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ABSTRAK
Upaya peningkatan produksi padi dalam menghadapi perubahan iklim global
memerlukan upaya seperti mitigasi dan adaptasi. Inovasi teknologi perlu
diterapkan antara lain pendekatan PTT. Varietas unggul baru perlu digunakan
dan penerapan teknologi PTT. Peranan varitas unggul yang mampu beradaptasi
pada kondisi kekeringan sangat dibutuhkan. Untuk itu diadakan demplot mitigasi
kekeringan panjang dengan menggunakan varietas unggul baru. Kajian bertujuan
untuk mengetahui tingkat produktivitas dan keuntungan masing-masing varietas.
Pengkajian dilaksanakan dengan metode demplot di lahan petani pada areal
seluas 3 hektar di Desa Kebun Cau Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang
pada musim kemarau panjang tahun 2015 dengan tujuan untuk menguji potensi
masing-masing VUB terhadap dampak perubahan iklim global yang berdampak
kekeringan. Teknologi yang digunakan adalah pendekatan PTT dan varietas yang
ditanam adalah Inpari 1, Inpari 7, dan Inpari 10, yang diharapkan mampu menjawab
tantangan tersebut dan varietas eksisiting di lokasi yaitu Mekongga sebagai
pembanding. Data yang dikumpulkan meliputi data input output produksi dan data
keragaan tanaman. Analisis data usahatani dengan menggunakan R/C dan data
keragaaan tanaman dengan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan semua
varietas unggul Inpari 1, Inpari 7, Inpari 10 dan Mekongga dapat berproduksi dan
tahan terhadap cekaman kekeringan. Produktivitas varietas Inpari 7 lebih tinggi
dibandingkan varietas lainnya. Selain itu varietas Inpari 7 memiliki kalayakan
usahatani paling tinggi.
Kata Kunci : Produktivitas, VUB, musim kemarau, keuntungan
ABSTRACT
Efforts to increase rice production in the face of global climate change require
efforts such as mitigation and adaptation. Technological innovation needs to be
applied, such as IPM approach. New varieties need to be used and the application
of IPM technology. The role of superior varieties that can adapt to dry season
conditions are needed. For that held long dry mitigation demonstration using new
varieties. Study aims to determine the level of productivity and profitability of
each variety. The assessment carried out by the method of demonstration plots
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on farmers’ fields in an area of 3 hectares in the village of Ujung Jaya Gardens
Cau District of Sumedang in the long dry season in 2015 with the objective to test
the potential of each VUB to the impacts of global climate change impact long
dry season. The technology used is the approach of IPM and varieties grown are
Inpari 1, Inpari 7, and Inpari 10, which is expected to answer the challenge and
local variety in locations that Mekongga as a comparison. Data collected includes
data input and data output performance of crop production. Data analysis using R
/ C and condition plants with descriptive analysis. The results showed all yielding
varieties Inpari 1, Inpari 7, Inpari 10 and Mekongga be productive and resistant to
dry season. Productivity Inpari 7 is highest than other varieties.
Keywords: Productivity, VUB, dry season, profits
PENDAHULUAN
Upaya pemenuhan kebutuhan beras yang semakin meningkat menghadapi
berbagai tantangan antara lain konversi lahan sawah subur ke tanaman lainnya
yang bernilai jual lebih tinggi, pembangunan kawasan perumahan, perkantoran dan
industri, meningkatnya kompetisi antar usahatani, keterbatasan sumberdaya air,
serta terjadi banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim (climate change) karena
pemanasan global (global warming), (Suyamto dan Zaini, 2010). Perubahan iklim
merupakan proses yang terjadi secara dinamik dan terus menerus yang dampaknya
sudah dirasakan, terutama pada sektor pertanian baik secara langsung maupun
tidak langsung. Hal ini disebabkan karena tanaman pangan merupakan tanaman
semusim yang relatif sensitif terhadap cekaman, terutama cekaman (kelebihan dan
kekurangan) air. Secara teknis, kerentanan sangat berhubungan erat dengan sistem
penggunaan lahan dan sifat tanah, pola tanam, teknologi pengolahan tanah, air,
dan tanaman, serta varietas tanaman (Las, et.al, 2008).
Berbagai penelitian dan pemodelan terhadap produksi pertanian dan
perubahan iklim menunjukkan bahwa perubahan iklim memiliki dampak
negatif terhadap produksi pertanian. Bahkan Warren et al (2006) memprediksi
peningkatan suhu sebesar 30C akan menimbulkan kelaparan bagi 600 juta jiwa,
terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Peningkatan suhu
menyebabkan terjadi peningkatan transpirasi yang selanjutnya menurunkan
produktivitas tanaman pangan (Las, 2007).
Besarnya dampak perubahan iklim yang dirasakan merupakan tantangan
sekaligus peluang bagi sektor pertanian. Dalam mengantisipasi perubahan
iklim memerlukan berbagai upaya untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,
pengembangan sistem usahatani lahan sawah dan lahan kering yang adaptif,
sistem pertanian yang efisien karbon, pemanfaatan lahan sub optimal dan harus
didukung oleh pengembangan penelitian teknologi padi. Teknologi mitigasi yang
bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari lahan pertanian
guna mengurangi laju perubahan iklim global, antara lain adalah: a) penggunaan
varietas rendah emisi, (b) pengelolaan air dengan irigasi berselang, (c) pengelolaan
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pupuk an organik dan organik, (d) teknologi pengelolaan pupuk dengan sistem
Tabela, dan (e) penyiapan lahan dengan sistem tanpa olah tanah.
Program intensiffikasi merupakan salah satu yang mendukung VUB dan
teknologi budidaya (Ruskandar, et al. 2007). Penanaman VUB adalah salah satu
teknologi yang paling signifikan meningkatkan hasil. Indonesia telah melepas 154
VUB padi yang dirilis oleh BB Padi, Perguruan Tinggi dan BATAN (Suprihatno,
et al 2006). Padi varietas unggul baru merupakan salah satu terobosan dan
berkontribusi untuk meningkatkan hasil produksi padi. Kombinasi antara VUB,
pupuk dan irigasi menyumbang sebesar 75% terhadap produksi padi (Fagi et
al , 2002). Berbagai penelitian tentang penggunaan varietas unggul baru telah
dilakukan di berbagai wilayah. Novia Chairuman (2013) yang melakukan
penelitian menggunakan Inpari 10 memperoleh hasil produksi meningkat 2,64
ton/ha atau sekitar 37,7 %.
Varietas padi toleran cekaman lingkungan dikembangkan Badan Litbang
Pertanian untuk mengatasi penurunan produksi. Beberapa varietas tersebut antara
lain Inpari 1 tahun 2008, Inpari 7 dan Inpari 10. Varietas baru tersebut memiliki
potensi produktivitas yang tinggi yaitu berkisar antara 7 - 10 t/ha (Suprihanto B.,
et al., 2010), sehingga diharapkan dapat menunjang produksi yang tinggi dengan
keadaan perubahan iklim yang ekstrim terutama resiko akibat kekeringan.
Untuk menguji potensi hasil masing-masing VUB terhadap dampak
perubahan iklim global yang berdampak kekeringan dan tingkat keuntungan yang
diperoleh dilaksanakan kegiatan Demplot mitigasi dampak kekeringan terhadap
beberapa varitas unggul baru. Demplot dilaksanakan dengan penerapan teknologi
pendekatan PTT. Komponen teknologi PTT yang utama dilaksanakan adalah
penggunaan VUB, pengairan berselang (intermitten) mengingat penanaman
dilaksanakan pada musim kemarau panjang. Pengelolaan Tanaman Terpadu
(PTT) telah dibuktikan baik ditingkat penelitian maupun pengkajian mampu
meningkatakan produktivitas padi dan efisiensi penggunaan input produksi
(Hamzah, 2014). Hasil pengkajian diharapkan dapat dikembangkan pada daerah
dengan kondisi agroekologis yang sama.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian uji adaptasi beberapa varietas padi terhadap kekeringan panjang
dilakukan pada musim kemarau (El Nino) bulan Agustus sampai Desember
2015 pada satu kawasan Denfarm Mitigasi Dampak Kekeringan terhadap
beberapa varitas unggul baru seluas 3 ha di Desa Kebon Cau kecamatan Ujung
Jaya Kabupaten Sumedang. Pemilihan lokasi dilaksanakan secara purposive,
berdasarkan pertimbangan Desa Kebon Cau merupakan daerah yang tidak
melaksanakan pertanaman padi akibat musim kering panjang. Data yang
dikumpulkan meliputi data input output dan data keragaan tanaman. Analisis data
usahatani dengan menggunakan R/C dan data keragaan tanaman dengan analisis
deskriptif.
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Varietas unggul baru yang ditanam, yaitu varietas padi Inpari 1, Inpari 7,
dan Inpari 10. Sebagai tanaman pembanding adalah Mekongga, varietas eksisting
yang ditanam pada saat yang bersamaan di areal demplot. Pendekatan penerapan
teknologi yang dilaksanakan adalah Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi
sawah. Komponen Teknologi PTT yang diterapkan adalah: (a) VUB umur genjah
dan toleran kekeringan: Inpari 1, Inpari 7 dan Inpari 10, dan varietas Mekongga
sebagai pembanding yang merupakan varietas eksisting ditanam petani pada saat
bersamaan, (c) Cara tanam legowo 2:1, (c) Pengairan berselang (intermitten) dan
(d) Pompanisasi.
Data yang dikumpulkan adalah data input output produksi. Data yang telah
diperoleh dianalisis secara finansial untuk mengukur tingkat profitablitas usahatani
padi (Soekartawi, 1995). Profitabilitas usahatani padi di definisikan sebagai
selisih antara penerimaan dan biaya tunai usahatani. Analisis dilakukan dengan
menggunakan analisis anggaran parsial. Indikator analisis yang dipakai adalah
R/C ratio (Return Cost Ratio). Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :
π = Y. Py – Σ Xi.Pxi - BTT
Keterangan :
π
= Pendapatan (Rp)
Y
= Hasil produksi (Kg)
Py
= Harga hasil produksi (Rp)
Xi
= Faktor produksi (i = 1,2,3,….,n)
Pxi
= Harga faktor produksi ke-i (Rp)
BTT
= Biaya tetap total (Rp)
Untuk mengetahui usahatani menguntungkan atau tidak secara ekonomi
dianalisis dengan menggunakan nisbah atau perbandingan antara penerimaan
dengan biaya (Revenue Cost Ratio), yang secara matematis dapat dirumuskan : .
R/C = PT / BT

Keterangan:

R/C = Nisbah penerimaan dan biaya
PT = Penerimaan Total (Rp)
BT = Biaya Total (Rp)
Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
Jika R/C > 2, maka usahatani mengalami keuntungan karena penerimaan lebih
besar dari biaya.
Jika R/C < 2, maka usahatani mengalami kerugian karena penerimaan lebih kecil
dari biaya.
Jika R/C = 2, maka usahatani mengalami impas karena penerimaan sama dengan
biaya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Varietas Unggul Baru (VUB)
Peningkatan produksi padi ditentukan antara lain oleh produktivitas suatu
VUB serta luas tanam. Tingkat produktivitas ditentukan oleh potensi hasil suatu
varietas, pengelolaan lingkungan (budidaya) serta kemampuan adaptasi atau
interaksi varietas dengan lingkungan budidaya. Oleh karena itu manajemen
pengelolaan yang meliputi antara lain pemilihan dan penyediaan varietas unggul
baru berpotensi hasil tinggi dan teknologi budidaya yang sesuai sangat penting
dalam usahatani padi.
Sejak tahun 2008 Kementerian Pertanian telah melepas 80 VUB padi untuk
semua agroekosistem. (sawah irigasi, rawa lebak, pasang surut, dan lahan kering/
gogo) dengan karakteristik potensi hasil dan keunggulan spesifik lokasi lainnya.
Adapun deskripsi varietas padi yang di tanam pada denplot mitigasi dapat dilihat
pada tabel 1 :
Tabel 1. Deskripsi Beberapa Varietas Unggul Baru Yang Ditanam Pada Demplot
Deskripsi varitas
Umur tanaman
Bentuk tanaman
Tinggi tanaman

Inpari 1
108 hari
Tegak
93 cm

Inpari 7
104 hari
Tegak
104 cm

Inpari 10
112 hari
Tegak
110 cm

Mekongga
116-125 hari
tegak
91-106
cm
Daun bendera
tegak
tegak
Tegak
Tegak
Tekstur nasi
Pulen
Pulen
Pulen
Pulen
Kadar Amilosa 22 %
20,78 %
22 %
23%
Rata – rata hasil 7,3 t/ha
6,2 t/ha
4,8 t/ha
4 t/ha
Potensi hasil
10 t/ha
8,7 t/ha
7,0 t/ha
6 t/ha
Ketahanan
Agak rentan
Agak rentan
Agak rentan
Agak tahan
terhadap OPT
terhadap wereng terhadap wereng terhadap wereng terhadap wereng
batang cokelat
batang cokelat
batang cokelat
batang coklat
biotipe 2 dan 3
Sumber : Deskripsi Varitas padi Tahun 2012

Keragaan Produktivitas
Untuk mencapai produktivitas yang tinggi salah satunya ditentukan dengan
penerapan komponen PTT antara lain penggunaan varietas unggul baru, sistem
tanam dan pengairan berselang (interminten). Teknologi tanam jajar legowo
merupakan salah satu komponen teknologi dari PTT padi yang cukup strategis
untuk meningkatkan produktivitas padi yang saat ini di Jawa Barat cenderung
stagnan bahkan menurun (Karmana dan Ayesha, 2010). Berdasarkan Tabel 2 dapat
diketahui tingkat produktivitas GKP varietas Inpari 7 mencapai hasil tertinggi
yaitu 9,76 t/ha, sedangkan varietas Inpari 1 dan Inpari 10 masing-masing 9,44 t/
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ha dan 6,80 t/ha. Produktivitas varietas padi tersebut umumnya terlihat mampu
mencapai produktivitas mendekati potensi hasil deskripsi varietas. Hal ini sesuai
dengan pendapat Suprihatno B, dkk,.(2009) bahwa varietas unggul baru VUB padi
memiliki keungulan spesifik.
Penerapan cara tanam legowo 2:1 turut berperan dalam memperoleh hasil
yang optimal. Sistem tanam legowo pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan
produksi yang diperoleh melalui peningkatan populasi tanaman di bagian pinggir
barisan (Sembiring, 2001). Daya adaptabilitas tanaman dan faktor genetik pada
sistem jajar legowo, tanaman mendapatkan porsi penerimaan sinar matahari yang
lebih dari cukup dibanding pola tanam biasa sehingga peluang pertumbuhan padi
lebih optimal karena proses fotosintesa dapat sempurna (Adil H. W., 2002).
Tabel 2. Rata-rata produktivitas varietas unggul yang ditanam pada demplot di
Desa Kebun Cau, Kec. Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Tahun 2015
No.
1
2
3

Varietas
Inpari 1
Inpari 7
Inpari 10
Mekongga

Produktivitas (ton/ha) GKP Potensi Produktivitas (ton/ha) GKG
9,44
10,00
9,76
8,70
6,80
7,00
7,00

Sumber : Data primer 2015

Berdasarkan tabel 2 dapat diiketahui produktivitas varietas Inpari 7
memberikan tingkat produksi tertinggi dibandingkan varietas lainnya. Hal ini
menunjukkan varietas Inpari 7 memiliki daya adaptasi tinggi terhadap kekeringan
panjang.
Analisa Usaha tani
Kelayakan usahatani dapat dilihat dari nilai R/C. Analisis ekonomi
penggunaan varietas unggul baru yang di cobakan di kecamatan Ujung jaya
kabupaten Sumedang disajikan pada Table 4 menunjukan bahwa nilai R/C > 2 yang
berarti dapat dikatakan bahwa usahatani padi di daerah demplot layak diusahakan
atau dengan kata lain menguntungkan. Selanjutnya dapat dilihat komposisi biaya
terbesar adalah pada upah tenaga kerja yang mencapai sekitar 66 %.
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Tabel 3. Analisa Usahatani Padi per hektar Demplot Mitigasi Dampak
Kekeringan di Desa Kebon Cau, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten
Sumedang. Tahun 2015
No
A

B

C

D
E

F

G

Uraian
Sarana Produksi
benih
urea
NPK
pestisida :
padat
cair
tepung
Jumlah A
Biaya Tenaga Kerja
persemaian
Olah tanah dan traktor
Babad galeng
tanam
penyulaman
penyiangan
pemupukan
penyemprotan
pengairan
panen
Jumlah B
Biaya Lain-lain
sewa lahan (Rp/ha/musim)
Pajak (Rp/ha/tahun)
Jumlah C
Jumlah Biaya total
Penerimaan Total
Produksi rata-rata per ha GKP (Inpari
1)
produksi rata-rata per ha GKP (Inpari
7)
produksi rata-rata per ha GKP (Inpari
10)
Produksi rata-rata per ha GKP
(Mekongga)
Pendapatan bersih (E-D) Inpari 1
Pendapatan bersih (E-D) Inpari 7
Pendapatan bersih (E-D) Inpari 10
Pendapatan bersih (E-D) Mekongga
R/C Inpari 1
R/C Inpari 7
R/C Inpari 10
R/C Mekongga

Jumlah
20 kg
200 kg
250 kg

Harga Satuan
(Rp)

NIlai (Rp)

9,000
2,000
2,400

180,000
400,000
600,000

11,000
140,000
22,000

220,000
560,000
220,000
2,180,000

2 HOK

50,000

10 HOK
20 HOK
10 HOK
20 HOK
8 HOK
8 HOK
1,480 kg
1,070 kg

50,000
15,000
15,000
40,000
40,000
50,000
5,000
5,000

100,000
1,200,000
500,000
300,000
150,000
800,000
320,000
400,000
7,400,000
5,350,000
16,520,000

20 gr
4 ltr
10 gr

5,350,000
75,000
5,425,000
24,125,000
9,440 kg

5,000

47,200,000

9,760 kg

5,000

48,800,000

6,800 kg

5,000

34,000,000

7,00 kg

5.000

35.000.000
23,075,000
24,675,000
9,875,000
10.875.000
1.96
2.02
1.41
1.45

Sumber : Data Primer 2015
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Pendapatan usahatani padi merupakan selisih antara pendapatan kotor
(output) dan biaya produksi (input) per musim tanam (Gustiyana, 2003). Hasil
produksi yang rendah akan memberikan pendapatan yang rendah pula, pendapatan
varietas Inpari 7 memberikan nilai R/C yang paling tingi (layak) dibandingkan 3
varietas lainnya.
KESIMPULAN
Semua varietas unggul Inpari 1, Inpari 7, Inpari 10 dan Mekongga dapat
berproduksi dan tahan terhadap cekaman kekeringan. Produktivitas varietas
Inpari 7 lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya dan layak diusahakan karena
memberikan nilai R/C lebih dari 2.
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ABSTRAK
Display varietas unggul baru (VUB) merupakan salah satu metoda penyebarluasan
varietas unggul baru. Melalui display varietas petani dapat melihat langsung
keragaan pertumbuhan tanaman sebelum memutuskan untuk memilih varietas
yang paling disukai untuk diadopsi. Display varietas unggul baru padi dilaksanakan
pada bulan April - Agustus 2015 di Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas , Kabupaten
Sumedang. Display dilakukan di lahan petani (on farm participatory research)
seluas 3 ha, varietas yang ditanam : Inpari 10, Inpari 9, Inpari 13, Inpari 18, Inpari
20. Komponen utama teknologi yang diterapkan adalah sistem tanam jajar legowo
2:1. Tujuan pengkajian untuk mengetahui preferensi Petaniterhadap VUB padi.
Responden pada pengkajian ini adalah petani kooperator dan anggota kelompok
tani sebanyak 30 orang. Data yang dikumpulkan adalah produktivitas padi dan
data preferensi responden terhadap VUB yang didisplaykan. Data yang diperoleh
ditabulasikan dan diprosentasi untuk dianalisis secara deskriptif. Hasil pengkajian
menunjukkan bahwa seluruh varietas baru yang didisplaykan dapat tumbuh dengan
baik. Preferensi Petani terhadap produktivitas padi pada display memiliki modus
disukai ( S) dan terhadap performance mempunyai modus disukai ( S ) sebanyak
70 %. Petanimemilih Inpari 19 sebagai VUB yang sangat disukai ( SS ) karena
produktivitas cukup tinggi, mudah di rontok, tahan akan penyakit busuk leher.
Kata kunci : VUB, padi, display, preferensi.
ABSTRACT
The new superior variety (VUB) display is one of the new superior varieties
propagation methods. Through display varieties farmers can see firsthand the crop
growth before deciding to choose the most preferred varieties to be adopted. Display
of new varieties of rice was held in April - August 2015 in Ganeas Village, Ganeas
Subdistrict, Sumedang Regency. The display was done on farm land area (on farm
participatory research) of 3 hectares, the varieties were planted: Inpari 10, Inpari
9, Inpari 13, Inpari 18, Inpari 20. The main component of the applied technology is
the legowo 2: 1 parallel planting system. The purpose of the assessment was to find
out the preferences of Petaniterhadap VUB rice. Respondents to this assessment
were farmers and 30 farmers as members of the farmer group. The data collected
is the productivity of rice and respondent preference data to the displaced VUB.

