat diketahui
secara mendalam dan dapat menentukan langkah perbaikan jika masih terdapat
kelemahan dalam kelembagaan tersebut guna kemajuan agribisnis yang dijalankan.
Untuk melakukan perubahan kelembagaan maka harus melakukan pemetaan dan
analisis keterkaitannya, sehingga perlu mengidentifikasi pelaku, mekanisme
kelembagaan dan peluang dan tantangan yang dihadapi petani kecil (Hounkonnou,
2012). Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah : (1) mengetahui subsistem
kelembagaan agribisnis padi yang terbentuk di Kabupaten Tabanan, dan (2) mengetahui
peran kelebagaan agribisnis padi di kabupaten Tabanan.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan di Subak Lanyah I, Desa Brembeng, Kecamatan Selemadeg,
Kabupaten Tabanan dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Suatu
pengertian prinsip dari PRA menurut Leeuwis (2000), adalah pemberdayaan masyarakat
(community empowerment), dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
proses perencanaan (process of planning), pengambilan keputusan (decision making)
dan pembelajaran sosial (social learning).
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 dengan berdiskusi terhadap 30
responden petani mengenai jenis kelembagaan agribisnis yang ada di subak tersebut
yang mendukung usahatani padi. Untuk mengetahui jenis kelembagaan yang ada
dilakukan wawancara terbuka terhadap petani mengenai jenis kelembagaan sesuai
dengan masing-masing subsistem. Untuk mengetahui peran masing-masing jenis
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lembaga yang diperoleh, kemudian wawancara dilanjutkan dengan pertanyaan
mengenai seberapa besar manfaat serta seberapa dekat petani dalam mengakses
masing-masing jenis lembaga yang ada.
Setelah pelaksanaan PRA selesai dilakukan, hasil wawancara mengenai jenis
kelembagaan yang ada dalam mendukung usahatani padi di Subak Lanyah I di
kelompokkan per masing-masing subsistem kelembagaan agribisnis. Kemudian data
yang dihasilkan tersebut dibentuk menjadi diagram ven kelembagaan agribisnis untuk
mengetahui sejauhmana hubungan masing-masing jenis kelembagaan tersebut
terhadap keberadaan usahatani di subak Lanyah I.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelembagaan Agribisnis Padi
Kelembagaan merupakan aturan yang dijadikan pegangan bagi setiap anggota
dalam melakukan kegiatan. Salah satu kegiatan masyarakat pedesaan adalah bertani,
sehingga kelembagaan yang berlaku dalam masyarakat akan mencerminkan pola
usahatani masyarakat tersebut (Gunawan, 1989). Sedangkan menurut Soentoro (2002),
kelembagaan mengandung dua pengertian yaitu disebut institusi atau pranata dan
organisasi. Pengertian kelembagaan sebagai organisasi lebih mudah dikenali dalam
bentuk nyata seperti KUD, Bank, Pemerintah dan sebagainya.
Kelembagaan agribisnis padi di Subak Lanyah I, Desa Brembeng, Kecamatan
Slemadeg, Kabupaten Tabanan terdiri dari empat subsistem yang terbentuk yaitu; (1)
Subsistem kelembagaan permodalan, (2) Subsistem kelembagaan input produksi, (3)
Subsistem kelembagaan produksi dan (4) Subsistem kelembagaan Pemasaran. Dari
keempat subsistem kelembagaan tersebut terdapat jenis lembaga yang saling
berhubungan dalam rangka usaha agribisnis padi di Subak Lanyah I (Tabel 1).
Tabel 1. Kelembagaan Agribisnis Padi di Subak Lanyah I, Desa Brembeng, Kecamatan
Selemadeg, Kabupaten Tabanan.
No.

Sub Sistem Kelembagaan Agribisnis

1.

Kelembagaan Modal

2.

Kelembagaan Input Produksi

3.

Kelembagaan Produksi

4.

Kelembagaan Pemasaran

Jenis Kelembagaan
LPD
Koperasi Sejahtera
BRI
KUD
LPD
Kios Saprodi
KUD
Tempek Gamongan
Tempek Singin
Tempek Brembeng
Tempek Lenganan
Tengkulak
Pabrik Penyosokan Beras

Subsistem kelembagaan permodalan terdiri dari empat jenis lembaga yaitu: LPD,
Koperasi sejahtera (swasta), BRI dan KUD. Selanjutnya subsistem kelembagaan
produksi yaitu terdiri dari empat lembaga yang kesemuanya adalah bagian dari Subak
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Lanyah I yaitu (1) Tempek Gamongan, (2) Tempek Singin, (3) Tempek Brembeng, dan
(4) Lengangan. Seluruh tempek yang ada sangat penting keberadaannya untuk
memproduksi padi. Sedangkan untuk subsistem kelembagaan pemasaran terdiri dari
dua lembaga yang berperan pada subak Lanyah I yaitu tengkulak dan pabrik
penyosohan beras.
Peran Kelembagaan Agribisnis Padi
Agribisnis adalah suatu kesatuan sistem usaha yang antar subsistemnya
(penyediaan faktor-faktor produksi, budidaya/produksi, pengolahan/agroindustri, dan
distribusi pemasaran) saling terkait (Mangkuprawira, 1996). Salah satu titik lemah
sistem agribisnis di Indonesia adalah absennya organisasi ekonomi petani yang kokoh
sebagai salah satu ciri pertanian modern. Petani cenderung berusaha sendiri-sendiri,
serta bergantung pada bantuan pemerintah dan pelaku usaha lainnya seperti pabrikan,
pedagang dan pemilik modal. Model individual seperti ini menjadi tidak efisien karena
harus mendatangkan input dalam volume kecil, serta juga mengalami masalah dalam
peningkatan produktivitas, mutu hasil, pemasaran, akses ke teknologi dan permodalan.
Peran Kelembagaan Permodalan
Kelembagaan Permodalan di Subak Lanyah I, Desa Brembeng, Kecamatan
Slemadeg, Kabupaten Tabanan terbentuk oleh kelembagaan LPD, kelembagaan BRI,
kelembagaan Koperasi sejahtera dan kelembagaan KUD. Dari keempat lembaga
tersebut yang dirasa petani keberadaannya sangat penting adalah LPD, BRI dan KUD.
Sedangkan keberadaan koperasi sejahtera dirasa kurang penting karena lembaga
tersebut dianggap kecil.

Koperasi
Sejahtera

SubakSubak
Lanyah
I
Lanyah
I

LPD

LPD

KUD
BRI

Gambar 1. Diagram Ven Kelembagaan Permodalan Usahatani Padi di Subak Lanyah I,
Desa Brembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan.
Berdasarkan hubungan kelembagaan yang terlihat pada gambar 1,
menunjukkan bahwa lembaga permodalan yang sangat besar manfaatnya dan sangat
berperan dalam keberlansungan usahatani padi di Subak Lanyah I adalah Lembaga
Perkreditan Desa (LPD). Hal ini dapat terlihat bahwa irisan pada diagram ven
kelembagaan antara subak lanyah I dengan LPD yang sangat besar. Ini menandakan
bahwa sebagian besar anggota subak Lanyah I banyak mencari modal untuk usahatani
padi pada lembaga permodalan LPD. Walaupun demikian sebagian kecil anggota Subak
Lanyah I ada juga yang memperoleh permodalan untuk usahatani padi pada BRI dan
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Koperasi Sejahtera. Berbeda dengan hasil penelitian Sisfahyuni (2008), akses petani
untuk memperoleh kredit pada BRI masih sulit. Pada umumnya yang dapat mengakses
BRI hanya pemilik gilingan (RMU) dan pedagang saprodi. Menurut Batubara (2007),
pembiayaan agribisnis dapat berupa kredit usaha tani dengan pendekatan profit
oriented dan dilakukan secara profesional, mudah dijangkau baik secara administrasi
maupun waktu pengucuran dana serta memepertimbangkan prinsip pemberian kredit
yang sehat.
Berbeda halnya dengan lembaga Koperasi Unit Desa (KUD) yang fungsinya juga
sebagai lembaga permodalan tidak dirasakan manfaatnya oleh anggota subak sebagai
lembaga permodalan. Hal ini terbukti dengan tidak adanya irisan antara kelembagaan
KUD dengan kelembagaan subak Lanyah. Ini berarti anggota subak tidak memanfaatkan
LPD sebagai lembaga permodalan dalam usahatani padi. Petani mengatakan
keberadaan KUD yang sangat jauh dari lokasi.
Peran Kelembagaan Input Produksi
Kelembagaan input produksi di Subak Lanyah I, Desa Brembeng, Kecamatan
Slemadeg, Kabupaten Tabanan terbentuk oleh kelembagaan Lembaga Perkreditan Desa
(LPD), Koperasi Unit Desa (KUD) dan kios saprodi. Ketiganya dianggap penting dan
sangat penting keberadaannya bagi petani dalam berusahatani padi. Ketiga lembaga
tersebut menyediakan sarana produksi seperti benih padi, pupuk organik maupun
anorganik serta obat-obatan yang diperlukan petani untuk berusahatani padi.
Berdasarkan Gambar 2, hubungan kelembagaan input produksi yang terbentuk
di Subak Lanyah I, menunjukkan bahwa dari ketiga lembaga penyedia sarana produksi
tersebut yang dirasakan mafaatnya dan berperan penting dalam keberlajutan usahatani
padi adalah lembaga LPD dan Kios Saprodi. Ini terbukti dari diagram ven yang terbentuk
dari kedua lembaga tersebut mengiris banyak pada lembaga subak Lanyah I. Hal ini
berarti sebagian besar anggota subak banyak mencari sarana produksi dalam
berusahatani padi pada kedua lembaga tersebut. Keberadaan lembaga kios saprodi
walaupun sebagai lembaga yang dirasa kecil cukup berperan dan dirasakan mafaatnya
terhadap usahatani padi di subak Lanyah I karena keberadaannya yang cukup dekat
dengan petani.

LPD
KUD

Subak
Lanyah I
Kios
Saprod

Gambar 2. Diagram Ven Kelembagaan Input Produksi Usahatani Padi di Subak Lanyah
I, Desa Brembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan
Sedangkan peran KUD sebagai lembaga penyedia sarana produksi yang cukup
besar, dirasa perannya kurang dan tidak ada manfaat terhadap usahatani padi di subak
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Lanyah I karena keberadaannya yang cukup jauh dan sulit terjangkau. Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian Susilo (2013), menyatakan di masa lalu koperasi agribisnis
utamanya koperasi unit desa (KUD), secara empiris telah mampu menjaga stabilitas
pangan hingga tercapainya swasembada pangan. Hal ini karena dukungan semua pihak
terutama Pemerintah yang konsisten. Namun setelah reformasi, dengan berubahnya
peraturan Koperasi tidak diberi peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas pangan,
yang berakibat fluktuasi harga pangan pokok yang tinggi
Peran Kelembagaan Produksi
Kelembagaan produksi di Subak Lanyah I, Desa Brembeng, Kecamatan
Slemadeg, Kabupaten Tabanan terbentuk oleh kelembagaan di dalam subak Lanyah I
yang terdiri dari empat tempek/kelompok yaitu: Lenganan, Brembeng, Gamongan dan
Singin. Keempat lembaga tersebut dianggap sangat penting keberadaannya bagi
keberlangsungan usahatani padi khususnya pengahasil padi.
Tempek
Gamonga
n

Tempek
Lenganan

Subak
Lanyah I
Tempek
Bremben
g

Tempek
Singin

Gambar 3. Diagram Ven Kelembagaan Produksi Usahatani Padi di Subak Lanyah I, Desa
Brembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan
Berdasarkan Gambar 3, hubungan kelembagaan produksi yang terbentuk di
Subak Lanyah I, menunjukkan bahwa dari keempat lembaga produksi tersebut
dirasakan mafaatnya dan berperan penting dalam keberlajutan usahatani padi di subak
Lanyah I. Ini terbukti dari diagram ven yang terbentuk dari keempat lembaga tersebut
berada dalam lembaga subak Lanyah I. Hal ini berarti keberadaan subak Lanyah I
sangat tergantung pada tergabungnya tempek/kelompok Lenganan, Brembeng,
Gamongan dan Singin. Bergabungnya keempat tempek/kelompok tersebut dalam satu
subak menandakan bahwa ada kepentingan sama dalam hal berusahatani padi, yaitu
kebutuhan air irigasi, kebutuhan input sarana produksi, serta kebutuhan pasar yang
seluruhnya sudah diatur dalam awig-awig subak. Sejalan dengan hal tersebut Kelompok
tani merupakan organisasi yang mempunyai fungsi sebagai wahana kerjasama, kelas
belajar dan unit produksi (Pradiana et al., 2007).
Peran Kelembagaan Pemasaran
Kelembagaan pemasaran di Subak Lanyah I, Desa Brembeng, Kecamatan
Slemadeg, Kabupaten Tabanan terbentuk oleh kelembagaan penyosohan beras dan
tengkulak. Kedua lembaga tersebut dianggap sangat penting keberadaannya bagi
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petani dalam berusahatani padi. Kedua lembaga tersebut berperan dalam membeli hasil
gabah petani dalam berusahatani padi.
Berdasarkan Gambar 4, hubungan kelembagaan pemasaran yang terbentuk di
Subak Lanyah I, menunjukkan bahwa dari kedua lembaga pemasaran tersebut
dirasakan mafaatnya dan berperan penting dalam keberlajutan usahatani padi. Ini
terbukti dari diagram ven yang terbentuk dari kedua lembaga tersebut mengiris banyak
pada lembaga subak Lanyah I. Hal ini berarti sebagian besar anggota subak mnjual hasil
produksi pada usahatani padi pada tengkulak dan penyosohan beras. Keberadaan
lembaga tengkulak walaupun sebagai lembaga yang dirasa kecil cukup berperan dan
dirasakan mafaatnya terhadap usahatani padi di subak Lanyah I karena keberadaannya
yang cukup dekat dengan petani. Hal ini disebabkan karena dengan adanya keberadaan
tengkulak petani tidak direpotkan dalam menjual hasil padinya karena sebagian besar
menjualnya dengan cara tebasan. Itu artinya petani masih suka dengan sistem
pemasaran langsung ke pedagang pengumpul. Serupa dengan hasil penelitian Pujiharto
(2010), menyatakan bahwa petani masih melakukan cara pemasaran langsung kepada
pedagang pengumpul di tingkat desa, kecamatan bahkan langsung ke pedagang besar
di pasar induk yang datang ke lokasi produksi.

Tengkulak

Subak
Lanyah I

Penyosohan
Beras

Gambar 4. Diagram Ven Kelembagaan Pemasaran Usahatani Padi di Subak Lanyah I,
Desa Brembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan.
Peran penyosohan beras sebagai lembaga pemasaran yang cukup besar, dirasa
keberadaannya berperan dan bermanfaat manfaat terhadap usahatani padi di subak
Lanyah I. Hal ini disebabkan karena keberadaannya yang cukup dekat dan mudah
dijangkau petani serta lembaga tersebut dianggap dapat memberikan solusi jika petani
ingin menjualnnya dengan cara ditimbang.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Subsistem kelembagaan agribisnis padi yang terbentuk di Subak Lanyah I, Desa
Brembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan yaitu subsistem
kelembagaan permodalan, subsistem kelembagaan input produksi, subsistem
kelembagaan produksi dan subsistem kelembagaan pemasaran.
2. Peran masing-masing subsistem kelembagaan agribisnis padi di subak Lanyah I
sudah berjalan dengan baik. Tetapi perlu dikembangkan peran KUD sebagai
lembaga pada subsistem penyedia permodalan dan subsistem penyedia input sarana
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produksi. Peran KUD masih dirasakan kurang dan tidak bermanfaat pada
keberlangsungan usahatani padi di subak Lanyah I.
3. Diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan atau membentuk lagi
lembaga-lembaga baru agar mendukung keberlanjutan usahatani padi di Tabanan,
khususnya subak Lanyah I pada subsistem permodalan, subsistem kelembagaan
penyedia sarana produksi dan subsistem kelembagaan pemasaran, agar dapat
mudah dijangkau oleh petani dan meningkatkan pendapatannya.
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I Ketut Mahaputra
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali

e-mail : k_mahaputra@yahoo.com
ABSTRAK

Kegiatan pendampingan SL-PTT padi telah dilaksanakan di Provinsi Bali dari tahun 2010
melalui program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Dengan penerapan
komponen inovasi teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) diperoleh
peningkatan produktivitas berkisar 0,5 – 1 ton/Ha. Namun demikian, dalam penerapan
inovasi baru kegiatan SL-PTT diperlukan tambahan pembiayaan dibandingkan dengan
sebelumnya dalam usahatani padi di masyarakat petani. Untuk itu diperlukan suatu
informasi terkait kelebihan atau keuntungan dari inovasi yang diterapkan. Untuk itu
dilakukan penelitian untuk melihat tingkat keuntungan usahatani padi sawah dengan
penerapan SL-PTT padi yang berlokasi di Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten
Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahhwa melalaui penerapan SL-PTT padi
mampu meningkatkan keuntungan sebesar Rp. 2.894.958,-/Ha dibanding teknologi
petani setempat. Indikator BCR, CPR, dan MBCR juga menunjukkan usahatani padi yang
dikelola dengan PTT lebih efisien dibanding teknologi petani. Dilihat dari faktor-faktor
yang mempengaruhi keuntungan usahatani padi sawah antara lain : luas lahan, harga
pupuk NPK, harga pestisida, harga herbisida, upah tenaga kerja, harga sewa lahan,
status petani, status lahan dan pola tanam yang diterapkan petani.

Kata kunci : Keuntungan, SL-PTT padi

ABSTRACT
Mentoring SL-PTT rice have been implemented in the province of Bali from 2010 through
the National Rice Production Enhancement program (P2BN). With the application of
technological innovation component of Integrated Crop Management (ICM) obtained
increased productivity ranges from 0.5 to 1 ton/ha. However, in the application of new
innovations SL-PTT activities required additional financing compared to the previous in
rice farming in the farming communities for it required an excess or information related
to the benefits of innovation applied. For it to do research to see profit levels paddy rice
farming with the application of SL-PTT rice located in the Gubug village, Tabanan
District, Bali Province. The results show that through the application of SL-PTT rice able
to increase net profit Rp. 2,894,958,-/ha compared to the technology of local farmers.
Indicators BCR, CPR, and MBCR also showed that rice farming is managed by PTT
technology more efficient than farmers. Judging from the factors that affect profitability
of paddy farming, among others: land, NPK fertilizer prices, the price of pesticides,
herbicides prices, labor costs, land rental rates, the status of farmers, land and cropping
patterns are applied by farmers.

Keywords: Profitability, SL-PTT rice

PENDAHULUAN
Target surplus beras 10 juta ton per tahun yang dicanangkan Presiden SBY pada
salah satu bagian pidato pengarahan kepada para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet
Indonesia Bersatu (KIB) di Istana Negara yang semula ditetapkan harus diraih pada
2015, dipercepat menjadi 2014. Instruksi Presiden terkait target program ini adalah
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Inpres No. 5 Tahun 2011 tentang instruksi pencapaian surplus beras sebanyak 10 juta
ton pada tahun 2014. Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, pada tahun 2011
Kementrian Pertanian telah menetapkan target produksi padi sebesar 70,60 juta ton
GKG. Sampai dengan tahun 2014 pertumbuhan produksi padi ditargetkan meningkat
sebesar 5,22 % per tahun. Selanjutnya untuk mencapai target tersebut di atas maka
pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian telah menyiapkan Road
Map Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dengan 4 strategi pokok yang
dijalankan secara simultan : (1) perluasan, optimalisasi pengelolaan lahan dan
peningkatan indeks pertanaman; (2) peningkatan produktivitas (varietas unggul,
pemupukan, pemupukan, pengendalian OPT dan pasca panen); (3) penganeka ragaman
konsumsi pangan; serta (4) gerakan massal P2BN. Salah satu hal penting untuk
mendukung pencapaian target produksi tersebut antara lain melalui penerapan
pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi sawah. PTT merupakan suatu
usaha untuk meningkatkan hasil padi dan efisiensi masukan produksi dengan
memperhatikan sumber daya alam secara bijak (Anonimus, 2013).
Pengalaman terdahulu menjadi sangat penting untuk kita jadikan pembelajaran,
yaitu saat Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984.
Keberhasilan program tersebut melalui introduksi varietas unggul, perbaikan jaringan
irigasi, teknik budidaya dan rekayasa kelembagaan melalui program Bimas, Inmas,
Insus, dan Supra Insus telah berhasil meningkatkan produksi beras Nasional.
Penggunaan varietas unggul yang berdaya hasil tinggi, responsif terhadap pemupukan
dan tahan terhadap hama/penyakit utama disertai dengan perbaikan teknik budidaya
yang tepat telah terbukti dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi, dan
kecukupan pangan di Indonesia.
Peningkatan produktivitas masih terbuka untuk meningkatkan produksi beras,
mengingat masih terdapat kesenjangan hasil antara potensi hasil (potential yield) yang
dicapai melalui serangkaian pengkajian dengan hasil yang dicapai di lapangan (actual
yield). Penyebabnya antara lain (i) penggunaan benih unggul varietas potensi tinggi
masih rendah yaitu sekitar 53%, (ii) penggunaan pupuk yang belum berimbang dan
efisien, (iii) penggunaan pupuk organik belum populer, dan (iv) budidaya spesifik lokasi
belum berkembang. Upaya peningkatan produksi beras nasional (P2BN), diantaranya
dilakukan dengan peningkatan produktivitas padi dan salah satunya adalah dengan
pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Strategi yang digunakan agar
pendekatan PTT diterapkan adalah dengan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman
Terpadu (SL-PTT). Pendampingan P2BN Provinsi Bali sesuai dengan Permentan no 45
tahun 2011 melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada 2013 melakukan
kegiatan P2BN dengan meningkatkan kualitas SL-PTT melalui pola pertumbuhan,
pengembangan, dan pemantapan dengan pendekatan kawasan skala luas, terintegrasi
dari hulu sampai hilir, peningkatan jumlah paket bantuan sebagai stimulan, serta
dukungan pendampingan dan pengawalan
Beberapa hasil kegiatan Pendampingan Program SL-PTT Padi Sawah Provinsi
Bali tahun 2010 dengan penerapan PTT peningkatan hasil berkisar antara 0,5 – 1,0
ton/ha GKP (Kamandalu dkk, 2010). Tahun 2011 dengan menerapkan PTT antara lain
peningkatan hasil pada cara tanam legowo 2:1 baik dengan tapin maupun tabela
dibandingkan dengan cara tanam tegel (cara petani). Kegiatan demplot (LL),
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peningkatan hasil gabah kering panen rata-rata 9 kabupaten sebesar 16,93% (Suratmini
dkk, 2011). Kegiatan tahun 2012 di masing-masing kabupaten/kota memperoleh hasil
GKP lebih tinggi rata-rata 1 ton/ha daripada di kegiatan non SL (Kamandalu dkk, 2012).
Kegiatan tahun 2013 di Sembilan kabupaten/kota menunjukkan adanya peningkatan
produktivitas padi sebesar 25,80% (Kamandalu dkk, 2013).
Terkait program inovasi teknologi pertanian yang diterapkan secara meluas
dimasyarakat petani, satu syarat agar dapat menarik minat masyarakat adalah
usahatani tersebut harus menguntungkan jika diusahakan, dimana dalam penerapan
inovasi teknologi baru akan merubah stukrtur pembiayaan dari usaha yang dilakukan,
sehingga program SL-PTT Padi perlu dikaji lebih lanjut sebagai skala usaha yang
bermanfaat di masyarakat petani khususnya di Bali.
METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat explanatory research, yaitu
untuk menjelaskan hubungan dan pengujian hipotesa (Singarimbun dan Effendi, 1995).
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis,
yaitu suatu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu permasalahan
masa sekarang dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan menganalisisnya.
Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran hubungan antar fenomena,
menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta implikasi suatu masalah yang ingin
dipecahkan (Nasir, 1988). Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu di Desa
Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali, dengan pertimbangan
bahwa merupakan lokasi SL-PTT padi sawah dan juga merupakan salah satu sentra
produksi padi sawah. Penelitian dilaksanakan di TA. 2013 (bulan (Juli – Desember).
Pengumpulan data menggunakan teknik survei dengan alat bantu kuisioner. Penentuan
petani responden menggunakan teknik penarikan contoh berstrata (stratified random
sampling). Strata yang digunakan adalah pola pendekatan with and without project
yaitu petani koperator dan petani non koperator (petani peserta dan bukan peserta PTT
padi sawah). Jumlah petani sampel adalah 120 orang yang terdiri dari 60 orang petani
koperator dan 60 orang petani non koperator. Petani koperator adalah petani peserta
SL-PTT padi sawah, sedangkan petani non koperator adalah petani yang menerapkan
teknologi yang sudah umum berkembang di lokasi penelitian (existing). Indikator
keuntungan usahatani dilihat dari benefit cost ratio (BCR), cost price ratio (CPR).
Marginal Benefit Cost Ratio (MBCR) digunakan untuk mengukur kelayakan teknologi
baru dibandingkan dengan teknologi petani (FAO 1993). Teknologi baru dimaksud
dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)
padi sawah. Biaya yang dikeluarkan petani sebagai konsekuensi mengadopsi teknologi
baru dapat didefinisikan sebagai peningkatan biaya per unit yang diperlukan untuk
peningkatan produksi. Penghitungannya menggunakan formula sebagai berikut:
∆C = TC1 - TC0 …………..……………….............................................................. (1)
∆Y = Y1 - Y0 …………..…………….................................................................... (2)
∆C = ∆TC/∆Y…………..………………................................................................. (3)
Keterangan :
TC1 = total biaya produksi dengan menerapkan PTT (Rp/ha)
TC0 = total biaya produksi dengan menerapkan teknologi petani (Rp/ha)
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Y1
Y0
∆TC
∆Y
∆C

=
=
=
=
=

total produksi dengan menerapkan PTT (kg/ha)
total produksi dengan menerapkan teknologi petani (kg/ha)
tambahan biaya produksi penerapan PTT terhadap teknologi petani (Rp/ha)
tambahan produksi penerapan PTT terhadap teknologi petani (kg/ha)
biaya adopsi PTT untuk tambahan 1 kg gabah yang dihasilkan (Rp/kg GKP)

Selanjutnya untuk menganalisis keuntungan usahatani padi sawah didekati
dengan model fungsi keuntungan yang dinormalkan dengan harga output (Output Unit
Price) (Pindyck dan Rubinfels, 1998) yang diturunkan dari fungsi produksi Cobb-Douglas
dengan model analisis sebagai berikut:
Ln I*

=

α + β1 ln X1* + β2 ln X2* + β3 ln X3* + β4 ln X4* + β5 ln X5* + β6 ln X6*
+ β7 ln X7 + β8 ln X8 + β9 ln X9 + μ ……………………………………… (5)

Keterangan :
I*
= pendapatan usahatani yang dinormalkan
α
= intersept
βi
= koefisien regresi (parameter yang ditaksir) (i = 1 s/d 13)
X1*
= luas lahan (ha)
X2*
= harga benih yang dinormalkan
X3*
= harga pupuk urea yang dinormalkan
X4*
= harga pupuk SP 36 yang dinormalkan
X5*
= harga pupuk KCL yang dinormalkan
X6*
= harga pupuk Phonska yang dinormakan
X7*
= harga pupuk organik yang dinormalkan
X8*
= harga pestisida yang dinormalkan
X9*
= upah tenaga kerja yang dinormalkan
X10
= upah sewa traktor yang dinormalkan
X11
= umur petani (thn)
X12
= pendidikan (thn)
X13
= pengalaman (thn)
D1
= peubah dummy petani (1=petani PTT, 0= petani non PTT)
D2
= peubah dummy status lahan (1=milik sendiri, 0= sewa, sakap, dll)
μ
= error term
HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan produktivitas padi melalui pendekatan SL-PTT merupakan salah
satu strategi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap
produksi padi nasional. Pendekatan ini akan berhasil meningkatkan produksi dan
pendapatan petani apabila didukung oleh semua pihak, termasuk pemangku
kepentingan baik di hulu, on farm maupun hilir dan pelaksanaannya terkoordinasi secara
sinkron dan sinergis di setiap tingkat, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, hingga ke tingkat desa. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan SL-PTT
tersosialisasi secara luas dalam upaya percepatan pengembangan PTT secara nasional
(Haryanto, 2009).
Di Provinsi Bali kegiatan pendampingan SL-PTT telah dilaksanakan dari tahun
2010 sampai saat ini dengan rata-rata peningkatan produksi antara 0,5 – 1,5 ton GKP/ha
memanfaatkan beberapa VUB seperti Inpari 1, 3, 6, 7, 10, dan 13. Begitu pula dengan
hasil pengkajian penerapan PTT di sejumlah provinsi penghasil beras utama nasional
menunjukkan bahwa penerapan PTT mampu meningkatkan produktivitas sebesar 1522%. Penerapan PTT selain dapat meningkatkan produksi juga lebih efisien dalam
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penggunaan benih, pupuk dan air irigasi, sehingga berdampak pada pendapatan petani
dimana keuntungan yang diperoleh 35% lebih besar dibanding dengan non PTT.
Target produksi padi nasional pada tahun 2011 sebesar 70,6 juta ton dan surplus
beras 10 juta ton tahun 2014 untuk memenuhi kebutuhan beras yang terus meningkat
seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, perubahan iklim yang
mengancam berbagai aspek kehidupan, degradasi, fragmentasi, dan konversi lahan
pertanian yang masih berlangsung di beberapa daerah. Tugas ini tentu tidak ringan,
yang pemecahannya memerlukan inovasi teknologi yang efektif dan efisien. Oleh karena
itu, diperlukan perubahan tata kerja dalam menghasilkan dan mengembangkan inovasi
teknologi (Widiarta dkk, 2011)
Pada lokasi kajian terlihat usahatani padi sawah menggunakan inovasi teknologi
dapat memberikan keuntungan kepada petani koperator sebesar Rp. 11.171.418,-/ha,
sedangkan petani non koperator hanya memperoleh Rp. 8.276.460,-/ha. Dengan kata
lain, usahatani padi yang menerapkan PTT mampu meningkatkan keuntungan sebesar
Rp. 2.894.958,-/Ha dibanding teknologi petani setempat, walaupun dari sisi pembiayaan
terlihat lebih tinggi dibandingkan petani non koperator (Tabel 1).
Tabel 1. Analisis Usahatani Padi Sawah Petani Koperator dan Non Koperator di
Kabupaten Tabanan, Tahun 2013
Kabupaten Tabanan
No

Koperator

Uraian
Vol

1

2

3
4

Saprodi
Benih
Pupuk :
- Urea (Kg)
- NPK (Kg)
- Pupuk kandang
(ton)
Pestisida
- Cair (ltr)
- Padat (kg)
Tenaga Kerja
(HOK)
- Dalam Keluarga
- Luar Keluarga
- Borongan

Harga
Satuan (Rp)

Nilai (Rp)

Vol

Nilai
(Rp)

34.50

6,300

217,350

34.80

6,300

219,240

160.00
145.80

1,700
2,450

272,000
357,210

210.00
110.00

1,700
2,450

357,000
269,500

0.86

500,000

430,000

0.71

500,000

355,000

0.59
0.40

175,800
120,000

103,722
48,000

1.00
0.60

175,800
120,000

175,800
72,000

54.00
24.00
1.00

45,000
45,000
1,500,000

2,430,000
1,080,000
1,500,000

48.00
22.00
1.00

45,000
45,000
1.500.000

2,160,000
990,000
1,500,000

Lain-lain
Total Cost
Produksi
Keuntungan
B/C
CPR
MBCR

Non Koperator
Harga Satuan
(Rp)

180,000
6,618,282
6,242

2,850

17,789,700
11,171,418
1.69
37.20
8.05

160,000
6,258,540
5,100

2,850

14,535,000
8,276,460
1.32
43.058

Sumber: Data primer diolah
Hubungan antara tambahan biaya yang harus dikeluarkan akibat penerapan PTT
dengan tambahan manfaat yang mampu dihasilkan dapat dilihat dari indikator MBCR.
Nilai MBCR juga dapat dipakai sebagai indikator apakah PTT yang diintroduksi tersebut
lebih unggul atau kurang bermanfaat dibanding teknologi yang sudah diterapkan petani
setempat. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap Rp 1,0 tambahan biaya yang
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diperlukan untuk menerapkan PTT mampu memberikan tambahan penerimaan sebesar
Rp 8,05 per hektar terhadap teknologi petani non koperator. Demikian halnya dari
indikator nilai CPR usahatani padi sawah yang menerapkan PTT lebih rendah
dibandingkan petani non koperator. Berikut pada nilai B/C ratio untuk petani koperator
terlihat lebih tinggi dibandingkan non koperator, Jadi penerapan program SL-PTT padi
di Kabupaten Tabanan sangat layak dan menguntungkan untuk dilakukan.
Hasil kajian tersebut selaras dengan hasil hasil analisis usahatani padi sawah
peserta SL-PTT di Jawa Timur yang dilakukan Tarigan (2010) menunjukkan tingkat
keuntungan Rp 6,6 juta/ha/musim tanam, atau 66,4% terhadap total biaya atau sekitar
13,3% per bulan. Tingkat keuntungan ini dinilai cukup tinggi, namun karena pemilikan
lahan yang relatif kecil (rata-rata 0,35 ha), upaya diversifikasi usaha dan kesempatan
kerja menjadi sangat penting untuk memperbaiki kesejahteraan petani. Dengan
tambahan produksi 0,9 t/ha dan harga GKP Rp 2.250/kg dan biaya pokok produksi Rp
1.352/kg GKP, maka tambahan keuntungan yang diperoleh petani mencapai Rp
808.200/ha/musim tanam. Penerapan SL-PTT meningkatkan penggunaan tenaga kerja,
namun mampu mengurangi jumlah benih dan pestisida. Hal tersebut sejalan dengan
hasil penelitian Mariyono (2008) menunjukkan pula bahwa pendekatan Sekolah Lapang
Pengendalian Hama secara Terpadu (SL-PHT) dengan sistem belajar langsung di lahan
petani dapat mempercepat alih teknologi dan mengurangi serangan hama dan penyakit
pada tanaman kedelai, pendekatan sekolah lapang dalam PHT secara nyata mampu
mengurangi penggunaan insektisida oleh petani kedelai.
Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan antara lain, hargaharga input dan luas lahan sebagai variabel tetap. Hasil pengujian asumsi klasik pada
model analisis yang digunakan diketahui tidak terdapat gangguan multikolinearitas
tetapi terdapat gejala heteroskedastisitas, sehingga model tersebut diperbaiki dengan
menggunakan model General Least Square. Hasil analisis fungsi keuntungan tersaji
pada Tabel 2.
Tabel 2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan usahatani padi sawah
di Kabupaten Tabanan, Tahun 2013.
Variabel
C
Ln Lhn
Ln HBnh
Ln HUrea
Ln HNPK
Ln Horgan
Ln HPest
Ln HHerb
Ln HTK
Ln HSLhn
DStatP
DStatL
Dpola
R2
F hitung

Koefisien Regresi
7,5212***
0,0209***
-0,0053ns
-0,1094ns
-0,0189***
0,0393ns
-0,0465***
0,0732***
-0,4472***
-0,9688***
0,1652***
0,0853***
0,3403***

Standar Erorr
0,2753
0,0122
0,0276
0,0847
0,0109
0,0606
0,0076
0,0113
0.0798
0,0097
0,0157
0,0277
0,0380

t-hitung
29,660
1,7582
-0,2072
-1,2006
-1,7285
0,5590
-5,9787
5,4791
-5,6767
-123,70
8,9610
3,0121
11,313