Sianipar et al : Preferensi Petani Terhadap Display Varietas Unggul Baru di....

1051

The data obtained are tabulated and parsed to be analyzed descriptively. The
results of the study show that all new varieties being displayed can grow well.
Farmers’ preferences for paddy productivity on display have favored mode (S)
and to performance having preferred mode (S) of 70%. Petanimilih Inpari 19 as a
highly favored VUB (SS) because of high productivity, easy to fall out, resistant
to neck rot disease.
Keywords: VUB, rice, display, preference.
PENDAHULUAN
Salah satu perwujudan dari kemandirian pangan dan kunci keberhasilan Program
Ketahanan Pangan Nasional adalah Swasembada Beras Lestari. Di Jawa Barat
sektor pertanian dalam struktur perekonomian menempati posisi ketiga terbesar
setelah sektor industri dan perdagangan, namun demikian Provinsi Jawa Barat
merupakan salah satu sentra produksi padi dengan kontribusi terbesar terhadap
produksi beras nasional dengan kontribusi rata-rata 17,6 % selama kurun waktu
sepuluh tahun terakhir (2001-2010) (BPS Jawa Barat, 2010; Diperta Provinsi
Jawa Barat, 2010). Pencapaian produksi padi di Jawa Barat selain mampu
memenuhi kebutuhan beras bagi sekitar 42,2 juta penduduk Jawa Barat dengan
tingkat konsumsi beras rata-rata 105,87 kg/kapita/tahun, Juga mampu memenuhi
kebutuhan beras bagi penduduk luar Jawa Barat dengan nilai surplus beras
lebih dari 1 juta ton (Ishaq, 2011). Pemerintah pusat harus mampu menggenjot
produksi padi tiap tahunnya (Irianto et al., 2009). Program P2BN mencanangkan
peningkatan produksi padi sebanyak 5% tiap tahunnya.
Upaya mewujudkan peningkatan produksi padi adalah dengan introduksi
inovasi teknologi. Inovasi teknologi dalam budidaya padi salah satunya adalah
pendekatan teknologi budidaya spesifik lokasi melalui Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) yang mencakup beberapa komponen teknologi, salah satunya
penggunaan varietas unggul baru (VUB). Penggunaan varietas ungul baru kepada
petani yang umumnya telah terbiasa menggunakan varietas lokal secara terus
menerus perlu dilaksanakan melalui Display Varietas Unggul Baru (VUB) dengan
pendekatan PTT padi sawah . Varietas unggul baru padi merupakan salah satu
komponen teknologi yang berpengaruh besar dalam peningkatan produktivitas
padi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Suhendrata et al. (2008), pentingnya
penggunaan VUB padi untuk meningkatkan produktivitas padi ini disebabkan
sebagian besar penduduk Indonesia mengonsumsi beras. Beras berkontribusi 2550% dari menu sehari-hari, hal ini menunjukkan keterikatan manusia akan beras
sangat erat, khususnya penduduk Indonesia (Nurmala 1998). Pengenalan dan
pengembangan serta penyebaran VUB untuk meningkatkan produktivitas padi di
tingkat petani dilakukan melalui berbagai upaya di antaranya melalui penyampaian
informasi deskripsi varietas padi yang baru dilepas kepada penangkar dan
identifikasi kesukaan petani terhadap benih padi VUB (Puspadi et al. 2011).
Badan Litbang Pertanian yang responsif terhadap kejadian akibat perubahan
iklim berinovasi untuk menciptakan varietas padi yang dapat dikembangkan dalam
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cekaman lingkungan ekstrim. Pada tahun 2009 – 2011 Badan Litbang Pertanian
telah melepas beberapa varietas unggul baru (VUB) padi. Dari VUB yang dilepas
tersebut mempunyai potensi produktivitas yang tinggi. Potensi hasil varietasvarietas baru tersebut antara 7 – 9,5 t/ha GKG ( Suprihatno B., et al., 2010 ),
sehingga diharapkan dapat menunjang produksi yang tinggi dengan keadaan
perubahan iklim yang ekstrim terutama resiko akibat kekeringan
Pemakaian VUB adalah satu teknologi yang paling signifikan meningkatkan
hasil dan mudah diadopsi petani. Varietas padi yang sudah dirilis sejak tahun
1995 sampai dengan sekarang kurang lebih 86 varietas. Suprihatno et al. (2006)
menambahkan bahwa Indonesia telah melepas 184 varietas unggul padi yang
dirilis oleh balai penelitian padi, perguruan tinggi, dan BATAN sejak tahun 1943
sampai tahun 2006. Hal tersebut membuat pilihan varietas yang akan ditanam
oleh petani semakin beragam dari tahun ke tahun. Dilain pihak, fenotipe tanaman
sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan kondisi lingkungan. Varietas unggul
baru sudah melalui berbagai tahap uji adaptasi diberbagai musim dan lokasi,
namun pengulangan uji adaptasi sekaligus memperkenalkan VUB melalui uji
display varietas sangat penting dilakukan pada kegiatan diseminasi. Terdapat
dua keuntungan dilakukannya display VUB, yaitu : adaptasi VUB di lokasi
pengembangan dapat diketahui dan petani dapat melihat langsung keragaan VUB
dan menentukan pilihan VUB yang akan dikembangkan
Penggunaan varietas lokal di Kabupaten Sumedang telah lama dilakukan
petani, karena menurut petani lebih unggul baik dalam hal produksi maupun
ketahanan terhadap serangan hama penyakit. Tetapi umumnya varietas lokal
mempunyai umur panen panjang sehingga petani terbatas waktu menanam
hanya dua kali setahun. Penggunaan varietas yang sama secara terus menerus
di khawatirkan akan menyebabkan menyebabkan penurunan terhadap hama
dan penyakit yang akan berakibat penurunan produksi. Oleh karena itu perlu di
lakukan display VUB untuk memperkenalkan varietas unggul baru. Pengkajian
bertujuan untuk mengetahui preferensi petani terhadap varietas unggul baru
melalui kegiatan display VUB di Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang .
METODE PENELITIAN
Display VUB dilaksanakan bulan April - Agustus 2015 di Desa Ganeas, Kecamatan
Ganeas, di Kabupaten Sumedang. Display varietas unggul baru merupakan media
untuk memperkenalkan VUB yang bertujuan untuk mengetahui preferensi dan
respon petani terhadap display VUB di Kecamatan Ganeas. Varietas padi yang
ditanam adalah Inpari 10, Inpari 13, Inpari 18, Inpari 19, dan Inpari 20 pada areal
demplot seluas 3 (tiga) ha. Sistim tanam yang digunakan adalah legowo 2 : 1.
Pemilihan lokasi dan responden secara sengaja (purposive), dengan pertimbangan
Kecamatan Ganeas merupakan sentra usahatani padi tetapi petaninya masih
banyak menggunakan varietas lokal. Pengumpulan data dilakukan dengan metode
wawancara langsung menggunakan kuesioner terdiri atas beberapa parameter
untuk melihat preferensi dan respon petani terhadap pertanaman display VUB
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padi. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkaan laporan dari instansi
terkait. Jumlah responden yang diambil adalah 30 orang petani dan petugas. Data
yang diperoleh ditabulasikan, diprosentasikan untuk kemudian dianalisis secara
desktriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Responden terdiri atas 30 orang petani. Petani adalah pelaksana kegiatan
display varietas yang merupakan anggota kelompok tani Tonggoh, Desa Ganeas,
Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang. Karakteristik umur disajikan pada
gambar 1 dan 2.

Umur
33.3

36.7
30.0

rendah (30 43)
sedang (4457)
tinggi (58 71)

Gbr. 1. Umur Responden

Penddkn
20.0
16.7

SD

63.3

SLTP
SLTA

Gbr. 2. Pendidikan Responden

Umur responden
Hasil wawancara menunjukkan bahwa rata-rata umur responden 51,8
tahun dengan kisaran antara 35 tahun sampai 70 tahun. Jika dilihat berdasarkan
penggolongan umur menurut usia produktif dan tidak produktif, maka sebagian
besar dari responden berada dalam kategori usia produktif yaitu 35 - 58 tahun
(63,3 %), usia tidak produktif > 58 tahun sebesar 36,7 %. Terkait dengan adanya
inovasi, seseorang pada umur produktif relatif lebih mudah menerima inovasi.
Hal tersebut berkaitan semangat ingin tahu tentang berbagai hal yang belum
diketahui relatif lebih tinggi pada orang dengan umur produktif. Hal ini sejalan
dengan pernyataan Lionberger (1960) dalam Mardikanto (2007) yang menyatakan
semakin tua (diatas 50 tahun), biasanya semakin lamban mengadopsi inovasi, dan
cenderung hanya melaksanakan kegiatan kegiatan yang sudah biasa diterapkan
oleh warga masyarakat setempat.
Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemampuan dalam
menerapkan suatu inovasi. Makin tinggi tingkat pendidikan formal akan semakin
rasional pola pikir dan nalarnya. Pendidikan yang tinggi diharapkan dapat lebih
mudah merubah sikap dan perilaku untuk bertindak lebih rasional.
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Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan
Sekolah Dasar, tingkat SLTP 16,7 % dan tingkat SLTA 20 %. Ini sejalan dengan
Soetrisno Loekman,2002 yang mengatakan sebagian besar petani di Indonesia,
yakni 40,73% berpendidikan Sekolah Dasar; 4,62 % berpendidikan SLTA dan
hanya 0,39 % yang berpendidikan akademi/universitas. Sedangkan kelompok
yang termasuk tidak berpendidikan (tidak sekolah) dan tidak tamat SD mencapai
47,33 %.
Preferensi Petani Terhadap Display
Preferensi petani terhadap keragaan varietas yang diperkenalkan melalui
display sangat penting untuk diketahui. Informasi pereferensi dapat dijadikan
acuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan varietas unggul baru.
Uji preferensi dilakukan secara sederhana. Kajian dilakukan pada saat dilakukan
temu lapang, dengan melakukan peninjauan langsung kondisi pertanaman pada
fase generatif. Petani melakukan penilaian dengan mengisi kuesioner yang telah
disiapkan.
Secara umum penilaian petani di lokasi Display VUB padi sawah menunjukan
bahwa varietas yang paling diminati dan disukai yaitu varietas Inpari 10, Inpari
13 dan Inpari 19. Selain tampilan tinggi tanaman, panjang malai maupun bentuk
gabah, penilaian ini juga didasarkan pada produksi yang dihasilkan cukup tinggi
disbanding dengan inpari 18 dan inpari 20. Secara terinci petani preferensi petani
terhadap VUB padi disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Preferensi Petani Terhadap Performance Beberapa Varietas Padi Pada
Display di Desa Ganeas Kecamatan Ganeas, Kab. Sumedang. Tahun
2015
No

Varietas

1
2
3
4
5

Inpari 10
Inpari 13
Inpari 18
Inpari 19
Inpari 20

Preferensi Petani ( % )
Sangat Suka
Suka
Tidak Suka
(SS)
(S)
(TS)
35
40
25
60
35
5
35
55
10
70
25
5
35
50
15

Modus
S
SS
S
SS
S

Sumber: Data Primer 2015

Preferensi petani terhadap performance tanaman beberapa varietas unggul
baru padi pada display memiliki modus disukai ( S ). Keseluruhan varietas yang
dicobakan ini agak tahan terhadap busuk leher malai namun pada Inpari 18 rentan
terhadap busuk leher malai. Rata-rata responden menilai 3 unsur penting sebelum
hasil panen diketahui yaitu tinggi tanaman, jumlah anakan, dan bulir malai.
Berdasarkan uji preferensi, proporsi responden yang menyukai Inpari 19 adalah
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paling tinggi dibandingkan VUB lain. Secara umum penilaian responden diduga
lebih melihat ke hasil panen dan mudah dirontokkan pada saat panen . Untuk
menduga hasil panen, responden menilai dari jumlah bulir pada malai dan panjang
malai yang lebih disukai adalah inpari 18 (26 cm ) dan Inpari 19 (30 cm ). Oleh
sebab itu proporsi responden lebih banyak menyukai Inpari 19 karena mudah
di rontok tahan penyakit busuk leher malai, karena panjang malainya sehingga
terhindar dari hama burung kemudian Inpari 13 karena produksinya tinggi.
Menurut Kotler (1997), konsumen akan memusatkan perhatiannya terhadap ciri
atau atribut produk yang diharapkan. Sehingga dengan adanya display VUB dan
uji preferensi memberikan pertimbangan bagi petani untuk memilih VUB yang
akan dikembangkan untuk pergiliran varietas yang akan ditanam.
Berkaitan dengan produktivitas, preferensi petani terhadap produktivitas
petani sangat suka terhadap varietas (Tabel 2 ):
Tabel 1. Preferensi Petani Terhadap Produktivitas Beberapa Varietas Pada
Display di Desa Ganeas Kecamatan Ganeas Kab. Sumedang. Tahun
2015
No
1
2
3
4
5

Varietas
Inpari 10
Inpari 13
Inpari 18
Inpari 19
Inpari 20

Preferensi Petani ( % )
Sangat Suka
Tidak Suka
Suka(S)
(SS)
(TS)
30
40
25
70
35
5
5
40
55
65
25
5
40
30
30

Modus
S
SS
TS
SS
SS

Sumber: Data Primer 2015

Preferensi petani terhadap produktivitas padi pada varitas yang display
sangat disukai ( SS ) adalah Inpari 19 ( 12 t/ha GKP), Inpari 13 ( 12,5 t/ha GKP )
dan Inpari 20 (12,48 t/ha GKP ) sangat disukai ( SS ) oleh petani. Varitas Inpari
10 ( 11,36 t/ha GKP ) disukai ( S ) petani, namun Inpari 18 (11,20 t/ha GKP)
adalah tidak disukai ( TS ) oleh petani. Terlihat varietas inpari 18 tidak disukai
oleh responden karena produksinya lebih rendah. Dibandingkan dengan varietas
Ciherang sebanyak yang produktivitas nya bisa mencapai 7 ton/ ha. Varitas
Inpari 13, Inpari 19 dan Inpari 20 sangat disukai ( SS ) petani responden. Petani
lebih memilih Inpari 19 untuk ditanam di musim berikutnya karena mempunyai
keunggulan mudah di rontok dan tahan penyakit busuk leher malai.
Secara keseluruhan petani tertarik untuk menanam varietas unggul baru
khususnya Inpari 19 pada musim tanam berikutnya. Hal ini akan mengubah
kebiasaan petani menanam varietas yang sama setiap tahunnya yang akan
mempengaruhi produktivitas padi. Hal yang masih menjadi kendala adalah
ketersediaan benih unggul baru tersebut di lokasi pengkajian yang masih sulit
diperoleh, sehingga perlu dikaji ketersediaan VUB hingga ke tingkat Desa.
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KESIMPULAN
1.

Preferensi Petani terhadap produktivitas padi pada display memiliki modus
sangat disukai (SS) dan terhadap performance mempunyai modus disukai ( S ).

2.

Responden petani memilih Inpari 19 sebagai VUB yang sangat disukai ( SS
) dengan porsentase 70 % dan ditanam berikutnya, mudah di rontok tahan
penyakit busuk leher malai dan terhindar dari hama burung karena panjang
malainya. Sedangkan Inpari 13 produktivitas cukup tinggi namun susah
dirontok.
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AKSELERASI IMPLEMENTASI INCREASING: INDUSTRI
PENGOLAHAN, PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
DAN PEMASARAN SEBAGAI STRATEGI PENCAPAIAN
DAYA SAING PRODUK INDUSTRI PANGAN
Roosganda Elizabeth
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Jl. A.Yani.No.70. Bogor. roosimanru@yahoo.com
ABSTRAK
Pembangunan dan pengembangan industri pengolahan di perdesaan, diprediksi
sebagai salah satu solusi efisiensi, efektifitas, kontiniutas dan kesinambungan
proses pengadaan bahan baku, tenaga kerja dan pembiayaan (permodalan)
produk olahan, karena industri pengolah berada di sekitar bahan baku diproduksi
(pertanian di perdesaan). Semakin tingginya tuntutan persaingan pasar global akan
hasil produk pertanian yang berdayasaing, disertai tinggi dan ketatnya persyaratan
kualitas yang harus dipenuhi sebagai produk perdagangan, terutama menghadapi
dinamika lingkungan strategik internasional di era globalisasi sekarang ini. Produk
yang dihasilkan masih didominasi oleh produk primer atau bersifat natural. Masih
lemahnya daya saing produk olahan komoditi pertanian Indonesia, yang hanya
mengandalkan keunggulan komparatif dengan kelimpahan sumberdaya alam
dan tenaga kerja kurang terdidik. Tujuan penulisan ini mengemukakan secara
lebih komprehensif terkait upaya pengembangan industri pengolahan berbahan
baku produk pertanian di perdesaan dalam menghasilkan produk olahan yang
berkualitas dan berdayasaing, mendukung pengembangan fungsi dan peran
kelembagaan, dan pemasaran produk pangan olahan. Program pengembangan
teknologi dan investasi melalui pengembangan industri pengolahan berbahan
baku produk pertanian di pedesaan akan mampu menjadi “mesin penggerak”
kemajuan ekonomi yang tangguh, jika sistem kelembagaannya berfungsi sejalan
dengan program pembangunan yang dilaksanakan. Pentingnya upaya peningkatan
nilai tambah produk pertanian dan pengembangan perdagangan produk pertanian
olahan, Indonesia harus melangkah ke arah industrialisasi dengan mengembangkan
dan meningkatkan produk olahan. Hal ini termasuk upaya mengurangi impor
produk olahan, dimana ekspor secara bertahap beralih dari produk pertanian
primer (bahan baku) ke produk olahan. Sebagai penghela pembangunan pertanian,
industri pengolahan diharapkan mampu menciptakan berbagai produk pertanian
dan produk olahannya, mampu memotori industrialisasi perdesaan, serta mampu
menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan di perdesaan.
Kata Kunci: dayasaing, teknologi pengolahan, pemberdayaan kelembagaan, pemasaran, produk pangan olahan.
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ABSTRACT
Trade products face international strategic environment, especially in the current
globalization era. The demand for agricultural products competitive, meet high
quality requirements, with global market competition is getting higher. Weak
competitiveness of Indonesian Agricultural commodities processed products,
which rely on comparative advantage with an abundance of natural resources and
labor. The resulting products is still dominated by primary products or are natural.
The increased importance of value-added agricultural products and processed
trade development, Indonesia must step towards industrialization by developing
and improving the processed products. This includes efforts to reduce import of
refined products, where exports are gradually switching from primary agricultural
products (raw materials) into processed products. The purpose o this paper
allows a more comprehensive related efforts to develop raw material processing
industry of agricultural products in rural in producing processed products are high
quality and competitiveness, support the development of institutional function
and institutional role, and marketing of processed food products. Technology
development and investment program through the development of raw material
processing industry of agricultural products in rural areas will be able to be the
“driving engine” of economic progress formidable, if the institutional system
functioning in line with the development program implemented. As for driving
the development of agriculture, processing industry is expected to create a
variety of agricultural products and other dairy products, capable of powering the
rural industrialization, as well as to create jobs and increase incomes in rural.
Construction and development of processing industries in the countryside, is
predicted as one solution to the efficiency, effectiveness and sustainability of the
continuous process of book material procurement, labor and finance (capital) of
processed products, because the processing industry is located around the raw
materials are produced (rural agricultural).
Keywords: competitiveness, technologies processing, institutional empowerment, marketing, food products processed.
PENDAHULUAN
Sebagai penghela pembangunan pertanian, industri pengolahan diharapkan mampu
menciptakan berbagai produk pertanian dan produk olahannya, mampu memotori
industrialisasi perdesaan, serta mampu menciptakan lapangan kerja dan pendapatan
di perdesaan. Dengan membanjirnya produk luar negeri yang tidak terhindarkan,
harusnya diartikan sebagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi dengan
meningkatkan daya saing produk domestik melalui perbaikan kualitas, kuantitas
dan efisiensi produk. Indonesia merupakan negara pengekspor dan sekaligus
pengimpor produk pertanian, karena sampai saat ini sebagian besar ekspor berupa
bahan mentah (raw material) dan mengimpor kembali setelah berbentuk produk
olahan, baik pada komoditi pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan
(Rachmat. et al. 2012). Dapat diartikan bahwa Indonesia dirugikan karena nilai
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tambah produk tersebut telah diambil alih oleh negara pengolahnya. Pembangunan
pertanian Indonesia harus mengantisipasi pengembangan produk olahan ke arah
industrialisasi sehingga ekspor produk pertanian secara bertahap dapat beralih dari
produk primer (bahan baku) ke produk olahan (Elizabeth. 2011).
Berbagai permasalahan timbul berkaitan dengan kebelummampuan industri
pengolahan domestik terkait upaya pengembangan industri pertanian dalam
menghasilkan produk olahan yang berkualitas dan berdayasaing, keragaman
dan tingkat permintaan pasar, disertai oleh kelengkapan regulasi dan peraturan
yang berpihak pada petani produsen bahan baku. Pembangunan pertanian di
era globalisasi sekarang ini, dihadapkan kepada dinamika lingkungan strategik
domestik dan internasional, yang menuntut hasil produk pertanian yang memiliki
kemampuan dan berdayasaing di pasar global. Daya saing produk olahan komoditi
pertanian Indonesia masih lemah, karena selama ini hanya mengandalkan
keunggulan komparatif dengan kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja
tak terdidik (factor–driven), sehingga produk yang dihasilkan didominasi oleh
produk primer atau bersifat natural resources-based dan unskilled-labor intensive
(Elizabeth. 2011).
Berdasarkan prinsip liberalisasi, globalisasi perdagangan bertujuan
mengeliminasi hambatan perdagangan (barriers to trade) melalui keterbukaan
pasar dan harmonisasi dengan penyeragaman standar mutu dan keamanan produk.
Produk pertanian olahan asal tumbuhan adalah mengubah bahan baku menjadi
produk primer, setengah jadi atau produk jadi (Permentan No 35/Permentan/
OT.140/7/2008), yang bertujuan untuk meningkatkan daya simpan ataupun
meningkatkan nilai tambah hasil pertanian asal tumbuhan. Tujuan penulisan ini
mengemukakan secara lebih komprehensif terkait upaya pengembangan industri
pengolahan berbahan baku produk pertanian di perdesaan dalam menghasilkan
produk olahan yang berkualitas dan berdayasaing, mendukung pengembangan
fungsi dan peran kelembagaan, serta pemasaran produk pangan olahan. Dalam
upaya meningkatkan daya saing produk perdagangan Indonesia, keragaman
teknologi pengolahan produk pertanian domestik di setiap daerah harus dapat
didayagunakan dan disesuaikan dengan kondisi global sebagai sumber kekuatan
dalam pengembangan pengolahan produk yang berdayasaing.
Meski Indonesia telah memiliki teknologi pengolahan yang beragam,
namun cara-cara tradisional masih mendominasi teknik pengolahannya, yang
terkesan menjadi tertinggal dan terdesak oleh produk olahan modern (Elizabeth.
2008a). Oleh karena itu, untuk pengembangan dan peningkatan daya saing
produk pertanian olahan, dibutuhkan peningkatan effisiensi dan mutu produk
yang dipasarkan melalui perbaikan sistem produksi, pasca panen dan pengolahan.
Era globalisasi merupakan masa terbuka luasnya peluang pasar bagi produkproduk perdagangan seluruh negara, termasuk produk pertanian olahan yang
disertai ketatnya persaingan, tinggi dan ketatnya persyaratan kualitas produk yang
dipasarkan.
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POTENSI PRODUK PERTANIAN OLAHAN INDONESIA DAN
PROSPEK PENGEMBANGANNYA
Sangat bervariasinya tantangan yang dihadapi dalam globalisasi, antara lain: (i)
penyediaan produk yang aman, higienis, dengan harga bersaing, yang bermutu
tinggi dan berkualitas terjamin; (ii) kokohnya pasar domestik produk, supaya tidak
hanya dibanjiri produk impor; (iii) kontiniutas penyediaan produk dan didukung
memadainya kondisi lingkungan dan sarana; yang hendaknya dipahami sebagai
peluang untuk produk olahan Indonesia dapat bersaing di pasar global (Rachmat.
et al. 2012). Terkait upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian dan
pengembangan perdagangan produk pertanian olahan, Indonesia harus melangkah
ke arah industrialisasi dengan mengembangkan dan meningkatkan produk olahan.
Hal ini termasuk upaya mengurangi impor produk olahan, dimana ekspor secara
bertahap beralih dari produk pertanian primer (bahan baku) ke produk olahan.
Faktor-faktor Pendorong Pengembangan Produk Olahan
Indonesia merupakan negara yang memiliki sumberdaya genetik (SDG)
komoditi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang sangat kaya, tinggal
bagaimana kemampuan SDM untuk mengolah dan mengelolanya menjadi produkproduk yang bernilai dan berdayasaing tinggi, serta kemampuan kelembagaan
pemasaran produk-produk tersebut (Elizabeth. 2008). Berkembangnya kegiatan
pengolahan terutama ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran
suatu produk, serta sangat bergantung dan sangat dipengaruhi berperan dan
berdayagunanya kelembagaan pemasaran suatu produk. Pembangunan dan
pengembangan industri pengolahan di perdesaan, dapat diprediksi sebagai salah
satu solusi efisiensi, efektifitas, kontiniutas dan kesinambungan proses dan
pengadaan bahan baku, tenaga kerja dan pembiayaan (permodalan) produk olahan,
karena industri pengolah berada di sekitar bahan baku diproduksi (pertanian di
perdesaan) (Elizabeth. 2008a).
Cara pengolahan produk olahan bermutu dan layak masuk pasar internasional
harus mengikuti acuan sistem mutu yang ditetapkan yaitu Pedoman Pengolahan
yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP), yang mencakup faktorfaktor: lokasi, bangunan, ruang dan sarana, proses dan peralatan pengolahan,
penyimpanan dan distribusi produk olahan, kebersihan dan kesehatan pekerja,
serta penanganan limbah dan pengolahan lingkungan. Pengembangan industri
pengolahan dipengaruhi: ketersediaan bahan baku (kecukupan volume, kualitas
dan kontiniuitas); minat pelaku usaha; dukungan ketersediaan infrastruktur
penunjang (kondisi jalan, ketersediaan listrik, air bersih, sarana telekomunikasi
dan lain-lain).
Pengembangan produk olahan sangat dipengaruhi oleh dinamika penawaran
dan permintaan, serta peran aktif lembaga pemasaran. Permintaan dan perubahan
penawaran suatu produk konsumsi sangat terkait dengan biaya produksi, sehingga
pada kondisi perdagangan global yang terbuka akan masuk produk pengganti
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(substitusi) dari luar, yang sangat dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan domestik
dan daya saing produk domestik. Pada kondisi tersebut, dasar kekuatan daya
saing di pasar internasional adalah tingkat keunggulan kompetitif (diukur oleh
kelayakan secara finansial/menguntungkan bagi pengusaha), yang lebih mudah
dibangun bila didukung oleh keunggulan komparatif (yang bisa saja tidak terjadi
bila ada hambatan bersifat disinsentif seperti: prosedur berbelit/sulit, pajak dan
ekonomi biaya tinggi lainnya).
Potensi dan Prospek Produk Pangan Olahan
Tahap pengolahan dan pengawetan produk pangan, hortikultura, perkebunan
dan peternakan meliputi kegiatan: pengolahan bahan, pemanasan, fermentasi,
pengeringan, pendinginan, pengemasan, pengalengan, dan lainnya. Inovasi dan
pengembangan terhadap: teknologi pengolahan; kelembagaan SDM (pembinaan,
pelatihan pembuatan produk olahan, dan pengembangan kelembagaan pemasaran
produk pertanian olahan) sangat dibutuhkan demi pengembangan industri
pertanian di perdesaan (Elizabeth. 2011). Bila kondisi dilakukan sebaik baiknya,
maka: peluang pasar global dapat didayagunakan, diperolehnya nilai tambah, serta
mengurangi impor produk olahan.
Berbagai industri pangan skala besar, sedang dan kecil menunjukkan bahwa
produk singkong berupa tepung cassava (tapioka) digunakan dalam pembuatan
produk-produk mie (mie instan, mie basah), kerupuk, tepung bumbu (coating
mix), snack food (makanan ringan), produk-produk daging olahan (meat product),
sereal, minuman, bumbu masak instan, hingga bubur bayi instan, komponen
bahan baku jamu, kosmetik, serta komponen bahan baku pakan ternak. Produk
turunan olahan ubikayu adalah glukosa, fruktosa, maltodekstrin dan sebagainya.
Produk olahan komoditi tanaman pangan, seperti: padi (beras), jagung, kedelai,
umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, talas).
Daya saing produk kelapa Indonesia terletak pada industri hilirnya, tidak lagi
pada produk primernya Pengembangan industri hilir kelapa terpadu berpotensi
untuk menghasilkan CCO, AC, CF, dan cuka, sedangkan yang secara parsial
untuk menghasilkan VCO, OC, DC, CF, BS dan CW. Hampir semua produk
akhir tersebut sudah masuk pasar ekspor dan berkembang cukup baik. Permintaan
pasar ekspor produk olahan kelapa umumnya menunjukkan kecenderungan yang
meningkat. Produk olahan dari beras umumnya adalah produk turunan (tepung
dan pati), pangan olahan (bubur bayi instan, mie, krupuk, biskuit, kue basah dan
kering), komponen bahan baku jamu, kosmetik, dan atau sebagai bahan baku
industri (tekstil, pewarna/cat, perekat/lem), serta sekam (kulit gabah) sebagai
komponen bahan baku pakan ternak.
Penggunaan terbesar domestik przoduk kedelai adalah untuk industri tempe,
tahu dan kecap, berbagai pangan olahan lainnya (tepung halus dan kasar, minyak
kedelai, kerupuk, keripik, sari pati untuk susu kedelai), komponen bahan baku
jamu, kosmetik, serta bungkil kedelai sebagai komponen pakan ternak. Konsumsi
produk jagung terbesar adalah bentuk bahan dasar bungkil jagung (komponen

Elizabeth : Akselerasi Implementasi Increasing: Industri Pengolahan, Pemberdayaan....

1063

utama bahan baku pakan ternak). Produk olahan jagung bisa berupa tepung dan
pati (maizena, bahan dasar berbagai bahan pangan olahan), menir, pati jagung,
gula jagung, pati, minyak dan fraksi padat dari minyak, serta komponen bahan
baku jamu, kosmetik.
Komoditi hortikultura (sayuran dan buah), umumnya dikonsumsi dalam
bentuk segar. Produk olahan sayuran yang umum dilakukan adalah yang
diawetkan, dikeringkan, dibekukan, sayuran mix olahan, serta sebagai komponen
bahan baku obat-obatan, jamu dan kosmetik. Di samping itu beberapa komoditi
sayuran juga dibuat dalam bentuk jus, pasta (cabe), tepung, bumbu, dan minyak
(lobak dan lain-lain). Konsumsi buah terbesar adalah dalam bentuk segar. Produk
buah matang olahan dapat berupa produk yang dikalengkan, minuman, jus, jeli,
sirop, selai, keripik, asinan, manisan dan tepung buah. Dari buah dan kulit buah
juga dapat dibuat pektin (bahan untuk industri farmasi dan makanan), pupuk dan
makanan ternak, dan berbagai produk olahan lainnya berupa ekstract (komponen
bahan baku obat-obatan, jamu dan kosmetik).
Produk olahan komoditi perkebunan berteknologi tinggi terutama yang
berasal dari kelapa, kelapa sawit, kopi, tebu dan kakao, lada, panili. Hampir
semua bagian tanaman kelapa merupakan produk industri dan turunan produk
berteknologi dan bernilai tinggi. Mulai dari daun kelapa (atap), serat batang dan
akar pohon kelapa dijalin jadi tali tambang (untuk kapal dan alat berat) yang
sangat kuat, batang kelapa (tiang/jembatan, perabotan), tempurung (batok) kelapa
(perkakas/peralatan/perabotan rumahtangga dan arang), dan lain lain. Produk
akhir kelapa yang sudah berkembang baik di Indonesia adalah: DC (desiccated
coconut), CM/CC (coconut milk/cream), CCL (coconut charcoal), AC (active
carbon), BS (brown sugar), ND (nata de coco), CF (coconut fiber), virgin coconut
oil (VCO) dan coconut wood (CW).
Produk olahan kelapa sawit diantaranya adalah CPO dan PKO; CPO
merupakan komponen bahan baku produk olahan olein, hasilnya antara lain:
minyak goreng, minyak salad, shortening, asam amino, PFAD, vitamin A dan
E, karotan dan metil esther (hasil lanjutnya biasa diturunkan menjadi biodiesel
dan surfatin). Produk olahan kopi diantaranya: kopi instan, ekstrak kopi, dan
kopi dengan kandungan kafein rendah, produk minuman lainnya, obat-obatan,
kosmetik, serta berbagai produk olahan lainnya yang berbahan baku kopi.
Pemanfaatan produk kopi umumnya berasal dari bijinya yaitu bubuk kopi.
Peluang pasar domestik dan internasional dari Ethanol, ragi roti, inactive
yeast, wafer pucuk tebu, papan partikel, papan serat, pulp, kertas, Ca sitrat dan
listrik produk derivat (turunan) tebu (PDT) terbuka luas. Produk olahan biji
kakao dibuat tepung untuk cake, minyak, dan lemak. Produk olahan lada dan
panili umumnya merupakan bahan baku rempah-rempah (spicy) sebagai bumbu
penyedap rasa, aroma dan rasanya memiliki ciri khas (brand image), serta obatobatan, jamu dan kosmetik. Dari peternakan yang utama dan berorientasi ekspor
adalah susu olahan (permen, es krim, dan yoghurt dengan cara pasteurisasi),
daging olahan (bakso, corned beef, sosis dan abon), dan kompos (pupuk organik).
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Daya saing dan nilai tambah produk pertanian umumnya berasal dari produk
olahan, sehingga pengembangan dan peningkatan produk olahan menjadi tujuan
strategis dalam pencapaian sasaran membangun pertanian, mengembangkan
perekonomian dan memberdayakan masyarakat perdesaan. Beberapa kriteria
diperlukan dalam pengembangan industri pengolahan, diantaranya (Rachmat. et
al. 2012): (i) berbasis kepada potensi sumberdaya lokal; (ii) memiliki peluang
pasar ekspor dan domestik yang tinggi; (iii) mendukung ketahanan pangan
nasional; (iv) menghasilkan nilai tambah yang tinggi; (v) didukung oleh
kemampuan IPTEK dan SDM untuk menghasilkan produk yang berdaya saing;
(vi) memperhatikan kelestarian lingkungan dengan cara menggunakan teknologi
bersih; (vii) menerapkan prinsip kemitraan yang berwawasan bisnis; (vii) layak
secara administratif dan ekonomis untuk dikembangkan.
Pemasaran dan Kelembagaan Terkait Pengembangan Industri Produk
Pangan Olahan
Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan di perdesaan terkait
pengembangan industri pengolahan mencakup: tenaga kerja (SDM) dan
pemasaran, terutama dalam implementasi teknologi inovatif pascapanen, mutlak
dijadikan sebagai fokus utama dalam perancangan kebijakan pemerintah dan
diperlukan untuk terwujudnya industri pengolahan berbasis produk pertanian.
Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perdesaan, perhatian
hendaknya ditekankan pada perbaikan dan pembenahan ragam kelembagaan yang
berdayaguna dan berhasilguna serta ke arah peningkatan pendapatan, kesempatan
kerja dan berusaha di perdesaan. Untuk menumbuhkan ekonomi perdesaan perlu
upaya memperkuat jaringan sosial masyarakat dan kelembagaan, baik dari aspek
struktur atau konfigurasinya (sebagai jaringan yang efisien), keanggotaan (tingkat
partisipasi masyarakat), maupun peranan atau fungsi (pembagian kerja secara
organik).
Penguatan jaringan kelembagaan berbasis sumberdaya pertanian yang
menangani teknologi pengolahan produk dengan pemberdayaan masyarakat tani
merupakan salah satu faktor penting dan penunjang dalam pengembangan industri
pengolahan pertanian di perdesaan (Elizabeth. 2011). Jika sistem kelembagaan
dan pemasaran tidak berfungsi, maka program pengembangan teknologi maupun
investasi tidak akan mampu menjadi “mesin penggerak” kemajuan ekonomi
yang tangguh (Elizabeth, 2008). Hubungan interdependensi atau kemitraan
kelembagaan yang terbentuk mencirikan interaksi yang sangat asimetris, sehingga
dinilai tidak menguntungkan bagi perbaikan kualitas ketenagakerjaan (SDM)
petani, yang mencerminkan sentralistik kebijakan perancang pembangunan (top
down), centrally planned economies (Kozminski, 1990; dalam: Elizabeth, 2008)
dan monolitik, sehingga terkesan sulit berkembang dan tidak mengakar pada adat,
kebudayaan dan local knowledge masyarakat setempat.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut diperlukan pengembangan dan
pemberdayaan kelembagaan di perdesaan, dimulai dari masyarakatnya, agar
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menjadi esensial untuk mencapai kesinergisan optimum dalam aktivitasnya di
tingkat lokal; membantu peningkatan ke arah industrialisasi; dan memudahkan
petani mengembangkan sistem kelembagaan industri pengolahan berbasis produk
pertanian (Elizabeth. 2007a). Kelembagaan di perdesaan dapat diklasifikasikan
dalam beberapa kategori (Uphoff. 1992), yaitu: administrasi lokal; pemerintah
lokal; organisasi/kelembagaan beranggotakan masyarakat lokal, kerjasama usaha,
pelayanan dan bisnis swasta (industri pertanian) yang dapat diintegrasikan ke
dalam pasar baik lokal, regional dan global.
Dalam proses dan mendukung pengembangan industri pertanian dan
peningkatan nilai tambah produk pertanian olahan, berbagai aspek kelembagaan
di perdesaan dan pemasaran produk olahan perlu dibenahi. Industri harus mampu
berperan dalam peningkatan nilai tambah (utility), penyerapan dan produktivitas
kelembagaan tenaga kerja, dan memperluas jangkauan kelembagaan pemasaran
melalui kajian deskriptif. Terdapat empat elemen kunci dalam pengembangan
industri pengolahan dan kelembagaan pertanian perdesaan, yaitu: 1) aglomerasi
perusahaan (cluster); 2) peningkatan nilai tambah (value added) dan mata
rantai nilai (value chain); 3) jaringan pemasok dan pelanggan; dan 4) jaringan
infrastruktur ekonomi fisik dan non fisik (Supriyati, et al, 2006: dalam Elizabeth.
2011).