Prob
0,0000
0,0883
0,8493
0,2304
0,0844
0,5746
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0026
0,0000
0,89
4142,92

Keterangan :
***
= signifikan pada α 1%
ns
= non signifikan
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C
Lhn
HBnh
HUrea
HNPK
HOrgan
HPest
HHerb
HTK
HSLhn
DStatP
DStatL
Dpola

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Konstanta
Luas lahan sawah (ha)
Harga benih padi sawah yang dinormalkan
Harga pupuk urea yang dinormalkan
Harga pupuk NPK yang dinormalkan
Harga pupuk orgaik yang dinormalkan
Harga pestisida yang dinormalkan
Harga herbisida yang dinormalkan
Harga upah tenaga kerja yang dinormalkan
Harga sewa lahan yan dinormalkan
Variabel dummy status petani (koperator dan non koperator)
Variabel dummy musim tanastatus lahan (milik sendiri dan sewa,
gadai,sakap dll)
= Variabel dummy pola tanam yang diusahakan (padi-padipalawija/sayuran dan padi-padi-padi)

Hasil uji t terhadap koefisen regresi luas lahan menunjukkan bahwa luas lahan
berpengaruh nyata dan positif terhadap keuntungan yang dinormalkan. Koefisien
regresi lahan sebesar 0.0209, berarti setiap penambahan luas lahan sebesar 1 persen
akan meningkatkan keuntungan yang dinormalkan yang dinormalkan sebesar 0,02
persen. Namun secara riil hal ini sulit dilakukan di kedua lokasi penelitian, mengingat
keterbatasan lahan yang tersedia di Bali. Justru yang banyak terjadi sebaliknya,
terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
Koefisen regresi variabel harga benih yang dinormalkan sebesar -0.0053. Hasil
uji t terhadap koefisien regresi variabel harga benih yang dinormalkan menunjukkan
bahwa harga benih yang dinormalkan tidak berpengaruh nyata terhadap keuntungan
usahatani padi. Hal tersebut bisa terlihat bahwa sesungguhnya rekomendasi
penggunaan benih cukup 25-30 kg/ha, namun yang terjadi ditingkat petani justru
berkisar antara 30 – 40 kg/ha. Dengan demikian penggunann benih yang melebihi
ukuran rekomendasi justru akan meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya akan
menurunkan keuntungan yang akan diperoleh.
Demikian halnya dengan penggunaan pupuk anorganik yang dalam hal ini urea
dan NPK, walaupun hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan urea tidak
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan usahatani padi namun
memilik tanda koefisien yang negatif, yang berarti apabila takaran penggunaan pupuk
urea ditingkatkan justru akan semakin menurunkan keuntungan yang diperoleh.
Sedangkan hasil analisis terhadap pupuk NPK menunjukkan pengaruh yang signifikan
terhadap keuntungan usahatani dengan tanda koefisien yang negatif, yang berarti
setiap kenaikan pemberian pupuk NPK sebesar 1 persen maka akan menurunkan
keuntungan sebesar 0,01 persen.
Hasil uji t terhadap koefisien regresi variabel harga pupuk organik yang
dinormalkan menunjukkan bahwa harga pupuk organik yang dinormalkan tidak
berpengaruh nyata terhadap keuntungan usahatani padi. Hal ini mungkin disebabkan
karena penggunaan pupuk organik yang masih relatif kecil, selain itu harga pupuk
organik yang relatif murah (Rp400-500/kg) yang kebanyakan diproduksi oleh petani
sendiri.
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Hasil uji t terhadap koefisien regresi variabel biaya pestisida yang dinormalkan
menunjukkan bahwa biaya pestisida yang dinormalkan berpengaruh nyata (pada α =
1%) dan negatif terhadap keuntungan usahatani padi sawah. Koefisen regresi variabel
biaya pestisida sebesar -0.0465 artinya setiap kenaikan biaya pestisida sebesar 1 persen
akan menurunkan keuntungan sebesar 0,05 persen. Berbeda halya dengan hasil uji t
terhadap koefisien regresi variabel biaya herbisida yang dinormalkan menunjukkan
bahwa biaya herbisida yang dinormalkan berpengaruh nyata (pada α = 1%) dan positif
terhadap keuntungan usahatani padi sawah. Koefisen regresi variabel biaya herbisida
sebesar -0.0732 artinya setiap kenaikan biaya pestisida sebesar 1 persen akan
meningkatkan keuntungan sebesar 0,07 persen.
Biaya tenaga kerja merupakan input produksi yang memegang peranan penting
dalam usahatai padi sawah. Hasil uji t terhadap koefisien regresi variabel upah tenaga
kerja yang dinormalkan menunjukkan bahwa upah tenaga kerja yang dinormalkan
berpengaruh nyata (pada α = 1%) dan negatif terhadap keuntungan usahatani padi
sawah. Koefisien regresi variabel upah tenaga kerja sebesar -0.4472 artinya setiap
kenaikan upah tenaga kerja sebesar 1 persen akan menurunkan keuntungan sebesar
0,45 persen. Hal ini dikarenakan untuk alokasi penggunaan tenaga kerja usahatani padi
sawah padi sawah masih didominasi oleh tenaga kerja luar keluarga baik itu borongan
maupun harian. Hal ini bisa terlihat dari besarnya komposisi biaya tenaga kerja
usahatani padi sawah yang mencapai hingga 75 persen dari biaya usahatani secara
keseluruhan.
Hasil uji t terhadap koefisien regresi variabel sewa lahan yang dinormalkan
menunjukkan bahwa sewa lahan yang dinormalkan berpengaruh nyata (pada α = 1%)
dan negatip terhadap keuntungan usahatani padi sawah. Koefisen regresi variabel upah
sewa lahan sebesar -0.9688 artinya setiap kenaikan sewa lahan sebesar 1 persen akan
menurunkan keuntungan sebesar 0,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sewa lahan
sangat berpengaruh terhadap keuntungan usahatani padi sawah.
Hasil analisis variabel dummy (status petani, status lahan dan pola tanam)
menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan usahatani padi sawah.
Status petani koperator memberikan tingkat keuntungan yang lebih baik dibandingkan
dengan petani non koperator. Demikian halnya status lahan usahatani milik sendiri juga
emberkan tingkat keuntungan yang lebih tnggi dibandingan petani yang menyewa,
gadai ataupun menyakap. Pola tanam padi-padi-palawija atau sayuran juga memberikan
tingkat keuntungan yang lebih baik dibandingan dengan apabila petani melakukan pola
tanam padi-padi-padi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Usahatani padi dengan menerapkan PTT mampu memberikan hasil produksi gabah
kering panen (GKP) dan keuntungan lebih tinggi dibanding teknologi petani.
Indikator BCR, CPR, dan MBCR juga menunjukkan usahatani padi yang dikelola
dengan PTT lebih efisien dibanding teknologi petani.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan usahatani padi sawah antara lain :
luas lahan, harga pupuk NPK, harga pestisida, harga herbisida, upah tenaga kerja,
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harga sewa lahan, status petani, status lahan dan pola tanam yang diterapkan
petani.
Saran
Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi sawah dapat
meningkatkan produksi, peningkatan pendapatan serta diharapkan ketahanan pangan
rumah tangga petani juga meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mempunyai
tugas bagaimana menjamin ketersediaan input usahatani dan Alsintan, informasi
perkembangan teknologi dan harga output, sistem pengairan memadai, mendorong
peran aktif penyuluh lapangan dan menyediakan kemudahan akses dalam memperoleh
modal usahatani sehingga petani lebih termotivasi untuk menerapkan PTT padi sawah.
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ABSTRAK

Swasembada pangan merupakan agenda yang selalu muncul pada setiap
pergantian orde pemerintahan di Indonesia. Peran penyuluh pertanian menjadi salah
satu faktor penting untuk mendukung pencapaian swasembada. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis peran penyuluh pertanian terhadap tingkat produktivitas
produktivitas padi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu analisis regresi menggunakan model regresi logistik. Data yang digunakan adalah
data cross section pada 33 provinsi di Indonesia dengan menggunakan data tahun 2013.
Faktor kuantitas penyuluh pertanian yang berpengaruh nyata terhadap tingkat
produktivitas padi adalah jumlah penyuluh pertanian PNS bidang pangan pada taraf
nyata 25 persen (α=0,25), variabel jumlah THL-TBPP pada taraf nyata 15 persen
(α=0,15), serta variabel jumlah penyuluh pertanian swadaya pada taraf nyata 20 persen
(α=0,20). Faktor kualitas peyuluh pertanian yang berpengaruh nyata adalah tingkat
pendidikan penyuluh pertanian PNS bidang pangan pada taraf nyata 20 persen
(α=0,20). Peran penyuluh pertanian PNS bidang pangan terhadap peningkatan
produktivitas padi cenderung kalah menonjol dibandingkan dengan peran THL-TBPP dan
penyuluh pertanian swadaya. Tingkat pendidikan penyuluh pertanian PNS bidang
pangan yang lebih tinggi cenderung mampu memotivasi dan meyakinkan petani untuk
meningkatkan produktivitas padi secara lebih baik. Peran THL-TBPP yang signifikan
dalam meningkatkan produktivitas padi menunjukkan bahwa THL-TBPP memiliki
kompetensi dan pengalaman yang cukup sehingga layak dipertimbangkan untuk
diangkat menjadi PNS, mengingat penyuluh pertanian PNS akan pensiun secara besarbesaran dalam waktu dekat. Sementara itu, jumlah penyuluh pertanian swadaya perlu
ditingkatkan dan didorong secara terus-menerus supaya muncul penyuluh pertanian
swadaya yang baru. Selanjutnya perlu peningkatan kualitas penyuluh pertanian dengan
mendorong para penyuluh pertanian tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang
sarjana bahkan pascasarjana, sehingga dapat meningkatkan kompetensinya untuk
merespon masuknya penyuluh pertanian asing ke Indonesia di era Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA).

Kata kunci: penyuluh pertanian, produktivitas padi, regresi logistik
ABSTRACT

Food self-sufficiency is an agenda that always appear at every turn of the order of
government in Indonesia. The role of agricultural extension become one of the
important factors to support the achievement of self-sufficiency. This study aims to
analyze the role of agriculture extension on the level of productivity of rice production
in Indonesia. The analytical method used in this research is regression analysis using
logistic regression models. The data used is the cross section data in 33 provinces in
Indonesia by using the data in 2013. The quantity of agricultural extension factors that
significantly affect the level of productivity of rice is the number of agricultural extension
Government employees (PNS) food sector at 25 percent significance level (α = 0.25),
variable government daily workers (THL-TBPP) number at 15 percent significance level
(α = 0.15), as well as a variable number of non-agricultural extension at the 20 percent
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significance level (α = 0.20). Factors that affect the quality of agricultural peyuluh real
is the level of education of agricultural extension PNS food sector at 20 percent
significance level (α = 0.20). The role of agricultural extension PNS food sector to
increase rice productivity tends to lose prominent role than the THL-TBPP and nonagricultural extension. PNS agricultural extension education level higher food sector tend
to be able to motivate and convince farmers to increase rice productivity is better. THL
role-TBPP significant increase in rice productivity shows that THL-TBPP have sufficient
competence and experience to be considered for being appointed as civil servants, given
the agricultural extension civil servants will retire massively in the near future.
Meanwhile, the number of non-governmental agricultural extension needs to be
enhanced and encouraged an ongoing basis in order to emerge a new non-agricultural
extension. Subsequently need to improve the quality of agricultural extension
agricultural extension workers by encouraging them to continue their education to
graduate and even undergraduate level, so as to improve their competence to respond
to the influx of foreign agricultural extension workers to Indonesia in the era of the
Asean Economic Community (AEC).

Keywords: agricultural extension, rice productivity, logistic regression
PENDAHULUAN

Swasembada pangan merupakan agenda yang selalu muncul pada setiap
pergantian orde pemerintahan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebutuhan
pangan khususnya beras yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
Selain masalah terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat, isu swasembada pangan juga
terkait dengan persoalan stabilitas sosial, ekonomi dan politik. Oleh karenanya berbagai
program pemerintah dirancang untuk mencapai swasembada pangan tersebut.
Secara historis, program pencapaian swasembada pangan di Indonesia sudah
dirintis pada masa orde lama. Saat itu, Indonesia menargetkan swasembada beras
melalui program kesejahteraan kasimo dan program sentra padi. Program swasembada
beras kembali diteruskan pada masa orde baru melalui Repelita I sampai VII. Bimbingan
Massal (Bimas), Intensifikasi Massal (Inmas), dan Intensifikasi Khusus (Insus)
merupakan program orde baru yang berperan penting dalam pencapaian swasembada
beras di tahun 1984. Bimas dan Inmas merupakan contoh nyata program yang berhasil
membawa Indonesia pada kondisi swasembada beras. Program BIMAS atau Bimbingan
Masal tahun 1970 adalah salah satu bentuk revolusi hijau. BIMAS merupakan suatu
paket program pemerintah yang berupa teknologi pertanian, benih hibrida, pupuk kimia,
pestisida dan bantuan kredit. Setelah BIMAS, pemerintah kemudian mengeluarkan
kebijakan INMAS yang merupakan program kredit lanjutan bagi peserta BIMAS.
Program selanjutnya adalah INSUS yang mendorong petani menanam tanaman sambil
mengontrol hama padi. Program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan
pendampingan yang intensif terhadap petani. Kemudian pada tahun 2001 diikuti
Program Gema Palagung yang menekankan pada peningkatan indeks pertanaman.
Selanjutnya tahun 2004 diadakan Program Bangkit Kedelai, diiringi program Sekolah
Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Kedelai (SL-PTT Kedelai).
Berkaca dari keberhasilan pencapaian swasembada padi sebelumnya,
pemerintahan saat ini telah menetapkan target swasembada pada tiga komoditi
pertanian utama yaitu padi, jagung dan kedelai yang akan diwujudkan dalam tiga tahun
pertama pemerintahan yaitu pada tahun 2018. Berbagai strategi untuk mencapai target
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tersebut dirancang melalui Program Upaya Khusus swasembada padi, jagung, dan
kedelai (Upsus Pajale).
Upaya swasembada pangan tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor
pendukungnya termasuk permasalahan sumber daya manusia yang terlibat di
dalamnya. Oleh sebab itu, Program Upsus Pajale melibatkan peran strategis penyuluhan
dan pendampingan kepada petani. Penyuluhan dan pendampingan dilakukan untuk
menigkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian khususnya pelaku utama
pertanian sehingga mereka mampu menjadi unsur penting dalam membangun sektor
pertanian tersebut, khususnya dalam peningkatan produksi dan produktivitas pangan.
Menurut Kurt Lewin (Mardikanto, 2009) peran penyuluh terdiri atas: pencairan
diri dengan masyarakat sasaran, menggerakkan masyarakat untuk melakukan
perubahan-perubahan, dan pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran. Peran
penyuluh pertanian dalam kegiatan usahatani padi masih penting bahkan sangat
penting untuk sebagian petani lainnya. Penyuluh masih menjadi sumber memperoleh
informasi yang dominan. Selama ini informasi dari penyuluh lebih menitikberatkan pada
materi teknis budidaya tanaman, sehingga petani lebih mengenal penyuluh sebagai
petugas yang menguasai keterampilan budidaya (Nasruddin dan Dayat, 2013). Peran
penyuluh pertanian sesungguhnya lebih strategis lagi karena dapat berperan dalam
memfasilitasi proses pemberdayaan petani, mengupayakan kemudahan akses petani
terhadap sumber informasi dan teknologi, meningkatkan kemampuan kewirausahaan
dan manajerial serta membantu menganalisis dan memecahkan masalah. Melihat peran
penyuluh pertanian yang sangat penting ini maka kualitas penyuluh pertanian juga perlu
ditingkatkan.
Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan menyebutkan istilah penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS),
penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Penyuluh PNS adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada
satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan
kegiatan penyuluhan. Penyuluh pertanian swadaya adalah pelaku utama yang berhasil
dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau
dan mampu menjadi penyuluh, sedangkan penyuluh pertanian swasta merupakan
penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi
dalam bidang penyuluhan. Selanjutnya untuk mendukung program satu desa satu
penyuluh, sejak tahun 2008 dilakukan penambahan jumlah penyuluh melalui Tenaga
Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yaitu penyuluh non PNS
yang dikontrak dan dibayar dengan menggunakan dana APBN yang tugasnya membantu
penyuluh pertanian PNS.
Berdasarkan uraian tersebut, makalah ini bertujuan untuk
menganalisis peran penyuluh pertanian terhadap tingkat produktivitas produktivitas padi
di Indonesia.
METODOLOGI
Data yang digunakan adalah data cross section pada 33 provinsi di Indonesia
dengan menggunakan data tahun 2013. Sumber data adalah data sekunder yang
berasal dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (buku statistik pertanian 2014)
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serta dari Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Kemeterian Pertanian (Data
perkembangan jumlah penyuluh pertanian tahun 2013).
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi
menggunakan model regresi logistik. Model regresi logistik merupakan suatu model
analisis untuk menerangkan peluang kejadian tertentu dari kategori peubah respon.
Model regresi logistik terdiri atas variabel respon yang datanya bersifat kategori
(nominal), dan variabel bebas bersifat kategori (nominal) atau rasio (metrik). Data yang
dikumpulkan diolah dengan bantuan Software Minitab. Analisis peran penyuluh
pertanian dalam peningkatan produktivitas padi dilakukan dengan melihat pengaruh
faktor kuantitas dan kualitas penyuluhan pertanian sebagai variabel bebas terhadap
tingkat produktivitas padi di Indonesia sebagai variabel respon. Faktor kuantitas
penyuluhan pertanian diwakili oleh jumlah penyuluh pertanian yang berstatus sebagai
PNS (khusus penyuluh pertanian bidang pangan) di setiap provinsi (metrik), jumlah THLTBPP di setiap provinsi (metrik), dan jumlah penyuluh pertanian swadaya di setiap
provinsi (metrik). Faktor kualitas penyuluh diwakili oleh tingkat pendidikan penyuluh
pertanian PNS bidang pangan (kategori) dan jenjang jabatan fungsional penyuluh
pertanian (kategori).
Persamaan model logit yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
𝑝𝑖
𝐿𝑖 = 𝐿𝑛 (
) = 𝐿𝑛𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + 𝛽5 𝑋5 + 𝑒
1 − 𝑝𝑖
Dimana:
Li = Variabel respon, dalam hal ini adalah tingkat produktivitas padi di Indonesia.
(1 = Provinsi dengan produktivitas tinggi, 0 = Provinsi dengan produktivitas
rendah)
𝑋1 = Jumlah penyuluh pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS) bidang pangan di setiap
provinsi
𝑋2 = Jumlah THL-TBPP di setiap provinsi
𝑋3 = Jumlah penyuluh pertanian swadaya di setiap provinsi
𝑋4 = Tingkat pendidikan penyuluh pertanian PNS bidang pangan (1 = jika pendidikan
penyuluh pertanian PNS bidang pangan adalah sarjana sampai pascasarjana, dan
0 = jika pendidikan penyuluh pertanian PNS bidang pangan adalah SLTA sampai
diploma tiga).
𝑋5 = Jabatan fungsional penyuluh pertanian (1 = jika jabatan fungsional penyuluh
pertanian PNS bidang pangan adalah penyuluh ahli, dan 0 = jika jabatan fungsional
penyuluh pertanian PNS bidang pangan adalah penyuluh terampil)
𝛽0 = Konstanta
𝛽1 , 𝛽2 , 𝛽3 , 𝛽4 , 𝛽5 = Koefisien regresi dari variabel X1, X2, X3, X4, X5
e = Error term
Pengujian kelayakan model regresi logistik menggunakan statistik G yang
merupakan nisbah kemungkinan maksimum untuk mengetahui peran variabel-variabel
prediktor dalam model secara simultan. Rumus uji G yaitu:
𝑙
𝐺 = −2 ln( 0⁄𝑙 )
1
Dimana:
𝑙0 = Likelihood tanpa variabel prediktor
𝑙1 = Likelihood dengan variabel prediktor
Hipotesis yang diuji adalah:
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H0: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4
H1: Minimal ada satu nilai β ≠ 0
Jika p-value dari statistik G lebih kecil dari taraf nyata (α = 0,10) maka H0, ditolak
artinya minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel
respon.
Uji kebaiksuaian model (goodness of fit) digunakan untuk mengetahui ukuran
ketepatan model yang dipakai dengan melihat sebaran chi-square dari metode Pearson,
Deviance dan Hosmer-Lemeshow. Nilai yang diperoleh tersebut menunjukkan
persentase variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model dapat menjelaskan variabel
respon. Hipotesis yang diuji adalah:
H0: Tidak terdapat perbedaan antara nilai observasi dengan nilai prediksi model
H1: Terdapat perbedaan antara nilai observasi dengan nilai prediksi oleh model
Jika p-value dari ketiga statistik tersebut lebih besar dari taraf nyata (α = 0,10)
maka H0 diterima yang artinya model tersebut cukup layak untuk digunakan dalam
prediksi.
Uji signifikasi kofisien logit dilakukan untuk menguji signifikansi tiap koefisien
logistik dengan Uji Wald. Statistik Wj mengikuti sebaran normal (Z), jika nilai Wj>Zα/2
lebih kecil dari taraf nyata 5% (α=0,10) maka H0 ditolak, artinya variabel bebas tersebut
berpengaruh secara nyata terhadap variabel respon. Adapun hipotesis yang diuji adalah:
H0: Variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel respon
H1: Variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel respon
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendugaan pengaruh faktor kuntitas dan kualitas penyuluh pertanian terhadap
tingkat produktivitas padi di Indonesia digunakan analisis regresi logistik. Faktor
kuantitas dan kulaitas yang diduga berpengaruh terhadap tingkat produktivitas padi
adalah jumlah penyuluh PNS bidang pangan, jumlah THL-TBPP, jumlah penyuluh
swadaya, tingkat pendidikan penyuluh PNS bidang pangan, dan jabatan fungsional
penyuluh PNS bidang pangan. Tingkat produktivitas padi sebagai variabel respon
dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu produktivitas tinggi/di atas rata-rata nasional
(Y=1) dan produktivitas rendah/di bawah rata-rata nasional (Y=0).
Tabel 1. Kelayakan Model Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Tingkat Produktivitas
Padi.
Uraian

Nilai

Log-Likelihood
Statistik G
P-Value

-16,381
12,055
0,034

Tabel 2. Kebaiksuaian Model Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Tingkat Produktivitas
Padi.
Metode
Pearson
Deviance
Hosmer-Lemeshow

Chi-Square

DF

28,6543
35,8350
11,9265

29
29
8

P
0,483
0,178
0,155
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Dari hasil analisis menggunakan regresi logistik menghasilkan nilai log-likelihood
sebesar -16,381 (Tabel 1). Nilai log-likelihood menunjukkan kebaikan model yang
terbentuk. semakin kecil nilai log-likelihood maka semakin baik model yang dihasilkan.
Nilai log-likelihood yang kecil menunjukkan bahwa model peran penyuluh terhadap
tingkat produktivitas padi tersebut sudah baik.
Selanjutnya pengujian kelayakan model menggunakan nilai statistik-G. Nilai
statistik-G digunakan untuk pengujian seluruh slope didalam model sama dengan nol.
Dari Tabel 1 diketahui nilai statsitik-G sebesar 12,055 dengan nilai P-value sebesar
0,034. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa P-value dari statistik G lebih kecil
dari taraf nyata 10% (α=0,10), maka H0 ditolak artinya minimal ada satu variabel bebas
yang berpengaruh nyata terhadap variabel respon.
Pengujian kebaiksuaian model (Goodness of Fit) dilakukan dengan
memperhatikan nilai sebaran chi-square dari metode uji Pearson, Deviance dan Hosmes
& Lemeshow. Dari Tabel 2 terlihat bahwa nilai P-value pada semua ketiga metode
tersebut lebih besar dari 10% (α=0.10). Hal ini menunjukkan bahwa model yang
terbentuk sudah cukup baik dalam memrepresentasikan data yang ada dan layak
digunakan dalam prediksi.
Pengujian faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap tingkat produktivitas
padi dilakukan menggunakan uji signifikansi tiap parameter koefisien secara parsial.
Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel yang secara nyata berpengaruh terhadap tingkat
produkivitas padi adalah variabel jumlah penyuluh pertanian PNS bid. pangan, jumlah
THL-TBPP, jumlah penyuluh pertanian swadaya (faktor kuantitas penyuluh), dan tingkat
pendidkan penyuluh PNS bidang pangan (faktor kualitas penyuluh). Sementara itu untuk
variabel jabatan fungsional penyuluh pertanian PNS bidang pangan tidak berpengaruh
secara nyata terhadap tingkat produktivitas padi.
Masing-masing variabel yang berpengaruh nyata berada pada tingkat
signifikansi yang berbeda-beda. Variabel jumlah penyuluh PNS bidang pangan
berpengaruh nyata terhadap tingkat produktivitas padi pada tingkat signifikansi/taraf
nyata 25 persen (α=0,25), variabel jumlah THL-TBPP signifikan pada taraf nyata 15
persen (α=0,15), dan variabel jumlah penyuluh pertanian swadaya serta tingkat
pendidikan penyuluh PNS bidang pangan signifikan pada taraf nyata 20 persen
(α=0,20).
Tabel 3. Penaksiran Parameter Peran Penyuluh Terhadap Tingkat Produktivitas Padi.
Variabel
Konstanta
Jumlah penyuluh pertanian PNS bid. pangan
Jumlah THL-TBPP
Jumlah penyuluh pertanian swadaya
Tingkat pendidkan penyuluh PNS bid.
Pangan
Jabatan fungsional penyuluh PNS bid.
Pangan

Koefisen

Nilai P

Odds Ratio

-1,59565
-0,0024599
0,0030009
0,0043598

0,140
0,220
0,131
0,184

0,997543
1,003005
1,004369

1,39869

0,169

4,049887

-0,718693

0,535

0,487389

Jumlah penyuluh pertanian PNS bidang pangan berdasarkan analisis regresi
logistik berpengaruh nyata terhadap tingkat produktivitas padi dengan nilai koefisien
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yang negatif. Nilai odd ratio pada variabel jumlah penyuluh pertanian PNS bidang
pangan adalah 0,997543, artinya jika jumlah penyuluh pertanian PNS bidang pangan
ditambah sebanyak satu orang, maka peluang meningkatnya produktivitas padi menjadi
lebih tinggi sebesar 0,997543 kali lipat dibanding sebelumnya (sebelum jumlah penyuluh
pertanian PNS bidang pangan ditambah), cateris paribus. Hal ini dapat dimaknai bahwa
penambahan jumlah penyuluh pertanian PNS bidang pangan tidak akan membawa
dampak positif dan kurang berperan dalam meningkatkan produktivitas padi di suatu
provinsi.
Jumlah THL-TBPP menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap tingkat
produktivitas padi dengan koefisien bernilai positif. Nilai odd ratio variabel ini adalah
1,003005, artinya jika jumlah penyuluh THL-TBPP ditambah sebanyak satu orang, maka
peluang meningkatnya produktivitas padi menjadi lebih tinggi sebesar 1,003005 kali
lipat dibanding sebelumnya (sebelum penambahan jumlah THL-TBPP), cateris paribus.
Hal ini menunjukkan bahwa peran THL-TBPP dilapagan berdampak positif bagi
peningkatan produktivitas padi di suatu provinsi. Jika dibandingkan dengan penyuluh
pertanian PNS bidang pangan seperti dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa peran THLTBPP lebih menonjol. Hal ini sesuai dengan penelitian Nasruddin dan Junaidi (2014)
bahwa peran THL-TBPP cenderung lebih menonjol dibandingkan penyuluh PNS dalam
peningkatan produktivitas padi di suatu provinsi, artinya perannya sebagai pembantu
penyuluh pertanian PNS justru lebih besar dibandingkan penyuluh yang dibantunya.
Jumlah penyuluh pertanian swadaya menunjukkan pengaruh yang nyata
terhadap tingkat produktivitas padi dengan koefisien bernilai positif. Nilai odd ratio
variabel ini adalah 1,004369, artinya jika jumlah penyuluh pertanian swadaya ditambah
sebanyak satu orang, maka peluang meningkatnya produktivitas padi menjadi lebih
tinggi sebesar 1,004369 kali lipat dibanding sebelumnya (sebelum penambahan jumlah
penyuluh pertanian swadaya), cateris paribus. Sama halnya dengan THL-TBPP, peran
penyuluh swadaya terlihat berdampak positif dalam mengangkat tingkat produktivitas
padi di suatu provinsi. Peran penyuluh pertanian swadaya dari hasil penelitian ini juga
terlihat lebih menonjol dibandingkan peran penyuluh PNS bidang pangan. Hasil ini
sejalan dengan hasil penelitian Indraningsih (2013), bahwa penyuluh pertanian swadaya
berperan dalam meningkatkan pengetahuan petani yang umumnya pada aspek teknik
budidaya. Teknik budidaya ini berhubungan langsung dengan tingkat produktivitas.
Melihat peran THL-TBPP dan penyuluh swadaya yang terlihat sangat menonjol
menunjukkan bahwa keberadaan penyuluh pertanian diluar penyuluh pertanian PNS
merupakan salah satu faktor yang berperan penting untuk peningkatan produksi padi.
Sebaliknya, peran penyuluh pertanian PNS cenderung semakin menurun. Salah satu
penyebabnya karena satu tenaga penyuluh pertanian PNS di beberapa lokasi harus
membina 3 hingga desa serta ditambah tugas-tugas administratif (Indraningsih et. al.,
2010). Selain itu kebijakan pemerintah daerah beberapa tahun terakhir kurang
mendukung terhadap kegiatan yang terkait dengan penyuluhan pertanian sehingga
kinerja penyuluhan pertanian menurun (Akhmadi, 2004). Hal ini juga dimungkinkan
disebabkan karena dampak dari pelimpahan kewenangan dibidang penyuluhan
pertanian kepada pemerintah daerah pada tahun 2001 sejalan dengan pelaksanaan
otonomi daerah sehingga otoritas penyuluhan pertanian juga telah didelegasikan
kepada pemerintah daerah. Namun otonomi daerah tidak memberikan pengaruh yang
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positif bagi perbaikan kualitas penyuluh dan penyuluhan, petani tidak dilibatkan dalam
perencanaan program penyuluhan sehingga antusiasme untuk mengikuti kegiatan
penyuluhan menurun. Pembangunan pertanian dan sistem penyuluhan pertanian yang
tidak efektif berdampak pada ketidakmampuan untuk meningkatkan produktivitas
komoditas pertanian (Mayrowani, 2012).
Tingkat pendidikan penyuluh pertanian PNS bidang pangan menunjukkan
hubungan yang nyata dengan nilai koefisien yang positif. Tingkat pendidikan penyuluh
pertanian PNS bidang pangan merupakan variabel dummy yaitu 1 = sarjanapascasarjana dan 0 = SMA-diploma tiga) dengan odds ratio 4,049, artinya peluang
penyuluh pertanian PNS dengan pendidikan sarjana untuk menaikkan tingkat
produktivitas padi di suatu provinsi adalah 4,049 kali lebih tinggi dibandingkan penyuluh
pertanian yang berpendidikan SMA-diploma tiga, cateris paribus. Hal ini bisa ditafsirkan
bahwa penyuluh pertanian PNS bidang pangan yang berpendidikan lebih tinggi
cenderung mampu memotivasi dan meyakinkan petani untuk meningkatkan
produktivitas padi secara lebih baik dibandingkan penyuluh pertanian PNS bidang
pangan yang pendidikannya lebih rendah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Rosnita et
al. (2013) mengungkapkan bahwa aspek edukasi pada kegiatan penyuluhan dalam
memberdayakan petani sawit di Kabupaten Kampar dinilai berperan. Pentingnya
pendidikan bagi penyuluh pertanian juga telah dinyatakan pasal 21 Undang-Undang No.
16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pasal
21 ayat 1 UU ini menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan
kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan latihan. Selanjutnya ayat 2
menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menfasilitasi pelaksanaan pendidikan
dan latihan bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya.
Selanjutnya, variabel jabatan fungsional penyuluh PNS bidang pangan tidak
signifikan dalam mempengaruhi tingkat produktivitas padi dengan nilai koefisien negatif.
Hal ini berarti peluang penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli sama
saja dalam peningkatan produktivitas.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan
bahwa faktor kuantitas penyuluh pertanian yang berpengaruh nyata terhadap tingkat
produktivitas padi adalah jumlah penyuluh pertanian PNS bidang pangan pada taraf
nyata 25 persen (α=0,25), variabel jumlah THL-TBPP pada taraf nyata 15 persen
(α=0,15), serta variabel jumlah penyuluh pertanian swadaya pada taraf nyata 20 persen
(α=0,20). Faktor kualitas peyuluh pertanian yang berpengaruh nyata adalah tingkat
pendidikan penyuluh pertanian PNS bidang pangan pada taraf nyata 20 persen
(α=0,20). Peran penyuluh pertanian PNS bidang pangan terhadap peningkatan
produktivitas padi cenderung kalah menonjol dibandingkan dengan peran THL-TBPP dan
penyuluh pertanian swadaya. Tingkat pendidikan penyuluh pertanian PNS bidang
pangan yang lebih tinggi cenderung mampu memotivasi dan meyakinkan petani untuk
meningkatkan produktivitas padi secara lebih baik.
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Saran
Peran THL-TBPP yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas padi
menunjukkan bahwa THL-TBPP memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup
sehingga layak dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PNS, mengingat penyuluh
pertanian PNS akan pensiun secara besar-besaran dalam waktu dekat. Sementara itu,
jumlah penyuluh pertanian swadaya perlu ditingkatkan dan didorong secara terusmenerus supaya muncul penyuluh pertanian swadaya yang baru. Selanjutnya perlu
peningkatan kualitas penyuluh pertanian dengan mendorong para penyuluh pertanian
tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana bahkan sampai pascasarjana,
sehingga dapat meningkatkan kompetensinya untuk merespon masuknya penyuluh
pertanian asing ke Indonesia di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
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ABSTRAK

Pemilihan komoditas atau varietas yang sesuai dengan kondisi iklim merupakan upaya
yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan produksi beras di Indonesia. Penelitian
bertujuan mengevaluasi keragaan varietas unggul baru di lahan sawah dan menentukan
varietas yang adaptif di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini dilakukan di
Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, pada bulan
Mei sampai Oktober 2013. Rancangan yang digunakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK) dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan Perlakuan terdiri atas 4 varietas yaitu Inpari
10, Inpari 15, Inpari 20 dan Inpara 2. Penelitian menunjukkan bahwa hasil dari
introduksi keempat varietas unggul baru yaitu Inpari 10, Inpari 15, Inpari 20 dan Inpara
2 adalah 7,5 t/ha, 3,09 t/ha, 2,47 t/ha dan 4,63 t/ha. Varietas Inpari 10 adaptif dan
berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai upaya adaptasi
perubahan iklim.

Kata kunci : Perubahan iklim, varietas, produksi

ABSTRACT
Commodities selection and varieties suitable to the climatic conditions are efforts to be
made in order to increase rice production in Indonesia. The study aimed to evaluate the
performance of new varieties in the paddy field and determine the varieties that are
adaptive in Central Bengkulu Regency. This research was conducted in the District of
Central Bengkulu Regency Taba Penanjung Bengkulu province, from May to October
2013. The bill, which used a randomized block design (RAK) with 4 treatments and 6
replications treatment consisted of four varieties Inpari 10, Inpari 15, Inpari 20 and
Inpara 2. Research shows that the result of the introduction of four new varieties Inpari
10, Inpari 15, Inpari 20 and Inpara 2 was 7.5 t / ha, 3.09 t / ha, 2.47 t / ha and 4.63 t
/ ha. Inpari 10 adaptive and has the potential to be developed in Central Bengkulu
District as climate change adaptation efforts.

Keywords: Climate change, varieties, production

PENDAHULUAN
Upaya peningkatan produksi beras di Indonesia saat ini dan pada masa yang akan
datang diantaranya masih terkendala oleh: (1) semakin terbatasnya ketersedian air
pengairan dan sumber air; (b) perubahan iklim akibat pemanasan global yang terwujud
dalam bentuk peningkatan suhu udara, kebanjiran, dan kekeringan, (c) pergeseran
waktu dan pola tanam, (d). kecenderungan peningkatan serang an hama dan penyakit
tanaman; serta (e) pemilihan komoditas/varietas yang kurang sesuai dengan kondisi
iklim.
Menurut Las, et al (2008) dalam Surmaini, et al ( 2011) pertanian, terutama
subsektor tanaman pangan, paling rentan terhadap perubahan iklim terkait tiga faktor
utama, yaitu biofisik, genetik dan manajemen. Hal ini karena tanaman pangan pada
umumnya merupakan tanaman semusim yang relatif sensitif terhadap cekaman,
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terutama kelebihan dan kekurangan air. Secara
teknis , kerentanan sangat
berhubungan dengan sistem penggunaan lahan dan sifat tanam, pola tanam, teknologi
pengelolaan tanah, air dan tanaman, serta varietas tanaman.
Penggunaan varietas padi berdaya hasil tinggi merupakan salah satu upaya
dalam peningkatan produktivitas padi (Kasryono, 2004), sehingga pemilihan komoditas
atau varietas yang sesuai dengan kondisi iklim merupakan upaya yang dapat dilakukan
dalam upaya peningkatan produksi beras di Indonesia. Penelitian bertujuan
mengevaluasi keragaan varietas unggul baru di lahan sawah dan Menentukan varietas
yang adaptif di Kabupaten Bengkulu Tengah.
METODOLOGI
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu
Tengah Provinsi Bengkulu, pada bulan Mei sampai Oktober 2013. Rancangan yang
digunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan.
Perlakuan terdiri atas 4 varietas yaitu Inpari 10, Inpari 15, Inpari 20 dan Inpara 2.
Penelitian ini dilaksanakan pada lahan sawah irigasi milik petani kooperator.
Pengamatan dilakukan pada fase vegetatif dan saat panen yang terdiri dari tinggi
tanaman (cm), anakan aktif/rumpun, panjang malai (cm), rata-rata gabah isi/malai
(butir), rata-rata gabah hampa/malai (butir), rata-rata total gabah/malai, persentase biji
hampa/malai (%), serta produktivitas/ha (GKP/ton/ha). Data tersebut dianalisis dengan
menggunakan sidik ragam untuk mengetahui perbedaan antara varietas, dilakukan
dengan menggunakan uji DMRT pada taraf nyata 5% (Gomes dan Gomes, 2007).
Disamping itu dilakukan juga analisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil
yang didapat dengan deskripsi padi varietas yang bersangkutan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini ditanam 4 varietas yaitu Inpari 10, Inpari 15, Inpari 20 dan
varietas pembanding yaitu Inpara 2 dengan 6 ulangan. Berdasarkan hasil uji statistik
menunjukkan bahwa perlakuan varietas menunjukkan tidak berbeda nyata terhadap
jumlah anakan dan panjang malai dan berbeda nyata terhadap gabah bernas, gabah
hampa dan total gabah (Tabel 1). Jumlah malai yang dihasilkan identik dengan jumlah
anakan produktif, jumlah malai Inpari 10 rata-ratanya 21 helai, Inpara 15 rata-ratanya
15,80 helai, Inpari 20 dan Inpara 2 jumlah malainya 18,80 dan 16,50 helai.
Tabel 1. Rata-rata komponen hasil 4 varietas
Varietas
Inparai10
Inpari 15
Inpari 20
Inpara 2

Jumlah
Malai
21,00 a
15,80 a
18,80 a
16,50 a

Panjang
malai
21,02 a
20,50 a
19,31 a
20,64 a

Gabah
Bernas
68,37 bc
90,32 a
62,03 c
77,36 ab

Gabah
hampa
10,08 a
9,87 a
15,67 b
12,48 ab

Total
Gabah
75,82 bc
100,24 a
72,99 c
88,21

% gabah
Hampa
7,45 b
9,92 ab
10,96 a
10,85 a

% gabah
Bernas
89,92 a
90,13 a
84,32 b
87,52 ab

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata
pada uji DMRT pada taraf 5 %.
Panjang malai yang dihasilkan masing-masing varietas Inpari 10, Inpari 15, Inpari
20 dan Inpara 2 berturut-turut adalah 21,02 cm, 20,50 cm, 19,31 cm, dan 20,64 cm.
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varietas Inpari 20 termasuk panjang malai pendek sedangkan ketiga varietas lainnya
termasuk panjang malai panjang. Menurut Nursalis (2011) panjang malai ditentukan
oleh sifat baka (keturunan) dari varietas dan keadaan keliling. Panjang malai beraneka
ragam, pendek (20 cm), sedang (20-30 cm) dan panjang (lebih dari 30 cm).
Secara statistik rata-rata gabah bernas dan gabah hampa keempat varietas
tidak berbeda nyata. Jumlah gabah tertinggi pada varietas Inpari 15 yaitu 100,24 butir,
yang terdiri dari 90,32 butir gabah bernas dan 9,87 butir gabah hampa. Keempat
varietas mempunyai jumlah gabah bernas lebih banyak dibanding gabah hampa.
Menurut Suparwoto, et al. (2004) tanaman berpotensi hasil tinggi mempunyai
persentase gabah hampa yang rendah. Semakin rendah persentase gabah hampa
berarti persentase gabah isi semakin tinggi. Masih tingginya persentase gabah hampa
varietas Inpara 1 disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor biotik maupun abiotik.
Menurut Abdullah (2009), rata-rata gabah hampa 24,2-28,2%, sedangkan rata-rata
persentase gabah hampa varietas unggul baru padi sawah seperti Ciherang rata-rata
20% dan varietas Fatmawati 44%.
Tabel 2. Rata-rata hasil ubinan 4 varietas
Varietas
Hasil (t/ha)
Inpari-10
Inpari-15
Inpari-20
Inpara 2

7,5
3,09
2,47
4,63

Ubinan setiap petani kooperator dipilih secara acak, ukuran petak ubinan 2,4 x
2,5 m (6 m2). Hasil rata-rata ubinan masing-masing varietas Inpari 10, Inpari 15, Inpari
20 dan Inpara 2 berturut-turut adalah 7,5 t/ha, 3,09 t/ha, 2,47 t/ha dan 4,63 t/ha. Hasil
rata Inpari 10 sudah di atas rata-rata deskripsinya. Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, (2013) melaporkan bahwa deskripsi hasil rata-rata padi varietas Inpari 10,
Inpari 15, Inpari 20 adalah 4,8 t/ha, 6,1 t/ha, dan 6,4 t/ha sedangkan hasil rata-rata
varietas Inpara 2 adalah 5,89 t/ha untuk lahan rawa lebak.
KESIMPULAN
Penelitian menunjukkan bahwa hasil dari introduksi keempat varietas unggul
baru yaitu Inpari 10, Inpari 15, Inpari 20 dan Inpara 2 adalah 7,5 t/ha, 3,09 t/ha, 2,47
t/ha dan 4,63 t/ha. Varietas Inpari 10 adaptif dan berpotensi untuk dikembangkan di
Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai upaya adaptasi perubahan iklim.
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ABSTRAK

Kajian paket budidaya tanaman jagung di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli
dilaksanakan pada lahan kering sebagai monokultur dan sebagai tanaman selingan
pada tanaman sayuran. Rendahnya hasil disebabkan teknologi yang digunakan belum
optimal, seperti pemeliharaan tanaman salah satunya adalah pemupukan. Kegiatan
dilaksanakan pada lahan kelompok tani Giri Amerta Lestari, Dusun Yeh Mampeh, Desa
Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan jenis tanah Ultisol,
bulan Mei sampai dengan September 2012. Tujuan kegiatan untuk mengetahui
pertumbuhan, hasil dan analisis usahatani jagung paket introduksi dan paket petani
pada lahan kering. Jagung yang ditanam adalah varietas Lokal Kuning Yeh Mampeh,
Adapun paket introduksi yang diberikan adalah Kompos RB 2,0 t/ha + Bio uirn 1000
l/ha + Urea 0 kg/ha, Kompos RB 2,0 t/ha + Bio uirn 1000 l/ha + Urea 75 kg/ha, dan
Kompos RB 2,0 t/ha + Bio uirn 1000 l/ha + Urea 150 kg/ha, sedang paket petani
Kompos RB 0 t/ha + Bio Urin 0 l/ha + Urea 300 kg/ha. Paket introduksi Kompos RB 2,0
t/ha + Bio urin 1000 l/ha + Urea 75 kg/ha memberikan hasil sebesar 7,99 t/ha paket
petani paket petani Kompos RB 0 t/ha + Bio Urin 0 l/ha + Urea 300 kg/ha sebesar 7,54
t/ha, terjadi peningkatan 0,45 t/ha atau 5,63% bila menggunakan paket introduksi,
dan peningkatan keuntungan Rp 1.183.750,- atau 17,46 %. Paket ini layak untuk
dikembangkan pada lokasi kegiatan dan agroekosistem yang sama karena memiliki B/C
ratio 1,21.

Kata Kunci: Jagung, paket teknologi budidaya, lahan kering
ABSTRACT

Study packages maize cultivation in the district of Kintamani Bangli held on dry land as
plant monocultures and as a distraction on vegetable crops. The low yield due to the
technology used is not optimal, such as maintenance of plants one of which is
fertilization. The activities carried out in the land of farmer groups Giri Amerta Lestari,
Yeh Mampeh, South Batur village, Kintamani, Bangli, with the kind Ultisol, from May to
September 2012. The purpose of the activities to determine the growth, results and
analysis of corn farming and the introduction package package of farmers in dry land.
Corn planted local varieties Mampeh. The introduction of a given package is Compost
RB 2.0 t / ha + Bio uirn 1000 l / ha + Urea 0 kg / ha, Compost RB 2.0 t / ha + Bio uirn
1000 l / ha of urea + 75 kg / ha, and Compost RB 2.0 t / ha + Bio uirn 1000 l / ha +
Urea 150 kg / ha, while the package farmers Compost RB 0 t / ha + Bio Urine 0 l / ha
+ urea 300 kg / ha. Compost introduction package RB 2.0 t / ha + Bio urine 1000 l / ha
of urea + 75 kg / ha giving a yield of 7.99 t / ha packages peasant farmers Compost
packages RB 0 t / ha + Bio Urine 0 l / ha + urea 300 kg / ha of 7.54 t / ha, an increase
of 0.45 t / ha or 5.63% when using the package introductions, and increased profits
USD 1.18375 million, - or 17.46%. This package is worth to be developed on the location
of the same activities and agro-ecosystem because it has a B / C ratio of 1.21.

Keywords: corn, cultivation technology package, dry land
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PENDAHULUAN
Di Indonesia jagung (Zea mays L.) termasuk bahan pangan penting karena
merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras. Bakan di beberapa daerah di
Indonesia dijadikan sebagai bahan pangan utama, tidak hanya sebagai bahan pangan
jagung dapat dijadikan sebagai bahan pakan ternak dan industri (Ria, 2009).
Produktivitas jagung ditingkat nasional dewasa ini baru mencapai 3,4 t ha-1 (BPS dan
Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan 2010) sedangkan di tingkat penelitian mencapai
4,5-8,0 t ha-1. Indonesia memliki peluang menjadi pemasok kebutuhan jagung dunia
karena memiliki ketersediaan lahan yang cocok ditanami jagung. Produktivitas jagung
Indonesia masih dapat ditingkatkan lagi untuk menambah devisa negara (Sihombing,
2007). Upaya peningkatan produksi jagung di dalam negeri diarahkan pada
pemanfaatan lahan marginal (Aria dan Chozin, 2009).
Sebagian besar lahan penanaman jagung di Indonesia berupa lahan kering, yaitu
sebesar 80%, sedangkan di lahan sawah irigasi sebesar 20% (Ria, 2009). Masalah
utama penanaman jagung di lahan kering adalah kebutuhan air sepenuhnya tergantung
pada curah hujan, bervariasinya kesuburan lahan dan adanya erosi yang mengakibatkan
penurunan kesuburan lahan (Adisarwanto dan Widyastuti, 2002). Selain itu masalah lain
di lahan kering adalah memiliki pH dan kandungan bahan organik yang rendah.
Ditinjau dari ketersediaan luasannya, lahan kering terutama di Bali, potensial
untuk pengembangan jagung. Ini disebabkan oleh pemupukan yang tidak tepat dosis,
waktu dan caranya menyebabkan tanaman tidak tumbuh optimal, baik karena tanaman
kekurangan unsur hara maupun kelebihan pupuk. Pemupukan yang berlebihan
terutama penggunaan pupuk urea menyebabkan kecendrungan terjadinya
ketidakseimbangan hara dalam tanah, kerusakan sifat tanah, dan pencemaran
lingkungan. Kekurangan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman dapat ditanggulangi
dengan cara pemupukan. Pemupukan yang tepat, berbeda tergantung dari kesuburan
tanah dan jenis tanah. Kesuburan tanah memberikan kontribusi sebesar 55% terhadap
produksi tanaman (Gunarto, 2007).
Berdasarkan uraian di atas dilakukan kegiatan pengkajian yang bertujuan untuk
mengetahui pertumbuhan, hasil dan analisis usahatani jagung paket introduksi dan
paket petani pada lahan kering di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Hasil kajian
ini diharapkan dapat sebagai masukan atau bahan pertimbangan terutama bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dan Propinsi Bali dalam rangka meningkatkan
produksi jagung di lahan kering dan pendapatan petani.
METODOLOGI
Pelaksanaan kajian paket teknologi budidaya jagung dilaksanakan pada lahan
kering kelompok tani Giri Amerta Lestari, Dusun Yeh Mampeh, Desan Batur Selatan,
kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan jenis tanah Ultisol, berlangsung bulan
Mei sampai dengan September 2012. Penentuan lahan dan petani koperator didasarkan
pada : (1) petani koperator telah berpengalaman berusahatani jagung, mau
bekerjasama dan menerima inovasi teknologi yang akan diintroduksikan, dan (2) petani
koperator tergabung dalam kelompok tani dan kelompok tani tersebut merupakan
anggota gapoktan. Teknologi yang diintroduksikan meliputi : (1) cara pengolahan tanah,
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(2) pemupukan organik untuk subsidi,mengurangi penggunaan pupuk kimia (3)
pemeliharaan tanaman, dan (5) cara panen.
Lahan yang digunakan lahan hamparan milik petani kooperator dengan luasan
lahan penanaman seluruhnya adalah 0,50 ha untuk masing-masing paket. Kedua paket
teknologi budidaya jagung yang menjadi bahan kajian ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Paket teknologi budidaya jagung yang dikaji pada lahan kering, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli , 2012
Komponen Teknologi

Paket yang diuji
Paket Introduksi
Paket Petani

Persiapan areal penanaman
Varietas
Jarak tanam
Jumlah Biji/lubang
Pemupuk
Jenis dan takaran pupuk
- Pupuk Organik/Kompos RB
(kg/ha)
- Biourin Sapi (liter/ha)
- Urea (kg/ha)
Penyiangan pertama dan
pembumbunan secara manual (hst)
Penyiangan kedua
CaraPanen

Olah Tanah Sempurna
Lokal Kuning Yeh
Mampeh
75 cm x 25 cm
1

Olah Tanah Sempurna
Lokal Kuing Yeh Mampeh
75 cm x 40 cm
3-5

2000

0

1000
75 – 300
25

0
300
15

45 secara manual
Petik tongkol, kadar air
biji 17-18%

45 secara manual
Petik tongkol, kadar air
biji 17-18%

hst = hari setelah tanam
Penentuan sampel pengamatan secara sengaja sejak awal pertumbuhan
tanaman dengan luas 3 m x 5 m. Selanjutnya ditentukan 10 sampel secara acak untuk
pengamatan tinggi tanaman, tinggi tongkol dan komponen hasil yang mencakup
lingkaran tongkol, bobot 100 biji, jumlah baris per tongkol dan jumlah biji per tongkol.
Untuk data panen diambil dari ubinan 3 m x 5 m tersebut di atas, kemudian
dikonversikan ke t/ha pada kadar air 14 %. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif
dan kuantitatif ditujukan untuk memperoleh gambaran secara holistik, sedangkan
analisis kualitatif ditujukan untuk mengukur peubah kuantitatif menggunakan parameter
statistik sederhana seperti persentase, nilai maksimum, minimum dan nilai rataan.
Untuk mengetahui kelayakan usahatani dilakukan analisis terhadap input dan output
dari usahatani (B/C ratio).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dusun Yeh Mampeh, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli merupakan kawasan sentra produksi pertanian terutama tanaman sayuran dan
tanaman pangan. Tanaman sayuran didominasi oleh sayuran penghasil buah seperti,
tomat, kacang merah, kacang panjang, cabai, wortel, kubis, terung, dan bawang merah.
Tanaman pangan didominasi oleh jagung terutama jagung lokal, bibit yang digunakan
diambil dari tanaman sebelumnya secara turun-temurun.
Hal lain yang menyebabkan banyaknya tanaman jagung lokal di daerah ini
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didukung oleh tingginya permintaan dari Kabupaten Bangli untuk konsumsi. Menurut
petani, tanaman jagung mudah dalam pemeliharaannya dan rendah bahkan tidak ada
serangan hama dan penyakit. Pemanfaatan limbah tanaman jagung sebagai salah satu
sumber pakan ternak sapi merupakan hasil sampingan bagi petani. Teknologi yang
dilakukan petani sudah cukup baik dengan bimbingan Petugas Lapang dan adanya
dampak dari pelaksanaan kegiatan Sistem Tanaman Terintegrasi (SIMANTRI) yang
merupakan program dari PEMDA Bali secara teknis didampingi oleh Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP) Bali.
Teknologi yang diintroduksikan terdiri dari beberapa komponen, yaitu (1)
pengolahan tanah, (2) sistem tanam, (4) pengelolaan agro hara melalui penetapan
jenis, takaran, dan cara pemupukan, (5) pemeliharaan tanaman, dan (6) cara panen.
Dengan mengembangkan penggunaan pupuk organik baik kompos RB dan biourin sapi
maka ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dapat dikurangi dan petani tidak
lagi tergantung terhadap penggunaan pupuk kimia. Pupuk organik yang digunakan pada
paket introduksi berasal dari kotoran sapi yang telah difermentasi dengan bakteri
Rumino Bacillus (RB), disamping mengefisienkan penggunaan pupuk kimia juga
berfungsi untuk meningkatkan atau mempertahankan kesuburan tanah. Kotoran sapi
cukup tersedia di lokasi kegiatan, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh
petani.
Keragaan pertumbuhan tanaman memperlihatkan bahwa paket introduksi lebih
baik dibandingkan paket petani. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa
keunggulan paket introduksi terletak pada homogenitas pertumbuhan tanaman
sedangkan paket petani pertumbuhan tanaman tidak homogen. Dari semua parameter
pengamatan yang dilakukan memperlihatkan perbedaan komponen hasil paket
introduksi memperlihatkan pertumbuhan dan produksi yang lebih baik dari paket petani.
Hasil tertinggi diperoleh pada paket introduksi Kompos RB 2,0 t/ha + Bio uirn 1000 l/ha
+ Urea 75 kg/ha sebesar 7,99 t/ha sedangkan paket petani Kompos RB 0 t/ha + Bio
Urin 0 l/ha + Urea 300 kg/ha hanya 7,54 t/ha terjadi peningkatan 0,45 t/ha atau 5,63%
bila menggunakan paket introduksi (Tabel 2).
Tabel 2. Hasil tanaman kajian paket teknologi budidaya jagung pada lahan kering
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, 2012
Paket yang diuji
Komponen Hasil

Berat Tongkol+Klobot
(g)
Berat Biji +tongkol (g)
Panjang Tongkol (cm)
Berat 100 Biji (g)
Biji pipilan kering/ha
(t)
Berangkasan kering/ha
(t)

Kompos RB 2,0
t/ha + Bio uirn
1000 l/ha +
Urea 0 kg/ha

Paket Introduksi
Kompos RB 2,0
t/ha + Bio uirn
1000 l/ha +
Urea 75 kg/ha

Kompos RB
2,0 t/ha +
Bio uirn 1000
l/ha + Urea
150 kg/ha

Paket Petani
Kompos RB
0 t/ha + Bio
Urin 0 l/ha
+ Urea 300
kg/ha

118,63
112,25
12,04
34,50
7,36

121,50
118,00
17,21
34,63
7,99

118,50
114,50
12,78
35,13
7,66

116,50
115,00
15,78
33,00
7,54

7,57

8,33

7,91

7,72
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Terjadinya perbedaan hasil dan komponen hasil pada kajian paket teknologi
budidaya jagung pada lahan kering di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli diduga
disebabkan oleh berbedanya penggunaan pupuk organik/kompos RB dan biourin sapi
serta takaran pupuk urea. Dengan berbedanya penggunaan pupuk organik/kompos RB,
biourin sapi, dan urea diduga ber-pengaruh terhadap kesuburan tanah sehingga
penyerapan unsur hara akan berbeda pula pada masing-masing paket teknologi intrusi
maupun paket petani yang akhirnya berpengaruh pada penyerapan fotosintesa untuk
pertumbuhan dan produksi tanaman.
Pemberian pupuk organik pada paket introduksi juga diduga memberikan
pertumbuhan dan produksi tanaman yang lebih baik hal yang sama dikemukakan oleh
Suwandi et al. (1985) bahwa penggunaan pupuk kandang dalam budidaya tanaman
merupakan kebutuhan pokok disamping penggunaan pupuk kimia untuk mendapatkan
hasil yang opti-mal. Selanjutnya Amril et al. (2001) menambahkan penggunaan pupuk
kandang yang diinkubasi dengan trichoderma pada tanaman dapat mengurangi
penggunaan pupuk kimia sampai 25%.
Analisis Usahatani
Harga jual jagung pada saat kajian dilakukan adalah sebesar Rp. 1.500,-/kg
pipilan kering, Alokasi biaya tertinggi diperoleh pada paket petani Kompos RB 0 t/ha +
Bio Urin 0 l/ha + Urea 300 kg/ha Rp 5.828.950, - dengan penerimaan Rp 11.687.000,dan keuntungan Rp 5.858.050,- sedangkan paket introduksi Kompos RB 2,0 t/ha + Bio
uirn 1000 l/ha + Urea 75 kg/ha biaya produksi Rp. 5.596.500,- dengan penerimaan Rp
7.280.000,- dan keuntungan Rp 6.780.250,-. Terjadi peningkatan keuntungan usahatani
jagung pada paket introduksi sebesar Rp 1.183.750,- atau 17,46 % dari paket petani.
Tabel 3. Produktivitas dan pendapatan usahatani, kajian paket teknologi budidaya
jagung pada lahan kering Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, 2012.
Paket yang diuji
Komponen Hasil

Biaya Tetap
Biaya Variabel
Total biaya
Penerimaan
Keuntungan
B/C ratio

Kompos RB 2,0
t/ha + Bio uirn
1000 l/ha + Urea
0 kg/ha
907.500
4.523.750
5.431.250
11.040.000
5.608.750
1,00

Paket Introduksi
Kompos RB 2,0
t/ha + Bio uirn
1000 l/ha + Urea
75 kg/ha
907.500
4.689.000
5.596.500
12.376.750
6.780.250
1,10

Kompos RB 2,0
t/ha + Bio uirn
1000 l/ha +
Urea 150 kg/ha
907.500
4.743.750
5.651.250
11.865.250
6.214.000
1,21

Paket Petani
Kompos RB 0
t/ha + Bio Urin
0 l/ha + Urea
300 kg/ha
907.500
4.921.450
5.828.950
11.687.000
5.858.050
1,03

Keterangan :
*)
Biaya produksi meliputi sarana produksi (benih, pupuk, herbisida, dan pestisida) dan
tenaga kerja mulai persiapan tanam sampai panen
Paket introduksi ini Kompos RB 2,0 t/ha + Bio urin 1000 l/ha + Urea 75 kg/ha
layak untuk dikembangkan pada lokasi kegiatan dan agroekosistem yang sama karena
dari B/C ratio sebasar 1,21 (Tabel 3). Indikator kelayakan teknologi mencakup tiga
aspek yaitu; secara teknis mudah diterapkan, secara sosial dapat diterima dan secara
ekonomi menguntungkan. Bermacam upaya dapat dilakukan guna mendatangkan
keuntungan usahatani, salah satunya adalah dengan menerapkan paket introduksi yang
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memberikan keuntungan usahatani lebih baik dari paket petani.
KESIMPULAN
1. Hasil kajian menggunakan varietas jagung lokal Kuning Yeh Mampeh dengan
menggunakan paket introduksi kompos RB 2,0 t/ha + biourin 1000 l/ha + urea 75
kg/ha memberikan hasil tertinggi rata-rata 7,99 ton, kemudian diikuti oleh paket
introduksi kompos RB 2,0 t/ha + biourin 1000 l/ha + urea 150 kg/ha sebesar 7,66
ton, paket petani kompos RB 0 t/ha + biorin 0 l/ha + urea 300 kg/ha sebesar 7,54
ton dan terendah pada paket introduksi kompos RB 2,0 t/ha + biourin 1000 l/ha +
urea 0 kg/ha) yaitu sebesar 7,36 ton.
2. Paket introduksi kompos RB 2,0 t/ha + biourin 1000 l/ha + urea 75 kg/ha
memberikan hasil 7,99 t/ ha dan paket petani kompos RB 0 t/ha + biorin 0 l/ha +
urea 300 kg/ha memberikan hasil 7,54 t/ha, yaitu terdapat peningkatan hasil 0,45
t/ha atau 5,63 % lebih baik paket introduksi. Tingginya hasil paket introduksi
didukung oleh komponen hasil yang relatif lebih baik dari paket petani.
3. Paket introduksi kompos RB 2,0 t/ha + biourin 1000 l/ha + urea 75 kg/ha terjadi
peningkatan keuntungan sebesar Rp 6.780.250 atau 17,46 % lebih baik paket petani
kompos RB 0 t/ha + biorin 0 l/ha + urea 300 kg/ha. Paket ini layak untuk
dikembangkan pada lokasi kegiatan dan agroekosistem yang sama karena dari B/C
ratio sebesar 1,21.
DAFTAR PUSTAKA
Adisarwanto, T. dan Y. E. Widyastuti. 2002. Meningkatkan Produksi Jagung di Lahan
Kering, Sawah dan Pasang Surut. PT. Penebar Swadaya, Cetakan kr-4.
Jakarta.
Amril, B., F. Nurdin, Yulimasni, Syafril, M. Arsyad, dan A. Warman, dan Sri Guma-la
Dewi. 2001. Pengkajian Teknologi Menunjang Agribisnis Sayuran di Sumatera Barat. Laporan hasil Pengka-jian BPTP Sukarami.
Aria Bara, M. A. Chozin, 2009. Pengaruh Dosis Pupuk Kandang Dan Frekuensi Pemberian
Pupuk Urea terhadap pertumbuhan Dan Produksi Jagung (Zea Mays L.)
Di Lahan Kering. Makalah Ilmiah. Bogor : Departemen Agronomi dan
Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
BPS dan Ditjen Produksi Tanaman Pangan, 2003. Tersedia di : http://www.deptan.go.id.
BPS Provinsi Bali, 2010. Bali Dalam Angka. Katalog BPS : 1102001.51.
Gunarto, L. 2007. Dengan Teknologi AGPI produksi padi ditingkatkan secara efisien dan
berkelanjutan. Paper ilmiah : Lembaga Pengembangan Pertanian organik
Indonesia.
Ria, P. Y., 2009. Kajian Pendapatan Petani Pada Usahatani jagung (Kasus di Desa
Sangagalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Manajemen
Produksi Dan Pemasaran Agribisnis. SOCA VOL 9 No. 3 : 263-390
Nopember 2009. Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis.
Jurusan/Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas
Udayana. ISSN : 1411-7177.
102

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

Subandi., Z. 2008. Peningkatan Efisiensi Pupuk N, P, K, dan Produktivitas Jagung pada
Lahan Kering Ultisol Kalimantan Selatan. Jurnal Penelitian Pertanian
Tanaman Pangan 27(1):32-36.
Sugiarto., 2008. Peningkatan produksi dan mutu jagung. Makalah Seminar : Mekanisasi
Pertanian: Peran Strategis Mekanisasi Pertanian dalam Pengembangan
Agroindustri Jagung. Jakarta, 20 Desember 2004. 6 p.
Sumarsih., 2008. Tugas Pupuk dan Pemupukan. Media Aspirasi dan Refleksi
Pengetahuan. Tani Muda. Tersedia di : http://sumarsih07.WordPre
ss.com/2008/11/05/pupuk dan pemupukan.
Suratmini, N.P., 2004. “Pengaruh Dosis Pupuk Nitrogen dan Pupuk Kandang Sapi
Terhadap Hasil, Kadar Gula Biji dan Kadar Protein Kasar Brangkasan
Jagung Manis (Zea mays saccharata Sturt)” (Tesis).
Denpasar:
Universitas Udayana.
Suratmini, N.P. dan Adijaya. I.N., 2006. Uji Adaptasi Beberapa Varietas Jagung di Lahan
Kering Grokgak Bali. Jurnal Balai Besar Pengkajian dan Pemgembangan
Pertanian Bogor. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian(BPTP) Nusa
Tenggara Barat dan Universitas Mataram, 5 – 6 September 2006. Hal :
190-193.
Sutejo, M.M. 2002. Pupuk dan Cara Pemupukan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 177
hal.
Suwandi, N. Sumantri, S. Kusumo, dan Z. Abidin. 1985. Bercocok Tanam Ken-tang.
dalam. Kentang oleh Balitsa Lembang
Syukur, A., Indah, N. M., 2006. Kajian Pengaruh Pemberian Macam pupuk Organik
Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Jahe Di Inceptisol,
Karanganyar. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vol 6 (2) (2006) p: 124131.
Udiyana, B. P., 2008. “Pengaruh Dosis Kompos Dan Jarak Tanam terhadap Pertumbuhan
dan Hasil Tanaman jagung (Zea mays L.) Di Lahan Kering Desa Kerta
Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar”. (Tesis). Denpasar :
Universitas Udayana.
X.B. Wang, D.X. Cai, J.Q. Zhang., 1999. Land Application of organic and Inorganic
Ferfilizer for Corn in Dryland farming Region of North China. Soil and
Fertilizer Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, 12
Zhongguancun Nandajie, Beijing 100081 PR, China. xbwang@caas.ac.cn.

103

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

KAJIAN PEMUPUKAN BIO URIN SAPI UNTUK MENURUNKAN PENGGUNAAN
PUPUK KIMIA PADA BUDIDAYA JAGUNG MANIS

I Nyoman Adijaya dan I Made Rai Yasa
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali

email: n_adijaya@yahoo.com
ABSTRAK

Usahatani jagung manis identik dengan usahatani intensif dengan pemanfaatan pupuk
kimia yang sangat tinggi. Kajian pemupukan bio urin sapi pada tanaman jagung manis
dilaksanakan di Subak Gelgel, Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung, Bali dari bulan April
sampai dengan Juli 2014. Penelitian disusun dalam rancangan acak kelompok (RAK)
dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan pemupukan yang diuji yaitu: P1: Cara
Petani (500 kg Urea dan 500 kg Ponska); P2: Urea 300 kg, SP-150 kg dan KCl 150 kg);
P3: ½ Cara Petani + Bio Urin Sapi 7.500 liter/ha; dan P4: ½ Cara Petani + Bio Urin Sapi
15.000 liter/ha. Hasil penelitian menunjukkan pemupukan dengan bio urin sapi dosis
7.500-15.000 liter/ha dengan menurunkan ½ dosis pupuk kimia mampu memberikan
pertumbuhan dan hasil yang tidak berbeda dibandingkan dengan cara petani (P1) dan
(P2). Hasil analisis usahatani menunjukkan P2 memberikan keuntungan tertinggi yaitu
Rp 16.055.000,- (B/C ratio 2,7) diikuti berturut turut P1 (Rp 15.530.000,-) dan P3 dan
P4 (Rp 15.455.000,-) dengan B/C ratio 2,5.

Kata kunci: bio-urine sapi, pupuk kimia, jagung manis
ABSTRACT

Sweet corn farming synonymous with intensive farming with the use of chemical
fertilizer is very high. Study bio urine fertilization in plants sweet corn held in Subak
Gelgel, Gelgel Village, District Klungkung, Bali from April to July 2014. The study was
arranged in a randomized block design (RAK) with 4 treatments and 3 replications.
Fertilization treatment were tested are: P1: How Farmers (500 kg and 500 kg Urea
Ponska); P2: Urea 300 kg, the SP-150 kg and 150 kg KCl); P3: ½ How Cattle Farmers
+ Bio Urine 7,500 liter / ha; and P4: ½ How Cattle Farmers + Bio Urine 15,000 liters /
ha. The results showed bio fertilizer with cow urine dose of 7500-15000 liters / ha by
lowering the dose of chemical fertilizer ½ able to deliver growth and results were not
different compared to the way farmers (P1) and (P2). Results of the analysis showed
farming P2 provides the highest profit of Rp 16.055 million, - (B / C ratio of 2.7), followed
by consecutive P1 (USD 15.53 million, -) and P3 and P4 (Rp 15.455 million, -) with B/C
ratio of 2.5.