Gambar 1. Berbagai Aspek Kelembagaan Perdesaan terkait Pengembangan
Industri Pengolahan di Perdesaan
Dengan memahami deskripsi pemberdayaan dan pengembangan
kelembagaan perdesaan, diharapkan menjadi landasan pemikiran dalam mengkaji
pengembangan industri pengolahan pertanian di perdesaan, dalam rangka
terciptanya struktur perekonomian yang seimbang di perdesaan (Elizabeth. 2007b).
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Beberapa kendala dalam pengembangan industri pengolahan pertanian di
perdesaan, antara lain: (i) belum berkembangnya teknologi pengolahan karena
masih kecil dan terbatasnya sumber permodalan; (ii) rendahnya kualitas tenaga
kerja (SDM) dan belum professional; (iii) sarana dan prasarana belum memadai;
(iv) rendahnya jaminan mutu dan kontiniutas (ketersediaan) bahan baku; (v)
pemasaran belum berkembang karena produk industri pengolahan pertanian belum
memenuhi persyaratan pasar, khususnya pasar internasional; (vi) belum adanya
kebijakan riil yang mendorong berkembangnya industri pertanian di dalam negeri.
Kebijakan pembangunan dan pengembangan industri pengolahan pertanian
di perdesaan terutama untuk mendorong terciptanya keseimbangan struktur
perekonomian. Pengembangan industri pengolahan pertanian di perdesaan
dimaksudkan berperan dalam penciptaan nilai tambah (utility), penyerapan dan
produktivitas kelembagaan seperti tenaga kerja dan pasar (Elizabeth. 2007a).
Dalam mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, nilai tambah yang
diperoleh tidak hanya dari sisi finansial dan penarik pembangunan sektor pertanian.
Pengembangan industri pengolahan pertanian di perdesaan perlu disertai oleh
program yang langsung menuju ke sasaran (rumah tangga petani sebagai subjek),
dimana agroindustriral development dikombinasikan dengan rural development
sehingga menjadi satu program pembangunan perdesaan komprehensif, yaitu:
“rural-agroindustrial development”.
Pengembangan produk olahan mempunyai keuntungan ganda, antara
lain: sebagai promosi ekspor dan sekaligus substitusi impor; menciptakan nilai
tambah pertanian; menciptakan lapangan kerja industri; dan meningkatnya adopsi
teknologi. Dengan demikian, berbagai sasaran dalam pengembangan industri
pengolahan pertanian, seperti: terciptanya nilai tambah dan lapangan kerja,
terserapnya sejumlah tenaga kerja, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan
SDM dalam teknologi pengolahan, terbukanya peluang usaha pengolahan produk
berbahan baku pertanian, meningkatnya akses terhadap informasi di luar desa,
mampu memotori industrialisasi pedesaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi,
peningkatan pembagian dan penyebaran pendapatan, peningkatan penerimaan
devisa, serta perbaikan kelembagaan pasar sehingga mampu meraih dan
memperluas jangkauan pemasaran (Elizabeth. 2007b).
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
1.

2.

Kebijakan pemerintah yang umumnya bias investasi fisik dan permodalan
akan lebih bermanfaat bila diselaraskan dengan pengembangan kelembagaan
perdesaan yang identik dengan perkembangan pertanian, sehingga diharapkan
mampu mengakomodasi pengembangan industri pengolahan berbasis produk
pertanian.
Jika sistem kelembagaan berfungsi sejalan dengan program pembangunan
yang dilaksanakan, maka program pengembangan teknologi dan investasi
melalui pengembangan industri pengolahan berbahan baku produk pertanian
di pedesaan akan mampu menjadi “mesin penggerak” kemajuan ekonomi
yang tangguh,.
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3.

Pengembangan industri produk olahan pertanian di perdesaan dapat
meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan SDM dalam implementasi inovasi teknologi pengolahan, juga
dari sisi finansial, nilai tambah (utility) yang diperoleh dari terbukanya
peluang usaha pengolahan produk pertanian, meningkatnya akses terhadap
informasi di luar desa, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

4.

Daya saing produk olahan komoditi pertanian Indonesia masih lemah, karena
selama ini hanya mengandalkan keunggulan komparatif dengan kelimpahan
sumberdaya alam dan tenaga kerja tak terdidik (factor–driven), sehingga
produk yang dihasilkan didominasi oleh produk primer atau bersifat natural
resources-based dan unskilled-labor intensive.

5.

Implementasi inovasi teknologi industri pengolahan pertanian yang inovatif
di perdesaan diupayakan: memiliki kredibilitas, bisa memberi inspirasi
semangat kerja untuk maju, serta kondisi masing-masing daerah (spesifik
lokasi) perlu dipertimbangkan dan di jadikan dasar untuk perancangan
pengembangan industri pengolahan pertanian di perdesaan.

6.

Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri
pengolahan berbasis produk pertanian di perdesaan, perhatian hendaknya
ditekankan pada perbaikan dan pembenahan ragam kelembagaan yang
berdayaguna dan berhasilguna serta ke arah peningkatan pendapatan,
kesempatan kerja dan berusaha di perdesaan.

7.

Sebagai penghela pembangunan pertanian, industri pengolahan diharapkan
mampu menciptakan berbagai produk pertanian dan produk olahannya,
mampu memotori industrialisasi perdesaan, serta mampu menciptakan
lapangan kerja dan pendapatan di perdesaan.

8.

Pengembangan industri pengolahan pertanian di perdesaan perlu disertai oleh
program yang langsung menuju ke sasaran (rumah tangga petani sebagai
subjek), dimana agroindustriral development dikombinasikan dengan rural
development sehingga menjadi satu program pembangunan perdesaan
komprehensif, yaitu: “rural-agroindustrial development”.
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ABSTRAK
Keseimbangan dan keberpihakan ekonomi masyarakat, terutama di pedesaan,
terkait erat dengan upaya pengentasan kemiskinan dan kedaulatan pangan,
serta mempengaruhi keberhasilan terwujudnya ketahanan pangan, yang
mengindikasikan
keeratan hubungan antara kemiskinan, kelaparan dan
pertahanan pangan nasional. Kecukupan dan kemampuan mencukupi kebutuhan
pangan masyarakat merupakan upaya dan program kebijakan yang berkelanjutan,
meski mengindikasikan keniscayaan dalam kesinambungannya bila pemerintah
mengabaikan keberpihakan terhadap perekonomian masyarakat pertanian dan
perdesaan. Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan
yang cukup (kualitas, kuantitas, dan gizi), yang diwujudkan melalui peran serta dan
manajemen fungsi-fungsi penyediaan dan distribusi dan keterlibatan peran para
pelaku usaha produksi, distribusi dan jasa dibidang pangan serta konsumsi pangan
dan gizi. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi yang terkait ketersediaan,
kontiniutas dan diversifikasi pangan serta mengkaji strategi program pencapaian
ketahanan pangan dengan terkait dengan aspek kelembagaan masyarakat dan
perdesaan. Dengan menggarisbawahi cukup baiknya dan sangat mendukungnya
potensi sumberdaya alam, tenaga kerja, dan lingkungan di wilayah pedesaan,
maka terealisasinya pengembangan pertanian dan peternakan melalui sistem
pertanian terpadu baik organik maupun spesifik lokal dengan mengintegrasikan
tanaman dan peternakan bukanlah hal yang mustahil. Pentingnya kecukupan
pangan mencerminkan keberpihakan pemerintah akan perbaikan keseimbangan
ekonomi masyarakat untuk terwujudnya ketahanan pangan, meski kesinambungan
dan keberlanjutannya masih suatu keniscayaan, nantinya.
Kata kunci : pertahanan pangan nasional, strategi, kedaulatan pangan, keseimbangan ekonomi perdesaan.

ABSTRACT
Balance and bias of the local economy, especially in rural areas, is closely linked
to poverty alleviation and food sovereignty, and to influence the success of the
realization of food security, which indicates the relationship between poverty,
hunger and food defense nationwide. Sufficiency and the ability to meet food needs
of society is an effort and a sustainable policy program, although indicating the
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necessity of the continuity if the government ignores the favor of the agricultural
and rural economy of the community. Food security is defined as the requirement
for sufficient food (quality, quantity, and nutrition), which is realized through the
participation and management functions of the supply and distribution and the
involvement of the role of businesses of production, distribution and services in
the field of food and food consumption and nutrition. This paper aims to identify
the associated availability, kontiniutas and diversification as well as reviewing the
program strategy with the achievement of food security related to the institutional
aspects and rural communities. By highlighting good enough and it supports
the potential of natural resources, labor, and the environment in rural areas, the
realization of agricultural and livestock development through integrated farming
systems both organic and locally specific by integrating crops and livestock is not
impossible. The importance of food security reflects the concern of the government
would repair the economic balance of society to the realization of food security,
despite the continuity and sustainability is still a necessity, later.

Keywords: national food strategies defense, food sovereignty, the rural
economy balance
PENDAHULUAN
Terdapat dan terimplementasikannya berbagai program kebijakan pembangunan
pertanian secara nasional dapat memperkuat kedudukan petani. Bila pengelolaan
pertanian dan peternakan yang baik dan sesuai dapat dipertahankan, maka hasil dan
produksinya diharapkan dapat mencukupi akan kebutuhan pangan dan ekonomi
masyarakat. Pada kenyataannya jumlah angka kemiskinan dan penggangguran
relatif tidak berkurang. Liberalisasi sektor pangan belum mampu membuka peluang
kerja, peluang usaha dan mendorong masyarakat miskin untuk berusaha di bidang
pangan. Sektor penyedia bahan pangan menghadapi beban ganda (terkait masalah
gizi kurang dan gizi lebih), yang dari indikator kesejahteraan rakyat secara makro
masih menjadi problem sebagian besar masyarakat terutama yang berpenghasilan
rendah (Sofjan. 2000).
Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi yang terkait ketersediaan,
kontiniutas dan diversifikasi pangan serta mengkaji strategi program pencapaian
ketahanan pangan dengan terkait dengan aspek kelembagaan masyarakat dan
perdesaan. Dengan penajaman aspek prioritas dan implementasi berbagai program
peningkatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi
ketimpangan kekurangan produksi dan kelebihan ketersediaan komoditas pangan
unggulan dalam hal mutu, jumlah dan diversifikasi, diharapkan dapat melancarkan
pencapaian pertahanan pangan. Secara umum kompleksitas masalah pangan dan
gizi semakin berkembang sehingga diversifikasi pangan dan gizi yang diyakini
merupakan terobosan perbaikan konsumsi pangan, namun belum terealisasi
dengan baik.
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DIVERSIFIKASI PANGAN, STRATEGI JITU PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN DALAM KETERBATASAN
EKONOMI MASYARAKAT
Pencapaian terwujudnya ketahanan pangan dalam kerangka pembangunan nasional,
merupakan yang utama dan strategis yang menjadi tolok ukur berhasil tidaknya
pelaksanaan program kebijakan pembangunan pertanian (Elizabeth. 2007).
Pembangunan pertanian termasuk pengembangan implementasi diversifikasi
pangan asal pertanian dan peternakan, mengembangkan kelembagaan pangan
yang efektif dan akurat, serta mengembangkan usaha produk olahan berbasis
produk pertanian dan produk peternakan.
Kajian deskriptif terhadap pendapatan dari hasil pertanian dan peternakan
selama setahun adalah: padi, jagung, kacang, dan singkong, sedangkan dari hasil
peternakan (sapi potong, kerbau, kambing, domba), serta umur, pengalaman
bertani atau beternak, pendidikan, jumlah anggota keluarga yang membantu dan
jumlah ternak yang dipelihara petani ternak terlihat pada Tabel.1
Tabel 1. Rata-Rata Pendapatan dari Hasil Pertanian dan Peternakan, Umur,
Pengalaman Bertani atau Beternak, dan Pendidikan
Uraian

Rata-rata ± Sd

Pendapatan pertanian/tahun (Rp.juta)

11,15 ± 1,94

Pendapatan ternak/tahun (Rp.juta)

10.65 ± 1,88

Umur (tahun)

44,76 ± 8,39

Pengalaman beternak/bertani (tahun)

23,16 ± 8,84

Pendidikan formal (tahun)

4,88 ± 3,91

Jumlah anggota keluarga yang membantu (orang)

4,05 ± 0,75

Uraian pada Tabel 1 secara sederhana mencerminkan rata-rata pendapatan
petani di berbagai daerah dengan rata-rata luasan areal pertanaman yang relatif
sempit (0,1-0,5Ha) dari hasil pertanian sebesar Rp.11,15 juta/tahun setara dengan
0,91 juta/bulan dan ternak 10,65 juta/tahun atau setara dengan Rp. 0,87 juta/
bulan, dimana pendapatan tersebut merupakan pendapat yang diperoleh dari usaha
bercocok tanam dan beternak. Rendahnya tingkat pendidikan petani responden
menunjukkan bahwa penerimaan teknologi inovasi yang diterima kurang
terpahami tetapi dari pengalaman beternak/bertani cukup tinggi rata-rata 23,16
tahun dengan umur produktif rata-rata 44,76 tahun.
Hal ini menujukkan bahwa mulai usaha tani/ternak dimulai sejak usia
rata-rata 25 tahun. Dari hasil regresi berganda diperoleh Y=23.6+0.059X10.582X2+0.599X3-0.0987X4 +0.157X5 dimana faktor-faktor yang sangat
mempengaruhi peningkatan pendapatan adalah pendidikan petani dan pengalaman
beternak/bertani dari hasil uji t masing-masing -5,55 dan 6,20 (P>0.05).
Oleh karena itu, pemanfaatan proses/teknologi tepat guna dalam pengolahan
produk pangan lokal perlu dilakukan sehingga diperoleh produk pangan yang
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memenuhi kriteria makanan gizi seimbang dan aman, serta dapat disimpan lebih
lama. Perlunya target capaian yang jelas dengan perencanaan mulai dari budidaya
(hulu) hingga pemasaran produk (hilirnya) secara holistik dan terintegrasi.
Untuk mendukung diversifikasi pangan, direkomendasikan dengan substitusi
bahan impor, diperlukan cara penyajiannya yang menarik selera konsumen.
Pengembangan produk lokal perlu didukung industri pengolahan dengan
memanfaatkan teknologi tepat-guna dalam upaya meningkatkan nilai tambah,
daya saing dan pengembangan pemasaran, khususnya untuk tepung terigu/
gandum dengan memanfaatkan produk lokal seperti sagu, singkong, ubi jalar
dan sebagainya, mocaf misalnya. Untuk menunjang keberhasilan diversifikasi
pangan, mocaf sebagai substitusi tepung impor diproses menjadi berbagai produk
makanan, seperti: mie dan beraneka produk roti dan biskuit, yang didukung
dengan penyajian yang menarik.
STRATEGI DAN UPAYA PROGRAM KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI
PANGAN DAN EKONOMI HASIL PRODUK PERTANIAN
Pertahanan pangan diartikan: dapat terpenuhinya kebutuhan asal pangan dengan yang
cukup tersedia, mudah diperoleh, halal dan aman dikonsumsi, dengan harga yang
terjangkau. Hal ini dapat diwujudkan dengan bekerjasama dengan subsistem
distribusi dan sub sistem konsumsi. Diversifikasi produk yang dihasilkan juga
menutup kerugian yang terjadi di satu produk dan mendapatkan keuntungan di
produk lainnya. Bebagai jenis bahan pangan yang di konsumsi menjadi makanan
pokok di berbagai daerah di Indonesia seperti: ubikayu, jagung, ataupun sagu,
pada umumnya disuplementasi dengan sayur dan daging atau ikan yang cukup,
sehingga tidak kalah dengan hidangan berdasarkan bahan makanan pokok beras/
nasi.
Diversifikasi umumnya merupakan salah satu cara untuk mengeliminasi
dampak negatif atau resiko yang dihadapi oleh pengusaha; dimana beberapa
faktor utama diversifikasi usaha hasil pertanian dan peternakan didukung oleh:
kebijakan pemerintah untuk pengembangan usaha; ketersediaan input yang
sangat memungkinkan untuk diperoleh, dengan dukungan pendistribusian yang
efektif, efisien dan tepat sasaran; keberadaan dan ketersediaan berbagai lembaga
pendukung (lembaga pembiayaan, lembaga pendistribusian dan pemasaran, dan
sebagainya); stabilitas dan kontinuitas ketersediaan pangan yang sangat cukup
baik dan terjamin, aksesibilitas dan keterjangkauan pangan secara memadai
dan kualitas konsumsi yang sehat dan aman di konsumsi; serta dukungan
ketertersediaan infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan akses lainnya terkait
bahan baku berbasis pertanian dan peternakan.
Implementasi pelaksanaan berbagai program guna peningkatan ketahanan
pangan dipengaruhi oleh: Pertama: Peningkatan mutu intensifikasi dan
produktivitas melalui: upaya penerapan teknologi tepat guna, peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan petani dalam rangka peningkatan teknologi spesifik
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lokasi; Kedua: Perluasan areal tanam (ekstensifikasi) dan penggunaan bibit unggul;
Ketiga: Pemeliharaan dan pengamanan produksi melalui: teknologi produksi,
panen dan pasca pan yang tepat; Keempat: Rehabilitasi dan konversi serta
pemanfaatan lahan kosong agar menghasilkan; Kelima: Konsumsi karbohidrat
pengganti dari substitusi bahan pangan hasil pertanian; Keenam: Pemeliharaan
ternak yang dapat menunjang keberhasilan usahanya, sehingga para peternak
dapat mensubsidi kebutuhan asal ternak untuk kepentingan bersama masyarakat
(pedesaan dan kota).
Ketidakseimbangan antara pola konsumsi pangan dengan ketersediaan
(produksi) pangan di masyarakat merupakan permasalahan utama diversifikasi
pangan. Terjadinya perubahan penawaran dan permintaan tanaman pangan
non beras merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan
dan pembuatan kebijakan program diversifikasi yaitu: (1) implikasi terhadap
diversifikasi produksi tanaman pangan (diversifikasi pertanian); dan (2) implikasi
terhadap diversifikasi konsumsi tanaman pangan (diversifikasi pangan).
Diversifikasi pangan merupakan konsep yang terpadu dan memadukan
berbagai perangkat kebijakan, dan tidak berdiri sendiri. Diversifikasi pangan
terkait erat dengan diversifikasi tanaman pangan, dimana diversifikasi pangan
melihat dari sisi konsumsi sedang diversifikasi tanaman pangan melihat dari
sisi produksi. Dengan demikian, program diversifikasi telah mengubah peranan
komoditas non pangan beras terhadap perekonomian nasional melalui dua sisi,
yaitu: produksi sekaligus konsumsi.
Pada ranah nasional, kedaulatan pangan diartikan sebagai kemampuan dalam
negeri suatu bangsa atau negara untuk memperoleh pangan yang cukup, mutu
yang layak dan sehat (higienis), serta aman. Keterjaminan tersebut berbasiskan
optimalisasi pemanfaatan dan keragaman sumberdaya lokal,yang tercermin oleh
indikator secara mikro dan makro. Indikator secara mikro adalah keterjangkauan
pangan secara langsung oleh masyarakat dan rumah tangga, sedangkan secara
makro adalah ketersediaan dan kontiniutas pangan, terdistribusi dan terkonsumsi
dengan kualitas gizi yang berimbang, baik pada tingkat wilayah maupun pada
tingkat nasional.
Untuk memantapkan produksi padi dan diversifikasi pangan, diperlukan
strategi melalui pembenahan kelembagaan pangan, diantaranya adalah kelembagaan
kelompok tani dan KUD. Hal tersebut dilakukan karena kelompok tani dapat
berperan di sektor produksi, distribusi, pengolahan dan konsumsi. Sedangkan
KUD sebagai unsur pendukung kelembagaaan keuangan dan perekonomian di
perdesaan serta sebagai sarana penyediaan kredit, sarana produksi, serta dapat
bertindak sebagai pengolah dan pemasaran hasil (Amang. 1995).
Revitalisasi pembangunan kelembagaan pertanian menghendaki
pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan tradisional di pedesaan yang
menyangkut perubahan berbagai aspek yang membentuk perilaku. Lemahnya
kapasitas dan kinerja kelembagaan pedesaan yang dibentuk nilai-nilai tradisional
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diprediksi sebagai salah satu kondisi yang dapat menyebabkan rendahnya kinerja
perekonomian di pedesaan (Elizabeth, 2007a).
Diperlukan strategi pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan
tradisional dengan mengurangi terbentuknya: (i) hubungan interdependensi
(kemitraan) kelembagaan yang sangat asimetris; (ii) agar dapat menguntungkan
perbaikan kualitas ketenagakerjaan (SDM) petani; (iii) menghindari pendekatan
kebijakan perancang pembangunan yang bersifat sentralistik (top down), centrally
planned economies (Kozminski, 1990; dalam: Elizabeth, 2008) dan monolitik;
serta (iv) menumbuhkan kesan dapat berkembang dan mengakar pada adat,
kebudayaan dan local knowledge masyarakat setempat. Hal tersebut dimulai dari
masyarakatnya agar menjadi: (i) esensial untuk mencapai kesinergisan optimum
dalam aktivitasnya di tingkat lokal; (ii) dapat membantu dan memudahkan petani
mengembangkan sistem kelembagaan pedesaan berbasis produk pertanian; dan
(iii) mengupayakan pertanian ke arah industrialisasi (Elizabeth. 2011).
Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan tradisional di pedesaan
perlu menekankan pengembangan berbagai aspek pendukung, diantaranya:
(i) Agar dapat mengaplikasi dan mengembangkan teknologi inovatif berbasis
produk pertanian, maka pembentukan kelembagaan lebih ditujukan untuk
distribusi bantuan dan bukan hanya peningkatan kualitas SDM masyarakat
pedesaan; (ii) Tujuan pembentukan kelembagaan tidak hanya terfokus upaya
peningkatan produksi pertanian jangka pendek yang di lapang cenderung hanya
pada penerapan teknologi produksi; (iii) Semakin lemahnya kelembagaan
harus dipandang sebagai penghambat, dimana pembentukan kelembagaan
lebih memperkuat ikatan horizontal dan vertikal, sehingga pengenalan inovasi
teknologi berimbang antara pendekatan non-material (kelembagaan) dengan
material; (iv) Terkait pemberdayaan dan pengembangan perilaku dan tindakan
masyarakat, pengembangan kelembagaan seharusnya lebih ke pendekatan kultural
dari struktural; (v) Pembinaan kelembagaan cenderung tidak hanya bersifat
individual (trickle down effect) misalnya pembinaan kontak-kontak tani hanya
dalam kegiatan penyuluhan pertanian; serta (vi) Terfokus pada aspek teknologi
dalam perancangan kebijakan pemerintah untuk memecahkan masalah ekonomi
masyarakat pedesaan (Saptana dan Elizabeth. 2004; dalam: Elizabeth. 2008).
Dengan demikian, menurut, pendukung utama terlaksananya strategi
tersebut dalam upaya pencapaian ketahanan pangan, kedaulatan pangan, serta
diversifikasi pangan sangat diperlukan ketersediaan perangkat kebijakan yang
memadai, teknologi dan informasi yang dibutuhkan (Elizabeth, R 2007a), serta
berfungsinya lembaga pendukung lainnya seperti: penyuluhan, pemasaran, dan
sistem pendekatan instansi terkait (Elizabeth, R. 2015).
Pemasaran, sebagai salah satu subsistem aktivitas bisnis dari produk hasil
agroindustri, diarahkan pada perbaikan mekanisme penentuan harga yang layak
bagi produsen dan pelaku pemasaran. Pengkajian pemasaran dapat dilakukan
melalui berbagai pendekatan yang umum berlaku dalam aktivitas agribisnis,
terutama pemasaran hasil produk agroindustri (Elizabeth, R., 2015).
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Lembaga di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya
(Elizabeth, 2008). Sifatnya tidak linier, namun cenderung merupakan kebutuhan
individu anggotanya, antara lain berupakebutuhan: fisik, rasa aman (savety),
hubungan sosial (social affiliation), pengakuan (esteem), pengembangan
pengakuan (self actualization) (Elizabeth, 2007b). Diversifikasi pangan akan
berjalan lancar bila dipadukan dengan pengembangan agroindustri berbahan
baku produk hasil pertanian domestik (lokal),dan sebaiknya dibangun di daerahdaerah pedesaan.Dengan tambahan harapan bahwa strategi ini dapat menciptakan
lapangan kerja bagi masyarakat desa, dan dapat mendorong pencapaian dan
berkembangnya perekonomian di pedesaan.
Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan kebijakan
pemerintah yang lebih fokus dan berpihak. Kebijakan diperlukan untuk memberi
ruang yang lebih besar, karena diperlukan strategi sebagai upaya pemantapan
ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan pendapatan
skala rumah tangga. Tingkat pendapatan rumah tangga dapat mencerminkan
dan menjadi salah satu faktor kunci bagi rumah tangga untuk menjadi salah satu
ukuran kemampuan dalam mengakses konsumsi pangan yang dibutuhkan beserta
keragamannya.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
1.