Keywords: bio-urine, chemical fertilizers, sweet corn

PENDAHULUAN
Usahatani jagung manis identik dengan usahatani intensif dengan pemanfaatan
pupuk kimia yang sangat tinggi. Kresnatita et al. (2004) menyatakan pupuk nitrogen
merupakan salah satu kunci utama dalam usaha meningkatkan produksi jagung. Dosis
pupuk Nitrogen yang direkomedasikan untuk tanaman jagung manis adalah cukup tinggi
yaitu 200 N kg/ha. Lebih lanjut Soetoro et al. (1988) menyatakan jagung manis
merupakan tanaman yang sangat respon terhadap pemupukan, dengan absorbsi N
terjadi pada sepanjang silkus tumbuhnya.
Pemupukan jagung manis di tingkat petani sangat variatif, akan tetapi sebagian
besar petani hanya mengandalkan pemupukan kimia saja seperti Urea dan NPK dengan
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dosis yang beragam. Pemupukan kimia yang dilakukan tidak diimbangi dengan
pemupukan organik. Kresnatita et al. (2004) menyatakan penggunaan pupuk anorganik
mempunyai beberapa kelemahan yaitu antara lain harga relatif mahal, dan penggunaan
dosis yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan apalagi kalau
penggunaannya secara terus-menerus dalam waktu lama, dapat menyebabkan
produktivitas lahan menurun, karena terjadi degradasi atau penurunan kesuburan
tanah.
Bahan organik/pupuk organik merupakan pupuk yang mampu meningkatkan
kualitas kesuburan lahan. penggunaan pupuk organik tidak saja dapat meningkatkan
kesuburan lahan tetapi juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan ramah
lingkungan. Ended dan Taylor (1969 dalam Kuyik, et.al., 2012) menyatakan pupuk
organik yang diberikan ke lahan tidak saja sebagai sumber bahan organik tanah akan
tetapi juga berfungsi sebagai penyedia hara bagi tanaman.
Di lokasi kajian Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali
selain petani membudidayakan jagung manis, petani juga memelihara ternak sapi yang
menghasilkan limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik baik
padat maupun cair (bio urin). Selama ini limbah ternak tersebut belum dimanfaatkan
secara optimal. Adijaya et al. (2012) mendapatkan sapi Bali rata-rata menghasilkan
limbah padat segar (kg) dan urin (liter) rata-rata 5,8% dan 2,7% dari bobot badannya
per hari. Kajian ini diharapkan mampu memberikan alternatif pemanfaatan pupuk
organik hasil limbah ternak sapi untuk dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia
dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah cair (urin) pada usahatani jagung manis.
METODOLOGI
Tempat, Waktu dan Perlakuan
Kajian dilaksanakan di Subak Gelgel Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten
Klungkung, Bali dari bulan April sampai dengan Juli 2014. Penelitian disusun dalam
rancangan acak kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan
pemupukan yang diuji yaitu: P1: Cara Petani (500 kg Urea dan 500 kg Ponska); P2:
Urea 300 kg, SP-150 kg dan KCl 150 kg); P3: ½ Cara Petani + Bio Urin Sapi 7.500
liter/ha; dan P4: ½ Cara Petani + Bio Urin Sapi 15.000 liter/ha. Konsentrasi pupuk bio
urin sapi yang digunakan yaitu 20%.
Persiapan Lahan
Petak percobaan menggunakan petak alami dengan luasan minimal 4 m x 5 m per petak
dalam ulangan, dengan TOT (tanpa olah tanah). Dua minggu sebelum dilakukan
penanaman dilakukan penyemprotan lahan dengan herbisida.
Penanaman dan penjarangan
Penanaman dilakukan dengan cara tugal menggunakan varietas jagung manis hibrida
Bonansa. Penanaman menggunakan jarak tanam 80 cm x 30 cm dengan 2-3 biji/lubang
tanam. Arah barisan tanaman searah dengan matahari (Timur-Barat). Penjarangan
dilakukan pada umur tanaman 14 hari dengan menyisakan 2 tanaman/lubang.
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Pemupukan Tanaman
Pemupukan dilakukan sesuai dengan dosis perlakuan. Pada perlakuan P1 pemupukan
dilakukan 2 kali pada umur tanaman 14 hst dan 35 hst masing-masing ½ dosis;
Perlakuan P2: pemupukan dilakukan 2 kali pada umur 14 dan 35 hst dengan pemberian
½ dosis Urea serta seluruh pupuk SP-36 dan KCl pada pemupukan pertama dan ½ dosis
Urea pada pemupukan ke dua. Pada perlakuan P3 dan P4 pemupukan kimia diberikan
1 kali yaitu umur 14 hst sedangkan pemupukan dengan bio urin sapi diberikan sebanyak
4 kali pada umur 21, 35, 49 dan 56 masing-masing 1/4 dosis.
Pemberian pupuk kimia diberikan dengan cara tugal, diberikan + 10 cm dari pangkal
batang, sedangkan pemberian bio urin secara kocor diberikan di sekitar pangkal batang.
Pemeliharaan Tanaman
Pemeliharaan tanaman meliputi pengendalian gulma, pengendalian OPT dan
penyiraman. Pengendalian gulma dilakukan sebelum pemupukan ke dua (35 hst)
dengan menggunakan herbisida, sedangkan pengendalian OPT dilakukan dengan
mengkombinasikan pengendalian secara fisik dan kimia sesuai dengan kondisi OPT di
lapang. Pengairan dilakukan secara berkala (1 minggu sekali) atau disesuaikan dengan
kondisi lapang dengan memasukkan air ke lahan/petakan (cara leb).
Pengamatan dan Analisis
Parameter yang diamati meliputi: parameter pertumbuhan tanaman (tinggi dan jumlah
daun tanaman), komponen hasil dan produksi jagung serta produksi brangkasan segar
per tanaman dan per hektar. Data hasil pengamatan dianalisis sidik ragam sesuai
dengan rancangan yang digunakan. Jika perlakuan berpengaruh nyata (P<0,05) maka
dilanjutkan dengan uji BNT 5% (Gomez dan Gomez, 1995). Untuk kelayakan usahatani
dilakukan analisis R/C ratio.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Agronomis
Perlakuan pemupukan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman jagung manis.
Perlakuan P3 (½ Cara Petani + Bio Urin Sapi 7.500 liter/ha) memberikan tunggi
tanaman tertinggi dengan rata-rata 224,1 cm tidak berbeda dengan perlakuan P1 dan
P4 namun berbeda dengan perlakuan P2 dengan rata-rata tinggi tanaman 212,9 cm.
Terhadap jumlah daun maksimum tanaman jagung manis pengaruh perlakukan
pemupukan tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan rata-rata jumlah daun berkisar antara
14,4 helai – 14,6 helai (Tabel 1). Hasil serupa juga ditunjukkan pada berat basah
berangkasan baik pada berat berangkasan per tanaman maupun berat berangkasan per
hektar.
Penurunan penggunaan pupuk kimia sebanyak 50% dari penggunaan pupuk cara
petani pada perlakuan P3 dan P4 tidak menurunkan pertumbuhan tanaman. Hal ini
menunjukkan penggunaan bio urin 7.500 liter - 15.000 liter mampu mensubstitusi
penurunan 50% pupuk kimia yang digunakan oleh petani dalam hal ini hara makro
seperti N, P dan K yang terkandung dalam pupuk urea dan NPK yang digunakan.
Terhadap jumlah tongkol per tanaman jagung manis rata-rata jumlah tongkol
panen per tanaman berkisar antara 1,00 – 1,08 per tanaman dengan berat tongkol per
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tanaman rata-rata 348 g – 272 g per tanaman. Meskipun terlihat adanya perbedaan
bobot tongkol namun secara statistik tidak berbeda nyata (Tabel 2). Penggunaan bio
urin dosis 7.500 liter mampu mensubsitusi pemanfaatan pupuk kimia sebesar 50%
tanpa menyebabkan penurunan hasil tanaman jagung manis. Hal ini sejalan dengan
hasil penelitian Adijaya dan Yasa (2014) yang mendapatkan penggunaan pupuk organik
padat 10 ton/ha dikombinasikan dengan pupuk cair 15.000 liter/ha pada jagung lokal
Seraya menghasilkan jagung biji pipilan kering yang hampir sama dengan penggunaan
pupuk anorganik.
Tabel 1. Pengaruh Pemupukan Terhadap Komponen Pertumbuhan Tanaman Jagung
Manis di Desa Gelgel, tahun 2014
Parameter
P1
Tinggi tanaman (cm)

P2

Perlakuan
P3

P4

216,80 ab

212,90 b

224,10 a

220,90 ab

14,40 a

14,40 a

14,60 a

14,50 a

1,10 a
73,33 a

1,12 a
74,67a

1,08 a
71,83 a

1,07 a
71,50 a

Jumlah daun maksimum
(helai)
Berangkasan/tanaman (kg)
Berangkasan per hektar (ton)

Keterangan : angka-angka pada baris yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak
berbeda nyata pada uji BNT 5%
Kuyik et al. (2012) menyatakan panjang dan bobot tongkol jagung manis
ditentukan oleh kecukupan unsur hara makro (N, P dan K), sehingga pemberian pupuk
organik tanpa diimbangi pemberian pupuk kimia yang mengandung hara makro akan
menyebabkan penurunan hasil tanaman. Akan tetapi apabila kecukupan hara bisa
dipenuhi dari pemberian pupuk organik maka penurunan hasil akan dapat ditekan.
Tabel 2. Pengaruh Pemupukan Terhadap Jumlah dan Bobot Tongkol Per Tanaman
Jagung Manis di Desa Gelgel, tahun 2014.
Parameter
Jumlah tongkol per tanaman (tongkol)

P1
1,025 a

Perlakuan
P2
P3
1,08 a
1,00 a

P4
1,025 a

Bobot tongkol per tanaman (kg)

0,348 a

0,372 a

0,351 a

0,356 a

Jumlah tongkol per ha (tongkol);

68.334

71.667

66.667

68.334

23.780,1

26.660,1

23.400,1

24.326,8

Bobot total tongkol ekonomis (kg/ha)

Keterangan : angka-angka pada baris yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak
berbeda nyata pada uji BNT 5%
Aritonang et al., (2012) mendapatkan kisaran kandungan N-total pada bio urin
sapi antara 0,18%-0,24%. Kandungan N tersebut jauh lebih rendah dibandingkan
kandungan N urea atau NPK sehingga diperlukan jumlah yang cukup banyak agar
mampu memenuhi kebutuhan tanaman. Hasil kajian menunjukkan pada dosis bio urin
sapi 7.500-15.000 liter/ha sudah mampu mensubstitusi kebutuhan N bagi tanaman
jagung manis akibat penurunan penggunaan pupuk kimia sebesar 50% dari cara petani.
Hal ini terlihat dari tidak menurunnya komponen pertumbuhan dan hasil tanaman
jagung manis.
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Bio urin sapi seperti halnya pupuk organik lainnya tidak hanya mengandung hara
makro saja, tetapi juga mengandung hara mikro yang bermanfaat bagi pertumbuhan
tanaman. Murbandono (1990 dalam Rahmah et al., 2014) menyatakan pupuk organik
cair memiliki keunggulan yaitu mengandung hara lengkap dan lebih mudah diserap oleh
tanaman. Hal ini memungkinkan pemupukan bio urin sapi pada jagung manis mampu
memberikan pertumbuhan dan hasil yang tidak berbeda dengan penggunaan pupuk
kimia (Urea dan NPK).
Analisis Finansial Usahatani
Analisis usahatani yang dilakukan terhadap perlakuan pemupukan menunjukkan
perlakuan pemupukan organik meningkatkan jumlah biaya produksi karena adanya
tambahan biaya tenaga kerja dalam pemupukan tanaman. Secara ekonomis, perlakauan
P2 memberikan keuntungan tertinggi dibandingkan perlakuan P1, P3, dan P4.
Pemupukan P3 dan P4 memberikan keuntungan lebih rendah karena membutuhkan
biaya rata-rata Rp. 1,2 juta lebih tinggi sebagai akibat dari penggunaan tenaga kerja
untuk pemupukan di lahan (Tabel 3).
Tabel 3. Hasil Analisis Usahatani Jagung Manis dengan Berbagai Perlakuan Pemupukan
di Desa Gelgel, tahun 2014.
No

Uraian

Perlakuan
P1

I
1
2
II
II
1
2
III
IV
V.

Saprodi
Bibit
Pupuk :
Tenaga Kerja
Jumlah biaya
Penerimaan
Jagung baby
Jual tebasan
Keuntungan
R/C ratio
B/C ratio

3.200.000
2.250.000
4.620.000
10.070.000
25.600.000
600.000
25.000.000
15.530.000
2,5
1,5

P2
3.200.000
1.725.000
4.620.000
9.545.000
25.600.000
600.000
25.000.000
16.055.000
2,7
1,7

P3
3.200.000
1.125.000
5.820.000
10.145.000
25.600.000
600.000
25.000.000
15.455.000
2,5
1,5

P4
3.200.000
1.125.000
5.820.000
10.145.000
25.600.000
600.000
25.000.000
15.455.000
2,5
1,5

Sumber : Data primer
Melihat hasil analisis usahatani yang dilakukan, semua perlakuan layak untuk
diusahakan karena memiliki B/C ratio > dari 1. Soekartawi (2002) menyatakan usatani
layak untuk dilakukan apabila memiliki B/C ratio > 1, berarti setiap pengeluaran Rp 1
dalam proses produksi memberikan keuntungan sebesar Rp 1. Pengeluaran dimaksud
adalah biaya dalam proses produksi yaitu biaya tenaga kerja dan biaya sarana produksi.
Ke depan apabila subsidi harga pupuk kimia dilepas maka harga pupuk akan
terus meningkat. Pemupukan jagung manis dengan menggunakan bio urin sapi akan
lebih menguntungkan karena urin sapi merupakan potensi lokal yang melimpah
ketersediaannya dan saat ini di lokasi kajian belum terkelola dengan baik. Selain
memberikan keuntungan secara ekonomi dengan pemanfaatan pupuk organik (bio urin
sapi) maka sumberdaya lahan akan lebih terjaga dengan penurunan penggunaan pupuk
kimia.
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KESIMPULAN
1.

2.

3.

Pemupukan bio urin sapi dosis 7.500 liter/ha konsentrasi 20% mampu menekan
penggunaan pupuk kimia (Urea dan NPK) sebesar 50% tanpa menurunkan hasil
tanaman jagung manis. Peningkatan dosis bio urin menjadi 15.000 liter tidak diikuti
oleh peningkatan hasil tanaman.
Penggunaan pupuk tunggal (P2) memberikan keuntungan tertinggi dengan R/C
ratio 2,7 sedangkan pemupukan lainnya memberikan keuntungan yang lebih
rendah dengan R/C ratio 2,5.
Penggunaan bio urin sapi dapat dijadikan alternatif untuk mengurangi penggunaan
pupuk kimia pada usahatani jagung manis.
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ABSTRAK

Penyakit gastrointestinal merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang ternak
sapi dari berbagai umur. Penyakit ini tidak secara langsung menyebabkan kematian
pada ternak, namun jika bersifat kronis mampu menurunkan tingkat produktivitas
hingga menyebabkan kematian. Untuk mengetahui keberadaan parasit ini dapat
dilakukan dengan pemeriksaan sampel feses ternak di laboratorium. Penelitian
dilaksanakan di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada bulan
Juni 2014. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat prevalensi dan jenis parasit
gastrointestinal. Penelitian ini menggunakan 44 ekor sapi Bali penggemukan. Sampel
yang diambil berupa feses, dan pengujian dilakukan di Balai Besar Veteriner Denpasar,
dengan metode Whitlock menggunakan uji apung dan sedimentasi. Pemeriksaan
meliputi jumlah telur per gram (EPG) dan jenis parasit gastrointestinal. Hasil yang
diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tingkat
prevalensi parasit gastrointestinal pada sapi penggemukan di lokasi penelitian 45.5%
positif terinfeksi dan 54.5% negatif. Infeksi ada yang bersifat tunggal dan gabungan
beberapa jenis cacing dan protozoa. Tingkat prevalensi Paramphistomum.sp (tunggal)
adalah yang paling dominan menginfeksi yaitu sebanyak 34 %. Prevalensi
Mecistocirrus.sp (tunggal) dan Fasciola sp (tunggal) masing-masing memiliki tingkat
prevalensi 2,3%. Prevalensi infeksi kombinasi antara Paramphistomum.sp dengan
Fasciola sp. dan Paramphistomum.sp dengan Oestartiga.sp masing-masing adalah
2,3%. Sedangkan prevalensi infeksi kombinasi antara Mecistocirrus. sp dengan Eimeria
juga sebanyak 2,3 %.

Kata Kunci : Sapi bali, Parasit gastrointestinal, tingkat prevalensi
ABSTRACT

Gastrointestinal disease is one disease that can affected to aal ages of cattle. This
disease does not directly cause death in livestock, but if chronic able to lower
productivity levels and cause death. Determination of the presence of these parasites
can be done by examination of stool samples in laboratory animals. The experiment was
conducted in the village of Gelgel, Klungkung, Klungkung Regency in June 2014. The
study aims to determine the prevalence and types of gastrointestinal parasites. This
study using 44 Bali cattle fattening. Samples taken in the form of feces, and testing was
conducted at the Center for Veterinary Denpasar by Whitlock method with float and
sedimentation test. Inspection includes the number of eggs per gram (EPG) and the
type of gastrointestinal parasites. The results were analyzed descriptively. The test
results showed that the prevalence rate of gastrointestinal parasites in cattle fattening
in the study area 45.5 % positive and 54.5 % negative infection. Infections that are
single and combined several types of worms and protozoa . Paramphistomum.sp
prevalence rate (single) dominant infect as many as 34 %. Prevalence Mecistocirrus.sp
( single ) and Fasciola sp (single) each had a prevalence rate of 2.3 %. The prevalence
of infection with Fasciola sp combination Paramphistomum.sp. and Paramphistomum.sp
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with Oestartiga.sp each is 2.3 % . While the prevalence of infection among Mecistocirrus
combination Eimeria by as much as 2.3 % .

Key word : Bali Cattle, gastrointestinal parasites, prevalensi level
PENDAHULUAN

Pengembangan pola pertanian terintegrasi saat ini merupakan model
pengembangan peternakan yang dikembangkan pada wilayah pengembangan ternak di
seluruh daerah di Indonesia. Sistem integrasi tanaman-ternak merupakan sistem usaha
pertanian yang mensinergikan komponen tanaman dan ternak dalam kegiatan
usahatani. Sistem integrasi tanaman ternak (crop-livestock systems) mengandung arti
bahwa kedua usaha ini diharapkan berlangsung dalam satu sitem dan usaha yang saling
mengisi, dimana dari tanaman tersedianya input berupa pakan dan ternak menghasilkan
kotoran yang digunakan sebagai pupuk pada tanaman (Djananegara dan Ismail, 2004).
Kabupaten Klungkung merupakan sentra pengembangan jagung nomor tiga di
Bali setelah Kabupaten Karangasem (12.992 ha), Kabupaten Bangli (3.984 ha), dan
Kabupaten Klungkung sendiri seluas 3.520 ha (BPS, 2013). Perbedaannya Karangasem
dan Bangli memproduksi jagung untuk menghasilkan biji pipilan kering, sedangkan
Klungkung lebih mengarah ke pengembangan jagung manis untuk memenuhi
kebutuhan jagung manis di Kota Denpasar. Kecamatan Klungkung yang merupakan
salah satu sentra pengembangan jagung manis juga berkembang ternak sapi
penggemukan. Sapi di daerah ini diberikan pakan berupa jerami jagung manis dalam
keadaan segar, yang tersedia sepanjang tahun (Yasa, dkk. 2013).
Dalam pengembangan budidaya ternak, aspek pencegahan dan pengendalian
penyakit merupakan hal yang sangat penting diperhatikan. Penyakit dapat menurunkan
produksi dan produktivitas ternak jika tidak ditangani secara baik. Salah satu penyakit
yang dapat menurunkan kuantitas dan produktivitas ternak adalah penyakit cacingan.
Penyakit cacingan sering dianggap kurang penting bagi peternak, karena pada kasus
infeksi ringan tidak menimbulkan gejala menghawatirkan bagi ternak terinfeksi.
Penyakit cacingan tidak langsung menyebabkan kematian, akan tetapi kerugian
ekonomi yang ditimbulkan sangatlah besar, sehingga penyakit cacingan sering disebut
sebagai penyakit ekonomi. Kerugian akibat penyakit cacing adalah penurunan berat
badan, penurunan kualitas daging, kulit, dan jeroan, penurunan produktivitas ternak,
penurunan produksi susu pada ternak perah, dan bahaya penularan pada manusia
(zoonosis) (Imbang, 2007). Siregar, 2013 menyatakan bahwa dalam suatu penelitian
kasus cacingan menyebabkan keterlambatan pertumbuhan berat badan per hari
sebanyak 40% pada sapi potong dan penurunan produksi susu sebesar 15% pada sapi
perah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peternakan (Dirkeswan,1991)
melaporkan bahwa kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari penyakit cacingan terutama
penyakit cacing hati pada sapi tidak kurang dari Rp. 513,6 M berupa kematian,
penurunan bobot badan, kehilangan tenaga kerja dan organ hati ternak yang dibuang,
penurunan produksi susu serta pengobatan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian identifikasi penyakit
gastrointestinal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat prevalensi dan jenis parasit
gastrointestinal yang menginfeksi ternak sapi di lokasi penelitian sehingga dapat
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dilakukan upaya
pengendaliannya.

pencegahan

dan

perbaikan

pola

budidaya

dalam

usaha

METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
pada bulan Juni 2014. Penelitian menggunakan 44 ekor Sapi Bali penggemukan. Yang
diambil sebagai sampel adalah feses (tinja) sebanyak 50 – 100 gram ditambah formalin
10 % secukupnya. Pemeriksaan sampel dilakukan di Balai Besar Veteriner Denpasar,
dengan metode Whitlock menggunakan uji apung dan sedimentasi. Parameter yang
diamati meliputi jenis dan prevalensi infeksi parasit gastrointestinal (cacing dan
protozoa). Keberadaan parasit cacing dapat diketahui melalui pemeriksaan feses,
dengan menemukan telur cacing. Makin banyak cacing makin banyak pula telurnya.
Perubahan populasi cacing dalam perut sapi dapat diketahui dengan menghitung total
telur per gram feses (EPG) secara rutin. Tingkat prevalensi parasit cacing tergantung
pada jumlah dan jenis cacing yang menginfeksinya (Subronto dan Tjhajati, 2001).
Sampel dinyatakan positif apabila ditemukan telur cacing ataupun Oosit di dalamnya.
Prevalensi infeksi dihitung dengan cara membagi jumlah sampel yang positif terinfeksi
parasit dengan total jumlah sampel yang diperiksa, kemudian dikalikan 100 %. Data
hasil pemeriksaan selanjutnya dianalisis secara deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel feses yang dilakukan terlihat bahwa
prevalensi infeksi parasit gastrointestinal pada sapi di lokasi penelitian 45.5% positif
terinfeksi dan 54.5% negatif. Ini menunjukkan bahwa hampir lebih dari setengah
populasi sapi penggemukan yang dibudidayakan di lokasi penelitian masih terinfeksi
parasit gastrointestinal. Parasit yang menginfeksi ada yang bersifat tunggal, ada pula
gabungan beberapa jenis cacing dan protozoa. Parasit cacing yang mendominasi kasus
infeksi pada sapi tersebut adalah Paramphistomum sp sebanyak 17 ekor, Mecistocirrus
sp sebanyak 2 ekor, dan Fasciola.sp sebanyak 2 ekor, serta Eimeria dan Oestargia sp
masing-masing sebanyak 1 ekor sapi. Tingkat prevalensi Paramphistomum.sp (tunggal)
adalah yang paling dominan menginfeksi yaitu sebanyak 34 %. Prevalensi
Mecistocirrus.sp (tunggal) dan Fasciola sp (tunggal) masing-masing memiliki tingkat
prevalensi 2,3%. Prevalensi infeksi kombinasi antara Paramphistomum.sp dengan
Fasciola sp. dan Paramphistomum.sp dengan Oestartiga.sp masing-masing adalah
2,3%. Sedangkan prevalensi infeksi kombinasi antara Mecistocirrus. sp dengan Eimeria
juga sebanyak 2,3 %.
Tingginya kasus cacingan pada sapi penggemukan di lokasi penelitian dapat
disebabkan oleh rendahnya kesadaran peternak dalam pengendalian kasus cacingan
dengan memberikan obat cacing dan tingkat sanitasi kandang yang rendah. Prevalensi
cacingan yang terjadi di dominasi oleh infeksi cacing dari klas trematoda
(Pharamphistomum sp, dan Fasciola sp), dan Nematoda (Mecistocirrus sp dan Oestargia
sp.) serta Eimeria. Kasus cacingan dari klas trematoda umumnya banyak terjadi pada
ternak yang dipelihara di lahan basah (sawah) Karena dalam siklus hidup cacing
memanfaatkan siput lymnea sebagai inang antara (hospes intermediate).
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Tabel 1. Hasil Laboratorium Jenis, Prevalensi dan EPG Sampel Gastrointestinal pada
Sapi Penggemukan di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten
Klungkung Bali, tahun 2014
Jenis Sapi
Penggemukan

Jenis Infeksi

Paramphistomum. Sp
Paramphistomum sp
Paramphistomum sp
Mecistocirrus sp
Mecistocirrus sp
Fasciola sp
Negatif
Total

Fasciola.sp
Oestargia.sp
Eimeria

Jumlah sapi
trinfeksi (ekor)
15
1
1
1
1
1
24
44

Persentase
(%)
34
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
54,5
100

Sumber : Laboratorium Parasitologi, Balai Besar Veteriner Denpasar

Paramphistomum sp sangat dominan menginfeksi sapi di lokasi penelitian.
Sejalan dengan beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat prevalensi cacing
Parampistomum sp pada sapi di bali cukup tinggi, diantaranya oleh Beriajaya, dkk
(1981) yang melaporkan 100%, dan Neker (1997) sebanyak 88%.
Cacing
Paramphistomum merupakan jenis cacing trematoda berotot bentuknya kerucut dengan
satu penghisap mengelilingi mulut, dan lainnya pada ujung posterior tubuh. Cacing ini
memiliki ukuran tubuh yaitu panjang 10-12 mm, lebar 2-4 mm dan predileksinya di
lambung ruminansia. Siklus hidup cacing ini mirip dengan cacing Fasciola dengan induk
semang siput genus ; Bulinus, lymnea, Planarbis (Noble and Noble,.1989).
Kasus cacing klas trematoda lainnya yang ditemukan di lokasi penelitian adalah
Fasciola sp. Meskipun tingkat prevalensinya rendah (3,4%), namun cacing ini
merupakan salah satu penyakit strategis pada ternak yang dapat menurunkan produksi
dan produktivitas. Berdasarkan penelitian Woedosari dan Copeman (1997), diacu dalam
Spithill et al., (1999) menyatakan bahwa penurunan berat badan sangat tergantung
pada kemampuan jumlah cacing hati yang menginfeksi. Fasciolosis pada sapi Bali
mampu menurunkan berat badan mencapai 987 gram/ekor cacing/tahun, sapi Ongole
mencapai 234 gram/ekor cacing/tahun, dan pada kerbau betina penurunannya
mencapai 114 gram/ekor cacing/tahun. Hampir sama dengan cacing Paramphistomum
sp, kasus Fasciolosis umumnya terjadi di wilayah lahan basah (sawah) dan lembab,
karena daur hidup cacing sangat cocok dengan keadaan tersebut. Telur yang keluar
melalui tinja akan menetas menjadi larva (mirasidium) dalam waktu 9 hari. Mirasidium
akan akan berenang di dalam air menggunakan silia yang menutupi tubuhnya dan
mencari inang antara (hospes intermediate) berupa siput dari genus lymnea, menembus
jaringan siput dan membentuk sporosis. Pada stadium lebih lanjut setiap sporosis akan
membentuk 5-8 buah redia yang selanjutnya akan membentuk serkaria dan kemudian
diikuti oleh stadium akhir metasercaria yang infektif (Noble and Noble, 1989). Ternak
biasanya terinfeksi oleh cemaran metasercaria yang terdapat pada rumput yang ada di
pematang sawah.
Prevalensi Mecistocirrus sp ditemukan pada 2 ekor sapi yaitu sebesar 4,6%.
Mecistocirrus merupakan cacing dari klas nematode, dimana siklus hidup cacing ini
sangat panjang terjadi dalam tubuh hospes yang terdiri dari 4 tahap. Dampak yang
ditimbulkan dari infeksi parasit gastrointestinal adalah dapat memicu terganggunya
metabolisme mineral tubuh seperti menurunnya absorbsi kalsium/phosphor dan
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magnesium. Hal ini berpengaruh pada terganggunya proses penguatan tulang sehingga
pertumbuhan ternak kurang optimal terlebih pada ternak muda. Secara ekonomi
tentunya dapat menyebabkan penurunan tingkat produksi dan harga jual ternak
(Soulsby, 1982).
Oestargia merupakan cacing Nematoda dari family Trchostrongylus. Cacing jenis
ini menyerang abomasum hingga usus halus pada ternak domba, kambing, sapi dan
ruminansia lainnya. Penularan penyakit ini juga bersumber dari makanan yang
mengandung larva infertile dari lingkungan tercemar. Manajemen pengembalaan
penting diperhatikan dalam mencegah penyebaran dan pengendalian penyakit tersebut.
Untuk mengontrol penularan, manajemen pemberian obat anthelmentik (obat cacing)
secara berkala perlu dilakukan (Soulsby 1982). Hampir sama dengan penyakit cacing
lainnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan adalah penurunan berat badan dan produksi
ternak.
Infeksi Eimeria pada sapi di lokasi penelitian cukup rendah yaitu 2,3%. Kasus
Eimeria ini biasanya banyak menyerang pedet maupun induk di lahan kering. Faktor
sanitasi dan kekebalan tubuh ternak sangat berpengaruh pada kejadian penyakit
tersebut. Kertawirawan, dkk. (2011) dalam penelitiannya melaporkan bahwa 20% kasus
infeksi protozoa pencernaan (Eimeria) terjadi pada pedet dan 24% pada induk sapi di
lahan kering. Siklus hidup parasit ini berawal dari keluarnya ookista bersama feses,
kemudian akan terjadi sprulasi 1-2 hari (tergantung spesies dan suhu sekitar). Oosit
yang telah mengalami sporulasi kemudian termakan oleh hewan, selanjutnya ookita
pecah dan terbentuk sporozoit yang menyerang mukosa dan epitel usus. Sprorozoit
kemudian berkembang menjadi schizont, makrogametosit dan mikrogametosit.
Makrogamet dan mikrogamet kawin akhirnya terbentuk zigot/ookiste. Hewan terinfeksi
karena menelan makanan terinfeksi ookiste (Darma dan Putra 1997). Pada pedet
serangan penyakit ini menyebabkan kematian yang tinggi dan tentunya menyebabkan
kerugian besar bagi peternak. Dijelaskan oleh Ernst dan Benz (1986) dalam Quigley
(2001), bahwa penyebab kematian utama pada pedet adalah akibat terjadinya diare
yang menyebabkan banyaknya kehilangan elektrolit dan dehidrasi. Pemberian obat
cacing merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada awal pemeliharaan ternak sapi
karena infeksi cacingan secara tidak langsung dapat menurunkan produksi dan
produktivitas ternak dan bahkan dapat meneyebabkan kematian pada infeksi berat.
KESIMPULAN
Kesimpulan
1. Tingkat prevalensi parasit gastrointestinal pada sapi penggemukan di lokasi
penelitian 45.5% positif terinfeksi dan 54.5% negatif.
2. Tingkat prevalensi Paramphistomum.sp (tunggal) paling dominan menginfeksi yaitu
sebanyak 34 %. Prevalensi Mecistocirrus.sp (tunggal) dan Fasciola sp (tunggal)
masing-masing memiliki tingkat prevalensi 2,3%. Prevalensi infeksi kombinasi
antara Paramphistomum.sp dengan Fasciola sp. dan Paramphistomum.sp dengan
Oestartiga.sp masing-masing adalah 2,3%. Sedangkan prevalensi infeksi kombinasi
antara Mecistocirrus. sp dengan Eimeria juga sebanyak 2,3 %.
3. Parasit yang menginfeksi ada yang bersifat tunggal, ada pula gabungan beberapa
jenis cacing dan atau protozoa sekaligus
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Saran
Pada budidaya ternak sapi upaya pencegahan penyakit cacingan dapat dilakukan
dengan perbaikan pola budidaya, menjaga sanitasi kandang, dan mengolah kotoran
ternak (feses) menjadi kompos yang bertujuan untuk mencegah penyebaran serta
memutus daur hidup parasit. Upaya pengobatan adalah dengan pemberian obat
antiparasit (cacing maupun protozoa) yang bersifat broadspektrum secara berkala atau
di awal fase pemeliharaan.
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UJI ADAPTASI BAWANG MERAH DI LAHAN MARGINAL KALIMANTAN
TENGAH

Suparman
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah
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Pengembangan bawang merah (Allium ascalonicum L.) di Kalimantan Tengah terutama
di lahan pasir kuarsa merupakan upaya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi sekaligus
menekan inflasi. Pengalaman usahatani bawang merah di lahan pasir kuarsa Kalimantan
Tengah menunjukkan produksi yang lebih lebih tinggi dibandingkan di lahan gambut.
Penelitian dilakukan pada bulan Juni - September 2013, di lahan pasir kuarsa, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh
varietas unggul baru bawang merah yang memiliki adaptasi dan produksi tinggi di lahan
pasir kuarsa. Rancangan penelitian ini dilakukan menggunakan rancangan acak
kelompok dengan empat perlakuan varietas unggul baru (VUB) bawang merah yaitu :
Pikatan, Pancasona, Mentes dan Trisula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya
adaptasi varietas Pikatan, Pancasona dan Trisula mampu berproduksi tinggi, masingmasing sebesar 8,25 t/ha, 7,63 t/h, dan 7,07 t/ha serta mempunyai daya adaptasi yang
baik dan berpotensi untuk dikembangkan di lahan pasir kuarsa.

Kata kunci: uji adaptasi, bawang merah, lahan marginal
ABSTRACT

Development of onion (Allium ascalonicum L.) in Central Kalimantan, especially in the
field of quartz sand is an attempt to meet consumption needs and reduce inflation. The
experience onion farming in the field of quartz sand production in Central Kalimantan
showed higher than in peatlands. The study was conducted in June-September, 2013,
in the land of quartz sand, the city of Palangkaraya, Central Kalimantan Province. The
purpose of this study was to obtain new varieties of onion which has high adaptability
and production of quartz sand in the land. The design of this study conducted a
randomized block design with four treatments of new varieties (VUB) onion namely:
Pikatan, Pancasona, and Test the Trident. The results showed that the adaptability of
varieties Pikatan, Pancasona and Trident is able to produce high, each of 8.25 t / ha,
7.63 t / h, and 7.07 t / ha and have good adaptability and potential for land developed
in quartz sand.