Tujuan utama pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang sangat terkait
dengan ketahanan pangan, karena keterkaitan tersebut merupakan suatu
agenda yang tidak pernah berakhir (the unfinished agenda). Secara definisi
ketahanan pangan merupakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah
tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik dari segi
jumlah dan mutunya.

2.

Aspek konsumsi (diversifikasi pangan) yang sangat erat dengan kepentingan
nasional (pemerintah). Aspek produksi (diversifikasi tanaman pangan)
yang sangat erat kaitannya dengan kepentingan petani dalam berusahatani,
sebagai strategi dalam upaya pencapaian dan peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan petani, dimana keduanya dapat berjalan secara simultan.

3.

Untuk mencapai kedaulatan pangan, diperlukan strategi dalam upaya
pemenuhan kebutuhan pangan yang beragam yang bahan bakunya berasal
dari produk domestik, baik sebagai bahan diversifikasi pangan yang paling
mendasar, maupun sebagai bahan baku usaha pengolahan. Strategi tersebut
bertujuan sebagai upaya mengurangi dan memperkecil perolehan bahan baku
yang berasal dari impor.

4.

Perlunya dukungan kebijakan pemerintah yang lebih fokus dan berpihak untuk
pencapaian dan pengembangan diversifikasi dan kedaulatan pangan, sangat
diperlukan ketersediaan perangkat kebijakan yang memadai, teknologi dan
informasi yang dibutuhkan, serta berfungsinya lembaga pendukung lainnya
seperti: penyuluhan, pemasaran, dan sistem pendekatan instansi terkait.
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5.

Diversifikasi pangan akan berjalan lancar bila dipadukan dengan
pengembangan agroindustri berbahan baku produk hasil pertanian domestik
(lokal) yang dibangun di pedesaan.

6.

Diperlukan strategi sebagai upaya pemantapan ketahanan pangan yang
berkaitan erat dengan upaya peningkatan pendapatan skala rumah tangga.
Tingkat pendapatan rumah tangga dapat mencerminkan dan menjadi salah satu
faktor kunci bagi rumahtangga untuk menjadi salah satu ukuran kemampuan
dalam mengakses konsumsi pangan yang dibutuhkan beserta keragamannya.
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ANALISIS DAMPAK KEKERINGAN TERHADAP PRODUKSI PADI DI
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
(Analysis of Drought Impact Toward Rice Production in Lebak District of
Banten Province)
Viktor Siagian dan Muchamad Yusron
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten
Jln. Ciptayasa Km 01 Ciruas- Kab. Serang, 42182. Telp. 0254 - 281055, Fax
0254- 282507. E-mail: siagian.vicky@yahoo.com
ABSTRAK
Luas lahan sawah yang mengalami kekeringan di Provinsi Banten sampai
September tahun 2015 meningkat menjadi 25.852 ha (meningkat 127,5% dari
pertengahan Juli) dan tanaman padi puso seluas 9.957 ha atau 12,8 % dari luas
lahan sawah. Tujuan kajian adalah: 1) Menginventarisasi luas lahan kekeringan
tanaman padi, 2) Menganalisis dampak kekeringan terhadap produksi padi
dan potensi kerugiannya, dan 3) Mencari upaya pemecahan terhadap kekeringan
di Kabupaten Lebak. Pengkajian menggunakan metode focus group discussion
(FGD) dan survei, dimana untuk pemilihan lokasi contoh dilakukan secara
sengaja (purposive). Hasil kajian adalah: Luas kekeringan di Kab. Lebak seluas
4.798 ha di 19 kecamatan dengan status kekeringan ringan sampai berat, Dampak
dari kekeringan terhadap produksi padi di Kabupaten Lebak adalah menurunnya
produktivitas padi dari rata-rata 5,74 ton/ ha gkp pada MH 2014/2015 menjadi
2,891 ton/ha gkp pada MK 2015 (menurun 49,6%), sedangkan pada Musim
Kemarau-I (MK-I) 2014 lebih rendah 21,7 % yakni 4,49 ton /ha gkp. Kerugian
sebesar 3.113 ha x Rp 9,256 juta/ha = Rp 28,814 milyar pada MK 2015.3) Upaya
penanggulangan yang dilakukan adalah pompanisasi, bantuan traktor tangan,
pengerukan saluran sekunder, penerapan sistim penggolongan air, pembuatan
sumur-sumur artesis beserta selang, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Kata kunci: Dampak, kekeringan, produksi, padi,
ABSTRACT
Rice field area that affected of drought in Banten province up to September 2015
increased to 25 852 ha (an increase of 127.5% from mid of July) and rice crops
that harvest failure an area of 9957 ha, or 12.8% of the area of wetland. The goal
of this study are: 1) Inventory drought land area of rice
 crops, 2) To analyze the
impact of drought on rice production and the potential losses, 3) The solution
of efforts to solve the drought in the district of Lebak. Assessment using focus
group discussion (FGD) and survey, where the sampling method for the sample
site is done by intentional (purposive). The results of this study are: The area of
drought in district of Lebak is area 3,113 ha in 19 sub-districts with drought status
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mild up to severe. The impact of drought on rice production in the district is the
declining productivity of rice from an average of 5.74 ton /ha unhusked rices
2014/2015 Wet Season (WS) into a 2,891 ton/ ha at DS 2015 (down 49.6%),
while in Dry Seasont-I (DS-I) in 2014 more low 21.7% namely 4.49 tons/ha. The
loss amount of 3,113 ha x Rp 9.256 million/ha = Rp 28.814 billion on DS 2015.
The efforts undertaken is pumping, relief hand tractor, the dredging of irrigation
secondary channel, implementation water classification system, the manufacture
of artesian wells include the hose, and rehabilitation of irrigation networks.
Keywords: Impact, drought, production, rice.
PENDAHULUAN
Salah satu kendala dan tantangan yang harus dihadapi petani padi untuk
peningkatan produksi adalah kemarau panjang. Kendala dan tantangan ini harus
dihadapi dengan menyiapkan berbagai strategi sesuai dengan persoalan yang
terjadi. Pada Musim Kemarau 2015, hampir seluruh daerah pertanian di Provinsi
Banten mengalami kekeringan terutama di lahan-lahan sawah tadah hujan. Menurut
data dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten, luas
lahan sawah yang mengalami kekeringan sampai akhir Juli seluas 18.500 ha, dan
kabupaten terluas yang mengalami kekeringan di Kabupaten (Kab.) Tangerang
yakni 8.170 ha, diikuti Kab. Pandeglang yakni 5.407 ha, Kab. Lebak yakni 2.359
ha, dan Kab. Serang seluas 2.201 ha (Distanak Provinsi Banten, 2015).
Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam
masa yang berkepanjangan, bisa beberapa bulan hingga bertahun-tahun
(Junaidi, 2010). Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (2015)
kekeringan terdiri atas empat, yaitu: 1. Kekeringan Meteorologis, 2. Kekeringan
Pertanian, 3. Kekeringan Hidrologis, dan 4. Kekeringan Sosial Ekonomi.
Kekeringan meteorologis adalah kondisi dimana tingkat curah hujan yang terjadi
di bawah kondisi normalnya pada suatu musim. Kekeringan pertanian terjadi
setelah terjadinya kekeringan meteorologis, terbagi atas tiga yaitu: 1) Kering,
jika ¼ daun kering (dari ujung daun), dimana terkena ringan sampai sedang, 2)
Sangat kering, jika ¼ - 2/3 daun kering (terkena berat), 3) Amat sangat kering,
jika seluruh daun kering (terkena puso).
Kabupaten Lebak mempunyai luas wilayah 285.996 ha yang terdiri dari 19
kecamatan dengan jumlah penduduk 1.030.040 jiwa (Renstra Distanak Lebak,
2000) dengan pertumbuhan 1,72% per tahun. Berdasarkan data dari Dinas
Pertanian (Distan) Kab. Lebak, luas lahan yang mengalami kekeringan sampai
akhir September 2015 seluas 4.798 ha, dimana terluas terdapat di Kec. Sajira dan
terkecil terdapat di Kec. Panggarangan (Distanak Provinsi Banten, 2015).
Adanya El Nino pada Musim Kemarau ini menyebabkan kekeringan yang
menurunkan hasil produksi padi, jagung dan kedelai. Kekeringan ini terutama
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terjadi pada lahan sawah tadah hujan ataupun lahan sawah irigasi yang mengalami
kekurangan pasokan air. Berdasarkan pengairannya luas lahan sawah irigasi di
Provinsi Banten pada tahun 2012 seluas 106.608 ha dimana terluas terdapat di Kab.
Serang yakni 30.903 ha (29,0%), diikuti berturut-turut di Kab. Tangerang seluas
25.167 ha (23,6%), Kab. Lebak seluas 22.463 ha (21,1%) , Kab. Pandeglang seluas
22.044 ha (20,7%), dan sisanya di empat kota lainnya Pada Musim Kemarau 2015
ini hampir seluruh daerah pertanian di Provinsi Banten mengalami kekeringan
terutama di lahan-lahan sawah tadah hujan. Menurut data dari Dinas Tanaman
Pangan dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten (2015) luas lahan sawah
yang mengalami kekeringan sampai akhir Juli seluas 18.500 ha, dan kabupaten
terluas yang mengalami kekeringan di Kabupaten (Kab.) Tangerang yakni 8.170
ha, kedua Kab. Pandeglang yakni 6.190 ha, ketiga Kab. Lebak yakni 2.359 ha,
keempat Kab. Serang seluas 2.201 ha. Luas lahan sawah tadah hujan di Provinsi
Banten 89.793 ha, dimana sebagian besar tedapat di Kab. Pandeglang yakni
32.695 ha (36,4%), kemudian berturut-turut diikuti Kab. Lebak yakni 23.705 ha
(26,4%), Kab. Serang yakni 14.654 ha (16,3%), Kab.Tangerang yakni 13.530
ha (15,1%), Kota Serang yakni 3.538 ha (3,9%), dan terkecil di Kota Tangerang
Selatan yakni 210 ha atau 0,002% dari luas total lahan sawah tadah hujan (BPS,
Luas Lahan Menurut Penggunaannya Tahun 2012, 2013).
Sementara di Provinsi Banten terdapat 132.829 sawah irigasi dimana
85.654, 2 ha adalah sawah irigasi teknis. Daerah Irigasi (DI) yang relatif besar
seperti DI Ciujung seluas 21.089 ha (Kab. Serang), DI Cisadane seluas 20.560 ha
(Kab. Tangerang), DI Cidurian seluas 10.272 ha (Kab. Tangerang), DI. Ciliman
dan Cibaliung masing-masing seluas 5.423 ha dan 4.288 ha (Kab. Pandeglang)
(Dinas Sumberdaya Air dan Pemukiman, 2011).
Untuk mengetahui luas lahan yang mengalami kekeringan dan upaya
antisipasinya serta pemecahan permasalahannya agar pada tahun mendatang dapat
diminimalkan dampak negatifnya maka studi ini perlu dilakukan. Tujuan dari
penelitian adalah: 1) Menginventarisasi luas lahan kekeringan tanaman padi, 2)
Menganalisis dampak kekeringan terhadap produksi padi dan potensi kerugiannya,
dan 3) Mencari upaya pemecahan terhadap kekeringan di Kabupaten Lebak.
Pengkajian menggunakan metode focus group discussion (FGD) dan survei,
dimana untuk pemilihan lokasi contoh dilakukan secara sengaja (purposive).
METODE PENELITIAN
Metode Pelaksanaaan, Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
Pengkajian dilakukan di Provinsi Banten. Lokasi kajian ini dilakukan di
Kabupaten Lebak. Waktu pengkajian ini selama setahun mulai bulan Januari
2015 – Desember 2015 (Siagian dkk, 2015). Dari Kabupaten Lebak dipilih tiga
kecamatan contoh yang mewakili daerah ekosistem yaitu daerah utara, tengah dan
selatan. Dari setiap kecamatan dipilih satu desa contoh yang mewakili. Dari setiap
desa contoh dipilih 20 responden petani, sehingga disampling 60 responden per
kabupaten.
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Metoda pengambilan data digunakan metode focus group discussion
(fgd) berupa diskusi kelompok yang bersifat partisipatif dengan fokus pada
permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya dan metode survei.
Peserta diskusi kelompok ini terdiri dari petani, Penyuluh Pertanian Lapang (PPL),
Petugas Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), juru pengairan atau staf Dinas
Pengairan, staf Dinas Tanaman Pangan, Muspida tingkat desa sampai kabupaten
(Kepala Desa, Camat, dll.). Peserta petani berjumlah 20 orang petani dan non
petani per satu lokasi contoh. Disamping diskusi Metode FGD juga digunakan
wawancara langsung untuk pengumpulan data primer dengan menggunakan
quesioner terstruktur. Pemilihan petani secara acak sederhana (simple random
sampling). Data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait.
Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.
Analisis kualitatif digunakan untuk analisis tabulasi deskriptif. Analisis kuantitatif
menggunakan analisis B/C rasio untuk mengetahui tingkat keuntungan usahatani
petani, yaitu nilai B/C rasio harus > 1 agar usahatani tersebut menguntungkan.
Persamaannya adalah sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN
Luasan Kekeringan dan Upaya Penanggulangan di Provinsi Banten
Luas kekeringan lahan sawah di Provinsi Banten per 5 Agustus 2015 seluas
11.355 ha dan tanaman padi puso seluas 26 ha. Berdasarkan kabupaten/kota
sampai 31 Juli 2015 yang terluas di Kab. Tangerang yakni 8.170 ha, kemudian
berturut-turut diikuti Kab. Pandeglang yakni 5.407 ha, Kab. Lebak yakni 2.359
ha, Kab. Serang yakni 2.201 ha, Kota Serang yakni 325 ha, dan Kota Cilegon
yakni 27 ha. Sampai September tahun 2015 luas kekeringan lahan sawah di
Provinsi Banten meningkat menjadi 25.852 ha (meningkat 127,5% dibandingkan
per 5 Agustus 2015) dan tanaman padi puso seluas 9.957 ha. Rincian luas lahan
yang mengalami kekeringan per kabupaten disajikan pada Tabel 1.
Berdasarkan Tabel di atas, kabupaten yang mengalami kekeringan terluas
yaitu Kabupaten Tangerang yakni 9.187 ha (36,6% dari total lahan kekeringan,
kemudian diikuti Kab. Lebak yakni 4.798 ha (34,9%) dan terkecil adalah Kab.
Serang yakni 4.391 ha (17,0%). Penyebab kekeringan di Kab. Tangerang karena
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jadwal tanam pada Musim Kemarau-I rata-rata baru mulai pada akhir bulan April
dan Mei, padahal kemarau panjang karena fenomena El Nino mulai berlangsung
pada bulan Juni. Kabupaten Tangerang awal tanam Musim Hujan (MH) umumnya
jatuh pada bulan Desember/Januari. Penyebab lainnya adalah kerusakan (jebolnya)
Bendung Utama (Pintu 10) Daerah Irigasi (DI) Cisadane sebagai intake (tempat
pengambilan) air irigasi sehingga debit air tidak sampai ke lahan-lahan sawah
petani. Sementara tipe iklim menurut Oldeman di Kab. Tangerang adalah tipe iklim
kering D – E, yang bulan basahnya umumnya mulai bulan Desember – Januari
(Lihat Tabel 2). Pada kasus Kab. Lebak dan Pandeglang kekeringan terutama
terjadi pada lahan-lahan sawah tadah hujan, dimana di Kab. Lebak 26,4% dari
luas lahan sawah tadah hujan di Prov. Banten dan Kab. Pandeglang 36,4% dari
luas lahan sawah tadah hujan di Prov. Banten, ( BPS, 2013).
Tabel 1. Luas Lahan Kekeringan Bedasarkan Kabupaten di Provinsi Banten per
September Tahun 2015
Kapupaten/
Kota
1. Kab. Pandeglang
2. Kab. Lebak
3. Kab. Tangerang
4. Kab. Serang
5. Kota Serang
6. Kota Cilegon
7. Kota Tangerang
8. Kota Tangerang
Selatan
Total

Ringan
1.998
3.113
2.439
1.206
232
29
17
9.034

Luas Lahan Kekeringan (ha)
Sedang
Berat
Puso
919
1.107
2.166
1.063
421
201
1.164
1.033
4.383
633
300
2.752
161
53
447
3
1
8
3
3.946

2.915

9.957

Jumlah
6.190
4.798
9.019
4.391
893
41
20
25.852

Sumber : BPTPH, Distanak Provinsi Banten (Data September, 2015)