Keywords: adaptation test, onion, marginal land

PENDAHULUAN
Lahan marjinal diartikan sebagai lahan yang memiliki potensi rendah sampai
sangat rendah untuk menghasilkan tanaman pertanian (Djaenudin, 1993). Lahan
marjinal terdiri dari tanah, udara, dan air yang memiliki sifat kurang mendukung
pertumbuhan tanaman pertanian yang umum diusahakan. Kondisi tanah yang miskin
hara, memiliki unsur meracun, kekurangan atau kelebihan air, ditunjang iklim yang
basah.(Firmansyah dan Anto, 2013). Hal itu diperlukan upaya perbaikan agar sesuai
bagi peruntukan tanaman pertanian.
Beberapa jenis tanah marjinal yang umum dijumpai di Kalimantan Tengah,
antara lain; 1) Tanah pasir Kuarsa (Regosol Kuarsa atau Quartzipsamment), 2) Tanah
pasir Kuarsa Bergranit (Podsol atau Spodosol), 3) podzolik Merah Kuning (Ultisol), 4)

117

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

sulfat Masam potensial dan Aktual (sulfaquent dan Sulfaquept), dan 5) Gambut
(Histosol).
Sifat kurang mendukung pengembangan komoditas pada tanah Pasir Kuarsa
(Regosol Kuarsa atau euartzipsamment) adalah teksturnya yang didominasi pasir
hampir 90% atau lebih. Tanah pasir kuarsa memiliki peluang ditemukannya mineral
fraksi pasir yaitu kuarsa mencapai 90-97 % dan < I0% berupa kalsedon lapukan
(Firmansyah, 2007).
Kemampuan menahan air pada tanah bertekstur kasar lebih kecil daripada tanah
bertekstur halus. Menurut Hardjowigeno (2003) tanah pasir umumnya jika ditanami
akan lebih mudah kekeringan daripada tanah bertekstur lempung atau liat. Tanah Pasir
Kuarsa ini selain bertekstur kasar; juga sangat miskin hara dan daya memegang unsur
hara juga sangat rendah, sumber unsur hara umumnya dari lapisan organik
dipermukaan tanah. Penambahan unsur hara mutlak diperlukan baik dari pupuk organik
(pupuk kandang, kompos) yang relatif lebih banyak dibandingkan tanah tidak berpasir,
pupuk anorganik (Urea, SP35, KCl, NPK Majemuk, unsur mikro), dan kapur.
Pengembangan bawang di Kalimantan Tengah pada mulanya memiliki kendala
mendasar. Banyak petani yang melakukan penanaman belum yakin apakah bawang
merah dapat membentuk umbi. Hal ini didasarkan pada tanah yang digunakan
merupakan lahan marjinal, ditambah curah hujan yang umumnya tinggi, selain itu para
petani minim dan belum memiliki pengalaman menanam bawang merah.
Keberhasilan budidaya bawang merah varietas Bauji, Super Philip, dan Thailand
yang didatangkan dari Kabupaten Nganjuk ke Palangka Raya tersebut dilakukan di tanah
marjinal yaitu gambut dan pasir kuarsa yang ditanam diluar musim. Pengembangan
lebih lanjut dilakukan pada pertengahan tahun 2013 dengan varietas Super Philips.
Beberapa petani mampu panen terbaik umbi bawang merah kering hingga 12,4 t/ha di
lahan pasir kuarsa, sedangkan di lahan gambut panen terbaik sebesar 5,8 t/ha
(Firmansyah 2014). Satsijati dan Koswara (1993) penelitian lahan gambut MK 1991 di
Karang Agung Ulu pada tanah gambut masih menghasilkan umbi kering 3,95 t/ha.
Pengalaman pengembangan budidaya bawang merah di lahan marjinal terutama
lahan pasir kuarsa menjadi tantangan tersendiri. Meskipun baru dikembangkan di
Palangka Raya, ternyata terdapat hasil panen bawang oleh petani di lahan pasir kuarsa
yang melampaui produktivitas nasional. Ridwan dan Sayekti (2012) produktivitas
bawang merah nasional tahun 2008 mencapai 9,35 t/ha. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa bawang merah bisa dikembangkan di dataran rendah. Di
Kabupaten Berebes telah dilakukan uji adaptasi bawang merah di dataran rendah
menggunakan varietas Maja, Batu Ciwidey, Tanduyung dan Bima Curut dengan produksi
rata-rata 22,4 t/ha – 27,3 t/ha (Kusmana at all, 2009). Di Kalimantan Barat telah
dilakukan uji adaptasi beberapa varietas yang cocok ditanam di lahan gambut seperti
varietas Bauji, Thailand, Philips serta Moujung dimana produktivitasnya bisa mencapai
11 – 12 t/ha umbi kering (Purbiati, 2011).
Kendala yang menyebabkan senjangnya produksi bawang merah di lahan pasir
kuarsa lebih tertuju pada tingginya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
pada tanaman bawang merah. Suhardi (1996) penyebab kegagalan pertanaman
bawang merah di musim hujan lebih banyak disebabkan tingginya kejadian serangan
penyakit. Guna memperkecil senjang hasil, maka diperlukan uji adaptasi varietas unggul
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baru bawang merah yang memiliki adaptasi dan produksi tinggi di lahan pasir kuarsa.
Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan dan menyediakan rekomendasi teknologi
budidaya bawang merah di lahan marginal Kalimantan Tengah
METODOLOGI
Penelitian dilakukan pada bulan Juni - September 2013, di lahan Visitor Plot BPTP
Kalimantan Tengah, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok
dengan empat perlakuan varietas unggul baru (VUB) bawang merah yaitu: Pikatan,
Pancasona, Mentes dan Trisula, serta diulang sebanyak tiga kali. Ukuran petak
percobaan adalah 1 x 2 m, dengan jarak tanam 15 x 20 cm. Pupuk dasar berupa pupuk
kandang ayam dengan dosis 15 t/ha, kapur dolomit 2 t/ha, Pupuk dasar diberikan
sekaligus seminggu sebelum tanam secara merata pada larikan bedengan sedalam 510 cm. Bibit bawang ditanam dengan cara membenamkan seluruh bagian umbi ke
dalam tanah.
Dosis pupuk kimia yang digunakan adalah Urea 200 kg/ha, SP36 100 kg ha, KCl
100 kg/ha, dan NPK Phonska 300 kg/ha. Pupuk SP36 diberikan seluruhnya pada saat
tanam, sedangkan pupuk urea, KCl dan Phonska diberikan pada saat pemupukan
susulan I dan II diberikan pada umur 15 dan 30 hari setelah tanam (HST) masingmasing setengah dosis perlakuan. Penyiraman dilakukan satu kali sehari yaitu pada pagi
hari.
Pengendalian OPT dilakukan secara rutin menggunakan fungisida sistemik
(Amistartop 325 SC) dan kontak (Antracol 70 WP,) secara bergantian setiap 3 hari sekali.
Selain itu dilakukan penyemprotan pada pagi hari dengan air biasa jika malam hari
terjadi hujan atau kabut embun yang tebal. Pengendalian ulat dilakukan saat terjadi
serangan awal. Pengendalian gulma dilakukan secara manual sebanyak tiga kali, yaitu
pada 15, 30, dan 45 HST.
Parameter tanaman bawang merah yang diamati antara lain tinggi tanaman,
jumlah anakan per rumpun, diameter umbi, berat per umbi, dan berat kering. Data hasil
pengamatan di analisis dengan analisis Univariate program SPSS. Apabila perlakuan
berpengaruh nyata (P<0,05) maka diuji lanjut dengan uji Duncan pada taraf nyata 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi tanaman dari 4 varietas yang diuji berkisar antara 30,80-38,75 cm.
Varietas Mentes manampilkan tinggi tanaman yang lebih rendah dibandingkan 3
varietas lainnya. Hasil pengamatan tinggi tanaman memberikan indikasi varietas
Pikatan, Trisula dan Pancasona dapat beradaptasi dengan baik. Varietas Pikatan dan
trisula rerata tinggi tanaman 38,75 cm dan 31,47 cm setara dengan hasil uji adaptasi di
berebes dan nganjuk menampilkan rerata tinggi tanaman 37,03 cm dan 32,12 cm
(Hidayat at al., 2011). Tinggi tanaman varietas Mentes yang ditanam di brebes
mencapai 40,27, sedangkan pada penelitian ini hanya mencapai 30,80 cm (Tabel 1).
Hal tersebut memberikan indikasi bahwa daya adaptasi varietas bawang merah cukup
luas.
Jumlah anakan yang dihasilkan oleh 4 varietas pada penelitian berkisar antara
4,04-7,57 anakan. Jumlah anakan terbanyak diperoleh pada varietas Mentes, yang
119

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

menunjukkan jumlah anakan yang nyata lebih banyak dibandingkan varietas Pikatan
dan Trisula (Tabel 1). Jumlah anakan berhubungan dengan karakter ukuran umbi,
dimana umbi yang berukuran besar memiliki jumlah anakan yang lebih sedikit. Menurut
Sumarni et al. (2012) jumlah anakan bawang merah lebih banyak ditentukan oleh faktor
genetik daripada faktor pemupukan. Untuk mendapatkan jumlah anakan maksimum
pada varietas-varietas yang jumlah anakannya sedikit, mungkin dapat dilakukan dengan
pengaturan jarak tanam. Perlakuan jarak tanam rapat akan menghasilkan jumlah
anakan yang lebih banyak persatuan luas, sehingga meningkatkan hasil per satuan luas
(Kusmana at all, 2009).
Pengamatan pada diameter umbi, terbesar dihasilkan oleh varietas Trisula (2,10
cm), diameter umbi varietas Trisula menunjukkan ukuran umbi yang nyata lebih besar
dari varietas lainnya. Ukuran umbi, warna umbi, bentuk umbi, dan hasil dijadikan kriteria
preferensi petani dalam memilih mutu bawang merah. Semua karakter tersebut
dijumpai pada varietas Trisula. Umbi yang berukuran besar dan berwarna merah lebih
disukai oleh petani dan konsumen serta memiliki nilai jual yang tinggi. Terjadinya
perbedaan diameter umbi disebabkan masing-masing varietas mempunyai karakter
yang berbeda. Jumlah anakan pada masing-masing varietas berpengaruh terhadap
diameter umbi (Sartono et all, 2005).
Tabel 1. Tinggi tanaman, jumlah anakan per rumpun, diameter umbi, berat per umbi
dan berat kering 4 varietas bawang merah.
Perlakuan

Tinggi
Tanaman
(cm)

Jumlah
Anakan Per
Rumpun

Pikatan

38,75 c

5,97 b

1,67 b

5,29 c

8,25 b

Pancasona

34,67 b

6,60 bc

1,41 a

4,56 b

7,63 b

Mentes

30,80 a

7,57 c

1,34 a

2,60 a

4,83 a

Trisula

31,47 a

4,40 a

2,10 c

6,27 d

7,07 b

Diameter Umbi
(cm)

Berat Per
Umbi
(g)

Berat Kering
(t/ha)

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
berbedanya pada uji duncan taraf 5%
Berat per umbi tertinggi dihasilkan oleh varietas Trisula (6,27 g) diikuti oleh
varietas Pikatan (5,29 g), Pancasona (4,56 g), dan Mentes (2,60 g). Berat per umbi
yang dihasilkan oleh keempat varietas tersebut menunjukkan hasil yang berbeda nyata
antar varietas. Perbedaan ini terjadi karena adanya pertumbuhan masing-masing
varietas yang baik. Untuk mendapatkan berat umbi yang tinggi dari setiap varietas
ditentukan oleh faktor lingkungan dan faktor genetik (Putrasamedja et all, 2012).
Faktor-faktor tersebut turut menentukan dalam pertumbuhan, salah satunya adalah
berat umbi. Besar kecilnya umbi juga turut menentukan berat umbi.
Berdasarkan hasil pengamatan berat kering menunjukkan bahwa varietas
Pikatan mampu berproduksi lebih tinggi yaitu 8,25 t/ha, berbeda nyata dengan varietas
Mentes dengan produksi 4,83 t/ha, tetapi tidak berbeda nyata dengan varietas
Pancasona dan Trisula (Tabel 2). Pebedaan ini menunjukkan adanya suatu
pertumbuhan yang optimal disertai tingkat adaptasi masing-masing varietas. Selain
faktor eksternal, faktor genetik juga berperan dalam pertumbuhan sampai produksi
(Sartono, 2010). Hasil optimal bawang merah juga dipengaruhi oleh waktu tanam.
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Penanaman pada bulan Juli-September merupakan waktu terbaik, sedangkan
penanaman pada bulan januari-februari merupakan musim terburuk. Hal ini diduga
berhubungan erat dengan adanya serangan hama dan penyakit antraknosa (Suhardi,
1996).
KESIMPULAN
1. Semua varietas bawang merah yang diuji dapat beradaptasi pada lahan marginal
pasir kuarsa Kalimantan Tengah, yang ditandai dengan pertumbuhan dan hasil yang
cukup baik.
2. Varietas Pikatan berpotensi hasil lebih tinggi (8,25 t/ha), sedikit melebihi daya hasil
varietas Pancasona (7,63 t/ha) dan Trisula (7,07 t/ha). Ketiga varietas tersebut
memiliki potensi untuk dikembangkan di lahan pasir kuarsa.
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ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk mengetahui kontribusi usaha penggemukkan Sapi Bali
terhadap pendapatan peternak. Peternakan sapi selain menghasilkan daging juga
menghasilkan limbah. Dimana limbah yang dihasilkan mampu memberikan tambahan
penghasilan bagi peternak diantaranya adalah kotoran (feses) sapi yang diproses
menjadi pupuk organik. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari 2014 di Kelompok
Tani Ternak Setiawan Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan,.Kabupaten Tabanan.
sebagai salah satu wilayah pengembangan usaha penggemukan sapi berikut
pengolahan limbah sebagai pupuk organik padat dan cair (Bio Urine). Metode yang
digunakan adalah deskriptif, penentuan sampel secara purposive. Parameter yang
diamati pada analisis usahatani ini adalah keuntungan dan kelayakan usaha dengan R/C
ratio. Hasil pengkajian menunjukkan dalam satu siklus produksi ( 6 bulan ) usaha
penggemukkan sapi memberikan Kontribusi sebesar Rp. 117.000.000,- ditambah
dengan hasil sampingan sebanyak Rp. 675.000,- dari limbah ternak. Sehingga total
penerimaan adalah sebesar Rp. 117.675.000,-. Nilai R/C Ratio diperoleh sebanyak 1,60
sedangkan dari usaha pengolahan limbah padat sapi menjadi pupuk organik sebesar
Rp. 788.400.000,-/tahun nilai R/C ratio 1,68, pupuk organik cair (bio urine) sebanyak
Rp. Rp. 224.520.000,-./tahun dengan R/C ratio 5,41 yang berarti layak untuk
dilaksanakan sebagai usaha produktif ditingkat petani

Kata kunci : Kontribusi, penggemukan Sapi, pupuk padat
ABSTRACT

The study was conducted to determine the Bali cattle fattening business contribution to
the revenue of farmers. In addition to producing beef cattle farms also produce waste.
Where the waste is produced can provide additional income for farmers including the
feces of cattle that are processed into organic fertilizer. The event was held in January
2014 at the Farmers Livestock Setiawan Kelating Village, District Kerambitan, Tabanan
as one of the region following the development of fattening cattle waste treatment as
liquid and solid organic fertilizer (Bio Urine). The method used was descriptive, by
purposive sampling. The parameters were observed in the analysis of farming are the
advantages and feasibility of the R/C ratio. The study showed in one production cycle
(6 months) cattle fattening business provides Contributions Rp. 117.000.000,- plus the
byproduct of Rp. 675.000,- from livestock waste. So the total receipts amounted to Rp.
117 675 000,-. Rated R/C Ratio obtained by 1,60, while from the business of processing
solid waste into organic fertilizer cow Rp. 788.400.000,- /year value of R/C ratio of 1,68,
a liquid organic fertilizer (bio urine) as much as Rp. Rp. 224 520 000,-/year, with R/C
ratio of 5,41, which means feasible as productive enterprises for farmers.

Keywords: Contributions, fattening Cattle, solid fertilizers
PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, diharapkan pada tahun 2014
Indonesia mencapai swasembada daging yakni 90% terpenuhi dari dalam negeri dan
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10% berasal dari luar negeri (Anon, 2009). Produksi daging ternak utama nasional
tahun 2009 berjumlah 2.197 ribu ton, naik 116 ribu ton atau 5,57 persen dibandingkan
dengan produksi tahun 2008. Produksi daging sapi potong tahun 2009 berjumlah 405
ton, naik 12,00 ribu ton atau 3,05 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2008
(Kementerian Pertanian, 2010), ini merupakan potensi pasar yang sangat besar untuk
mengembangkan usaha ternak sapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
peternak.
Pemerintah Provinsi Bali menempatkan sapi bali sebagai komoditas unggulan
daerah, oleh sebab itu sapi bali mendapat prioritas utama untuk dikembangkan. Dasar
kebijakan ini adanya fakta bahwa selama beberapa tahun terakhir sapi bali memberikan
kontribusi yang sangat nyata terhadap perekonomian daerah bali, baik dalam bentuk
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat maupun dari sisi penyediaan
daging secara regional. Secara sosial ekonomi keberadaan sapi bali mempunyai peranan
yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan dan mengurangi
pengangguran. Pada tahun 2011 Bali memiliki populasi sapi sebanyak 639.793 ekor
sementara hasil sensus pada tahun 2013 tercatat populasi sapi tercatat sebanyak
478.706 ekor dimana telah terjadi penurunan populasi sapi sebanyak 161.087 atau
25,18% ( BPS Propinsi Bali,2013 ) Khususnya Kabupaten Tabanan pada tahun 2011
tabanan mampu memberikan pasokan sebesar 40 persen dari total kiriman ke Jakarta
sehingga Bupati Tabanan berusaha mendongkrak pertumbuhan usaha ternak sapi Bali
di Tabanan. Namun Jumlah sapi Bali di Tabanan pada tahun 2013 mengalami penurunan
di bandingkan pada tahun sebelumnya dari sebanyak 67.412 ekor pada tahun 2011
menjadi 48.045 pada tahun 2013 hal ini disebabkan karena banyak petani yang menjual
ternak sapinya karena ingin memperoleh harga tinggi akibat dari pemberhentian impor
oleh pemerintah. (BPS Kabupaten Tabanan, 2013)
Permasalahan mendasar usaha pemeliharaan sapi adalah, biaya produksi yang
cukup tinggi, harga daging sapi yang berfluktuasi, dan lamanya waktu pemeliharaan
sehingga kurang diminati oleh pengusaha karena dianggap secara ekonomis perputaran
modal terlalu lambat. Akan tetapi apabila usaha penggemukan sapi dilakukan, apalagi
dengan manajemen dan teknologi sepertinya permasalahan ini dapat diatasi. Usaha
penggemukan sapi apabila dikelola secara intensif menggunakan kandang permanen,
manajemen modern, pakan yang terkontrol dengan baik pertumbuhannya mampu
mencapai 0,6-1,0kg/hari (Suparta dan Budiartha, 2010). Terkait dengan potensi dan
permasalahan usaha pemeliharaan sapi bali tersebut maka perlu dilakukan analisis
tentang bagaimana kelayakan usaha penggemukan sapi bali sehingga dapat diperoleh
suatu gambaran tentang layak atau tidaknya usaha penggemukan sapi bali oleh
Kelompok Tani Ternak Setiawan di Banjar Sangging, Desa Kelating, Kecamatan
Kerambitan, Kabupaten Tabanan.

METODOLOGI
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian
dilaksanakan di desa Klating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan yang
ditentukan secara purposive pada Kelompok Tani Ternak Setiawan dengan jumlah sapi
penggemukan sebanyak 10 ekor. Pengkajian dilaksanakan pada bulan Maret sampai
Agustus 2014. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data primer
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dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara
langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan (Questionare) Data sekunder
diperoleh dari berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian ini dan
berbagai literatur lainnya sebagai pendukung dalam penyusunan hasil penelitian.
Metode analisis yang digunakan dalam pengkajian ini adalah analisis pendapatan,
analisis kelayakan (Soekartawi, 2002). Analisis usahatani dilakukan selama satu kali
proses produksi (6 bulan) menggunakan pendekatan dengan rumus:
Pd = TR – TC
TR = Y . Py
TC = FC + VC
Keterangan:
Pd
TR
TC
FC
VC
Y
Py

= pendapatan usahatani
= total penerimaan (total revenue)
= total biaya (total cost)
= biaya tetap (fixed cost)
= biaya variabel (variabel cost)
= produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani
= harga Y

Lebih lanjut dilakukan analisis kelayakan menggunakan rumus:
a = R/C
Keterangan:
a = R/C ratio
R = penerimaan (revenue)
C = biaya (cost)
Kriteria keputusan yaitu: R/C
>1, usahatani menguntungkan (tambahan
manfaat/penerimaan lebih besar dari tambahan biaya. R/C < 1, usahatani rugi
(tambahan biaya lebih besar dari tambahan penerimaan), R/C= 1, usahatani impas
(tambahan penerimaan sama dengan tambahan biaya).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Usahatani Sapi Penggemukan
Usaha sapi penggemukan dilaksanakan dalam satu siklus produksi sampai
dengan terjualnya sapi tersebut Total biaya yang dikeluarkan adalah senilai Rp.
73.640.000,- untuk usaha sebanyak 10 ekor sapi penggemukan. Lama penggemukan
dilakukan selama 6 bulan pemeliharaan, hal ini dimungkinkan karena bobot awal sapi
telah mencapai 300 kg/ekor. Tenaga kerja total untuk pemeliharaan mencapai Rp.
1.500.000,- untuk satu siklus produksi. Biaya telah mencangkup kandang (penyusutan)
beserta alat-alat pendukung yang digunakan, pakan (rumput maupun pakan tambahan)
ditambah obat-oabatan selama penggemukan. Dari sisi penerimaan telah
memperhitungkan manfaat sampingan berupa limbah kotoran sapi berupa feses dan
urine sapi, namun dalam kondisi masih mentah (belum prosesing) selanjutnya dapat
dilihat pada tabel 1.
Penerimaan diperoleh dari 10 ekor sapi dengan rata-rata bobot 390 kg/ekor
dengan harga saat itu sebesar Rp. 30.000,-/kg hidup adalah sebanyak Rp.
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117.000.000,- ditambah dengan hasil sampingan sebanyak Rp. 675.000,- dari limbah
ternak. Sehingga total penerimaan adalah sebesar Rp. 117.675.000,-. Nilai R/C Ratio
diperoleh sebanyak 1,60 yang berarti layak untuk dilaksanakan sebagai usaha produktif
ditingkat petani (criteria R/C Ratio > 1).
Tabel 1. Analisis Usahatani Sapi Penggemukan di Kelompok Tani Ternak Setiawan
Kabupaten Tabanan.
NO

URAIAN

A. Biaya-Biaya
1.
Pengeluaran
2.
Biaya Variabel
1. Pembelian Bibit Bakalan Sapi Bali
2. Hijauan Makanan Ternak (HMT)
3. Pakan(Polard 1 kg/ekor/hari
5. Vitamin dan Obat-obatan
6. Biaya Listrik
7. Beli tali pengikat (5 m/ekor)
8. Peralatan kandang
- Skop
- Cangkul
- Arco
Jumlah
3.
Biaya Tetap
Ongkos Tenaga kerja
Penyusutan Kandang 20 tahun
Jumlah
Total Biaya (Variabel + Tetap)
B. Penerimaan
1. Penjualan Sapi (Target 390Kg/
sebanyak 10 ekor
2. Penjualan feses mentah
3. Penjualan Urine
C. Total Penerimaan
D. Keuntungan
E. R/C Rasio

JML

SAT

HARGA
(Rp)

JML. BIAYA
(Rp)
73.640.000

10
54.000
1.800
10
6
50

Ekor
Kg
Kg
Paket
bulan
meter

6.000.000
100
2.500
40.000
10.000
2.000

60.000.000
5.400.000
4.500.000
400.000
60.000
100.000

1
1
1

buah
buah
buah

15.000
50.000
340.000

15.000
50.000
340.000
70.865.000

1
1

OB
unit

1.500.000
1.275.000

1.500.000
1.275.000
2.775.000
73.640.000

3.900
32.400

Kg
Kg

30.000
10

117.000.000
324.000

14.040

Liter

25

351.000
117.675.000
44.035.000
1.60

Keterangan : Data Primer Diolah
Analisis Usahatani Pengolahan Pupuk Organik
Peternakan sapi selain menghasilkan daging maupun anakan juga menghasilkan
limbah. Dimana limbah yang dihasilkan mampu memberikan tambahan penghasilan
bagi peternak diantaranya adalah kotoran (feses) sapi yang diproses menjadi pupuk
organik. Pada pengolahan pupuk padat diperlukan beberapa tahapan sebelum pupuk
siap diaplikasikan pada tanaman. Dalam proses pembuatan pupuk tersebut dibutuhkan
beberapa komponen pembiayaan, seperti: fermentor, serbuk gergaji dan peralatan lain
agar menjadi pupuk dalam kemasan menarik untuk dipasarkan. Rata-rata produksi
pupuk dalam sehari adalah 5,4 ton, sehingga dalam satu tahun pupuk yang dapat diolah
adalah sebanyak 1.971 ton.
Analisis usaha pupuk organik padat juga memperhitungkan bahan baku pupuk
dengan nilai yang berlaku ditingkat petani, yaitu sebesar Rp. 10,-/kg. Biaya lain terdiri
dari tenaga kerja harian senilai Rp. 50.000,-/hok serta nilai penyusutan bangunan
tempat pengolahan limbah. Sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.
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469,859,000,-. Produksi yang dihasilkan berupa pupuk siap pakai dalam kemasan
penjualan adalah sebesar 1.314 ton dengan harga penjualan Rp. 600/kg, sehingga
diperoleh penerimaan sebesar Rp. 788.400.000,-/tahun. Pendapatan diperoleh setelah
penerimaan dikurangi seluruh biaya dikeluarkan adalah sebesar Rp. 318.541.000. Pada
tabel 2 terlihat nilai R/C Ratio sebesar 1,68 yang mengisyaratkan bahwa usaha
pengolahan limbah padat sapi menjadi pupuk organik cukup layak untuk diusahakan.
Tabel 2. Analisis Usahatani Pupuk Organik Padat (feses sapi) di Kelompok Tani Ternak
Setiawan Kabupeten Tabanan.
NO

URAIAN

A. Biaya-biaya
1.
Biaya Investasi
Bangunan pengolahan limbah
Biaya Variabel
1. Kotoran Bahan Kompos 90 %
2. Serbuk gergaji 10 %
3. Cangkul
4. Terpal ukuran 4 x 5 m
5. Pengayakan manual
6. Plastik kantong kapasitas 25 kg
7. Biaya Labeling kemasan (sak)
8. Fermentor EM4 (1 liter utk 1
ton)
9. Sprayer
10. Listrik
11. NPK (Rp 5.000/kg)
Jumlah
3.
Biaya Tetap
Ongkos Tenaga kerja
Jumlah
Total Biaya (Investasi+Variabel+Tetap)

SAT

HARGA
(Rp)

Unit

500.000

500.000

kg
Kg
buah
Lembar
buah
lembar
Kampil

10
24
50.000
150.000
50.000
800
150

19.710.000
5.256.000
500.000
750.000
100.000
192.000
36.000

6
1
12
6

liter
unit
Bulan
kg

15.000
70.000
25.000
5.000

90.000
70.000
300.000
30.000
469.859,000

8.760

HOK

50.000

438.000.000
438.000.000
104.275.000

600

788.400.000
788.400.000
318.541.000
1,68

JML

1

JML. BIAYA
(Rp)

2.

B. Penerimaan
Penjualan kompos (Rp))
C. Total Penerimaan
D. Pendapatan
E. R/C Rasio

1.971.000
219.000
10
5
2
240
240

1.314.000

Kg

Keterangan : Data Primer Diolah
Analisis Usahatani Pengolahan Bio Urin
Usaha pembibitan dan penggemukan sapi disamping menghasilkan pupuk
organik padat juga diperoleh hasil ikutan berupa limbah cair (urine sapi) sebagai pupuk
organik cair (bio urine). Sama halnya dengan pupuk padat yang diproduksi, pada proses
pembuatan pupuk cair juga memerlukan peralatan, tenaga dan biaya bahan sarana
pengolahan.
Produksi pupuk cair yang dihasilkan sejauh ini sangat berpeluang untuk
diusahakan, disamping sangat bagus sebagai perangsang tumbuh tanaman, dari sisi
nilai ekonomi sangat menguntungkan. Hal ini terlihat dari harga ditingkat konsumen
yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 17.000,-/liter. Pupuk cair tersebut dijual dalam
bentuk kemasan-kemasan yang sedemikian menarik dan praktis bagi konsumen. Pangsa
pasar yang dituju dominan kepada kalangan penghoby/penggemar tanaman hias
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maupun tanaman pekarangan lainnya. Seperti ditunjukkan pada (tabel 3) dari seluruh
komponen kebutuhan sarana prasarana dibutuhkan biaya produksi sebesar Rp.
50.880.000,- dan nilai penerimaan diperoleh sebesar Rp. 224.520.000,-. Jumlah
tersebut sangat bernilai tinggi dibandingkan total biaya yang dibutuhkan, sehingga nilai
R/C Ratio diperoleh juga sangat tinggi (5,41) yang berarti sangat layak untuk
diusahakan.
Tabel 3. Analisis Usahatani Pupuk Organik Cair (Bio Urine) di Kelompok Tani Ternak
Setiawan Kabupaten Tabanan.
NO

URAIAN

SAT

HARGA
(Rp)

1

Paket

4.250.000

4.250.000
4.250.000

18.000
18.000
18.000
18
12

liter
botol
Buah
Liter
bulan

25
1.500
1.000
15.000
5.000

450.000
27.000.000
18.000.000
270.000
60.000
45.780.000

12
1

HOK
Unit

50.000
250.000

600.000
250.000

JML

A. Biaya-biaya
1.
Biaya Investasi
Peralatan Bio Urine
Jumlah
2.
Biaya Variabel
1. Urin
2. Botol 1 liter
3. Labeling botol
4. Fermentor EM
5. Biaya Listrik
Jumlah
3.
Biaya Tetap
Ongkos Tenaga kerja
Penyusutan Bangunan
Jumlah
Total Biaya (Investasi+Variabel+Tetap)
B. Penerimaan
Penjualan pupuk cair ( Bio Urine)
C. Total Penerimaan
D. Pendapatan
E. R/C Rasio

JML. BIAYA
(Rp)

850.000
50.880.000
16.200

Liter

17.000

275.400.000
275.400.000
224.520.000
5,41

Keterangan : Data Primer Diolah
KESIMPULAN
1.

2.

3.

Usaha penggemukan sapi potong yang dilaksanakan oleh kelompok tani
Ternak Setiawan dalam satu siklus produksi ( 6 bulan ) memberikan kontribusi
sebesar Rp. 117.000.000,- ditambah dengan hasil sampingan sebanyak Rp.
675.000,- dari limbah ternak. Sehingga total penerimaan adalah sebesar Rp.
117.675.000,-. Nilai R/C Ratio diperoleh sebanyak 1,60 yang berarti layak untuk
dilaksanakan sebagai usaha produktif ditingkat petani
Usaha pengolahan limbah padat sapi menjadi pupuk organik memberikan
kontribusi sebesar Rp. 788.400.000,-/tahun nilai R/C ratio 1,68, pupuk organik
cair (bio urine) sebanyak Rp. Rp. 224.520.000,-./tahun dengan R/C ratio 5,41
Manajemen pengelolaan peternakan sapi Bali secara intensif dengan menerapkan
sistem dan konsep agribisnis mampu meningkatkan pendapatan petani di
pedesaan
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ABSTRAK

Kegiatan dilakukan di Desa Pengeragoan Kecamatan pekutatan kabupaten jembrana
yang merupakan desa teripilih untuk kegiatan Program Demplot Sapi Pembibitan
Terintegrasi (DSPT) pada trahun 2013 dengan zona agroekosistem lahan kering dataran
rendah beriklim kering. Ketinggian tempat berkiran antara 0 sampai dengan lebih
kurang 550 m dpl dengan tipografi miring dan bergelombang. Perencanaa dan
implementasi DSPT memerlukan dukungan data, infornasi yang akurat dan lengkap.
Inventarisasi potensi sumberdaya meliputi biofisik dan eksisting teknologi di lokasi
kegiatan. Data infomasi tersebut dikumpulkan melalui survai lapangan dengan metode
Participatory Rural Appraisal PRA. Dalam pelaksanaan PRA diperoleh tanaman dominan
diusashakan berturut-turut antara lain kakao, kelapa, pisang dan padi sawah dan ternak
adalah sapi pembibitan, babi ayam kampung serta diranking sesuai dengan
permasalahannya. Masalah yang dihadapi pada tanaman kakao antara lain produksi
rendah, serangan hama penggerek buah kakao (PBK) Conoppomorpha cramerella
(Snell) dan penyakit busuk buah Phytophtohora palmivora (Butl). Inovasi teknologi
yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain dengan budidaya
pada tanaman yang produktivitasnya rendah melalui pemupukan, pemangkasan,
penjarangan buah yang terserang PBK, pembuatan rumah/sarang semut hitam,
pembuatan rorak, dan sanitasi kebun, dan panen dan penjemuran biji kakao.

Kata kunci : PRA, Tanaman kakao, Inovasi teknologi
ABSTRACT

The activities carried out in the village of Pengeragoan, Pekutatan District of Jembrana
which is selected villages for activities Cattle Breeding Integrated Demonstration
Program (DSPT) in 2013 with a zone of dry land agro ecosystem lowland dry climates.
Berkiran altitude between 0 to approximately 550 m above sea level with typography
sloping and undulating. DSPT stats and implementation require support of data,
accurate information and complete. Inventory potential resources includes biophysical
and the existence of technology in the location of activities. The information data is
collected through a field survey by the method of Participatory Rural Appraisal PRA. PRA
acquired in the implementation of the dominant plants cultivated row include cocoa,
coconut, banana and rice paddy fields and livestock are cattle breeding, chicken and
pork is ranked according to its problems. Problems facing the cocoa crop include lower
production, attacks cocoa borer (CPB) Conoppomorpha cramerella (Snell) and fruit rot
disease Phytophtohora palmivora (Butl). Technological innovations that can be applied
to resolve the issue, among others, with the cultivation of the plants that are low
productivity through fertilization, pruning, fruit thinning attacked PBK, manufacturing
home / nest of black ants, manufacture rorak, and field sanitation, and harvesting and
drying of cocoa beans.