Penanggulangan kekeringan dilakukan dengan pompanisasi (reguler)
sebanyak 72 unit pompa ukuran 4 inchi, dengan kemampuan mengairi 3 – 5 ha.
Namin kendala pompanisasi adalah sumber air yang belum tentu debit airnya
mencukupi walaupun jika menggunakan sumur air dangkal/dalam (artesis).
Adapun antisipasi kekeringan dari hasil rapat berbagai instansi di Provinsi Banten,
antara lain: pengerukan saluran sekunder di Cisadane Barat sepanjang 22 km,
pembuatan sumur-sumur artesis, dan rehabilitasi jaringan irigasi di Kota Serang.
Luas Kekeringan di Kabupaten Lebak
Dari hasil wawancara dengan aparat Dinas Tanaman Pangan Kab. Lebak
diketahui bahwa luas tanaman yang mengalami kekeringan sampai pertengahan
Juli seluas 2.090 ha, sedangkan luas tanaman yang puso tidak terdata. Berdasarkan
kecamatannya, yang terluas di Kec. Sajira yakni 327 ha, kedua adalah Kec.
Rangkas bitung seluas 228 ha, ketiga adalah Kec. Wanassalam seluas 185 ha.
Data terakhir luas kekeringan berat di Kec. Warunggunung meningkat dari 91 ha
menjadi 279 ha.
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Tabel 3. Luas Daerah Kekeringan Berdasarkan Kecamatannya per 15 September
2015 di Kabupaten Lebak
Luas Lahan Kekeringan (ha)
Ringan Sedang Berat Puso Jumlah

Kecamatan
1.Banjarsari

0

150

37

13

2. Bayah

128

0

0

0

3. Bojong Manik
4. Cibadak

67
155

0
0

0
0

0
0

5. Cibeber
6. Cigemblong
7. Cihara
8. Cijaku

0
0
150
74

0
0
93
0

0
0
167
0

0
0
27
0

9. Cikulur

127

63

61

0

10. Cileles
11. Cilograng
12. Cimarga
13. Cipanas
14. Cirinten
15. Curug bitung
16. Gunung Kencana
17. Kalang Anyar

0
0
156
109
30
0
0
197

0
0
100
0
0
0
0
13

0
0
58
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

18. Lebak Gedong
19. Leuwidamar
20. Maja
21. Malingping

0
137
125
282

0
0
0
114

0
0
0
98

0
5
0
156

22. Muncang
23. Panggarangan

0
30

0
0

0
0

0
0

24. Rangkasbitung

355

76

0

0

25. Sajira
26. Sobang
27. Wanassalam

614
0
100

396
0
0

0
0
0

0
0
0

28. Warunggunung

277

58

0

0

3.113

1.063

421

201

Jumlah

Bantuan yg direalisasi

200 Pompa air 4 inchi 1 unit, dan 3
inchi 3 unit.
128 Pompa air 4 inchi 3 unit, dan 3
inchi 2 unit.
67 Pompa air 4 inchi 4 unit
155 Pompa air 4 inchi 2 unit,
pompa air listrik 2 unit
0
0
437
74 Pompa air 3 inchi 3 unit, 4
inchi 2 unit.
251 Pompa air 4 inchi 2 unit, 3
inchi 3 unit, pompa air listrik
1 unit.
0
0
314
109 Pompa air 4 inchi 7 unit
30 Pompa air 4 inchi 1 unit
0
0
210 Pompa air 2 unit, pompa listrik
2 unit.
0
142 Pompa air 4 inchi 5 unit
125
650 Pompa air listrik 1 unit, pompa
listrik 1 unit.
0 Pompa air 4 inchi 1 unit.
30 Pompa air 4 inchi 1 unit, 3
inchi 1 unit.
431 Pompa air 3 inchi 10 unit,
pompa air listrik 1 unit.
1.010 Pompa air 4 inchi 10 unit
0
100 Pompa air 4 inchi 6 unit,
pompa air listrik 3 unit.
335 Pompa air 4 inchi 2 unit dan 3
inchi 2 unit.
4.798

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, 2015.
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Sumber: BMKG, Stasiun Klimatologi Pondok Betung, Tangerang Selatan, 2015.

Tabel 2. Curah Hujan Rata-rata Bulanan periode 2001 – 2010 dan Tipe Iklim Menurut Oldeman di Provinsi Banten
Jumlah bulan Sandi
Iklim
NO
LOKASI
KABUPATEN LINTANG BUJUR JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES BB BK BB BK Oldema
C1
2 Staklim Pondok Betung Tangerang Selatan -6.25 106.76 316 379 225 195 185 105 120 54 119 177 224 243 5 1 C 1
E4
4 Stamet Cengkareng
Tangerang
-6.14 106.70 321 377 172 134 85 57 60 44 31 92 99 175 2 7 E 4
C2
7 Stamet Curug
Tangerang
-6.23 106.01 265 283 188 217 190 149 82 96 90 161 212 228 5 3 C 2
D3
8 Stageof Tangerang
Kota Tangerang
-6.17 106.66 292 386 204 171 112 100 58 43 48 84 140 199 3 4 D 3
E4
9 Jatiwaringin Mauk
Tangerang
-6.08 106.54 287 375 158 109 92 82 49 27 33 64 57 180 2 7 E 4
10 UPTD Kresek
Tangerang
-6.13 106.38 245 292 146 77 75 51 59 18 27 51 93 122 2 8 E 4
E4
11 UPTD Balaraja
Tangerang
-6.19 106.47 359 414 231 125 171 99 65 66 50 112 151 202 4 4 D 3
D3
12 Stamet Serang
Serang
-6.16 106.12 249 275 178 102 106 78 77 30 65 77 123 154 2 5 E 3
E3
13 Ciomas
Serang
-6.23 106.03 313 341 249 206 193 163 76 88 96 144 219 337 6 3 C 2
C2
14 Ciruas
Serang
-6.12 106.24 262 321 143 82 88 100 55 37 53 90 138 219 3 7 D 4
D4
Serang
-6.26 106.29 278 296 205 176 153 87 116 78 88 169 210 234 5 2 C 2
C2
15 Pamarayan
16 Padarincang
Serang
-6.22 105.93 404 370 343 235 197 112 100 56 89 189 270 427 6 2 C 2
C2
17 Pandeglang
Pandeglang
-6.31 106.11 437 356 260 265 216 172 196 98 194 275 385 365 8 1 B 1
B1
18 Labuhan
Pandeglang
-6.38 105.83 340 355 321 198 165 121 74 50 111 180 356 459 5 2 C 2
C2
19 Menes
Pandeglang
-6.38 105.92 352 385 382 292 216 134 85 64 136 187 311 471 7 2 B 2
B2
20 Cibaliung
Pandeglang
-6.72 105.71 495 497 480 347 208 100 129 52 61 152 351 546 7 2 B 2
B2
21 Banjarsari Cilemer
Pandeglang
-6.49 106.02 319 349 198 197 147 80 66 55 58 123 277 260 4 4 D 3
D3
22 Bendung Ciliman
Pandeglang
-6.73 105.87 251 264 220 188 148 75 79 36 56 100 201 309 5 5 C 3
C3
23 Panyaungan PanggaranganLebak
-6.91 106.17 317 450 500 301 244 220 96 32 112 167 461 464 8 2 B 2
B2
24 Bojong Leles
Lebak
-6.35 106.25 264 252 199 216 181 131 98 80 144 207 213 181 2 2 E 2
E2
25 Tirtayasa/ Jeunjing
Lebak
-6.02 106.33 365 450 247 156 94 86 77 45 64 99 168 204 4 6 D 3
D3

Luas tanaman yang mengalami kekeringan sampai pertengahan Oktober
2015 masih sama dengan data sebelumnya yakni bulan September 2015 seluas
4.798 ha meningkat 129,6% dibandingkan pertengahan bulan Juli 2015 yakni
2.090 ha, sedangkan luas tanaman yang puso hanya 207 ha. Jika dirinci lebih
detail yaitu kekeringan ringan seluas 3.113 ha (64,9%), sedang seluas 1.063 ha
(22,2%), berat seluas 421 ha (8,8%) dan 207 ha puso (4,3%).
Berdasarkan Tabel 3 di atas kecamatan yang terluas mengalami kekeringan
yaitu di Kec. Sajira seluas 1.010 ha (21,1%), kedua di Kec. Malingping seluas
650 ha (13,5%), ketiga di Kec. Cihara yakni 437 ha (9,1%) sedangkan di Kec.
Warunggunung seluas 335 ha (7,0%). Kecuali di Kec. Malingping yang umumnya
kecamatan tersebut adalah lahan sawah tadah hujan.
Berdasarkan hasil survei ke Desa Sukarendah, Kec. Warunggunung yang
mengalami kekeringan seluas 70 ha dari luas sawah 204 ha, dan dari hasil survei
lapangan tanaman padi yang ada kemungkinan besar puso (gagal tanam), adalah
berumur padi 30 – 40 hari, dengan tipologi lahan sawah tadah hujan. Sumber
air di lokasi survei, diperoleh dari sumur air dangkal – dalam, sehingga bantuan
pompa air belum bisa dimanfaatkan karena tidak ada sumber air dari sungai. Pola
tanam umumnya adalah padi – padi – bera. Produktivitas ± 6 ton /ha gkp dengan
harga Rp 4.000/kg gkp. Varietas yang dominan adalah Ciherang dan Mekongga.
Kerugian petani akibat gagal tanam ini rata-rata Rp 3 juta/ha atau Rp 210 juta
dengan luas kekeringan 70 ha. Sedangkan potensi penerimaaan yang hilang
sebesar Rp 24 juta/ha atau Rp 1,68 milyar/MT di Desa Sukarendah.
Upaya Pemecahan
Hasil Focus Group Discussion (FGD) di Kec. Warunggunung
FGD dilakukan di Desa Sukarendah, Kec. Warunggunung, dengan peserta
para petani, Petugas Pertanian Lapangan (PPL) termasuk PPL Desa Sukarendah,
Petugas Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Koordinator Penyuluh,
Juru Pengairan Wilayah Utara, Babinsa, Babinmas, dan pemuka masyarakat.
Para petani berasal dari seluruh kelompok tani yang ada di Desa Sukarendah.
Berdasarkan data awal Agustus 2015, luas kekeringan (berat) di desa tersebut ±
70 ha dari luas sawah 204 ha, tapi dari pengamatan terakhir sudah bertambah luas
diperkirakan lebih dari 100 ha. Tipologi sawah adalah sawah tadah hujan, dengan
pola tanam padi - padi – bera. Awal tanam MH 2014/2014 pada bulan Desember
2014 dengan panen Maret/April, sedangkan tanam pada MK 2015 pada bulan
Mei/Juni sehingga saat kemarau panjang umur tanaman padi petani baru berumur
35 – 45 hari, dan padi pada umur ini dipastikan puso.Namun padi yang berumur
65 – 70 hari hanya mengalami kekeringan ringan produksinya diperkirakan turun
25 – 75%.
Berdasarkan hasil FGD dapat dihitung dampak kerugian ekonomi akibat
kekeringan. Luas tanam padi sawah di Kec. Warunggunung 912 ha. Luas lahan
sawah yg mengalami kekeringan 279 ha (30,5%) dengan status: Berat, umur
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tanaman 30 – 60 hari, dan umumnya gagal tanam. Produktivitas normal: 6 ton/
ha gkp. Hal yang sudah dilakukan pemerintah pusat adalah memberikan bantuan
pompa air ukuran 4 – 6 inc tapi hanya 15 pompa air yang dapat digunakan
sedangkan 14 pompa air lainnya belum termanfaatkan karena tidakada sumber
air yang bisa dimanfaatkan.
Dari diskusi dengan petani dan stakeholder lainnya
solusi untuk
penanggulangan kekeringan agar tidak berulang pada tahun mendatang adalah
melakukan pompanisasi dari Sungai Ciujung yang berjarak 4 – 4,5 km dengan
menggunakan selang atau paralon. Juga ditemukan bahwa pompa air ukuran 3
inc yang sudah dipasang tapi kurang berfungsi karena sumber air tidak mencukupi,
sebagian besar lahan hamparan petani tidak memiliki sumber air tanah. Survei
juga dilakukan ke lokasi bekas sumur artesis (kedalaman 100 m) yang sudah tidak
berfungsi lagi yang dibangun oleh Pertamina, dengan diameter sumur ± 1 m, dan
daya alir 25 – 50 ha. Sebagai tambahan, Desa Sukarendah berbatasan dengan Desa
Tambak Baya yang menggunakan pompanisasi dari Sungai Ciujung.
Hasil FGD di Kecamatan Wanassalam
Luas sawah di Kec. Wanassalam seluas 4.448 ha. Luas yang mengalami
kekeringan seluas 344 ha yang terdiri dari kekeringan ringan 86 ha, sedang 76 ha,
dan berat 182 ha. Umumnya tipologi lahan sawah adalah sawah irigasi setengah
teknis yang berasal dari Daerah Irigasi (DI) Cikoncang dimana sumber air berasal
dari Sungai Cibinuangen. Hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah
menyalurkan batuan pompa elektrik tenaga surya sebanyak 6 buah dan pompa
air listrik 3 buah. Permasalahan adalah infrastruktur DI Cikoncang seperti saluran
primer, sekunder, dan tersier sudah banyak yang rusak karena usia bangunan yang
sudah tua, kedua Sungai Cibinuangen mengalami pendangkalan. Pola tanam di
daerah ini adalah padi – padi – bera. Awal tanam MH 2014/2015 pada bulan
November dan panen pada bulan Maret 2015, untuk MK awal tanam pada bulan
April dan panen pada bulan Juli. Karena awal tanam MK lebih awal sebagian
besar padi sudah panen tapi hasilnya menurun 50%. Harga padi saat tersebut Rp
5.000/kg gkp dan Rp 5.500/kg gkg.
Dari hasil FGD dapat dihitung dampak kerugian ekonomi akibat kekeringan.
Luas tanam padi sawah (MK-I 2015): 3.389 ha. Luas lahan sawah yg mengalami
kekeringan 344 ha (10,1%) dgn status: ringan (R) = 86 ha, sedang (S) = 76 ha, berat
(B) = 182 ha, umur tanaman 60 – 75 hari berhasil panen tetapi terjadi penurunan
produksi 50%. Produksi normal: 6 ton gkp/ha turun menjadi 3 ton gkp/ha.
Dari hasil diskusi untuk solusi penanggulangan kekeringan adalah: 1)
jangka pendek: Pompanisasi dari sumur air dangkal, bantuan traktor tangan (20
unit) untuk mempercepat jadwal tanam, pelatihan pompa elektrik tenaga surya
agar jika rusak dapat memperbaiki sendiri. Saat ini unutk pompa air listrik, biaya
listrik ditanggung ketua dan/atau anggota kelompok, dimana biaya pengairan Rp
20.000/ha/sekali aliran, dibutuhkan 4 – 5 kali pengairan sampai dengan panen.
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Petani juga mengusulkan driyer berbahan bakar sekam, 2) jangka menengah:
perbaikan/rehabilitasi DI Cikoncang sebagai sumber utama air irigasi, yakni
perbaikan saluran primer/sekunde/tersier, dan pengerukan bendungan Cikoncang.
Hasil FGD di Kecamatan Cimarga
Kecamatan Cimarga terletak di wilayah tengah Kab. Lebak dan masih
memiliki potensi sumber daya air. Kekeringan di Kec. Cimarga seluas 314 ha
dengan kategori kekeringan ringan (156 ha), sedang (100 ha), berat (58 ha). Desa
contoh yang disampling yaitu Desa Marga Jaya yang terletak 300 m dari tepi anak
Sungai Ciujung (Sungai Cibeureum).
Kecamatan Cimarga terletak kira-kira 25 km ke arah selatan Kota Rangkas
bitung. Di wilayah ini mengalir anak Sungai Ciujung yaitu Sungai Cibeureum
disepanjang jalan menuju Desa Marga Jaya. Dari diskusi diketahui bahwa luas
kekeringan di desa ini seluas 69 ha tetapi tidak ada yang puso. Hasil rata-rata 5,7
ton/ha gkp pada musim hujan dan pada saat musim kemarau panjang ini turun
menjadi 4 – 4,5 ton/ha gkp. Harga gabah gkp pada saat tersebut adalah Rp 4.700/
kg gkp di tingkat petani. Kerugian akibat MK panjang ini sebesar Rp 5,6 juta – 8
juta/ha yaitu dari selisih penurunan produktivitas 1,2 – 1,7 ton per ha dikali dengan
harga gabah Rp 4.700/kg. Usaha-usaha yang dilakukan adalah pompanisasi
(bantuan) sebanyak 1 buah ukuran 4 inc yang mampu mengairi sawah seluas 5
- 6 ha. Pola tanam yang biasa dilakukan di desa tersebut dan di Kec. Cimarga
umumnya adalah padi – padi – bera. Waktu tanam dimulai pada bulan Oktober/
November dan panen pada bulan Februari/Maret. Saat kemarau panjang umumnya
padi yang sudah ditanam masih dapat dipanen karena rata-rata padi ditanam
pada bulan Maret, sedangkan yang tanam pada bulan April mengalami kekeringan
tingkat sedang – berat.
Dampak kerugian ekonomi akibat kekeringan ini adalah sbb.: Luas lahan
sawah yg mengalami kekeringan 314 ha (24,2%) dengan status: ringan (R) =
156 ha, sedang (S) = 100 ha, berat (B) = 58 ha, dan umur tanaman padi 45 – 105
hari sehingga terjadi penurunan produksi 21,0%. Produksi normal: 5,7 ton/ha gkp
turun menjadi: 4,5 ton/ha gkp ( turun 21,0%).
FGD, pemecahan masalah untuk mengatasi kekeringan di wilayah ini
adalah pompanisasi, mempercepat waktu tanam, dan introduksi Varitas Unggul
Baru (VUB) yang toleran terhadap kekeringan. Masih dibutuhkan bantuan pompa
sebanyak 4 buah ukuran 3 inc, karena pompa ukuran 4 inc mobilitasnya rendah.
Untuk mempercepat tanam (paling lambat bulan Maret) dibutuhkan bantuan
traktor tangan sebanyak 5 buah. Kemampuan satu traktor untuk mengolah lahan
seluas 10 – 15 ha/musim tanam. Dinas Pertanian juga sedang merencanakan
membuat dam parit dengan sodetan dari anak Sungai Ciujung.
Strategi yang dilakukan untuk mensiasati kemarau panjang yaitu dengan
penetapan sistim golongan air, sedangkan untuk wilayah yang berdekatan dengan
Sungai Ciujung dan Ciberang digunakan sistim pompa. Rencana dalam jangka
pendek adalah pembuatan embung seluas 1000 – 2000 m2 yang mampu mengairi
3 – 5 ha, tetapi kendalanya adalah pembebasan lahan yang sulit. Sedangkan
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untuk pembangunan waduk belum bisa dilaksanakan, kecuali waduk Karian yang
berfungsi sebagai pengendali banjir dan penyedia air baku bagi DKI Jakarta.
Untuk pemecahan masalah kekeringan di Kec. Warunggunung, pompanisasi
dari Sungai Ciujung relatif sulit karena jaraknya relatif jauh yakni 6 – 7 km dan
topografinya yang bergunung-gunung. Untuk kekeringan di Kec. Wanassalam,
Waduk Cikoncang merupakan tanggung jawab pusat yakni Direktorat Jenderal
(Ditjen) Sumber Daya Air karena luasan DI lebih besar dari 3000 ha.
Dampak Kekeringan terhadap Produksi Pangan dan Pendapatan Petani di
Kabupaten Lebak
Tabel 4. Analisis Usahatani Padi Sawah per Ha pada MK - I 2014, MH
2014/2015 dan MK 2015 di Kabupaten Lebak
UraianPertanyaan
a. Biaya Tenaga Keja
b. Biaya Pupuk dan Obat2an (Rp)
c. Biaya Total (Rp 000)
d. Produksi (kg)
e. Harga Jual (Rp)
f. Penerimaan (Rp 000)
g. Pendapatan (Rp 000)
h. B/C rasio

MK-I 2014
MH 2014/2015
3.469.920
3.676.320
2.154.080
2.238.080
5.624.000
5.914.400
4.494
5.741
4.000
3.998
17.976.000
22.952.518
12.352.000
17.038.118
2,20
2,88

MK 2015
3.348.320
1.957.440
5.305.760
2.891
4.527
13.087.557
7.781.797
1,47

Sumber: Data primer diolah, 2015. Ket. n =55 responden.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan wawancara di ketiga kecamatan
sampel maka dapat dihitung penurunan produksi dan kerugian akibat kekeringan
di Kab. Lebak seperti tertera pada Tabel 4 di atas. Berdasarkan data pada Tabel
4 produktivitas padi pada kondisi normal yakni Musim Hujan (MH) 2014/2015
adalah 5,74 ton gkp/ha, sedangkan pada Musim Kemarau-I (MK-I) 2014 lebih
rendah 21,7 % yakni 4,49 ton gkp/ha. Hal ini karena pada MK-I 2014 terjadi juga
kemarau panjang tetapi tidak separah pada MK 2015. Pada MK 2015 produktivitas
padi sawah menurun 49,6% di daerah survei yakni 2,891 ton/ha gkp.
Dari hasil perhitungan usahatani diketahui bahwa penerimaan usahatani
pada MH 2014/2015 sebesar Rp 22,95 juta/ha dan pengeluaran sebesar Rp 5,91
juta. Untuk itu diperoleh pendapatan usahatani padi sawah sebesar Rp 17,04 juta/
ha, dengan nilai B/C rasio 2,88. Jika dibandingkan dengan MK-I 2014 relatif lebih
tinggi 37,9% karena produktivitas lebih tinggi 21,7% sedangkan harga relatif
sama.
Penerimaan usahatani padi sawah pada MK 2015 rata-rata Rp 13.087.557/
ha dan pendapatan pada MK tersebut rata-rata Rp 7.181.797/ha. Jika dibandingkan
dengan MH 2014/2015 pendapatan usahatani ini menurun 54,3% yaitu Rp
7.781.797/ha, artinya petani kehilangan pendapatan sebesar Rp 9.256.321/ha/MT
akibat kemarau panjang.
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Jadi di Kecamatan Warunggunung dengan luas tanam 912 ha terjadi
kerugian usahatani padi sebesar Rp 8.441.764.752 pada MK 2015, dan penurunan
produksi sebesar (5,741 – 4,494) ton/ha x 912 ha = 1.137,3 ton gkp. Untuk Kec.
Wanassalam, dengan luas tanam 4.448 ha terjadi kerugian petani sebesar Rp 41,172
milyar pada MK 2015. Sedangkan di Kec. Cimarga dengan luas tanam 1.295 ha,
terjadi kerugian sebesar Rp 11,987 milyar pada MK 2015. Untuk seluruh Kab.
Lebak terjadi kekeringan seluas 4.798 ha di 19 kecamatan, artinya terjadi kerugian
sebesar 4.798 ha x Rp 9,256 juta/ha = Rp 44,410 milyar pada MK 2015 saja.
KESIMPULAN
1.

Luas lahan sawah yang mengalami kekeringan sampai Oktober di Kab.
Lebak seluas 4.798 ha tersebar di 19 kecamatan. Kecamatan yang terluas
mengalami kekeringan yaitu di Kec. Sajira seluas 1.010 ha (21,1%), diikuti
Kec. Malingping seluas 650 ha (13,5%), Kec. Cihara yakni 437 ha (9,1%),dan
di Kec. Warunggunung seluas 335 ha (7,0%).

2.

Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan pusat
untuk jangka pendek adalah penyaluran pompa air diameter 3 dan 4 inc dan
pompa listrik. Pompanisasi dari sumur air dangkal, bantuan traktor tangan
untuk mempercepat jadwal tanam, pelatihan pemeliharaan pompa elektrik,
pengerukan saluran sekunder,penerapan sistim golongan air, pembuatan
sumur-sumur artesis beserta selang, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

3.

Dampak dari kekeringan terhadap produksi padi di Kabupaten Lebak adalah
menurunnya produktivitas padi dari rata-rata 5,74 ton/ha gkp pada MH
2014/2015 menjadi 2,891 ton/ha gkp pada MK 2015 (menurun 49,6%),
sedangkan pada Musim Kemarau-I (MK-I) 2014 lebih rendah 21,7 % yakni
4,49 ton/ha gkp.
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ADOPSI SEBARAN VARIETAS UNGGUL DAN INOVASI
PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI SAWAH DI JAWA BARAT
DAN JAWA TENGAH
Ade Ruskandar, Miftah A. Pamungkas, Ttita Rustiati, dan Triny S.Kadir
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
aruskandar@gmail.com
ABSTRAK
Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan produksi padi saat ini antara lain
degradasi lahan sawah, penyimpangan iklim, serangan hama penyakit, dan
konversi lahan sawah untuk keperluan non-pertanian. Penggunaan varietas unggul
sebagai salah satu komponen Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) berkontribusi
nyata dalam meningkatkan produktivitas padi. Selain itu, penerapan PTT/teknologi
budidaya juga menjadi inisiator peningkatan produktivitas. Namun sebagian besar
petani belum yakin sepenuhnya akan efektivitas teknologi yang direkomendasikan
sebelum melihat sendiri kenyataannya di lapang. Meskipun telah banyak
varietas unggul padi yang dilepas dengan harapan dapat dimanfaatkan petani,
hanya varietas Ciherang yang lebih dominan digunakan. Hal ini dibuktikan dari
penelitian yang dilakukan di sentra produksi padi di Jawa Barat dan Jawa Tengah
pada MT 2014. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi: (1) tingkat adopsi
dan perkembangan VUB padi sawah irigasi, (2) alasan petani mengadopsi VUB,
dan (3) kelas benih yang digunakan petani. Hasil penelitian menunjukkan varietas
Ciherang digunakan petani hampir setiap musim tanam. Varietas unggul lain yang
dominan digunakan adalah Mekongga. Kelas benih yang ditanam di Jawa Barat
maupun Jawa Tengah adalah SS dan ES, kelas SS lebih dominan di Jawa Tengah.
Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa benih yang dihasilkan penangkar benih
formal memiliki kadar air yang tidak berbeda dengan benih yang dihasilkan petani
(penangkar informal), tetapi sebaliknya untuk daya kecambah dan kemurnian
benih. Komponen teknologi PTT yang diterapkan petani responden antara lain
varietas unggul baru (VUB), bibit muda yang ditanam 1-3 batang/rumpun, tanam
jajar legowo, dan power thresher untuk panen. Hasil analisis usahatani padi di
Jawa Barat dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa net income petani responden di
Jawa Barat mencapai Rp 13.171.350/ha, sedangkan di Jawa Tengah Rp 9.520.100/
ha.
Kata kunci: adopsi teknologi, benih, padi sawah, PTT, varietas unggul, ,
ABSTRACT
Challenges faced in increasing rice-production include wetland rice degradation,
climate change, pest attack and wetland rice conversion for non-agricultural
purposes. The use of high yielding varieties as one component of Integrated
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Crop Management significantly contributed to increasing the productivity of
rice. The application of cultivation technology has also become a lever increased
productivity. However most farmers are not absolutely sure of the effectiveness of
the recommended technology before seeing directly in the field. Although many
rice varieties were released with expectations can be utilized by farmers, only
the more dominant Ciherang used. This is evidenced from research conducted in
rice production centers in West Java and Central Java on 2014. The study aims
to identify: (1) the level of adoption and development of new varieties irrigatred
rice , (2) the reason farmers adopt the new varieties, and (3) class of seeds used
by farmers. The results showed Ciherang used by farmers nearly every planting
season. Another dominant yielding varieties used are Mekongga. Class seed planted
in West Java and Central Java is SS and ES, SS class is more dominant in Central
Java. Seeds produced formal seed has a moisture content that is not different from
the seed produced by farmers (breeders informal), but instead for germination
and purity of seed. Integrated Crop Management technology components are
applied farmer respondents include new varieties, the young seedlings are planted
1-3 stems/clump, Legowo planting system, and power thresher for harvesting.
Analysis of rice farming in West Java and Central Java showed that the net income
of farmers of respondents in West Java reached Rp 13.171.350/ha while in Central
Java Rp 9.520.100/ha
Keywords: adoption technology, high yield varieties, Integrated Crop Management, seed, lowland rice
PENDAHULUAN
Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan peningkatan pendapatan
petani, pencapaian ketahanan pangan serta pengembangan ekonomi pedesaan,
pemerintah Indpnesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai perberasan nasional
yang dituangkan dalam Inpres No.7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
Isi kebijakan tersebut antara laian menginstruksikan kepada para Menteri,
Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk menggunakan benih unggul
bersertifikat dalam usahatani padi dan mendorong serta memfasilitasi penggunaan
pupuk anorganik dan organik secara berimbang (Sutrisna et al. 2011).

Swasembada berkelanjutan produksi padi nasional perlu diupayakan
dengan berbagai cara. Penggunaan varietas unggul baru merupakan salah
satu komponen dalam peningkatan produksi (Hastini et.al. 2014). Begitu
pula Suprihatno dan Daradjat (2004) menyatakan bahwa penggunaan
varietas unggul berperan penting dalam mengubah sistem pertanian
subsisten menjadi usaha pertanian komersial, karena produksinya dapat
mencapai tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan varietas lokal.
Secara nasional, pengembangan varietas unggul baru (VUB) padi bersama
dengan penerapan komponen teknologi pendukung telah meningkatkan
produksi beras dari sekitar 7-8 juta ton/tahun pada periode 1955-1969
menjadi 30-32 juta ton/tahun pada periode 2005-2007.
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Dalam dua dekade terakhir, upaya peningkatan produksi padi dihadapkan
kepada berbagai masalah, antara lain stagnasi produktivitas varietas unggul,
degradasi lahan sawah yang merupakan tulang punggung pengadaan produksi padi
nasional, penyimpangan iklim, dan hama penyakit tanaman yang terus berkembang
(Las et al., 2004). Salah satu upaya yang potensial untuk meningkatkan produksi
padi adalah merakit dan mengembangkan berbagai varietas unggul berdaya hasil
tinggi dan berumur genjah, serta tahan cekaman lingkungan biotik dan abiotik.
Selain itu, pengembangan teknologi budidaya dengan pendekatan pengelolaan
tanaman terpadu (PTT) telah teruji kemampuannya meningkatkan produktivitas
padi.
Menguatnya tuntutan terhadap swasembada beras dan makin beragamnya
masalah yang dihadapi dalam usahatani diperlukan upaya terobosan yang mampu
meningkatkan produksi padi nasional. Konversi lahan sawah irigasi yang belum
dapat dikendalikan sepenuhnya, terutama di Jawa, dan menguatnya ancaman
kekeringan dan banjir akibat perubahan iklim telah menjadi kenyataan yang perlu
diantisipasi (Irawan, 2004). Sementara itu, program pembukaan lahan sawah baru
untuk menggantikan lahan sawah yang telah terkonversi belum terealisasi karena
berbagai kendala.
Pengalaman Badan Litbang Pertanian menunjukkan sebagian kendala yang
dihadapi dalam usahatani padi dapat diatasi dengan penerapan dan perbaikan
teknologi yang sudah berkembang di petani. Diantara teknologi yang dihasilkan
melalui penelitian, varietas unggul lebih dominan perannya dalam meningkatkan
produktivitas dan mengatasi cekaman lingkungan biotik dan abiotik. Melalui
program pemuliaan dapat diperbaiki atau dioptimalkan potensi genetik varietas
padi yang telah ada. Sepanjang tersedia gen donor yang dapat digunakan untuk
perbaikan varietas maka program pemuliaan akan terus berperan. Pemanfaatan
bioteknologi molekuler akan memperluas cakupan penelitian pemuliaan ke depan.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan lambatnya adopsi VUB padi oleh
petani, hal ini terbukti dari masih digunakannya varietas IR64 di beberapa sentra
produksi padi di Jawa Barat, seperti Indramayu, Subang, dan Karawang. Hal ini
menunjukkan masih lambatnya adopsi varietas unggul padi karena IR64 dilepas
sebelum Tahun 2000. Penyebab utama lambatnya adopsi varietas unggul baru
berkaitan dengan potensi hasilnya yang belum diketahui dan dibuktikan petani
(Las et al., 2003).
Persepsi atau alasan petani mengadopsi VUB bervariasi antar lokasi,
iklim, dan tipe agroekosistem. Oleh karena itu, dalam introduksi varietas unggul
baru perlu dilakukan uji coba terlebih dulu di tingkat petani. Faktor psikologis
dan sosial tampaknya lebih mendominasi cara berpikir petani dalam membuat
keputusan dibandingkan dengan faktor teknis dan ekonomi (Sayuti et al., 1998;
Wahyuni et al., 2008). Sejauhmana kebenaran penilaian tersebut perlu dikaji
secara kompehensif di lapangan melalui evaluasi pemanfaatan varietas unggul di
berbagai sentra produksi padi.
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Umumnya petani mendapatkan benih dari dua sumber: (i) pedagang dan
produsen benih komersial atau sistem perbenihan formal, dan (ii) hasil panen
sendiri dan tukar dengan petani lain atau sistem perbenihan informal. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa varietas unggul yang memberikan hasil tertinggi
di suatu daerah belum tentu lebih unggul di daerah lain. Di Kunduran, Blora, Jawa
Tengah, misalnya, dari tiga varietas yang diuji hanya Cigeulis yang memberikan
hasil yang mencapai 8,6 t/ha, sementara varietas Mekongga dan Ciherang masingmasing hanya memberikan hasil 7,8 t/ha dan 7,0 t/ha. Di Labuan Batu, Sumatera
Utara, hasil varietas Mekongga mencapai 8,3 t/ha, sementara hasil varietas
Cigeulis 7,5 t/ha dan Ciherang 6,4 t/ha. Data ini menyiratkan perlunya identifikasi
varietas yang paling cocok dikembangkan di daerah tertentu atau spesifik lokasi
(Deptan, 2008).
Permintaan benih penjenis, baik varietas komersial maupun varietas unggul
yang baru dilepas cukup tinggi. Distribusi benih penjenis padi dari BB Padi pada
tahun 2009 mencapai 12,4 ton (Wahyuni et al., 2009) dan meningkat menjadi
12,8 ton pada tahun 2010. Data ini menunjukkan tingginya apresiasi petani dan
penangkar benih terhadap penggunaan dan pengembangan VUB padi. Di sisi
lain, tingginya permintaan benih penjenis menimbulkan pertanyaan tentang
kesinambungan alur perbanyakan benih dari benih penjenis ke kelas benih di
bawahnya sampai benih sebar. Kekhawatiran ini disebabkan oleh adanya persepsi
di masyarakat petani bahwa pertanaman padi dengan menggunakan kelas benih
yang lebih tinggi akan memberikan hasil yang lebih tinggi. Dengan kata lain,
produktivitas benih dasar lebih tinggi dari benih pokok dan lebih tinggi dari benih
sebar. Hal ini berimplikasi terhadap meningkatnya permintaan akan benih pokok.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: (1) tingkat adopsi dan
perkembangan VUB padi sawah irigasi, (2) alasan petani mengadopsi VUB, (3)
kelas benih yang digunakan, dan (4) komponen teknologi PTT yang diterapkan.
METODE PENELITIAN
Penelitian diawali dengan mengumpulkan informasi dan data sekunder penyebaran
VUB padi sawah di Indonesia, yang merupakan bagian dari survei lapang yang
mengkaji kegiatan petani dalam berusahatani padi. Survei dilakukan pada musim
tanam 2014 di beberapa kabupaten di Jawa Barat (Subang, Karawang, Ciamis)
dan Jawa Tengah (Pemalang, Brebes). Pemilihan kabupaten ditentukan secara
purposive sampling, yaitu secara sengaja dipilih daerah yang lahan sawahnya
cukup luas dibandingkan dengan daerah lain pada provinsi yang sama. Pemilihan
lokasi penelitian diawali dengan enumerasi data sekunder di provinsi bersangkutan.
Pengumpulan data sekunder dilakukan di masing-masing provinsi/
kabupaten yang telah ditetapkan, sedangkan data primer diperoleh dari responden
di masing-masing daerah terpilih. Pemilihan wilayah sampel adalah sebagai
berikut: di propinsi dipilih dua kabupaten, dan di tiap kabupaten ditetapkan dua
kecamatan, dan di tiap kecamatan dipilih dua desa yang representatif. Pemilihan
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responden dilakukan dengan metode sampling acak sederhana, artinya semua
petani mempunyai kesempatan yang sama untuk diwawancara sebagai responden.
Selain petani, penangkar benih juga dipilih sebagai responden untuk mengetahui
keberlanjutan penangkaran benih.
Data primer dikumpulkan dari petani maupun penangkar sebagai responden
melalui daftar pertanyaan/kuesioner yang telah dipersiapkan. Data sekunder
diperoleh dari instansi terkait (BPSB, Dinas Pertanian, atau Ditjen Tanaman
Pangan) di tingkat propinsi atau kabupaten. Data primer dikumpulkan dengan
teknik wawancara langsung kepada responden yang didukung oleh kuesioner
untuk memperoleh informasi tentang pemanfaatan varietas, pemanfaatan teknologi
baru budidaya padi, faktor atau alasan yang mendorong dan menghambat petani
menanam varietas unggul dan teknologi baru budidaya padi, serta informasi
pendukung lainnya seperti keragaan tanaman, produktivitas, dan harga gabah.
Data yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner meliputi: 1)
karakteristik responden, 2) pendidikan, 3) informasi lain yang relevan dengan
tujuan penelitian (luas pemilikan lahan, informasi VUB), 4) pengetahuan
responden terhadap varietas padi, dan 5) budidaya padi di tingkat responden.
Selain itu juga dikumpulkan data usahatani padi, misalnya penggunaan benih,
sarana, dan produktivitas gabah. Data dianalisis menggunakan sistem tabulasi, dan
untuk menghitung pendapatan dari usahatani padi digunakan analisis usahatani
berdasarkan data input dan output.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik responden
Usia responden di Karawang tergolong produktif, rata-rata 46 tahun,
sedangkan di wilayah lainnya telah memasuki usia lanjut. Luas lahan yang dimiliki
setiap responden berbeda pada masing-masing wilayah. Di Subang dan Karawang,
rata-rata responden menggarap lebih dari 0,5 ha lahan sawah, sedangkan di Ciamis
kurang dari 0,5 ha. Di Subang dan Karawang, lahan yang diusahakan mayoritas
responden adalah milik sendiri, sedangkan di Ciamis responden berstatus sebagai
pemilik dan penyewa lahan. Di Jawa Tengah (Pemalang dan Brebes), lahan yang
digarap responden lebih sempit dibandingkan dengan di Jawa Barat. Sebagian
besar responden di Jawa Tengah belum pernah mengikuti pelatihan atau kursus
pertanian. Usia responden di kedua daerah di Jawa Tengah (Pemalang dan Brebes)
dan Jawa Barat relatif sama yaitu diatas 50 tahun (Tabel 1).
Tabel 1. Karakterisrik petani padi sawah di Jawa Barat dan Jawa Tengah
Karakter
Usia (tahun)
Luas lahan garapan (ha)
Status petani

Jawa Barat

Jawa Tengah

52

51

0,8

0,56

Pemilik lahan

Pemilik/penyewa lahan
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Pola tanam responden di Subang, Karawang, dan Ciamis yaitu padi-padi,
atau dua kali padi dalam satu tahun, yaitu pada musim kemarau (MK) dan musim
hujan (MH). Secara umum varietas yang ditanam dalam dua tahun terakhir
(2012-2013) adalah Ciherang dan Mekongga. Sebagian besar responden di
Subang menggunakan varietas yang sama untuk tahun berikutnya (2013-2014).
Di Karawang, petani menggunakan varietas Cilamaya Muncul dan Ciherang atau
Situ Bagendit pada tahun berikutnya dan petani di Ciamis menggunakan varietas
Ciherang pada kedua musim tanam. Kelas benih yang ditanam pada kedua musim
di Subang maupun Karawang adalah SS, sedangkan di Ciamis menggunakan
benih kelas ES dan nonklas pada musim tanam kedua (Tabel 2).
Sama halnya dengan di Jawa Barat, di daerah sampel Jawa Tengah juga sama
pola tanamnya yaitu padi-padi. Di Jawa Tengah maupun Jawa Barat nampaknya
Varietas Ciherang mendominasi walaupun ada sebagaian varietas Cilamaya
Muncul (Jawa Barat) dan Situbagendit (Jawa Tengah). Di Jawa Tengah kelas
benih ES kurang diminati petani, hal ini nampak dari penggunaan kelas SS baik
MK maupun MH (Tabel 2).
Tabel 2. Pola tanam pada lahan sawah di Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun
2012-2014.
Lokasi

Varietas padi yang ditanam dalam dua tahun
Kelas benih
terakhir
yang ditanam
MK 2012 MH 2012/2013 MK 2013 MH 2013/2014 MH
MK
Padi- Ciherang
Mekongga
Ciherang,
Mekongga
SS
ES
Padi
Cilamaya
Muncul
Padi- Ciherang
Ciherang
Ciherang,
Ciherang
SS
SS
Padi
Situ
Bagendit

Pola
tanam

Jabar

Jateng

Hubungan karakteristik responden dengan hasil
Usia dan pendidikan responden dapat digunakan untuk memprediksi
hubungan dengan besaran hasil padi yang diusahakan. Hal ini dapat dilihat
dengan hasil analisis (F hitung) yang lebih besar dari F tabel (6,47 >3,08) dan
nilai alpha (0,05) lebih besar dari nilai Sig (0,05 > 0,002) seperti terlihat pada
Tabel ANOVA. Namun hasil analisis tersebut tidak menggambarkan hubungan
yang erat karena niai R kecil (0,285) dan nilai R2 = 0,081 dengan persamaan Y =
1750,94+157,69x1+53,18x2 (X1 = Usia; X2 = Pendidikan; Y = hasil).
Model Summaryb
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Model

R

R square

Adjusted R
square

Std. error of
the estimate

1

0,285a

0,081

0,069

2,322,90035
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Anova
Model
Regression

Sum of squares

df

69.821.656,029

Mean square

2 34.910.828,015

Residual

787.796.441,393 146

Total

857.618.097,423 148

F

Sig.