Keywords: PRA, cocoa plants, technological innovation
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PENDAHULUAN
Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km2 atau 0,29
persen dari luas kepulauan Indonesia. Provisi Bali terbagi kedalam kelapan kabupaten
dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung,
Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Diantara kesembilan kabupaten/kota
tersebut, Kabupaten Jembrana memiliki luas 841,80 km2 (14,93%) dari luas Propinsi Bali
(BPS, Bali 2010). Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, Bali
memiliki luas wilayah 2.782,99 Ha, perkebunan 586,62 Ha, atau 21,07 persen dari luas
wilayah Desa Pengeragoan. Komoditas unggulan perkebunan adalah kakao dengan
produksi berkisar 700 – 850 kg ha-1. Produksi tersebut tergolong rendah jika
dibandingkan dengan klon-klon unggul yang dapat mencapai produksi satu ton, seperti
ICS 60 (1.500 kg ha-1 ), hibrida (2.000 kg ha-1 ) dan lain-lain (Anonim, 2003).
Salah satu kegiatan Kementerian Pertanian yang dimulai oleh Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian adalah Program Demplot Sapi Pembibitan Terintegrasi
(DSPT). Aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pertanian
berkelanjutan dan melestarikan lingkungan. Berdasarkan prinsip, ciri dan tujuan DSPT
maka berbagai inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh BPTP maupun Balit
selanjutnya dapat mendukung, memperkuat penyebarluasan teknologi ditingkat petani
untuk mengoptimalisasikan system usahatani intensifikasi dan diversifikasi. Sasarannya
adalah agar mampu meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan petani yang
layak.
Bertitik tolak dari kondisi riil di atas maka usaha yang dapat dilakukan untuk
memperoleh keseragaman, produktivitas dan mutu biji kakao adalah melalui inovasi
teknologi budidaya pada tanaman yang produktivitasnya rendah melalui pemupukan,
pemangkasan, penjarangan buah yang terserang PBK, pembuatan rumah/sarang semut
hitam, pembuatan rorak, dan sanitasi kebun, dan panen dan penjemuran biji kakao.
Adapun tujuan kajian ini adalah untuk mendiseminasikan paket inovasi teknologi
budidaya tanaman kakao yang telah ada kepada petani pengguna serta agar mampu
meningkatkan nilai tambah dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
METODOLOGI
Kajian dilakukan di Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana
yang ditentukan secara purposive, demikian halnya dengan petani koperator juga
ditentukan secara sengaja. Metode pengambilan data melalui kegiatan PRA
(Participatory Rural Appraisal), survey dan pengamatan hasil dilapangan. Kegiatan
dilakukan pada satu tahun anggaran di TA. 2013. Data sekunder diperoleh dari dinas
(instansi) terkait. Selanjutnya dilakukan tabulasi data dan analisis hasil.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Wilayah
Desa Pengeragoan merupakan desa yang sangat subur dengan corak
masyarakatnya yang majemuk sebagian besar yang bermata pencaharian sebagai
petani tanaman perkebunan dan tanaman pangan. Selain usahatatani juga sebagai
usaha peternakan sapi pembibitan.
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Kawasan pertanian pedesaan yang mata pencahariannya antara petani dan
perdagangan/jasa. Disamping itu Desa Pengeragoan merupakan jalur penghubungan
dengan pusat kota Kabupaten Jembrana dengan Pusat Kota Denpasar, akses ke kota
sangat mudah dijangkau, mobilitas masyarakat cukup tinggi karena banyak dilewati
dengan angkutan umum.
Desa Pengeragoan terletak 37 km dari kota Jembrana dan 58 km dari ibukota
propinsi Bali (Denpasar). Batas Desa Pengeragoan di sebelah timur berbatasan dengan
wilayah Kabupaten Tabanan, sebelah barat berbatasan dengan desa Gumbrih, sebelah
Utara berbatasan dengan desa Tista kecamatan Busungbiu kabupaten Singaraja, dan
selebah selatan adalah laut Samudra. Dewasa ini, penduduk desa Pengeragoan
mencapai 4033 jiwa yang terdiri atas 2021 jiwa laki-laki (50,11%) dan 2012 jiwa
perempuan ( 49,89%) yang terdiri dari 912 kepala keluarga (KK). Dari total penduduk
tersebut, sebanyak 67,84 % merupakan penduduk dalam usia kerja yang berada dalam
kisaran 15 sd. 45 tahun.
Desa Pengeragoan memiliki luas wilayah 2.782,99 Ha, terdiri dari sawah 69,17
Ha, tegalan 284,68 Ha, perkebunan 586,62 Ha, pekarangan 85,15 Ha dan hutan Negara
1,483 Ha. Komoditas yang dikembangkan di Desa Pengeragoan antara lain : tanaman
padi 170,23 Ha, kedele 8 Ha, dan kacang hijau 2 Ha, kacang panjang 0,88 Ha, jeruk
siam, jambu biji, duku, papaya, pisang, sawo, nenas,dan rambutan, kelapa 292,56 Ha,
kopi 20,46 Ha, vanili 1,95 Ha, cengkeh 157,04 Ha, dan kakao 128,99 Ha, sapi 830 ekor,
kambing 670 ekor, ayam 16,800 ekor dan itik 475 ekor.
Luas sawah irigasi ½ teknis di Desa Pengeragoan 92 Ha dengan distribusi
pemilikan sebagai berikut : 1) Luas pemilikan < 0,5 Ha sebanyak 15 RTP ( 6,73 %); 2)
Luas pemilikan 0,5 – 1,0 Ha sebanyak 82 RTP ( 36,77 %); 3) Luas pemilikan > 1,0 Ha
sebanyak 126 RTP ( 56,50 %). Dari gambaran klsafikasi pemilikan tersebut diperkirakan
rata-rata pemilikan lahan sawah di Desa Pengeragoan  0,41 Ha. Sedangkan luas
tegalan di Desa pengeragoan  761,82 Ha dengan distribusi pemilikan sebagai berikut
: 1) Luas pemilikan < 0,5 Ha sebanyak 130 RTP ( 36,01 %); 2) Luas pemilikan 0,5 –
1,0 Ha sebanyak 207 RTP ( 57,34 %); dan 3) Luas pemilikan > 1,0 Ha sebanyak 24 RTP
( 6,65 %). Dari gambaran klasifikasi pemilikan tersebut diperkirakan rata-rata pemilikan
lahan tegalan di Desa Pengeragoan  1,55 Ha. Penguasaan lahan sawah dan tegalan
dalam hal klasifikasinya (Tabel 1).
Tabel 1. Frekuensi petani dalam penguasaan lahan sawah dan lahan tegalan/kebun.
No.
1

2

Penguasaan lahan sawah
dan tegalan/ladang
a. Lahan sawah
b. Total luas lahan
sawah
c. Rata-rata penguasaan
yang diusahakan
a. Lahan tegalan/ladang
b. Total luas lahan
tegalan/ladang
c. Rata-rata penguasaan
yang diusahakan

0,5 Ha,
15 RTP

Klasifikasi penguasaan lahan
5–1,0 Ha
< 1,0 Ha
Tidak memiliki lahan
82 RTP
126 RTP
132 RTP
92 Ha
0, 26 Ha

130 RTP

207 RTP

24 RTP
761,82 Ha

130 RTP

1,55 Ha
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Inovasi Budidaya kakao
Permasalahan yang dihadapi dalam budidayan tanaman kakao meliputi :
produktivitas rendah, serangan hama dan penyakit, tanaman penaung rusak,
pemangkasan kakao tidak diperhatikan, pemupukan kurang benar, mutu hasil rendah.
Disamping faktor teknologi budidaya yang belum memadai, tanaman kakao petani di
Desa Pengeragoan sebagian besar berasal dari klon unggul generasi pertama, dan
tanamannya sudah tua. Umur tanaman antara 10 sampai 17 tahun, tentu antar cabang
dan ranting dalam pertanaman saling menutupi. Produksi biji kakao kering jual di Desa
Pengeragoan rata-rata sebesar 534,9 kg/ha/tahun atau 35,66% dari potensinya.
Namun, produksi biji kakao kering sortasi dan terfermentasi yang dianggap baik hanya
sebesar 374,4 kg/ha/tahun atau 24,96% dari potensinya. Diketahui bahwa potensi
produksi kakao generasi pertama tersebut mencapai 1500 kg/ha/tahun pada kondisi
normal dengan mutu baik. Perkembangan input tenaga kerja (HOK) terhadap hasil
kakao (Gambar 1).

Input Tenaga Kerja (HOK) Terhadap Hasil Kakao
3, 9%

4, 12%5, 15%

Pemangkasan

6, 18%
15, 46%

Pemupukan
Rorak
Panen dan Jemur
Proses Sortasi dan
Fermentasi

Gambar 1. Input tenaga kerja terhadap hasil kakao di Desa

Pengeragoan,Jembrana
Rata-rata luas lahan dan
populasi tanaman kakao yang dikelola per petani di
Desa Pengeragoan seluas 0,5 ha dan 600 pohon per hektar dengan fenotif sangat
beragam. Kondisi ini disebabkan oleh teknologi budidaya tanaman kakao sebelumnya
tidaklah seperti dewasa ini. Sangat terbukti kakao di kebun petani mencapai ketinggian
diatas 3 meter, dengan menumbuhkan 2 sampai 3 jorquet, disamping kebanyakan klon
unggul generasi pertama. Kondisi tanaman pada tahun 2010 menurun dari sisi
produktivitas.
Introduksi teknologi yang diaplikasikan pada kegiatan demplot terintegrasi
antara lain : (1) pemangkasan, (2) pemupukan dan pembuatan rorak, (3) pengendalian
hama dan penyakit, (4) panen dan (5) penjemuran biji, sortasi dan fermentasi. Kelima
komponen tersebut sengaja dipilih sesuai permasalahan yang dihadapi, tetapi untuk
mencapai target yang diinginkan tidaklah semudah dibayangkan atau dalam waktu yang
relatif singkat.
Adapun petani yang melaksanakan kegiatan introduksi paket teknologi budidaya
tanaman kakao sebagai demplot percobaan atau sebagai unit percontohan dengan luas
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areal seluas 1,00 hektar dan dibandingkan dengan budidaya tanaman kakao cara petani
seluas 3,20 hektar (Tabel 2).
Tabel 2. Kegiatan Introduksi Paket Teknologi Budidaya Tanaman Kakao Sebagai
Demplot Percobaan dengan Luas 1 hektar.
Nama Petani

I
I
I
I
I

Ketut Sarka
Wayan Sukarta
Nyoman Sunarta
Made Budiana
Ketut Sudana

Jumlah

Total Kepemilikan Lahan (Ha)

Jumlah
Tanaman

Cara
Petani

Teknologi

Jumlah

0,70
0,40
0,30
0,60
0,20

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,90
0,60
0,50
0,80
0,40

800
500
450
700
350

2,20

1,00

3,20

2,800

Teknologi Budidaya
kakao

(Pohon)
Teknologi budidaya
tanaman antara lain :
 pemupukan
 pemangkasan
 penjarangan buah
yang terseranag PBK
 pembuatan rumah /
sarang semut hitam
 pembuatan rorak
sanitasi kebun

Pemupukan
Lahan merupakan sumberdaya alam yang harus dimanfaatkan secara bijaksana
dan berkesinambungan. Pemanfaatan lahan untuk budidaya kakao yang
memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lahan akan menjamin kualitas lahan tetap
baik, sehingga proses produksi tanaman yang tumbuh di atasnya dapat berlangsung
terus menerus. Sebagian besar kebun kakao petani di Desa Pengeragoan tidak
menggunakan pupuk an organik atau organik dalam dosis yang terbatas.
Pemupukan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan hasil panen.
Untuk mendapatkan efek maksimal dari penggunaan pupuk ada beberapa hal yang
harus menjadi perhatian dan dilakukan sesuai dan mencukupi, waktu pemupukan harus
tepat dan cara pemberian (Syafuddin dan Basrum, 2007). Pemupukan salah satu
komponen teknologi yang merupakan faktor yang menentukan bagi pertumbuhan
tanaman dan produksi. Pemupukan dapat dengan anorganik maupun organik, dengan
memanfaatkan limbah kulit melalui pemangkasan. Teknologi ini akan meningkatkan
produksi mencapai 15-20% (Yusmasari, et al. 2003).
Kegiatan pelaksanaan pemupukan pada tanaman kakao dengan menggunakan
pupuk organik padat/kompos Rummino Bacillus (RB) berkisar antara 5 – 10 kg/pohon
dengan cara dibenamkan papada lubang pupuk atau rorak dan pemberian pupuk
organik cair/biourine diberikan berkisar antara 3 – 6 liter/pohon, yang aplikasinya
secara kocor pada saat pemberian pupuk kompos. Pelaksanaan pemupukan dua kali
setahun pada awal musim hujan.
Pemupukan tanaman kakao dilakukan setelah kegiatan pemangkasan, biasanya
pada awal musim hujan. Sehingga pupuk mudah diserap oleh tanaman karena
kandungan air dalam tanah masih tersedia.
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Pemangkasan
Teknologi yang sangat mutlak dilakukan oleh petani adalah pemangksan. Teknik
pemangkasan terdiri dari pangkasan bentuk, pangkasan produksi, dan pangkasan
pemeliharaan seperti pembuangan wiwilan.
Tanaman kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan yang menghendaki
kondisi lingkungan yang sesuai dengan kelembaban sedang di sekitar tanaman agar
aktivitas fisiologis berjalan dengan optimum. Untuk menciptakan kondisi tersebut, salah
satu teknologi yang dapat dilakukan adalah pemangkasan, baik tanaman kakao
maupun naungannya. Pemangkasan cabang yang tidak produktif sangat membantu
efisiensi penggunaan hara yang dihasilkan dapat diserap sesuai dengan kebutuhan
tanaman. Pemangkasan cabang atau ranting yang sakit dapat mengurangi sumber
infeksi hama dan penyakit terutama hama PBK, penyakit busuk buah, kanker batang
dan antraknosa.
Tajuk tanaman bervariasi ada yang terlalu rimbun dan ada yang sangat kurang
karena terserang hama-penyakit dan/atau karena tidak ada naungan. Percabangan
banyak yang overlaping (cabang dari pohon lain ujungnya masuk ke dalam tajuk
tanaman di dekatnya).
Banyak daun yang menggantung sehingga daunnya
menghalangi aliran udara di dalam kebun. Banyak cabang yang tumbuh meninggi di
atas ambang (>3 m). Petani melakukan pemangkasan berat dan pemangkasan lainnya
membutuhkan 5 HOK atau 15% dari keseluruhan tenaga yang dibutuhkan.
Penjarangan buah yang terserang PBK
Kerugian akibat kerusakan buah yang terserang PBK yang berwarna hitam akan
dapat mempengaruhi perkembangan buah muda sampai dengan siap panen akan
berpengaruh terhadap hasil produksi tanamanan kakao. Untuk itu introduksi teknologi
tentang pejarangan buah guna mengantisipasi terhadap serangan PBK dapat dilakukan
sebagai berikut : (a) dilakukan seminggu sekali, (b) bersamaan dengan panen sehingga
disenut panen sering,satu minggu sekali/hasil sanitasi dimasukkan dalam rorak dan (c)
pemangkasan, pembuatan rorak sebagai syarat utama pengendalian PBK dan BBK.
Kondisi Buah Kakao terserang PBK.
Pembuatan rumah/sarang semut hitam
Semut hitam dan sumangah merupakan musuh alami lokal yang potensi
mengurangi serangan PBK. Semut hitam berfungsi mengendalikan PBK bila ada kutu
putih. Penyebaran kutu putih lambat dan berkurang setelah buah dipanen. Perlu
penyebaran kutu putih secara kontinyu terutama setelah panen. Pemeliharaan semut
juga paerlu dilakukan dengan membuat sarang semut dari daun kelapa, daun kakao
dan bambu. Untuk PBK diperlukan 70% buah di lapang yang bersi kutu putih dan
semut, untuk helopeltis cukup 50%.
Pembuatan rorak, dan sanitasi kebun
Rorak adalah galian yang dibuat disebelah pokok tanaman untuk menempatkan
pupuk organik dan berfungsi sebagai lubang draenase. Rorak dapat disi serasah
tanaman kakao atau sisa hasil pangkasan dan gulma hingga penuh dan ditutupi dengan
tanah (Puslit Koka, 2010).
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Rorak yang dibuat sebagai unit percontohan di kebun kakao petani berukuran
panjang 100 cm, lebar 30 cm, dan kedalaman 30 cm. Rorak yang dibuat pada jumlah
yang terbatas di sela-sela tanaman difungsikan untuk menampung bahan organik, pentil
buah dan buah-buah rusak terserang OPT, serta pupuk kandang. Pemupukan dan
pembuatan rorak pada kegiatan demplot membutuhkan curahan tenaga kerja terbanyak
yakni 15 dan 6 HOK atau 46 dan 18% dari keseluruhan tenaga kerja yang dibutuhkan.
Hama dan penyakit menjadi permasalahan utama yang belum mendapatkan
penanganan yang serius, satu diantaranya adalah serangan hama penggerek buah
kakao (PBK) dan busuk buah kakao (BBK). Sampai saat ini teknologi pengendalian
hama PBK sudah diperoleh, tetapi penerapannya masih menghadapi berbagai kendala.
Hal ini menjadi tantangan bagi petani, pelaku bisnis kakao, dan ahli OPT (organisme
pengganggu tanaman ) untuk segera mengatasi permasalahan hama PBK dan BBK.
Upaya-upaya yang potensial mencakup: perampasan buah pada akhir panen untuk
memutuskan siklus hidup OPT, pemangkasan tanaman penaung, panen dengan
frekuensi dipercepat atau interval waktu yang lebih pendek, pembenaman seluruh
buah/kulit kakao yang terserang, pemasangan sarang semut hitam.
Pelaksanaan kegiatan pemupukan, pemangkasan, pejarangan buah kakao yang
terserang PBK, pembuatan rumah/sarang semut hitam, pembuatan rorak dan sanitasi
kebun (Gambar 2).

Pemupukan

Buah Kakao
Terserang PKB

Rumah Semut Hitam

Pembuatan Rorak

Sanitasi Kebun

Gambar 2. Teknologi Budidaya kakao

Panen dan Penjemuran Biji Kakao
Tabel 3. Beberapa parameter komponen hasil tanaman kakao yang diamati di Desa
Pengeragoan, Jembrana.
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Parameter
Jumlah dompolan bunga pada batang utama dan primer (dompolan)
Buah muda pada batang utama dan cabang primer (buah)
Buah muda pada cabang skunder dan tersier (buah)
Jumlah cabang Quarter per cabang tersier (batang)
Jumlah buah terpanen per bulan/pohon
Jumlah buah terpanen per tahun (butir)*
Hasil Biji kering ka 11% per herktar per tahun (kg)*
Hasil biji sortasi dan terfermentasi per herktar per tahun (kg)*

Rata-rata
7.2
2.2
5.2
6.2
2.6
18720
534.9
374.4

Keterangan : * Data diolah
Untuk menekan perkembangan serangga vektor PBK diupayakan untuk panen
sesering mungkin dengan interval 7 – 10 hari sekali, tetapi karena jumlah buah yang
dapat dipanen sangat kecil atau tidak ada buah untuk bias dipanen sehingga petani
melakukannya sebulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kesempatan yang dimiliki para
petani. Kemudian hasil biji yang diperoleh dijemur secara alami memanfaatkan sinar
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matahari langsung. Kedua aktivitas ini membutuhkan rata-rata tenaga kerja 3 HOK atau
9% dari keseluruhan tenaga yang dibutuhkan petani. Untuk melihat lebih spesifik
performa tanaman kakao pada demplot terintegrasi di Desa Pengeragoan, Jembrana
dilakukan pengamatan beberapa parameter (Tabel 3) dan aktivitas kegiatan panen
kakao (Gambar 3).
KESIMPULAN
1. Desa pengeraoan secara geografis dibagi menjadi 5 tempek (lokasi) bagian yang
dalam matapencahariannya sebagai petani. Usahatani yang diusahakan adalah
tanaman perkebunan diantaranya kakao, kelapa dan pisang, tanaman sawah adalah
padi.Sedangkan ternak yang dominan dipelihara adalah sapoi pembibitan, babi dan
ayam kampung.
2. Berdasarkan hasil PRA permasalahan yang timbul pada tanaman kakao produksi
renah, harga rendah, serangan hama penggerek buah kakao (PBK) Conoppomorpha
cramerella (Snell) dan penyakit busuk buah Phytophtohora palmivora (Butl).
3. Untuk meningkatkan produktivitas kakao, inovasi teknologi budidaya yang dapat
dialkukan antara lain : pemupukan, pemangkasan, penjarangan buah yang
terserang PBK, pembuatan rumah/sarang semut hitam, pembuatan rorak, dan
sanitasi kebun, dan panen dan penjemuran biji kakao.
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ABSTRAK

Pemanfaatan pakan berbasis sumber daya lokal dapat mendukung perkembangan
produksi ternak di Kecamatan Baturiti secara berkelanjutan. Hasil limbah berbagai jenis
tanaman sayuran dan pakan lokal merupakan sumber bahan baku pakan alternatif yang
potensial. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sandan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten
Tabanan, dari bulan Juni sampai Nopember 2014. Variabel yang diamati produksi limbah
sayur hijau, kubis, bunga kol, kacang panjang dan jerami padi. Untuk mengetahui
potensi tanaman lokal sebagai pakan ternak dilakukan inventarisasi jenis tanaman. Data
yang dikumpulkan dianalisis deskriptif untuk mengetahui potensi dari variabel yang
diamati. Hasil dari kajian ini menunjukan potensi limbah sayuran (sayur hijau, kubis,
bunga kol dan kacang panjang) dan jerami padi dalam satu tahun sebanyak 7.487,8 kg
mampu mencukupi kebutuhan 2 ekor ternak sapi selama 125 hari pemeliharaan. Jenis
hijauan pakan yang ada di Desa Sandan sebanyak 10 jenis dengan kandungan gizi
(protein 7 – 28 %) berpotensi sebagai pakan ternak. Pemanfaatan pakan lokal dapat
mengatasi kesulitan pakan pada musim kemarau, karena pakan lokal kebanyakan
produksinya sepanjang tahun.

Kata kunci : pakan lokal, sapi bali, musim kemarau
ABSTRACT

Feed utilization based on local resources can support the development of livestock
production in Baturiti District with a sustainable manner. The results of the various types
of vegetable plants and waste local feed is a source of raw material potential alternative
feed.The research was conducted in the village of Sandan, Baturiti, Tabanan, from June
to November 2014. Observed variables was waste production of green vegetables,
cabbage, cauliflower, beans and rice straw. To determine the potential of local crops as
animal feed, plant species inventoried. The data that collected were analyzed
descriptively to determine the potential of the observed variables. The results of this
study that the potential vegetables waste (kale, cabbage, cauliflower and beans) and
rice straw in one year as 7487.8 kg able to adequate the needs of two head of cattle
during the 125-day maintenance. Type of forage in the Sandan village as 10 types with
the nutrients (proteins 7-28%) potential for animal feed. Local feed utilization can
overcome the difficulties of feed during the dry season, because most local food produce
throughout the year.

Keywords: local food, Bali cattle, dry season

PENDAHULUAN
Sapi Bali merupakan plasma nutfah Bali yang kelestariannya masih tetap dijaga.
Potensi sapi Bali sebagai sumber sapi potong merupakan peluang pasar yang
menjanjikan. Permintaan sapi Bali untuk pasar Jakarta rata-rata 200.000 ekor per tahun
(Kompas.com 2009), disamping itu permintaan lokal Bali pun cukup tinggi yakni ratarata 35.175 ekor per tahun (Disnak Bali 2008). Permintaan ini belum dapat dipenuhi
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disebabkan karena rendahnya populasi sapi di Bali, yaitu hanya 2,1% atau 12.130 ekor
per tahun, dan lambatnya pertumbuhan ternak yang digemukkan. Untuk menjaga
keseimbangan populasi maka Gubernur Bali mengeluarkan peraturan No. 41 tahun
2006, berisi tentang pengaturan pengeluaran sapi bali. Jumlah sapi bali yang diizinkan
untuk diantar pulaukan sebanyak 75.000 ekor per tahun, dan mulai tahun 2009 izin
pengeluaran sapi bali diturunkan menjadi 55.000 ekor per tahun (Bisnisbali.com 2009).
Rendahnya populasi sapi Bali disebabkan karena keterbatasan lahan untuk
mengembangkan peternakan sapi.
Ketersediaan hijauan pakan ternak sering menjadi kendala dalam pengembangan
ternak di Bali. Alih fungsi lahan yang besar menyebabkan lahan pertanian di Bali semakin
sempit untuk mengembangkan peternakan. BPS (2013) melaporkan tiap tahun lahan
sawah digunakan sebagai perumahan sebanyak 100 Ha, sehingga berdampak pada
penyediaan pakan ternak.
Untuk mengatasi persoalan pakan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan memanfaatkan pakan lokal yang potensinya belum dimanfaatkan secara
optimal. Hal tersebut umumnya disebabkan karena sistem pertanian masih berjalan
secara subsistem dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Hasil sisa, hasil samping
dan limbah berbagai jenis tanaman merupakan sumber bahan baku pakan alternatif
yang potensial. Hasil sampingan dari usaha pertanian biomasanya relatif lebih banyak
dengan keragaan produk yang lebih banyak. Potensi ini sangat mendukung dalam usaha
ternak sapi kalau diintegrasikan secara intensif. Pertambahan bobot badan sapi bali
yang mengkonsumsi hijauan saja belum menunjukkan hasil yang optimal. Sapi bali yang
diberi pakan rumput lapangan hanya mencapai 100-200 g/ekor/hari (Gunawan et al.,
2003). Kondisi ini menunjukkan bahwa produksi dan kualitas hijauan terkait erat dengan
pertumbuhan ternak di lahan kering. Berdasarkan permasalahan yang ada maka kajian
mengenai potensi pemanfaatan pakan lokal untuk mendukung penggemukan sapi Bali
di kecamatan Baturiti dilakukan.
METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sandan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten
Tabanan, dari bulan Juni sampai Nopember 2014. Variabel yang diamati produksi limbah
sayur hijau, kubis, bunga kol, kacang panjang dan jerami padi. Untuk mengetahui
potensi tanaman lokal sebagai pakan ternak dilakukan inventarisasi jenis tanaman.
Untuk menghitung produksi limbah pertanian diestimasi dari produktivitas (hasil utama
tanaman) dikalikan nilai konversi dan luas panen tiap komoditas tersebut (Prasetyo, et
al. 2006). Rumus Perhitungan Produksi limbah pertanian :
PLP = Prod. Komoditas/ha x % nilai konversi limbah x luas panen
Keterangan :
 PLP : Produksi Limbah Pertanian
 Produksi komoditas/ha dilihat dari hasil laporan Dinas Pertanian.
 % nilai konversi limbah diestimasi dari Tabel ASHARI et al. (2000).
Data yang dikumpulkan dianalisis deskriptif untuk mengetahui potensi dan dari variabel
yang diamati.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterkaitan Musim Dengan Penyediaan Pakan Sapi
Pakan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada produktivitas ternak.
Ketersediaan pakan ternak berupa hijauan sangat tergantung pada musim. Pada musim
hujan jumlah pakan akan melimpah dan pada musim kemarau peternak akan kesulitan
mendapatkan pakan. Menurunya curah hujan (Gambar 1.), diikuti oleh penurunan
ketersediaan pakan ternak (HMT) di lokasi kajian. Dari periode Pebruari sampai bulan
Juli terjadi penurunan produksi dan kualitas pakan. Hal ini merupakan kendala utama
pemeliharaan ternak di daerah tropis (Panjaitan, 2001). Pertambahan bobot badan sapi
bali yang mengkonsumsi hijauan saja belum menunjukkan hasil yang optimal. Sapi bali
yang diberi pakan rumput lapangan hanya mencapai 100-200 g/ekor/hari (Gunawan et
al., 2003). Lebih lanjut Mastika (2009) melaporkan bahwa tidak cukupnya ketersediaan
pakan dari aspek kuantitas dan kualitas dalam siklus tahunan merupakan faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan sapi Bali. Prawiradiputra et al. (2006) melaporkan bahwa
komponen iklim terutama curah hujan sangat berpengaruh terhadap hasil dan mutu
hijauan pakan ternak (HPT). Pada musim hujan (MH) produksi HPT tinggi tetapi
mutunya rendah, sebaliknya untuk musim kemarau (MK) produksinya rendah tetapi
kualitasnya baik karena kandungan proteinnya lebih banyak dibandingkan kandungan
serat kasarnya.
600.0
400.0
200.0
0.0

437.3

336.4 308.5

495.8
y = 11.621x2 - 155.35x + 630.73
357.8
228.9 277.4 R² = 0.818
102.5 96.0 45.0 143.7 175.7

Gambar 1. Rata-rata Curah Hujan Per Bulan, di Kecamatan Baturiti, Tahun 2014.
Pada periode bulan pebruari sampai Juli limbah sayuran dan jerami padi
merupakan bahan pakan yang dominan diberikan oleh peternak. Disamping pakan
berasal dari limbah, pada musim kemarau pakan lokal seperti lemutu, endong dan
rumput bambu masih berproduksi tinggi sehingga dapat dijadikan campuran pakan.
Yasa et al. (2005) menyatakan selain ketersediaan HMT menurun pada musim kemarau,
jenis pakan yang diberikan pada ternak sapi juga lebih mengandalkan pakan kering
seperti jerami padi, jagung dan rumput kering. Terbatasnya ketersediaan hijauan
menyebabkan lebih banyak pemanfaatan pakan berserat yang berasal dari limbah
tanaman pangan. Limbah berserat tersebut merupakan sumber pakan yang penting
bagi ternak ruminansia hingga saat ini. Oleh karena itu, sistem usaha ternak ruminansia
di daerah yang ketersediaan hijauannya terbatas harus terintegrasi dengan sistem
usahatani yang ada sebagai sumber pakan yang memadai.
Potensi Limbah sayuran, Padi dan Kandungan Gizi Pakan Ternak
Desa Sandan, Kecamatan Baturiti merupakan salah satu sentra sapi penggemukan
dan sentra produksi sayuran untuk Propinsi Bali. Limbah sayuran mempunyai potensi
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sebagai pakan ternak, dimana produksinya sangat banyak belum dimanfaatkan secara
optimal. Pakan yang diberikan dominan berupa rumput dan hanya beberapa peternak
yang memanfaatkan limbah sayuran sebagai pakan ternak. Padahal dilihat dari potensi
dan kandungan gizinya (Tabel 2) limbah sayuran mengandung protein yang tinggi dapat
dijadikan sebagai bahan pakan. Sisa – sisa tanaman berupa batang, daun, kulit yang
dijadikan limbah rata-rata produksinya 10-20% dapat dijadikan pakan ternak. Potensi
limbah sayuran (sayur hijau, kubis, bunga kol dan kanjang panjang) pada Tabel 1. Untuk
satu kali musim tanam sebanyak 543,9 kg dan 1,087,8 kg dalam satu tahun. Jerami
padi dalam setahun berpotensi menyediakan pakan ternak sebanyak 6.400 kg. Kalau
digabungkan potensi limbah sayur dan jerami padi sebagai pakan ternak sapi sebanyak
7.487,76 kg mampu memenuhi kebutuhan 2 ekor sapi yang rata-rata berat badannya
300 kg selama 125 hari pemeliharaan.
Tabel 1. Potensi Limbah Sebagai Pakan Ternak Di Desa Sandan, Kecamatan Baturiti,
Kabupaten Tabanan.
No
1
2
3
4

Nama Limbah
Sayur Hijau
Kembang Kol
Jerami Padi (Chierang)
Jerami Kacang
Panjang

Luas Tanam
(are)
15
15
40
15

Produksi/ha
(kg)
30.100
968
8.000

% Nilai
Konversi
10
10
100

5.157

10

Produksi limbah
(kg)
452
14,52
3.200
77,355

Sumber : Data primer diolah
Kandungan protein yang terdapat dalam sayur hijau, kembang kol dan kacang
panjang cukup tinggi yaitu 23,29%, 16,62% dan 6,90% (Tabel 2) sehingga kebutuhan
protein dari pakan sapi yang terdiri dari campuran rumput raja, limbah sayuran dan
jerami padi sudah tercukupi. Kualitas pakan sangat dipengaruhi oleh kandungan gizi
pakan. Melalui inovasi teknologi limbah dan sisa hasil ikutan agroindustri pertanian
dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan sapi yang potensial untuk usaha
penggemukan dan pembibitan. Bahan pakan asal biomas lokal yang berharga murah
pada umumnya bersifat bulky serta mempunyai keterbatasan kualitas karena
kandungan protein, TDN, palatabilitas dan kecernaan yang rendah dapat digunakan
secara optimal sebagai pakan basal.
Tabel 2. Kandungan gizi Limbah sayuran di Desa Sandan, kecamatan Baturiti,
Kabupaten Tabanan.
KANDUNGAN GIZI (%)
No
1
2
3
4

NAMA BAHAN
Sayur Hijau
Kembang kol
Jerami Padi
Jerami Kacang Panjang

BK
90,39
97,38
31,80
28,40

PK
23,29
16,62
5,20
6,90

LK
2,28
23,45
1,20
3,30

SK
13,64
6,74
26,80
33,50

TDN
57,19
35,11
51,50
55,30

Mastika (1991) melaporkan bahwa peningkatan kualitas pakan walaupun berasal
dari limbah ternyata mampu meningkatkan pertambahan berat badan 1,5-2 kali lipat
dibandingkan dengan yang diberi rumput lapang yaitu hanya memberikan pertambahan
berat badan antara 200-235 gr/ekor/hari, dan yang diberi rumput gajah 320
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gr/ekor/hari. Apabila limbah pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal maka
penyediaan pakan akan lebih murah dan bermutu, sehingga dapat meningkatkan
pendapatan peternak, mendukung peningkatan populasi dan produktivitas ternak, dan
membuka peluang usaha sekaligus dapat mengatasi pencemaran lingkungan yang
disebabkan oleh produksi limbah yang tidak ditangani secara baik (Bidura dan Partama,
2008).
Potensi Tanaman Spesifik Lokasi dan Kandungan Gizi Pakan Ternak
Potensi sumber daya lokal sangat mendukung budidaya ternak sapi. Hijauan
pakan ternak yang spesifik lokasi belum banyak dimanfaatkan oleh peternak sebagai
pakan. Padahal beberapa jenis hijauan pakan (daun pucuk, lemutu, rumput bambu dan
pepaya) berproduksi sepanjang tahun dengan kandungan protein yang tinggi (Tabel 3).
Pada waktu musim kemarau saat produksi rumput menurun hijauan pakan spesifik
lokasi (Tabel 3) dan limbah sayuran (Tabel 1) dapat diberikan pada ternak. Pemberian
hijauan pakan pada ternak sapi sebaiknya dicampur lebih dari satu jenis karena dengan
pemberian campuran dari berbagai jenis dapat memenuhi kebutuhan gizi dari ternak.
Pencampuran hijauan penting dilakukan karena kandungan gizi dari satu hijauan pakan
itu tidak sama dengan hijauan lainnya (Tabel 3).
Kandungan protein dari hijauan lokal sebagian besar lebih tinggi dari rumput
lapangan yang hanya mengandung protein 6,70% dan serat kasar 34,20%. Pada
produksi rumput mulai menurun pemanfaatan 70% pakan lokal ditambah limbah
sayuran akan mampu memenuhi kebutuhan gizi dari ternak sapi. Pemberian pakan
yang spesifik lokasi dari segi kulitas dan kuantitas sangat berpotensi sebagai pakan
ternak yang ketersediaanya perlu dilestarikan dan dibudidayakan.
Tabel 3. Kandungan Gizi dari Beberapa Tanaman Pakan Ternak Yang Tumbuh Di Desa
Sandan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.
KANDUNGAN GIZI (%)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA BAHAN
Daun Pucuk
Lemutu
Lengkuas
Pepaya
Kunyit
kebenben
Bongkot
Endong
Rumput Bambu
Pakis

Keterangan:
BK : Bahan Kering
PK : Protein Kasar

BK
91,25
93,43
93,19
89,37
92,66
91,89
92,16
93,14
92,35
91,62

PK
23,57
13,54
11,01
7,18
10,23
18,21
28,10
11,04
15,89
17,79

LK : Lemak Kasar
SK : Serat Kasar

LK
3,47
4,21
4,32
5,09
6,48
3,47
3,21
3,44
4,16
4,30

SK
16,62
22,16
25,26
23,56
20,87
16,85
20,20
23,52
24,16
15,13

TDN
54,28
47,99
45,97
58,36
47,88
52,32
59,61
44,38
57,47
51,15

TDN : Total Digestible Nutrient

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pakan yang tersedia di lokasi kajian berfluktuasi terkait dengan musim.
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2. Produksi limbah sayuran (sayur hijau, kubis, bunga kol, dan kacang panjang) dan
jerami padi dalam setahun berpotensi memenuhi kebutuhan pakan 2 ekor sapi
selama 125 hari.
3. Hijauan pakan lokal berpotensi sebagai pakan karena kandungan protein tinggi dan
tersedia sepanjang musim.
Saran
Hijauan pakan lokal berpotensi sebagai pakan ternak perlu dibudidayakan dan
dilestarikan dan limbah sayuran yang tersedia perlu dioptimalkan pemanfaatannya
untuk pakan.
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ABSTRAK

Program Model Pengembangan Pertanian Perdesaan melalui Inovasi (mP3MI) dirancang
untuk menjadi wadah yang mampu mensinergikan antar komponen-komponen dalam
satu sistem diseminasi sehingga percepatan adopsi teknologi mulai dari lembaga
pemasok, lembaga penyampai sampai ke pengguna dapat berjalan baik. m-P3MI
dilaksanakan di desa Buahan Kaja dengan tujuan Mendiseminasikan paket-paket
teknologi integrasi tanaman dan ternak, Meningkatkan kapasitas SDM petani melalui
Program SL, temu lapang. Meningkatkan pengembangan jaringan kerjasama lintas
sektor. Dalam pelaksanaan M-P3Mi bahwa Indikator berhasil atau tidaknya transfer
inovasi teknologi tersebut ditunjukkan oleh perubahan pendapatan rumah tangga.
Kajian ini dilakukan dengan metode survei/wawancara menggunakan kuesioner
sederhana terstruktur yang dilakukan dengan metode Baseline Survey. Wawacara
dilakukan di Desa Buahan Kaja dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden yang
ditentukan secara sengaja (purposive sampling). Berdasarkan data-data tersebut, telah
terjadi perubahan pendapatan yang positif dari tahun 2011 sampai dengan 2013 yaitu
peningkatan pendapatan sebesar 40.26% atau mengalami peningkatan sebesar Rp.
9.813.854. Perubahan pendapatan yang meningkat disebabkan adanya peningkatan
pendapatan pada : (1) kegiatan berburuh dan usaha rumah tangga sebesar
1.357.857.00 (28.63%); (2) pendapatan usahatani tanaman tahunan sebesar
Rp16.287.451 (96.35%) (3) pendapatan usahatani tanaman semusim sebesar Rp
9.096.432 (2,31%); (4) usaha ternak babi sebesar Rp 543.815 (19,68 %) dan (5) usaha
ternak sapi Rp. 1.619.660 (8,60%) Disarankan agar diseminasi introduksi teknologi
melalui gelar teknologi maupun sekolah lapang agar lebih sering dilakukan sehingga
dampak introduksi teknologi cepat diterima petani.

Kata Kunci : Dampak, Introduksi Teknologi, M-P3Mi
ABSTRACT

Model of Agriculture Rural Development through Innovation Program (MP3MI) is
designed to be a container that is able to synergize between components within a single
system so that acceleration of the adoption of technology dissemination from the
supplier institution, the institution conveys to the user to be able to run well. m-P3MI
Buahan Kaja conducted at the village with the intention disseminate technological
packages integration of crops and livestock, increase human resource capacity of
farmers through the Program SL, field meeting. Promoting the development of crosssector cooperation network. In the implementation of M-P3MI that an indicator of
success or failure of the transfer of technological innovation is demonstrated by changes
in household income. The study was conducted by survey or interviews using a
structured simple questionnaire conducted by the method of Baseline Survey. Interview
conducted at the Buahan Kaja with a sample size of 30 respondents specified
intentionally (purposive sampling). Based on these data, there has been a positive
change in income from 2011 to 2013, namely an increase in revenue of 40.26% or an
increase of Rp. 9813854. Changes revenue increased due to increased revenues at: (1)
labour work activities and household enterprises amounted to 1.357.857.00 (28.63%);
(2) annual crop farming income amounted Rp16.287.451 (96.35%) (3) seasonal crop
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farming income of Rp 9,096,432 (2.31%); (4) the business of pigs Rp 543 815 (19.68%)
and (5) the cattle business Rp. 1.61966 million (8.60%) suggested that the
dissemination of technology through the introduction of technology degree and school
field more often done so that the impact of the introduction of technology was quickly
accepted by farmers.

Keywords: Impact, Introductions Technology, M-P3MI
PENDAHULUAN

Model Pembangunan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (m-P3MI) merupakan
program yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan memasyarakatkan inovasi
9paket-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 BOT (build, operate and transfer) yang
mengandung arti bahwa model inovasi yang didesiminasikan merupakan suatu model
yang perlu ditindaklanjuti 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 inovasi teknologi.
Sejalan dengan hal itu maka dalam TA. 2013 pelaksanaan model MP3MI telah
dilaksanakan di desa Buahan Kaja sejak TA. 2011 yang 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 primer yang menghasilkan sarana produksi di tingkat petani termasuk
di dalamnya aspek input-input pertanian; (b) pengembangan pada sisi on-farm
agribusiness, yaitu pertanian primer dengan dukungan input-input pertanian untuk
menghasilkan produk-produk primer di tingkat produsen atau petani; (c)
pengembangan pada sisi down-stream agribusiness (sisi hilir) yang menyangkut kepada
aspek-aspek agroprosesing (olahan) produk-produk primer menjadi produk-produk
olahan; serta (d) pengembangan market inteligen, penyiasatan pemasaran dan
kelembagaan penunjang (Badan Agribisnis, 1997).
Desa Buahan Kaja sebagai lokasi pengembangan model MP3MI memiliki potensi
yang sangat baik untuk menumbuhkembangkan pembangunan pertanian perdesaan
dengan introduksi teknologi spesifik lokasi. Gambaran umum Desa Buahan Kaja antara
lain terdiri dari 8 dusun yang memiliki 8 subak abian dan 8 subak air dimana tiap dusun
memiliki sumberdaya air. Total wilayahnya 1.075 Ha dimana untuk pertanian mencapai
900 Ha dan sekitar 80 % penduduknya adalah petani (Profil Desa Buahan Kaja, 2007).
Kondisi lahan memiliki potensi pengembangan integrasi ternak dan tanaman dengan
jenis tanaman yang beragam baik tanaman semusim maupun tanaman perkebunan.
Sementara kendala utama terdiri dari wilayah berlereng, mempunyai jenis tanah
lempung berpasir (regosol) dengan tingkat kesuburan lahan sedang hingga cukup baik,
serta pemanfaatan lahan yang masih belum optimal. Rata-rata pemilikan lahan petani
di Desa Buahan Kaja adalah sekitar 0,5 Ha, dan rata-rata kepemilikan sapi bali bervariasi
dengan kisaran pemilikan 2-3 ekor/KK. Dengan demikian maka terdapat potensi yang
sangat baik untuk mendiseminasikan paket-paket teknologi integrasi ternak dan
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tanaman (Guntoro et. al, 2003; Kariada dan Sudaratmaja, 2006; Kariada, et. al. 2004)
melalui pendekatan program Prima Tani.
METODOLOGI
Survei dilakukan di Desa Buahan Kaja Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar
sesuai dengan lokasi pengkajian integrasi tanaman dengan ternak yang dilaksanakan
BPTP Bali. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
dari petani sebanyak 30 orang, melalui wawancara langsung dengan menggunakan
daftar pertanyaan terstruktur (kuesioner) yang telah dipersiapkan. Data tersebut
meliputi pendapatan usahatani, peran teknologi, kelembagaan dan koodinasi antar
instansi, Stake holder. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga
berupa buku, laporan, hasil-hasil penelitian, dan lainnya yang berhubungan dengan
penelitian ini. Analisis Data dilakukan dengan dua pendekatan yaitu analisis kualitatif
dan analisis kuantitatif. Data kuantitatif dianalisis melalui tabulasi kemudian
diinterpretasikan dengan pengayaan data kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dampak adopsi teknologi sering diwujudkan dalam pencatatan data-data yang
merujuk kepada adanya perubahan usaha tani secara utuh yang mencakup
produktivitas, efisiensi pembiayaan, kualitas, aset, kondisi rumah tangga, tingkat
pendapatan dan pengeluaran serta sikap terhadap perubahan (Tabel 1).
Tabel. 1. Persentase dampak adopsi teknologi di level rumah tangga di lokasi M-P3Mi,
Desa Buahan Kaja Kecamatan Payangan Gianyar.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Uraian
produksi usaha ternak
efesiensi pembiayaan usaha ternak
kwalitas produk
perbaikan kenaikan harga jual
keuntungan usaha tani
pendapatan rumah tangga
pola konsumsi rumah tangga
sikap petani terhadap teknologi
BPTP

S
18.2
54.5
27.3
45.5
-

T
100.0
81.8
100.0
45.5
81.8
54.5
45.5
-

ST
54.5
100

Keterangan : S = Sedang, T = Tinggi, ST = Sangat Tinggi
Berbeda dengan dampak di rumah tangga, sikap petani terhadap adopsi
teknologi di daerah pengembangan yang dimulai pada TA. 2011 pertengahan maka
diperoleh data-data yang masih menunjukkan perubahan awal yaitu mulai dari sedang
hingga tinggi. Hal ini dapat dilihat padatabel selanjutnya (Tabel 2).
Dampak adopsi teknologi di tingkat masyarakat tani ditunjukkan oleh tingkat
permintaan produktivitas yang tinggi, penawaran yang juga tinggi, serta keberadaan
Gapoktan yang tinggi (Tabel 3).
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Tabel 2. Persentase dampak adopsi teknologi di level rumah tangga, di daerah
pengembangan M-P3Mi, Desa Buahan Kaja Kecamatan Payangan Gianyar
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Uraian
Produksi usaha ternak
Efesiensi pembiayaan usaha ternak
Kwalitas produk
Perbaikan kenaikan harga jual
Keuntungan usaha tani
Pendapatan rumah tangga
Pola konsumsi rumah tangga
Sikap petani terhadap teknologi
BPTP

R
15.8
5.3
-

S
42.1
68.4
52.6
52.6
89.5
42.1
100.0
-

T
42.1
31.6
47.4
47.4
10.5
52.6
68.4

ST
31.6

Keterangan : R = Rendah, S = Sedang, T = Tinggi, ST = Sangat Tinggi
Dampak di lokasi pengembangan M-P3Mi juga mengalami hal yang sama yaitu
peran dari Gapoktan yang tinggi (Tabel 4). Dampak lain bila dilihat dari peran Pemda
adalah adanya dukungan terkait dengan sarana dan prasarana baik berupa peralatan
mesin, ternak, permodalan maupun dalam aspek peningkatan kapasitas SDM melalui
monitoring dan evaluasi dari POKJA serta tugas harian dari PPL yang berlokasi di Desa
Buahan Kaja.
Tabel 3. Persentase dampak adopsi teknologi di level masyarakat petani, desa Buahan
Kaja, Kecamatan Payangan Gianyar
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Uraian
Permintaan Terhadap Produksi
Penawaran Produksi
Sikap Masyarakat Terhadap Teknologi BPTP
Adanya Penyerapan Tenaga Kerja
Pemberdayaan Petani Di Lokasi M-P3Mi
Alokasi Peran Gender Dalam Ternak
Lingkungan Pemukiman Penduduk
Eksistensi Kelembagaan Kelompok Tani
Eksistensi Peran Gapoktan
Eksistensi Peran Permodalan

S
45.5
63.6
27.3
100.0
54.5
18.2

T
100.0
54.5
27.3
36.4
36.4
45.5
100.0
81.8

ST
72.7
63.6
72.7
-

Keterangan : S = Sedang, T = Tinggi, ST = Sangat Tinggi
Tabel 4. Persentase dampak adopsi teknologi di level masyarakat petani, di Desa Buahan
Kaja, Kecamatan Payangan Gianyar
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Uraian
Permintaan Terhadap Produksi
Penawaran Produksi
Sikap Masyarakat Terhadap Teknologi
BPTP
Adanya Penyerapan Tenaga Kerja
Pemberdayaan Petani Di Lokasi M-P3Mi
Alokasi Peran Gender Dalam Ternak
Lingkungan Pemukiman Penduduk
Eksistensi Kelembagaan Kelompok Tani
Eksistensi Peran Gapoktan
Eksistensi Peran Permodalan

R
-

S
15.8
73.7
-

T
84.2
26.3
63.2

ST
36.8

21.1
15.8
-

63.2
31.6
100.0
57.9
100.0

15.8
100.0
10.5
26.3
100.0
-

57.9
-

Keterangan : R = Rendah, S = Sedang, T = Tinggi, ST = Sangat Tinggi
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Indikator berhasil atau tidaknya transfer inovasi teknologi dalam m-P3MI adalah
ditunjukkan oleh perubahan pendapatan rumah tangga. Dimana terjadi perubahan
peningkatan pendapatan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 (Tabel 5).
Dengan hasil evaluasi tersebut di atas maka dalam program m-P3MI perlu
dirancang beberapa aktivitas yang lebih mendukung pembangunan pertanian perdesaan
yang ramah lingkungan. Aktivitas-aktivitas tersebut dimulai dari sosialisasi, koordinasi
dan sinkronisasi program dengan pemda dan stakeholder wilayah serta dengan pihak
desa yang selanjutnya diikuti dengan aktivitas-aktivitas lainnya dalam pengembangan
teknologi maupun diseminasi inovasi teknologi-teknlogi yang telah dihasilkan Badan
Litbang Pertanian maupun lembaga lain yang dipandang penting dan bermanfaat buat
masyarakat.
Tabel 5. Rata-rata perubahan pendapatan keluarga Petani Desa Buahan Kaja Pada Akhir
Tahun 2011 sampai dengan 2013
No

1
2
3
4
5
6

Jemis
Pendapatan
Tanaman
Semusim
Tanaman
Tahunan
Usaha Ternak
Sapi
Usaha Ternak
Babi
Berburuh dan
usaha RT
Total
Pendapatan

Jumlah Pendapatan (Rp/Tahun)

Pening
katan
(%)

4.339.379

8.891.361

9.096.432

Margin
(2012 2013
205.071

990.077

6.525.901

12.813.352

6.287.451

96,35

2.734.034

2.969.177

4.588.837

1.619.660

54,55

1.601.961

1.746.760

2.290.575

543.815

19,68

3.405.000

4.742.143

6.100.000

1.357.857

28,63

12.570.453

24.875.342

44.573.915

9.813.854

40,26

2011

2012

2013

2,31

KESIMPULAN
1. Desa Buahan Kaja Kabupaten Gianyar merupakan lokasi M-P3Mi dengan model
pendekataan introduksi inovasi teknologi untuk pengembangan kawasan agribisnis,
termasuk pengembangan pengolahan hasil pertanian atau agroindustri.
2. Dampak introduksi terhadap indikator keberhasilan dari pengembangan agribisnis
pedesaan dapat ditunjukkan adanya peningkatan perubahan pendapatan dari tahun
2011 sampai dengan 2013 yakni: pendapatan usahatani tanaman tahunan sebesar
Rp16.287.451 (96.35%) pendapatan usahatani tanaman semusim sebesar Rp
9.096.432 (2,31%), usaha ternak babi sebesar Rp 543.815 (19,68 %) dan usaha
ternak sapi Rp. 1.619.660 (8,60%)
3. Indikator dampak introduksi penerapan teknologi pada kegiatan m-P3MI adalah
ditunjukkan oleh perubahan pendapatan rumah tangga tahun 2013, yaitu
peningkatan pendapatan sebesar 40.26% atau mengalami peningkatan sebesar
Rp.9.813.854,-
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ABSTRAK

Indonesia merupakan negara agraris yang menghasilkan berbagai macam komoditi
pertanian, salah satunya adalah buah-buahan. Bali merupakan salah satu provinsi di
Indonesia. Bali mempunyai prospek pasar yang bagus untuk komoditas buahbuahan.Tujuan penelitian ini untuk mencari strategi apa yang digunakan untuk
memperkuat daya saing produksi buah-buahan lokal di Bali. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan survey dan wawancara serta menelusuri literatur
yang relevan. Data yang dikumpulkan berupa data primer maupun sekunder. Data
dianalsis dengan pendekatan kualitatif berupa pemaparan potensi dan kondisi
produktifitas buah lokal di Bali, dan dengan pendekatan kuantitatif dengan
menggunakan matrik SWOT dan matrik space sehingga diperoleh sebuah keputusan
tentang strategi apa yang cocok digunakan untuk mengembangkan potensi buah lokal
di Bali. Hasilnya diperoleh bahwa daya saing buah-buahan lokal di Bali menunjukkan
kemampuannya sangat lemah karena sebagian besar pengelolaannya masih secara
tradisional. dan strategi yang perlu diterapkan adalah strategi bertahan, mengendalikan
kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus
berupaya membenahi kualitas produksi buah lokal di Bali.

Kata kunci: buah lokal,potensi,strategi

ABSTRACT
Indonesia is an agricultural country that produces a wide range of agricultural
commodities, one of which is a fruit. Bali is one of the provinces in Indonesia. Bali has
good market prospects for commodity fruits.The purpose of this research to find what
strategies are used to strengthen the competitiveness of local production of fruits in
Bali. The method used in this research a survey and interview. Directly with farmers and
fruit sellers in the streets, traditional markets and modern markets in Bali and to explore
relevant literature. Data collected in the form of primary and secondary data. Data
dianalsis with a qualitative approach in the form of exposure potential and productivity
of local fruit condition in Bali, and with a quantitative approach using SWOT matrix and
the matrix space in order to obtain a decision on what is the appropriate strategy used
to develop the potential of local fruit in Bali. The result shows that the competitiveness
of local fruits in Bali demonstrated very weak for most of the management is still
traditional. The strategies that need to be applied is a survival strategy, the performance
of internal control so as not to fall. This strategy is maintained while trying to fix the
quality of the local fruit production in Bali.

Keywords: local fruit, potential, strategy

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara agraris yang menghasilkan berbagai
macam komoditi pertanian, salah satunya adalah buah-buahan. Buah-buahan sebagai
salah satu tanaman hortikultura memegang peran penting untuk menyediakan gizi
dalam makanan sehari-hari yang dibutuhkan oleh setiap orang. sebagai sumber vitamin
dan mineral penting bagi pertumbuhan dan kesehatan jasmani disamping sebagai
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sumber devisa negara karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Buah
mempunyai peran strategis untuk dijadikan komoditas export bagi Indonesia.
berdasarkan sensus pertanian 2007 rumahtangga usahatani yang terkait dengan buahbuahan sebanyak 5,2 juta atau sekitar 21 juta jiwa (krisnamurthi, 2009).
Kebutuhan masyarakat terhadap buah-buahan akan terus meningkat seiring
dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat serta
meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai gizi.(Rai, 2008).
Keberadaan buah-buahan di dalam menu sehari-hari bangsa kita sudah di kenal sejak
zaman dahulu. Pada awalnya buah-buahan seperti durian duku langsat manggis dan
sebagainya, tumbuh liar tanpa campur tangan manusia namun seiring berjalanya waktu
setelah produksi pangan karbohidrat memperoleh kemajuan dan cukup pesat, maka
peningkatan produksi buah-buahan yang merupakan sumber vitamin dan mineral
mendapat perhatian dan penanganan yang sejajar dengan komoditas lain bahakan lebih
intensif (Zulkarnain, 2010).
Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terkenal dengan
pariwisatanya. Prospek pasar buah-buahan di Bali cukup bagus dan terbuka lebar
dengan adanya pariwisata. pariwisata menarik perhatian orang untuk datang berunjung
ke Bali dan membeli produk lokal di bali salah satunya buah lokal di Bali. Pada tahun
2011, Menurut Ardhana, tahun 2011 proyeksi total kebutuhan buah bagi penduduk lokal
dan wisatawan di Bali sebanyak 48.906.123 kilogram. Selain menjadi peluang pariwisata
juga merupakan ancaman bagi kelangsungan pertanian karena dengan datangnya
wisatawan kepadatan penduduk akan meningkat sehingga muncul daerah pemukimanpemukiman baru. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian/perkebunan menjadi
pemukiman penduduk atau untuk pembangunan infrastruktur untuk mendukung
pariwisata tidak dapat dihindarkan lagi. Dengan adanya alih Alih fungsi maka jumlah
lahan yang bisa digunakan untuk pertanianperkebunan menjadi menyempit ini
menyebabkan produktifitas pertanian menurun. Padahal untuk meningkatkan peluang
(profitabilitas) produktifitas harus ditingkatkan ( Suyanto, 2007).
Produk buah-buahan di Bali beragam jenisnya bukan hanya buah lokal buah
importpun ikut membanjiri pasar di Bali sehingga buah lokal semakin terancam
keberadaannya karena kalah bersaing dari segi penampilan dan kemasannya. Dari
beberapa produk lokal, ada yang mengalami penurunan produksi bahkan tanamannya
mulai jarang ditemukan. Data BPS menyebutkan secara umum selama lima tahun
terakhir mengalami penurunan produksi dari 59.868 ton tahun 2009 akan tetapi ada
juga yang masih bertahan bahkan meningkat produksinya. Tergesernya buah lokal
dengan buah impor tidak dapat diabaikan begitu saja, dampak yang ditimbulkan sangat
besar sekali karena berkaitan langsung dengan pendapatan produsen buah lokal yang
salah satunya adalah masyarakat desa penghasil buah. Produsen buah lokal tidak dapat
sendirian menghadapi buah impor, yang berasal dari negara yang sudah maju baik
infrastruktur, tata niaga, distibuasi produk, pemasaran maupun teknologi proses
penanaman buah. Langkah strategis harus segera diwujudkan agar produsen buah lokal
dapat bersaing dengan buah impor. Banyak kendala yang menjadi penyebab kalahnya
daya saing buah lokal di Bali, salah satunya produksi buah yang bersifat musiman yang
membuat harga berfluktuasi terlau tinggi. Pada saat musim panen raya buah melimpah
dan harga menjadi turun sedangkan diluar musim panen ketersediaan buah sangat
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sedikit sehingga harga melonjak tinggi. Untuk meningkatkan daya saing buah lokal di
Bali perlu dilakukan penelitian tentang apa saja yang menjadi peluang dan apa saja
yang menjadi ancamannya. Sehingga dapat ditentukan strategi apa yang dapat diambil
untuk mempertahankan keunggulan produksi buah lokal di Bali. Pengambilan keputusan
yang tepat akan mengurangi resiko kegagalan petani yang mengusahakan tanaman
buah-buahan karena menurut husein umar, 2001 persaingan ke depan akan semakin
ketat dan saat ini tidak sedikit yang gagal dan bangkrut karena ketidakmampuannya
mengendalikan strategi.
METODOLOGI
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 dengan mengamati kondisi secara
umum produksi buah-buahan lokal di Bali melalui metode survey, wawancara tanpa
struktur atau langsung dengan petani dan penjual buah di Jalanan, Pasar traditional
maupun pasar modern di Bali. Dengan penelusuran literature yang relevan. Data yang
dikumpulkan berupa data primer maupun sekunder. Data primer berupa scor terhadap
beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang akan digunakan untuk menyusun
strategi dan pengambilan keputusan. Data sekunder berupa literatur-literatur yang
menggambarkan kondisi buah lokal di Bali. Data dianalsis dengan pendekatan kualitatif
berupa pemaparan potensi dan kondisi produktifitas buah lokal di Bali, dan dengan
pendekatan kuantitatif dengan menggunakan matrik SWOT dan matrix space sehingga
diperoleh sebuah strategi yang Tepat untuk mengembangkan potensi buah lokal di Bali.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Produksi buah-buahan lokal di Bali selama tiga tahun terakhir, banyak komoditas
yang mengalami penurunan produksi, dari 15 komoditas yang di data oleh BPS Bali
tahun 2014 terdapat 6 komoditas yang mengalami peningkatan produksi yaitu alpukat,
nangka, jeruk, dan semangka, pisang, dan salak. Sedangkan sembilan komoditas
lainnya mengalami penurunan produksi. Komoditas yang mengalami kenaikan adalah
komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat lokal sedangkan komoditas yang
mengalami penurunan yaitu mangga, durian, rambutan dan anggur merupakan
komoditas yang memiliki ekonomis tinggi dan berpotensi untuk export atau dijual keluar
daerah di Indonesia. Secara lebih rinci produksi buah-buahan lokal di Bali dari tahun
2011 sampai 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.
Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknes) Peluang (Oportunities) dan
Ancaman (Threats) untuk pengembangan buah lokal di Bali dilihat dari aspek, finansial,
pasar, teknis budidaya, dan aspek sosial baik internal maupun ekternal diperoleh
beberapa variabel yang bisa dinilai yaitu seperti tercantum dalam Tabel 2. Dari beberapa
variabel yang dilakukan penilaian diketahui score untuk ancaman paling tinggi ini berarti
keberadaan buah lokal sudah terancam kalah bersaing di beberapa aspek terutama
ancaman dari pasar global. Sedangkan untuk Score peluang masih ada akan tetapi
nilainya kecil. Score untuk kekuatan, kelemahan, peluang,dan ancaman terhadap
produksi buah-buahan lokal di Bali secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.
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Tabel 1. Produksi komoditas Buah-buahan lokal di Bali dari tahun 2011 sampai 2013
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jenis buah-buahan
Alpokat
Mangga
Rambutan
Nangka
Jeruk
Durian
Jambu Biji
Semangka
Melon
Sawo
Pepaya
Pisang
Nenas
Salak
Anggur

2011
1.911
39.551
16.699
29.385
99.155
17.059
1.670
10.301
548
3.516
9.233
163.685
646
31.897
11.471

2012
1.997
40.372
13.219
33.005
129.669
14.133
1.380
12.907
685
5.063
7.864
164.699
545
34.061
9.621

2013
2.239
36.643
7.397
33.020
141.014
9.341
1.512
21.328
737
4.399
7.869
215.252
463
32.195
9.118

Sumber : BPS Propinsi Bali
Berdasarkan nilai skor faktor internal dan eksternal dengan matrik space, maka
diperoleh kesimpulan SWOT dapat digambarkan seperti terlihat pada diagram Gambar
1 berikut. Pengurangan antara jumlah total faktor kekuatan (S) dengan kelemahan (W)
dan faktor peluang (O) dengan ancaman (T) diperoleh nilai pada sumbu x = -12, dan
sumbu y = -36. Posisi titik koordinat berada pada kuadran IV Kuadran IV (negatif,
negatif) Posisi ini menandakan posisi buah lokal yang lemah untuk dikembangkan dan
menghadapi tantangan besar.
Tabel 2. Analisis dengan Matrik SWOT Terhadap Faktor Eksternal dan Faktor Internal
Pengembangan Buah Lokal di Bali, Tahun 2014.
INTERNAL

EKSTERNAL

Peluang
1. Potensi lahan masih
cukup luas untuk
penanaman
2. Permintaan relatif
masih tinggi
3. Pasar untuk ekport
produk buah-buahan
terbuka lebar.

Kekuatan (Strenght)
1. Sebagian besar lahan lahan
di bali cocok untuk ditanami
tanaman buah
2. Buah kebutuhan orang
banyak
3. Buah lokal disukai karena
memiliki rasa yang cukup
lezat.
4. Harga buah lokal cukup
terjangkau oleh semua
kalangan
Strategi SO
1. Memperluas areal
penanaman
2. Deversifikasi tanaman buah
3. Mempertahankan sifat-sifat
keungulan buah lokal
4. Meperluas pangsa pasar

Kelemahan (Weaknes)
1. Kepemilikan petani masih
sedikit dan terpencar.
2. Produksi masih bersifat
musiman
3. Memiliki penampilan yang
kurang menarik.
4. Produksi cepat rusak atau
daya simpan pendek
5. Sistem budidaya yang
masih traditional
6. Kemampuan SDM untuk
pasca panen rendah
Strategi WO
1. Melakukan penanaman
yang berbasis kawasan
2. mengusahakan produksi di
luar musim
3. Melakukan pengemasan
yang lebih baik pada
produksi
4. Membuat produksi
berkualitas export
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Ancaman
1. Alih fungsi lahan
2. Perubahan iklim global
dan cuaca yang tidak
menentu.
3. Adanya pasar bebas
yang akan
menyebabkan
masuknya beberapa
jenis buah import
4. Kualitas buah import
lebih baik

Strategi ST
1. Memanfaatkan lahan tidur
untuk penanaman
2. Mempertahankan
keunggulan buah lokal
3. Meningkatkan kuantitas
produksi

Strategi WT
1. Memanfaatkan pekarangan
2. Memanfaatkan jadwal
tanam atau jadwal panen
3. Melakukan sistem
budidaya yang berorientasi
ekonomi.
4. Meningkatkan kemampuan
SDM di bidang pasca
panen buah

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi Bertahan, artinya kondisi
internal buah lokal berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya untuk
mengembangkan disarankan untuk meenggunakan strategi bertahan, mengendalikan
kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus
berupaya membenahi kualitas produksi buah lokal di Bali.
Tabel 3. Analisis dengan Matrik Space Terhadap Faktor Eksternal dan Faktor Internal
Pengembangan Buah Lokal di Bali Tahun 2014
No

Kriteria penilaian

Total

1
Kekuatan (S)
2
Kelemahan (W)
3
Peluang (O)
4
Ancaman (T)
Kekuatan (S) – kelemahan (W) = x
Oputinitis (O) – Threath (T) = y

52
88
60
72
-36
-12

O=Peluang (external)

y
Kuadran III (ubah strategi )

Kuadran I (frogresif)

(36,-28)
10
W= Kelemahan
(internal)

-40 -30 -20 - 10 -0

x

S=kekuatan
(external)

10
Kuadran IV (Bertahan)

20
30

Kuadran II (deversifikasi)

40

T= Ancaman (external)

Gambar 1. Bagan penilaian dengan matrik space terhadap faktor internal dan faktor
ekternal pengembangan potensi buah lokal di Bali
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Hasil analisis menunjukkan bahwa daya saing buah-buahan lokal di Bali menunjukkan
Indonesia masih rendah ini karena sebagaian besar penglolaannya masih secara
secara tradisional, dan bergantung terhadap musim.
2. Buah lokal memiliki peluang untuk dikembangkan dengan memanfaatkan peluang
dan kekuatan yang ada strategi yang perlu diterapkan adalah strategi bertahan,
mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini
dipertahankan sambil terus berupaya membenahi kualitas produksi buah lokal di Bali.
Saran
Disarankan agar dalam meningkatkan daya saing buah lokal agar kualitas produk
lebih ditingkatkan dan pengaturan produksi diluar musim perlu dilakukan untuk
mempertahankan harga tetap stabil dan buah lokal dapat tersedia secara kontinyu.
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ABSTRAK

Penelitian untuk mendapatkan strategi perbaikan kinerja usahatani pembibitan sapi Bali
untuk Program Gerbang Pangan di Kabupaten Tabanan, telah dilaksanakan di Subak
Demung, Kecamatan Kediri Tabanan Bali pada bulan September sampai Desember
2012. Penelitian dilakukan dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA)
melibatkan 80 peserta (petani, PPL, Dinas Teknis, Bappeda Tabanan, aparat desa,
pekaseh/subak, serta peneliti multidisiplin dari BPTP Bali selaku fasilitator). Parameter
yang diidentifikasi adalah potensi dan permasalahan terkait dengan pengembangan
usaha pembibitan sapi. Metode PRA yang digunakan adalah 1) teknis analisis finansial,
2) kalender musim, dan 3) teknik peringkat masalah. Data dan informasi dianalisis
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, komoditas utama yang dikembangkan
oleh petani yang tergabung ke dalam Subak Demung adalah padi (dengan luas tanam
rata-rata 0,5 ha), kedelai (0,1 ha), dan induk sapi Bali (1-2 ekor) yang diusahakan oleh
30% petani. Strategi yang berpotensi dapat menangani permasalahanan tersebut
antara lain: 1) kekurangan pakan yang mencapai sekitar 233,97 ton BK /tahun, 2)
calving interval yang panjang (15 -16 bulan), serta mengalami kerugian apabila pedet
yang dilahirkan berkelamin betina. Permasalahan yang dialami petani berpotensi dapat
ditangani dengan: 1) memanfaatkan jerami padi paling tidak 8% dari 2.497 ton BK yang
dihasilkan dikombinasikan dengan jerami kedelai sebanyak 50% dari 20,35 ton BK
potensi produksinya); 3) menanam rumput raja sepanjang 36,5 meter (91 rumpun) di
pematang sawah yang berpotensi menghasilkan 210 ton BK/tahun, 3) memberikan
penyuluhan dan pendampingan terkait dengan manajemen reproduksi ternak, serta 4)
menjadikan kotoran padat dan urin ternak menjadi pupuk organik padat dan cair
sebagai sumber pendapatan; dibarengi dengan penyiapan fasilitas pendukungnya.

Kata kunci : pembibitan sapi Bali

ABSTRACT
Research to gain a performance improvement strategy for the Bali cattle breeding has
been implemented in Subak Demung, Kediri sub district, Tabanan Bali in September to
December 2012. The study was conducted by the Participatory Rural Appraisal (PRA)
involves 80 participants (farmers, extensions Technical Office, Bappeda Tabanan, village
officials, pekaseh / subak, as well as multidisciplinary research of BPTP Bali as a
facilitator). The parameters identified are the potential and problems associated with
the development of Bali cattle breeding. PRA methods used are 1) technical financial
analysis, 2) seasons calendar, and 3) ranked of technical problems. Data and
information were analyzed descriptively. The results showed that, the main commodity
developed by farmers belonging to the Subak Demung are: rice (with an average
acreage of 0.5 ha), soybeans (0.1 ha), and cow of Bali cattle (1-2 heads) by 30% of
farmers. Problem experienced cattle farmers are 1) the difficulty of feed at dry season
reaches about 233.97 tons DM/ year, 2) calving interval to long (15 -16 months), incur
losses if the calf born is female. Strategy to problem solving ie: 1) utilize of rice straw
at least 8% of the 2,497 tons DM produced combined with soy straw as much as 50%
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of the production potential of 20.35 tonnes DM; 3) planting king grass as long as 36.5
meters (91 clumps) in the rice paddies that could potentially produce 210 tons DM/ year,
3) provide extension and advisory services related to reproductive management of
cattle, and 4) to make solid waste and livestock urine into organic fertilizer as a source
of revenue; coupled with the preparation of facilities.

Keywords: Bali cattle breeding

PENDAHULUAN
Untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang sejahtera, aman, dan berprestasi
(Tabanan Serasi), Pemda Tabanan pada tahun 2013 mencanangkan tiga program
unggulan, salah satunya adalah Program Gerbang Pangan Serasi (Bappeda Tabanan,
2012). Program Gerbang Pangan Serasi pada pelaksanaannya menggunakan
pendekatan Partisipatif. Program ini dilaksanakan di 10 desa/subak di 10 kecamatan
yang ada di Kabupaten Tabanan, salah satunya adalah di Subak Demung, Kecamatan
Kediri.
Program Gerbang Pangan Serasi dilaksanakan karena telah banyak sumberdaya
(tenaga dan dana) dikerahkan untuk pembangunan pertanian, namun hasil kinerja
pembangunan pertanian di Tabanan tidak menunjukkan kemajuan yang berarti;
sehingga perlu ditemukan cara baru yang lebih berani dan inovatif, dengan
keterpaduan gerak diantara lingkup pertanian dan juga dengan SKPD lain. Kawasan
percontohan di setiap kecamatan digarap lintas SKPD secara tuntas (hulu, tengah, hilir)
dan berkelanjutan sampai nampak perubahan kemajuan pada kawasan tersebut. Dalam
pelaksanaannya, program ini dirancang dengan pendekatan partisipatif menggunakan
metode Participatory Rural Appraisal (PRA). Melalui PRA diharapkan dapat dipahami
permasalahan yang sebenarnya terjadi di pedesaan menurut versi petani yang seringkali
berbeda dengan versi pengambil kebijakan (Anonimous, 1998). Diharapkan melalui
pelaksanaan PRA dapat dipahami secara mendalam masalah dan antisipasi masalah
yang dihadapi masyarakat desa dalam pengembangan usaha agribisnis (Anonimous,
2006) .
Informasi yang diperoleh dari PRA ini akan dijadikan dasar / acuan untuk
menyusun program pengembangan sapi pembibitan atau pun kegiatan pendukung yang
akan dilaksanakan di Subak Demung Kecamatan Kediri.
Untuk kegiatan PRA ini
difokuskan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang mempengaruhi
kinerja usaha pembibitan sapi seperti potensi keuntungan usahatani dan potensi
ketersediaan pakan serta faktor-faktor lainnya. Melalui analisis ekonomi akan diketahui
faktor-faktor yang menentukan keuntungan usahatani dan mempengaruhi niat petani
untuk mengembangkannya ke depannya. Selain itu, ketersediaan pakan merupakan
salah satu faktor utama yang harus diperhitungkan dalam usahatani ternak sapi,
karena ketersediaan pakan merupakan salah satu penentu keberlanjutan usaha
peternakan pada suatu wilayah (Yusdja dan Ilham, 2006). Dengan terlaksananya
penelitian ini diharapkan dapat terlaksananya program pengembangan usahatani
pembibitan sapi Bali yang berkelanjutan dan bersifat spesifik lokasi.
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METODOLOGI
PRA dilaksanakan di Subak Demung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
PRA dilaksanakan pada bulan September sampai Desember tahun 2012 melibatkan
sekitar 80 orang yang berasal dari: 50 orang petani, 24 orang stakeholders (PPL, Dinas
Teknis, Bappeda, aparat desa, pekaseh/subak, serta 6 orang peneliti multidisiplin dari
BPTP Bali selaku fasilitator. Informasi yang digali meliputi permasalahan dan potensi
terkait dengan usahatani pembibitan sapi. Melalui beberapa metode / teknik PRA. Data
yang diperoleh dianalisis secara deskriptif .
Untuk menggali informasi dilokasi, dari 12 teknik PRA yang ada, pada penelitian ini
digunakan empat (4) metode yaitu: a) pengumpulan data sekunder, b) peringkat
masalah, c) kalender musim, d) dan analisis finansial. Parameter yang diidentifikasi
terkait dengan potensi dan permasalahan terkait dengan pengembangan usaha
pembibitan sapi. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Adapun
data dan keluaran yang diperoleh disajikan pada Tabel 1. Selain itu, data dan informasi
terkait potensi produksi dan kebutuhan pakan juga dianalisis lebih lanjut untuk
menentukan strategi pengembangan ternak kedepannya.
Tabel 1. Teknik PRA , Tujuan dan Data/Informasi yang diperoleh
No

Teknik/instrumen

Tujuan

Data/Informasi yang diperoleh

1.

Pengumpulan Data
Sekunder

- Diketahuinya gambaran
awal keadaan subak,
maupun lingkungannya

-

Agroklimat
Komoditas Usahatani
Jenis usaha

2

Kalender Musim

- Diketahuinya kegiatankegiatan,
peristiwa,
masalah dan peluang
dalam siklus waktu
tertentu

-

Curah hujan
Pola tanam
Pola penyakit
Pola reproduksi
Pola pemasaran ternak
Siklus usahatani

3

Teknik Penetapan
Peringkat

-

Masalah utama
Potensi utama

4

Analisis
Finansial
Usahatani

- Diketahuinya
priotas
masalah, potensi dan
pilihan teknologi
- Diketahuinya kelayakan
usahatani
yang
dilakukan
oleh
masyarakat

-

Penggunaan tenaga kerja
Penggunaan saprodi
Tingkat produksi
Penerimaan
Keuntungan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Keuntungan dan Kerugian Usaha Pembibitan Sapi
Subak Demung memiliki luas sebanyak 128 ha dengan jumlah anggota subak
sebanyak 220 orang terdiri dari tiga Tempek, yaitu Tempek Tegeh Kangin, Tempek
Tegeh Kauh, dan Tempek Tegeh Kelod. Tempek Tegeh Kangin luasnya 50,57 Ha dengan
anggota 73 orang. Tempek Tegeh Kauh luasnya 33,70 Ha dengan jumlah anggota 56
orang dan Tempek Demung Kelod luasnya 43,73 Ha dengan jumlah anggota 94 orang.
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Subak Demung terletak 3 km dari kota Kabupaten, 1 km dari kota kecamatan, dan 0,5
km dari pusat kota Kediri (Anonimous, 2012).
Komoditas utama yang berkembang di subak ini adalah padi, kedelai, dan ternak
sapi pembibitan. Petani yang tergabung di dalam Subak Demung rata-rata menggarap
lahan untuk pertanaman padi seluas 50 are. Varietas padi yang dikembangkan adalah
Ciherang. Dalam beberapa tahun terakhir petani di subak ini juga mengembangkan
kedelai. Kedelai ditanam sekali dalam setahun, dengan luasan rata-rata 10 are, varietas
yang ditanam adalah Varietas Wilis. Untuk ternak, sekitar 30% petani memelihara induk
sapi namun sistem pemeliharaannya masih tradisional. Petani setempat rata-rata
memelihara 1-2 ekor induk sapi Bali (atau sebanyak 99 ekor untuk keseluruhannya).
Hasil analisis menunjukkan, dengan memelihara 2 ekor induk sapi, petani
memperoleh pendapatan harian rata-rata Rp. 13.570,- atau Rp. 6.785 per ekor. Hasil
analisis juga menunjukkan, petani akan mengalami kerugian apabila induk melahirkan
pedet betina, karena untuk tercapainya titik impas, harga pedet minimal Rp. 2.576.625,; sedangkan pada kondisi riil di lapangan, petani menjual pedet betina Rp. 2.500.000,(Tabel 2).
Tabel 2. Analisis usahatani pembibitan sapi Bali
Tabanan tahun 2012
No
A
-

Uraian
Sarana produksi
Bibit sapi dara
Pakan (mencari)
Dedak 0,5kg/ekor/hari

Kesehatan
Vaksinasi SE
Pengobatan sakit
tertentu
Obat cacing (tentatif)
Upah mengawinkan
(kaung)
Penyusutan kandang
(1,5 juta untuk 15
tahun)
B
Tenaga Kerja
Jumlah Biaya
C
Jual Induk
Jual pedet jantan
Jual pedet betina
D
Pendapatan bisnis
E
Pendapatan riil
G
Titik Impas Harga
(Rp/kg)
H
R/C rasio
I
Potensi pendapatan
harian (Rp/hari)

Volume

Satuan

di Subak Demung, Kecamatan Kediri
Harga
satuan
(Rp)

Jumlah (Rp)

Komposisi
Biaya
(%)

10.000.000

194,1
14,2

2
0
365

ekor
kg

5.000.000
2.000

2
1

ekor
ekor

40.000
30.000

80.000
30.000

1
2

kali
ekor

7.000
50.000

7.000
100.000

365

hari

274

100.000

1,9

68,4

HOK

60.000

0
1
1

ekor
ekor
ekor

5.000.000
3.500.000
2.500.000

4.106.250
5.153.250
3.500.000
2.500.000
846.750
4.953.000
2.576.625

79,7
294

730.000

-

4,2

1,2
13.570
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Berdasarkan hasil analisis (Tabel 2) terlihat, kontribusi biaya tenaga kerja
mencapai 80% dari seluruh biaya yang dikeluarkan, apabila tanpa memperhitungkan
biaya bibit. Ini mengindikasikan sumber pakan yang tersedia terbatas. Berdasarkan hasil
PRA juga diperoleh informasi langsung bahwa mereka merasakan sulitnya mendapat
pakan hijauan pada musim tertentu, seperti saat olah sawah, sampai tanaman padi
berumur muda. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa pada puncak pakan sulit, petani
mencari pakan hijauan sampai ke desa tetangga dengan jarak sampai 8 km
menggunakan sepeda motor. Kondisi ini sesuai dengan laporan Siregar (1987) dalam
Kusnadi, dkk (1998), bahwa permasalahan utama usaha ternak di Indonesia antara lain
adalah kurangnya
ketersediaan hijauan pakan sebagai akibat dari rendahnya
penguasaan lahan atau karena intensifnya penggunaan lahan untuk tanaman pangan
sehingga tidak memungkinkan penanaman hijauan pakan. Dengan demikian ternak
hanya mendapatkan pakan yang didominasi oleh rumput lapang dengan kualitas rendah
yang diperoleh dari pinggir jalan, teras atau tampingan lahan usahatani tanaman
(Sugandi, 1996 dalam Kusnadi, dkk. 1998).
Pola Usahatani ternak sapi dikaitkan dengan usatani padi dan kedelai
Berdasarkan teknik kalender musim teridentifikasi aktivitas usahatani tanaman
dan ternak yang dilakukan oleh petani serta kendala yang mereka hadapi dalam
kegiatan usahataninya yang terpola setiap tahunnya. Hasil identifikasi menunjukkan,
pemanfaatan lahan di Subak Demung dilakukan sepanjang tahun, dengan pola tanam
padi-kedelai-padi. Penanaman padi musim tanam 1 (MT 1) dilakukan bulan Oktober
dan panen pada bulan Januari, MT 2 (kedelai) ditanam pada bulan Pebruari dan panen
pada bulan Juni; serta untuk MT 3 (padi) dimulai awal Juni dan panen pada bulan
September (Tabel 4). Petani juga melaporkan bahwa, produktivitas padi mereka
tergolong tinggi dengan kisaran 65-70 kg/are (6,5-7,0 t/ha) pada MT 1 dan 50-60 kg/are
(5,0-6,0 t/ha) pada MT 3 (Tabel 3).
Pada usahatani kedelai yang dilakukan pada MT 2 (Pebruari-Mei) produktivitas
yang dihasilkan memiliki rentang yang tinggi dengan kisaran 8,0-15,0 kg/are atau setara
dengan 0,8 – 1,5 t/ha. Kendala yang dihadapi pada usahatani kedelai adalah
permasalahan gulma akibat dari keterlambatan tanam karena kendala penyediaan
benih. Disamping itu harga yang diperoleh petani masih sangat rendah yaitu berkisar
antara Rp 4000-Rp 5000/kg (Tabel 3).
Pada usahatani pembibitan sapi, pola yang dapat dilihat yaitu kesulitan pakan
(hijauan makanan ternak / HMT) pada bulan-bulan kering (April-September). Pada
bulan-bulan ini petani mencari rumput sampai keluar desa serta memanfaatkan batang
pisang, dan pelepah kelapa untuk pakan; padahal pada bulan-bulan tersebut ada
potensi jerami padi dan jerami kedelai yang melimpah dapat dimanfaatkan untuk pakan
(Tabel 3).
Selain pakan, pola yang terlihat dari pengaruh musim terhadap kondisi ternak
yaitu munculnya penyakit mencret pada pedet dan lumpuh (pepean) pada induk pada
awal-awal bulan basah (September-Oktober). Pada usaha ini, terlihat adanya selisih
harga pedet yang tinggi antara pedet jantan dengan betina. Harga jual pedet jantan
lepas sapih (7 bulan kalender) rata-rata Rp 3.500.000 sedangkan pedet betina hanya
Rp 2.500.000 (Tabel 3).
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Tabel 3. Kalender Musim Usahatani Tanaman dan Ternak Sapi di Subak Demung,
Kecamatan Kediri Tabanan tahun 2012.
No

Uraian
Jan
xxx
xxx

I.

Curah Hujan
Ketersediaan Air Irigasi
Pola tanam
Produksi
Harga

a.

Sapi Induk/Pembibitan
Sulit pakan
Penyakit mencret (pedet)
Penyakit lumpuh (pepean)

Peb
xx
xx

Mar
x
xx

Apr

Mei

x
x
kedelai
8-15 kg/are
Rp 4000Rp5000/kg (panen
sendiri)
x

xx

Bulan
Jun
Jul

Agt

X

Sep
x
xx

Okt
xx
xx

x
xx
xx

xx
xx

x
x
padi
50-60 kg/are
Rp 120.000-Rp
130.000/are (tebasan)
xx

xxx

xxx

Nop Des
xxx
xxx
xxx
xxx
padi
65-70 kg/are
Rp 170.000-Rp
180.000/are
(tebasan)

Keterangan: Jumlah x menunjukkan intensitas/volume
* = tidak ada pola
Permasalahan Usahatani Ternak Sapi dan Alternatif Penanganannya
Berdasarkan teknik rangking masalah teridentifikasi ada dua permasalahan
utama
yang dihadapi petani dalam berusahatani sapi pembibitan yaitu: 1)
permasalahan ketersedian pakan dan 2) permasalahan reproduksi yakni calving interval
(jarak beranak yang panjang yang mencapai 15 – 16 bulan, serta banyaknya kasus
kegagalan kawin dengan inseminasi buatan (IB) (Tabel 4).
Tabel 4. Permasalahan usaha pembibitan sapi Bali di Subak Demung Kecamatan Kediri
Tabanan Bali Tahun 2012
No
1

Permasalahan
Kesulitan pakan
pada waktu musim
kemarau

2

Calving interval

panjang (15-16
bulan)

Sumber masalah
- Musim kering sering
kesulitan rumput
- Jerami padi belum
dimanfaatkan sebagai
pakan (habis panen
dibakar)
- Produksi rumput di
pematang sawah rendah
-

Birahi pascamelahirkan butuh
waktu yang panjang
Pengamatan berahi yang tidak
tepat
Pejantan sedikit, petugas IB
jauh

Kebutuhan Inovasi Teknologi
- Paket teknologi
pengolahan jerami padi
dan kedelai untuk pakan
- Pengembangan hijauan
unggul di pematang

-

-

Meningkatkan SDM
petani tentang
reproduksi sapi
Meningkatkan kualitas
pelayanan inseminator

Alternatif Penanganan Permasalahan Kesulitan Pakan
Pada saat ini petani di Subak Demung menggarap lahan rata-rata seluas 0,5 ha.
Dari luasan tersebut, petani menanam padi sebanyak dua kali dengan luas yang sama
dan kedelai seluas 0,1 ha. Di sisi lain, 30% petani memelihara 1-2 (satu sampai dua)
ekor induk sapi Bali. Permasalahannya, jerami kedua komoditas tersebut belum
dimanfaatkan untuk mendukung usahatani sapi. Hal ini sesuai dengan laporan
Anggraeny (2006), bahwa usaha peternakan sapi potong rakyat pada umumnya belum
menerapkan konsep usaha yang efisien mengingat banyak potensi dan peluang yang
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belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal terutama yang terkait dengan
ketersediaan dan suplai pakan, khususnya pada musim rawan pakan. Di daerah lain
seperti di Bantul Yogyakarta, rata-rata petani di daerah Bantul memberikan ternaknya
39 kg jerami dalam bentuk segar per ekor per hari, sehingga untuk setiap hektar padi
dapat mendukung pengembangan ternak 2,16 ekor sapi (Masbulan, dkk.,1999), Dengan
asumsi :
a) Produksi jerami padi varietas Ciherang berpotensi menghasilkan 17,92 ton/ha
jerami segar (Yasa, 2012). Dengan kandungan bahan kering (BK) 40% (Hartadi et
al. 1997) berarti berpotensi menghasilkan BK sebanyak 9,79 ton/ha.
b) Produksi BK jerami kedelai adalah 1,59 ± 0,41 ton/ha. (Anonimus, 1992)
c) Potensi hijauan dari lahan sawah
mengacu pada Atmaja (2006), dengan
perhitungan 5% dari luas lahan dikalikan dengan 3,75 ton.
d) Potensi produksi rumput raja dengan jarak tanam 0,40 x 0,40 m, atau dengan
populasi 9 rumpun per m2, pada MK mampu menghasilkan rumput raja segar
sebanyak 1 kg/rumpun; sedangkan pada musim hujan (MH) menghasilkan 10,17 kg
rumput segar dan 1,13 kg BK. Dilaporkan pula bahwa rumput raja dapat dipanen
dengan interval 40 hari, atau sebanyak 9 kali per tahun. Dengan demikian, potensi
produksi BK rumput raja di dapat mencapai 9 kg/tahun (Nuschati et al. 2000).
e) Induk (sapi Bali betina yang telah bunting atau sudah pernah beranak; dengan
bobot rata-rata 259 kg) (Yasa, 2012)
f) Standar kebutuhan pakan mengacu pada Nutrient Research Council (NRC) (1984),
yakni ternak sapi paling tidak mengkonsumsi 2,5% pakan dalam bentuk bahan
kering (BK) dari bobot badannya.
Dengan data dan asumsi tersebut, dapat diperhitungan potensi produksi dan
kebutuhan pakan ternak di Subak Demung seperti berikut :
a. Potensi produksi pakan, dengan penjelasan yaitu:
- Pakan hijauan dari pematang sawah sebanyak 24 ton BK/tahun. Dengan
perhitungan 128 ha x 5% x 3,75 ton.
- Jerami padi sebanyak 2.497 ton BK dari hasil perhitungan 128 Ha x 9,75 ton x
2 kali panen
- Jerami kedelai sebanyak 20,35 ton BK dari hasil perhitungan : 12,8 Ha x 1,59
ton x 1 kali panen
- Dengan asumsi setiap petani menanam rumput raja sepanjang 36,5 meter (91
rumpun) di pematang sawahnya, berpotensi dihasilkan tambahan
hijauan
sebanyak 210 ton BK/tahun. Dengan perhitungan : 36,5/0,4 meter x 9 kg x 256
petani (satu petani rata-rata menggarap 0,5 Ha lahan, dari 128 ha lahan sawah
di Subak Demung).
b. Potensi kebutuhan pakan:
- Dengan populasi yang ada saat ini, untuk memenuhi kebutuhan pakan induk
sapi di Subak Demung, maka perlu tersedia pakan sebanyak 233,97 ton BK
/tahun; dengan perhitungan: 99 ekor x bobot sapi induk rata-rata 259 kg x
kebutuhan pakan harian 2,5% bobot badan x 365 hari ) kemudian dibagi 1000.
Perbandingan produksi dan kebutuhan pakan hijauan
Apabila hanya memperhitungkan produksi rumput dari lahan sawah, peternak
sapi di Subak Demung memang benar kekurangan pakan. Kekurangan pakan di subak
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ini cukup banyak, mencapai 209,97 ton/tahun. Sebagai dampaknya, petani mencari
rerumputan di desa-desa lain yang populasi sapinya terbatas. Hasil PRA menunjukkan,
petani mencari pakan ke desa-desa lain yang jaraknya bisa mencapai 8 km. Hal ini
menyebabkan tingginya biaya pakan untuk usahatani ternak sapi.
Potensi jerami padi dan kedelai yang cukup banyak belum mereka manfaatkan
dengan alasan tidak terbiasa memberikan kedua jenis bahan pakan tersebut. Apabila
potensi jerami padi dan kedelai dapat dioptimalkan pemanfaatannya, kekurangan pakan
berpotensi besar untuk dapat terpenuhi; dan bahkan populasi sapi di Subak Demung
berpotensi dapat ditingkatkan. Dengan hanya memanfaatkan 8% jerami padi (200 ton)
dan 50% jerami kedelai yang diproduksi (10,18 ton BK), ditambah produksi hijauan dari
lahan sawah seperti saat ini, kebutuhan pakan sapi sebanyak 233,97 ton dapat
terpenuhi.
Strategi lain yang juga dapat dilakukan adalah dengan melakukan penanaman
rumput raja atau gajah di pematang sawah. Model ini telah banyak dilakukan oleh petani
di Desa Gelgel Kabupaten Klungkung Bali serta daerah lainnya. Dengan jarak tanam
0,40 x 0,40 m, atau dengan populasi 9 rumpun per m2, pada MK mampu
menghasilkan rumput raja segar sebanyak 1 kg/rumpun; atau sebanyak 9 kg/tahun
(Nuschati et al. 2000). Dengan asumsi setiap petani menanam rumput raja sepanjang
36,5 meter (91 rumpu) di pematang sawahnya, berpotensi dihasilkan tambahan
hijauan sebanyak 210 ton BK/tahun.
Berdasarkan perhitungan produksi dan kebutuhan pakan tersebut, ada beberapa
alternatif untuk memenuhi kebutuhan pakan antara lain : 1) mengoptimalkan
sumberdaya lokal yang ada (jerami padi dan kedelai), 2) mengembangkan hijauan di
pematang sawah, dan 3) melakukan kombinasi dari alternatif 1 dan alternatif 2.
Alternatif 1 (satu) merupakan alternatif yang sangat baik untuk peningkatan
populasi di lokasi ini. Mastika (1991) melaporkan bahwa, salah satu alternatif untuk
penyediaan pakan yang murah dan kompetitif adalah melalui pemanfaatan limbah,
seperti limbah pertanian untuk pakan. Penggunaan jerami padi sebagai pakan ternak
merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi kekurangan pakan ternak
ruminansia, karena memiliki proporsi yang paling besar di antara limbah pertanian
(Doyle, dkk., 1986 dalam Priyanti, dkk. 2001). Namun pemanfaatan jerami padi sebagai
pakan ternak sangat terbatas, karena jerami padi memiliki keterbatasan yaitu kadar
protein dan nilai kecernaannya sangat rendah serta kurang palatable (Nitis, 1979), daya
cerna jerami padi sangat rendah sekitar 35 − 40%, dan silikanya tinggi. Kualitas jerami
padi setara dengan kualitas rumput alam pada musim kemarau (Bamualim, dkk, 1990
dalam Nggobe, 2004). Demikian juga laporan Aryogi dan Umiyasih (2002) bahwa jerami
padi tanpa fermentasi mengandung BK 29,47%, protein kasar 4,56% dan dengan serat
kasar yang tinggi yaitu 26,71%, sehingga untuk menyusun ransum diperlukan adanya
suplementasi sumber protein seperti bungkil kopra dan sumber energi seperti dedak
padi. Sebagai dampaknya, jerami padi dapat diberikan kepada ternak kurang dari 2 %
dari bobot badan (Sutardi, 1979), karena laju pergerakan jerami padi dalam saluran
pencernaan rendah dengan waktu cerna mencapai 5 – 12 hari. Hal ini mengakibatkan
ternak lama untuk menjadi merasa lapar kembali sehingga pakan yang dikonsumsi
menjadi lebih sedikit (Komar, 1984). Untuk meningkatkan kualitas jerami tersebut,
dapat dilakukan dengan proses fermentasi. Fermentasi dapat meningkatkan protein
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kasar jerami dari 4,00% menjadi 9,09 %, sedangkan kandungan serat kasar dapat
diturunkan dari 27,30% menjadi 9,70% (Hidayat, 2006).
Selain kandungan gizinya dan palatabilitasnya yang rendah, nilai kecernaan
bahan kering jerami padi tanpa fermentasi juga rendah meskipun dengan waktu
inkubasi 48 jam. Hasil itu menunjukkan pentingnya perlakuan fermentasi sebelum
jerami padi diberikan pada ternak. Meskipun demikian, pemberian jerami padi baik
jerami fermentasi maupun tanpa fermentasi tidak memberikan pertumbuhan bobot
ternak yang optimal. sebaiknya jerami padi tidak diberikan secara tunggal. Menurut
Sembiring, dkk (2002), pemberian jerami padi terfermentasi dengan kadar protein
5,63% yang diberikan 100% menyebabkan penurunan bobot sapi Bali betina 0,10
kg/ekor/hari, kombinasi jerami fermentasi dengan 2,5% hijauan dari bobot badan
menyebabkan penurunan berat badan 0,07 kg/ekor/hari, sedangkan pada perlakuan
kombinasi jerami fermentasi dengan 5% hijauan berupa rumput lapang dari bobot
badan, meningkatkan bobot badan 0,29 kg/ekor/hari.
Hampir sama dengan jerami padi, jerami kedelai dapat digunakan sebagai bahan
pakan khususnya bagi ternak ruminansia tetapi harus dikombinasikan dengan tanaman
leguminosa berkualitas baik karena protein dapat dicerna yang rendah dan serat tinggi.
komposisi zat makanan jerami kedelai adalah bahan kering 25%, protein kasar 16,1%,
serat kasar 29,6%, abu 11,9%, lemak kasar 6,2% dan BETN 36,2% (Anonimous Limbah
Pertanian untuk pakan). Di Jawa dan Bali, rata-rata produksi BK jerami kedelai adalah
1,59 ± 0,41 ton/ha. (Anonimus, 1992).

Penanganan Permasalahan Reproduksi
Kekurangan pakan selama musim kemarau yang panjang atau pada ternak yang
dikandangkan tetapi tidak diberi pakan yang cukup akan menyebabkan penurunan
sekresi hormon gonadotropin dan hormon-hormon lainnya oleh hipofisa anterior, seperti
LH (Luteinizing Hormone) dan FSL (Folicle Stimulating Hormone) (Hedah, 2000).
Pemberian pakan terbatas menyebabkan penurunan sekresi LH dan FSH dari hipofisa
anterior sehingga mempengaruhi perkembangan folikel dari ovarium (Butler dan Smith
1989). Selain itu terbatasnya pakan yang diberikan juga menurunkan sekresi
Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) dari hipotalamus yang berfungsi merangsang
sekresi FSH dan LH dari hipofisa anterior (Swanson, 1989). FSH berperan dalam
merangsang pertumbuhan folikel dan sekresi hormon estrogen sedangkan LH berperan
merangsang ovulasi, memelihara corpus luteum dan menstimulir sekresi hormon
progesteron (Reeves, 1987). Ketidakseimbangan hormonal ini mengakibatkan siklus
reproduksi untuk sementara tidak terjadi secara normal atau akan terjadi anestrus. Oleh
karena itu, penanggulangan anestrus karena defisiensi pakan hanya dapat
ditanggulangi dengan peningkatan pemberian pakan. Bila pemberian pakan pada ternak
merupakan suatu masalah yang sulit maka anestrus karena defisiensi pakan sulit
dihindarkan. Pengobatan anestrus dengan menggunakan hormonal pada anestrus
karena defisiensi pakan akan sia-sia, selama perbaikan pakan tidak dilakukan (Hedah,
2000).
Kondisi tubuh merupakan faktor yang paling mempengaruhi timbulnya birahi
atau birahi pertama setelah beranak. Kondisi tubuh yang rendah (sangat kurus) pada
saat beranak akan menurunkan fertilitas sapi melalui penundaan aktivitas ovarium
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(Markusfeld et al. 1997 diacu Widnyana, 2002). Penurunan skor kondisi tubuh pada 30
hari pertama setelah beranak akan menyebabkan kegagalan konsepsi pada perkawinan
pertama setelah beranak (Domecq et al. 1997). Kegagalan konsepsi ini menyebabkan
jarak beranak atau calving interval menjadi diperpanjang. Memperhatikan kompleksnya
permasalahan reproduksi ini, maka penyediaan pakan yang cukup, penyuluhan terkait
dengan reproduksi ternak termasuk tentang IB perlu dilakukan.

Alternatif Peningkatkan Pendapatan Usaha Pembibitan Sapi
Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan, dengan memelihara 2 ekor induk sapi,
petani memperoleh pendapatan harian rata-rata Rp. 13.570,- atau Rp. 6.785 per ekor.
Permasalahannya, petani akan mengalami kerugian apabila induk melahirkan pedet
betina, karena untuk tercapainya titik impas, harga pedet minimal Rp. 2.576.625,-;
sedangkan pada kondisi riil di lapangan, petani menjual pedet betina Rp. 2.500.000,Pada saat ini, kotoran sapi belum diproses dan dimanfaatkan untuk tanaman
padi atau pun sebagai sumber pendapatan; dengan alasan sebagai sumber gulma dan
perlu tenaga yang banyak untuk menyebarnya di sawah. Potensi limbah padat dan cair
induk sapi Bali cukup banyak. Adijaya, dkk. (2008), melaporkan bahwa induk sapi bali
memproduksi 10,1 kg kotoran basah yang setara dengan 2,5 kg kompos per ekor per
hari. Di sisi lain, Yasa (2012) melaporkan bahwa induk sapi Bali rata-rata memproduksi
9,33 liter urin per hari atau setara dengan 8,4 liter pupuk organik cair per hari. Dengan
asumsi harga kompos (kg) dan urin (liter) Rp. 500,-; maka ada potensi pendapatan
tambahan dari memelihara satu ekor induk sapi bali yakni Rp. 1.250 dari kompos dan
Rp. 4.200 dari pupuk cair; atau Rp. 5.450,- untuk keseluruhan. Adanya potensi
peningkatan dari pengolahan limbah ini sudah tentu harus didukung dengan penyiapan
sarana perkandangan yang dilengkapi sarana pengolahan limbah utuk memproduksi
pupuk organik
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal antara lain:
1. Komoditas utama yang dikembangkan oleh petani yang tergabung ke dalam Subak
Demung adalah padi (dengan luas tanam rata-rata 0,5 ha), kedelai (0,1 ha), dan
ternak sapi Bali pembibitan (1-2 ekor) yang diusahakan oleh 30% petani.
2. Permasalahanan yang dialami peternak sapi adalah 1) kesulitan pakan pada saat
MK dan pada saat musim olah tanah yang mencapai sekitar 233,97 ton BK /tahun,
2) jarak beranak atau calving yang panjang (15 -16 bulan), serta mengalami
kerugian apabila pedet yang dilahirkan berkelamin betina.
3. Permasalahanan yang dialami petani berpotensi dapat ditangani dengan: 1)
memanfaatkan jerami padi paling tidak 8% dari 2.497 ton BK yang berpotensi
dihasilkan dikombinasikan dengan pemanfatan jerami kedelai sebanyak 50% dari
20,35 ton BK dari potensi; 3) menanam rumput raja spanjang 36,5 meter (91
rumpun) di pematang sawahnya yang berpotensi menghasilkan 210 ton BK/tahun,
4) memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait dengan manajemen
reproduksi ternak, serta 5) menjadikan kotoran padat dan cair ternak menjadi pupuk
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organik padat dan cair sebagai sumber pendapatan; dibarengi dengan penyiapan
fasilitas pendukungnya.
DAFTAR PUSTAKA
Adijaya, I. N, P Sugiarta, P A K Wirawan, dan J Rinaldy. 2008. Laporan Akhir Prima Tani
di Lahan Kering Dataran Rendah Beriklim Kering Kecamatan Gerokgak
Buleleng Bali. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali. Denpasar.
Anonimus. 1992. Inventarisasi Limbah Pertanian Jawa dan Bali. Direktorat Jenderal
Peternakan dan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.
Anonimous. 1998. Modul PRA Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi
Pertanian. Bogor.
Anonimous. 2006. Kumpulan Modul Pengembangan Kewirausahaan Agribisnis (Modul 116). Perencanaan Partisipatif. Departemen Pertanian. Jakarta.
Anggraeny Y N, U Umiyasih, D Pamungkas, dan Aryogi. 2006. Potensi bahan pakan
inkonvensional asal limbah pertanian dan perkebunan di beberapa
Kabupaten di Jawa Timur. Prosiding Seminar Nasional Teknologi
Peternakan dan Veteriner 2006. Hal 891- 899. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan. Bogor
Aryogi dan U. Umiyasih. 2002. Nilai kecernaan bahan kering dan protein kasar pakan
penyusun ransum pola crop livestock system padi-sapi di Kabupaten
Lumajang dan Magetan. Prosiding Seminar Nasional Teknologi
Peternakan dan Veteriner “Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner
dalam Menunjang Keterpaduan Usaha Peternakan yang Berdaya Saing.
Ciawi Bogor, 30 September-1 Oktober 2002. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan Bogor. Hal : 143-145.
Atmaja IKG. 2006. Potensi dan dinamika populasi sapi bali di Bali. Dinas Peternakan
Provinsi Bali.
Bappeda Tabanan. 2012. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Tingkat
Kecamatan
dalam
Rangka
Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) 2013. Makalah disampaikan
pada Musrenbang Tingkat Kecamatan, Pebruari 2012 di Tabanan-Bali.
Butler WR and RD Smith. 1989. Interrelationship Between Energy Balance and
Postpartum Reproductive Function in Dairy Cattle. J. Dairy Sci 72:767783.
Domecq JJ, AL Skidmore, JW Llyod and JB Kaneene. 1997. Relationship between body
condition score and conception at first artificial insemination in a large
dairy herd of high yielding holstein cows. J. Dairy Sci. 80: 113-120.
Hedah HD. 2000. Gangguan reproduksi. Makalah disampaikan pada pelatihan
inseminator sapi / kerbau tingkat nasional angkatan ke-1, 22 Agustus-11
September 2000.
Hidayat. 2006. Proses peningkatan kualitas jerami padi melalui fermentasi. Prosiding
Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan Bogor. Hlm : 137-139.
169

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

Komar, A. 1984. Teknologi pengolahan jerami padi sebagai makanan ternak. Penerbit :
Yayasan Dian Grahita Indonesia.
Kusnadi U, D Sugandi, N Sunandar, L Hardiawan dan B R Prawiradiputra. 1998. Analisa
sosial ekonomi budidaya hijauan makanan ternak dalam sistem
usahatani. Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Bogor
1-2 Desember 1998, Buku II. Pusat Penelitian dna Pengembangan
Peternakan Bogor. Hlm : 737-743
Masbulan E, R Hardianto, Supriadi, dan NL Nurida. 1991. Tinjauan Ekonomi Integrasi
Ternak Sapi Potong dalam Sistem Usahatani Lahan Kering di DAS
Brantas. Risalah Lokakarya Sistem Usahatani Konservasi di DAS
Jrantunseluna dan DAS Brantas. P3HTA, Salatiga, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian. Hlm: 206-218.
Mastika IM 1991. Potensi limbah pertanian dan industri pertanian serta pemanfaatannya
untuk makanan ternak. Pidato ilmiah pengukuhan guru besar ilmu
makanan ternak pada Fakultas Peternakan Universitas Udayana.
Denpasar.
Nitis I M. 1979. Tanaman makanan ternak, potensi pemanfaatan pengelolaannya.
Prosiding Seminar Penelitian dan Penunjang Pengembangan Peternakan,
Bogor, 5-8 Nopember 1979 (2) : 194-204.
Nuschati U, B Utomo dan Suharno. 2000. Produktivitas rumput raja (Pennisetum
purpureophoides) yang dintroduksikan dalam mendukung penyediaan
pakan sapi di daerah marginal. Prosiding Seminar Nasional
Pengembangan Teknologi Pertanian dalam Mendukung Ketahanan
Pangan Nasional. Denpasar, 23-24 Oktober 2000. Kerjasama Puslibang
Sosek Pertanian dengan Universitas Udayana Denpasar. Hlm: 453-455.
[NRC] Nutrient Research Council. 1984. Nutrient requerements of beef cattle. 6th rev.ed.
Washington, D.C National Academy Press.
Priyanti A, T Kostaman, B Haryanto dan K Diwyanto. 2001. Kajian nilai ekonomi
usaha ternak sapi melalui pemanfaatan jerami padi. Wartazoa 11
(1): 28-35.
Reeves, JJ. 1987. Endocrinology of Reproduction. In: Reproduction in Farm Animal,
edited by Hafez ESE. 5th Edition. Lea and Febiger, Philadelphia. Pp: 85106.
Sembiring H, T Panjaitan, Mashur, D Praptomo, A Muzani dan A Sauki, Wildan, Mansyur,
Sasongko dan A Nurul. Prospek integrasi sistem usahatani terpadu
pemeliharaan sapi pada lahan sawah irigasi di Pulau Lombok. Wartazoa
12 (1) : 9-17.
Sumarno. 2006. Teknologi revolusi hijau lestari
Tanaman Pangan 2 (2):131-153.

untuk ketahanan pangan. IPTEK

Sutardi T. 1979. Ketahanan protein bahan makanan terhadap degradasi oleh mikroba
rumen dan manfaatnya bagi peningkatan produksi ternak. Prosiding
Seminar dan Penunjang Peternakan. LPB Bogor.
Swanson LV. 1989. Interactions of nutrition and reproduction. J. Dairy Science.72: 805814.
Widnyana IGP. 2002. Pengaruh Implan Progesteron Intravagina dan Gonadotropin
Releasing Hormon Terhadap Induksi Birahi dan Angka Konsepsi Sapi
170

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

Perah Pascaberanak. Tesis. Program Studi Sain Veteriner Jurusan IlmuIlmu Pertanian Univ. Gadjah Mada. Yogyakarta.
Yasa I M R. 2012. Model Pengembangan Sapi Bali Berkelanjutan (Studi Kasus
Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali). Disertasi. Sekolah
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Yusdja Y dan N Ilham. 2006. Arah kebijakan pembangunan peternakan rakyat. Analisis
Kebijakan Pertanian 2 (2): 183-203.

171

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

172

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

173

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

174

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

175

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

176

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

177

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

178

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

179

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

180

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

181

SEMINAS PERAN INOVASI TEKNOLOGI DAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA SUBAK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DENPASAR 12 DESEMBER 2014

182