6,470

0,002b

5.395.866,037

Koefeisien
Model
(Constant)
Usia
Pendidikan

Unstandardized
coefficients
B
Std. error

Standardized
coefficients
Beta

t

Sig.

1,620

0,107

1.750,937

1.080,689

53,186

18,141

0,235

2,932

0,004

157,699

63,046

0,201

2,501

0,013

Variabel tidak bebas: Hasil

Benih bersertifikat merupakan benih yang sudah melalui serangkaian
pengujian sesuai standar nasional. Oleh karena itu, untuk memproduksi benih
diperlukan pengetahuan yang cukup agar mampu menghasilkan benih yang sesuai
dengan persyaratan mutu. Di Subang dan Karawang, sebagian besar responden
selalu menggunakan benih bersertifikat. Alasannya, benih bersertifikat memiliki
mutu yang bagus (seragam) dan hasilnya lebih tinggi. Di Ciamis, sebagian besar
responden kadang-kadang menggunakan benih bersertifikat dengan alasan hasil
gabah sama saja untuk semua varietas yang ditanam.
Pengetahuan responden dalam memproduksi benih sendiri berbeda di masingmasing lokasi. Di Subang, responden menyatakan bahwa pengetahuan tentang
produksi benih berasal dari orang tuanya, sedangkan di Ciamis dan Karawang
diperoleh dari diri sendiri. Hal ini dimungkinkan melalui coba-coba (trial and
error). Dalam memproduksi benih sendiri, responden di Subang dan Ciamis
melakukan seleksi satu kali pada stadia sebelum panen dengan cara pengeringan,
dimana benih yang dihasilkan dijemur selama 2-3 hari dan dibersihkan sebelum
disimpan. Responden di Karawang mengatakan bahwa benih yang dihasilkan
dijemur 2 hari dan dibersihkan sebelum disimpan (Tabel 3).
Responden di Jawa Tengah baik di Pemalang maupun Brebes hanya sebagian
kecil yang menggunakan benih hasil dari pertanaman sendiri. Responden yang
mengusahakan benih sendiri umumnya pada musim tanam ke 2, artinya satu kali
beli benih untuk dua musim tanam. Seleksi/pemilihan untuk benih umumnya hanya
dilakukan satu kali yaitu menjelang panen, artinya sebelum dipanen keseluruhan
biasanya dilakukan pemilihan malai untuk dijadikan benih. Penjemuran dengan
memanfaatkan sinar matahari tanpa diukur kadar airnya sampai berapa persen
kadar air benih untuk disimpan. Mereka hanya mengira-ngira saja tingkat
kekeringannya, dengan catatan lebih kering daripada benih untuk digiling (GKG).
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Table 3. Benih padi yang digunakan petani dan proses produksinya oleh
penangkar informal
Selalu menggunakan
benih bersertifikat Asal pengetahuan
produksi benih
Ya Kadang Tidak
ab
ab
-

d

-

Orang tua
Sendiri

Diseleksi
sebelum
panen

Berapa
kali
seleksi

Pada
stadia
apa

Cara
pengeringan
benih

Ya
Ya

1 kali
1 kali

Panen

dijemur 3 hari
dijemur 2 hari
dijemur 3 hari

Calon benih
dibersihkan
sebelum
disimpan
Ya
Ya
Ya

Keterangan: a. Mutu benih bagus
b. Hasil gabah lebih tinggi apabila menggunakan benih bersertifikat
c. Berganti varietas setiap musim tanam
d. Hasil gabah sama untuk semua varietas yang ditanam

Responden di Karawang dan Ciamis membersihkan benih sebelum disemai,
sedangkan responden di Subang tidak melakukan pembersihan benih. Karung
digunakan sebagai media penyimpanan benih setelah pemrosesan dari gabah oleh
responden di Karawang dan Ciamis, sedangkan di Subang media penyimpanan
benih menggunakan kantong plastik. Tempat /lokasi penyimpanan benih di tiap
wilayah responden adalah di dapur dengan menggunakan alas kayu (Tabel 4). Di
Pemalang maupun di Brebes umumnya petani selalu membeli benih setiap musim,
hanya sebagian kecil responden yang menggunakan benih hasil pertanaman
sebelumnya. Hal ini terlihat dari responden di Jawa Tengah yang hampir tiap
musim tanam membeli kelas SS, padahal dari kelas SS masih bisa menjadi kelas
ES dengan catatan dilakukans seleksi sebelum panen. Namun demikian masih ada
petani yang enggan membeli benih dengan alasan hasilnya sama, dan memerlukan
biaya tambahan untuk membeli benih
Tabel 4. Penanganan benih padi secara informal di daerah sampel
Responden

Dilakukan
Media yang
pembersihan digunakan untuk
gabah sebelum
menyimpan
disemai
benih

Tempat/lokasi
penyimpanan

Jenis alas yang
digunakan
Kayu
Kayu
Kayu

Subang
Karawang
Ciamis
Pemalang

Tidak
Ya
Ya
Kadang2

Kantong plastik
Karung
Karung
Plastik

Di dapur
Di dapur
Di dapur
Di gudang

Brebes

Ya/di tampi

Plastik dan
karung

Di Dapur

Anyaman Bamboo/kayu
Papan Kayu

Sarana produksi
Usahatani memerlukan masukan berupa sarana produksi (benih, pupuk,
pestisida), dan upah. Secara umum upah yang dikeluarkan petani lebih besar
dibandingkan dengan biaya sarana produksi.
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Responden di Subang, Karawang, dan Ciamis rata-rata membutuhkan benih
untuk pertanaman sebanyak 22,0 kg/ha; 26,0 kg/ha dan 27,5 kg/ha. Selain benih,
petani menggunakan sarana produksi pupuk anorganik antara lain urea, SP36 dan
NPK. Di Subang, rata-rata pupuk yang digunakan adalah 239 kg urea/ha, 137
kg/ha SP 36, dan 157 kg NPK/ha. Di Karawang takaran pupuk yang digunakan
adalah 258 kg/ha urea, 109 kg/ha SP 36, dan 158 kg/ha NPK. Di Ciamis, petani
responden menggunakan pupuk dengan takaran 225 kg/ha urea, 104 kg/ha SP36,
dan 183 kg NPK/ha. Insektisida yang biasa digunakan responden antara lain yang
berbahan aktif fipronil dan karbofuran. Secara keseluruhan, petani memerlukan
biaya sarana produksi sebesar Rp. 2.366.850/ha.
Di Jawa Barat, responden memakai benih rata-rata 25,2 kg/ha sedangkan di
Jawa Tengah 28 kg/ha. Jumlah pupuk yang digunakan di Jawa Barat rata-rata 241
kg/ha urea,
117 kg/ha SP36, dan 166 kg NPK/ha, sedangkan di Jawa Tengah
195 kg/ha urea, 163 kg/ha SP36, dan 235 kg/ha NPK. Sebagian responden di
beberapa lokasi tidak menggunakan pupuk organik atau hanya sebagian kecil yang
menggunakan pupuk organik.
Di daerah sampel Jawa Tengah, dari segi jenis sarana produksi pupuk
yang digunakan adalah sama dengan responden di Jawa Barat yaitu urea, SP36,
dan NPK. Artinya di kedua daerah penelitian jarang sekali responden yang
menggunakan pupuk organik. Ada beberapa alasan mereka jarang menggunakan
pupuk organik (kompos/kandang) antara lain keterbatasan ternak, memerlukan
tenaga kerja tambahan untuk mengangkut ke lahan/sawah, tidak memberikan efek
langsung terhadap pertumbuhan tanaman seperti halnya urea. Secara keseluruhan
petani di Jawa Tengah mengeluarkan biaya untuk sarana sebesar Rp. 2.601.900/
ha.
Tenaga kerja
Biaya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam usahatani padi cukup besar. Hanya
beberapa kegiatan yang menggunakan alat mesin pertanian, yaitu pengolahan
tanah menggunakan hand tractor dan sebagian kegiatan panen menggunakan
power thresher, selebihnya menggunakan tenaga manusia. Tenaga kerja manusia
dibutuhkan pada kegiatan tanam, meratakan tanah, menyiang, panen, dll. Tenaga
kerja keluarga digunakan untuk kegiatan yang tidak memerlukan tenaga dalam
jumlah banyak, misalnya membuat persemaian, memupuk, mengairi tanaman,
dll. Jumlah biaya tenaga kerja mencapai Rp. 5.785 000/ha di Jawa Barat dan Rp.
5.878.000 di Jawa Tengah.
Pendapatan
Terdapat perbedaan hasil gabah yang diperoleh petani responden antara di
Jawa Barat dan Jawa Tengah. Petani di Jawa Barat memperoleh hasil gabah sekitar
400 kg/ha lebih tinggi dari petani Jawa Tengah. Harga jual gabah di Jawa Barat
juga lebih tinggi yaitu Rp 4.350/kg dan di Jawa Tengah Rp 4.000/kg. Pendapatan

Ruskandar et al : Adopsi Sebaran Varietas Unggul dan Inovasi Pengelolaan Tanaman....

1103

bersih petani responden di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan responden
Jawa Tengah, masing-masing Rp. 13.171.350/ha dan
Rp. 9.520.100/ha.
Mutu Benih Hasil Penangkaran Sektor Formal dan Informal
Pengujian mutu benih yang dihasilkan penangkar maupun petani sendiri
(non label) dilakukan terhadap kadar air, kemurnian, dan daya kecambah. Hasil
pengujian disajikan pada Tabel 5.
Kadar air bersifat homogen dan hasil uji t kadar air benih yang berasal dari
petani maupun penangkar tidak berbeda nyata karena nilai sig 0,058 dan 0,069
atau > 0,05. Hasil uji t menunjukkan daya berkecambah benih yang berasal dari
petani dan penangkar sangat berbeda nyata karena nilai sig 0 dan 0,002 atau <
0,05. Benih murni yang digunakan bersifat homogen dan hasil uji t benih murni
yang berasal dari petani dan penangkar sangat berbeda nyata karena nilai sig 0,003
dan 0,011 atau < 0,05. Kandungan kotoran benih murni yang berasal dari petani
dan penangkar sangat berbeda nyata karena nilai sig 0,009 dan 0,020 atau < 0,05.
Tabel 5. Hasil uji kadar air (KA), daya berkecambah (DB), dan benih murni (BM)
Asal benih
Penangkar formal
Penangkar informal

KA (%)
12,3 a
13,3 a

DB (%)
92,4 a
86,9 b

BM (%)
99,1 a
97,9 b

Ket: Angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DMRT 5%

Sebaran varietas
Varietas unggul padi yang dominan ditanam petani di Jawa Barat dan Jawa
Tengah adalah Ciherang, Mekongga, Cilamaya Muncul, dan Situ Bagendit (Tabel
6). Responden di Jawa Barat menyatakan bahwa sebagian besar informasi benih
berasal dari kios pertanian dan instansi pemerintah. Sementara itu, responden di
Jawa Tengah mengetahui varietas unggul padi dari kios pertanian dan kelompok
tani (Tabel 7).
Tabel 6. Varietas unggul padi yang ditanam petani di Jawa Barat dan Jawa Tengah
Jawa Barat
Luas tanam
ha
%
Ciherang
342.324
46,51
Mekongga
141.962
19,29
Situ Bagendit
93.144
12,66
Sarinah
39.401
5,35
Cilamaya Muncul
33.420
4,54
IR 64
24.139
3,28
Inpari 1
13.361
1,82
Cigeulis
11.768
1,60
Inpago 4
10.580
1,44
Inpari 13
6.505
0,88
Inpari 10 Laeya
4.419
0,60
Varietas
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Varietas
Ciherang
IR 64
Situ Bagendit
Mekongga
Pepe

Jawa Tengah
Luas tanam
Ha
%
760.015
37,31
388.384
19,06
335.966
16,49
147.305
7,23
90.635
4,45

Cilamaya Muncul
Logawa
Sidenuk
Memberamo
Inpari 13

33.031
28.736
18.499
18.126
17.582

1,62
1,41
0,91
0,89
0,86
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Tabel 7. Sumber informasi varietas unggul baru padi oleh petani di Jawa Barat
dan Jawa Tengah, MT 2014.
Lokasi
Jawa Barat
Jawa Tengah

Instansi pemerintah
37,5%
3,0%

Sumber informasi (%)
Kios pertanian Kelompok tani
37,5%
25,0%
41,5 %
45,5%

Lainnya
10,0%

Sebenarnya Kementerian Pertanian telah melepas lebih dari 200 varietas
unggul padi yang terdiri dari padi sawah inbrida, padi sawah hibrida, gogo,
dan pasang surut yang sebagian besar dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian
(Deptan, 2008). Namun varietas unggul tersebut tampaknya banyak yang tidak
diadopsi petani. Hal ini didasarkan pada kenyataan hanya 7-8 varietas yang luas
tanamnya lebih dari 300.000 ha per musim tanam (Las dkk., 2004).
Di sisi lain, data menunjukkan sekitar 85% area pertanaman padi telah ditanami
varietas unggul. Namun masih ada beberapa varietas yang produktivitasnya
masih rendah, di bawah 4 t/ha, misalnya di beberapa lokasi di NTT, Kalbar, dan
Kalteng. Sebagai perbandingan, produktivitas padi rata-rata nasional pada tahun
2013 tercatat 51,52 ku/ha (BPS, 2014). Rendahnya produktivitas padi adalah tidak
diadopsinya oleh petani teknik budidaya yang sudah diperbaiki melalui penelitian,
termasuk varietas unggul baru (Sheikh et al., 2006).
Komponen Teknologi PTT
Terdapat beberapa komponen teknologi PTT padi sawah yang diterapkan
petani di Jawa Barat dan Jawa Tengah, antara lain VUB yang dilepas pada tahun
1998 ke atas, benih bermutu, bibit muda yang ditanam 1-3 batang/rumpun,
pengendalian gulma secara terpadu, dan tanam jajar legowo. Alasan yang
dikemukakan petani menggunakan VUB padi adalah hasilnya yang lebih tinggi.
Penggunaan benih bermutu sesuai dengan anjuran penyuluh setempat. Sesuai
dengan rekomendasi, petani menanam bibit muda dengan jumlah sedikit, 1-3
batang/rumpun, dengan alasan anakan tanaman tumbuh lebih banyak. Petani
umumnya mengendalikan gulma secara terpadu menggunakan gasrok karena
biayanya lebih rendah daripada cara konvensional. Hampir semua petani telah
menerapkan cara tanam dengan sistem jajar legowo karena menurut mereka lebih
mudah dalam pemeliharaan tanaman, termasuk mengendalikan gulma (Tabel 8).
Komponen teknologi yang tidak digunakan adalah bahan organik/kompos,
pengairan berselang (intermitten), dan pengendalian hama secara terpadu. Dalam
penggunaan pupuk N mereka tidak menggunakan alat bantu BWD dan dalam
pemupukan P dan K tidak mengacu pada status hara tanah.
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Tabel 8. Komponen teknologi utama dan pilihan PTT padi sawah yang
diterapkan petani responden di Jawa Barat dan Jawa Tengah, MT 2014.
Komponen teknologi
MK
1. VUB padi (dilepas 1998 ke atas)
√
2. Benih bermutu (sertifikat)
√
3. Bibit muda (<21 HSS)
√
4. Jumlah bibitt (1-3 batang/rumpun)
√
5. Penggunaan bahan organik/kompos
6. Pemupukan N berdasarkan BWD
7. Pemupukan P dan K berdasar status hara
8. Pengairan berselang (intermitten)
9. Pengendalian hama secara terpadu
10. Pengendalian gulma terpadu (dengan gasrok)
√
11. Tanam jajar legowo
√
12. Panen dengan thresher
√

MH
Alasan*
√
Hasil lebih tinggi
√
Anjuran penyuluh
Anakan lebih banyak
√
Anakan banyak
Jumlah kompos terbatas
Belum mengetahui BWD
Belum mempunyai alat
Belum terbiasa
Selalu untuk jaga-jaga
√
Biaya lebih rendah
√
Mudah dalam pemeliharaan
√
Lebih sedikit kehilangan hasil

KESIMPULAN
1.
2.

3.

4.

Varietas unggul padi yang dominan ditanam petani responden adalah
Ciherang, Mekongga, Cilamaya Muncul, dan Situ Bagendit.
Alasan petani menggunakan varietas unggul adalah hasilnya yang tinggi.
Hasil padi petani responden di Jawa Barat rata-rata 400 kg/ha lebih tinggi
dibandingkan dengan petani di Jawa Tengah.
Kadar air benih yang dihasilkan petani dan penangkar tidak berbeda nyata,
tetapi sebaliknya untuk daya kecambah, persentase benih murni dan kotoran
benih. Artinya, mutu benih padi yang dihasilkan penangkar lebih baik
daripada yang dihasilkan petani.
Beberapa komponen PTT yang diterapkan petani antara lain VUB, benih
berlabel, tanam jajar legowo, penggunaan thresher
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KINERJA UPBS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNPB) DAN PENYEBARAN VUB PADI (STUDI
KASUS UPBS BPTP SULAWESI TENGAH)
I Ketut Suwitra, Yogi P Rahardjo dan Andi Baso Lompenggeng Ishak
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah, Jl. Lasoso No. 62, Sigi
E-mail:purnarahardjo@gmail.com
ABSTRACT
High Quality seed in farmer would useful if is supported by the availability of
appropriate seed type, quantity and price. This paper aims to examine the role
and performance of the Seed Multiplication Unit (UPBS) Central Sulawesi in
the deployment of new high yielding varieties (VUB) rice and increase non-tax
revenues (PNBP) during the period 2010-2015. The study conducted in UPBS
operation and the existing problems through primary and secondary data. Primary
data used production and dissemination of rice seed and secondary data using
target of planting and seed requirements in Central Sulawesi. Data were then
analyzed descriptively. The Changes of procurement activities in seed systems
of centralized (Government Holding) in ICM-field school program to regional
system in UPSUS (special support) program will encourage regional seed industry.
The addition of rice field area investment activities in 2011 provides a significant
production increase although necessary in anticipation of the availability of water
in area by plantation policy in land breeder who previously worked with the local
government for the provision of seeds UPSUS. VUB seed dispersal by UPBS
Central Sulawesi BPTP quite successful even though the need for the introduction,
dissemination and extra cooperation if new varieties produced and seed stocks of
more than 15 tons in the warehouse. The Prediction contribution of UPBS Central
Sulawesi in providing seeds for Central Sulawesi is 5.96%. Seed multiplication
has been able to increase non-tax revenues and nearly 83.56% annually comes
from seed propagation.
Keywords: UPBS, PNPB, VUB, paddy
ABSTRAK
Benih unggul dapat dirasakan manfaatnya oleh petani jika didukung oleh
ketersediaan benih yang tepat baik jenis, jumlah dan harganya.Makalah ini bertujuan
mengkaji peran dan kinerja Unit Perbanyakan Benih Sumber (UPBS) Sulawesi
Tengah dalam penyebaran varietas unggul baru (VUB) padi dan meningkatkan
pendapatan negara bukan pajak (PNBP) selama kurun waktu 2010-2015. Kajian
ini dilakukan pada operasional UPBS dan masalah yang dihadapi melalui analisis
data primer dan sekunder.Data primer menggunakan data produksi dan penyebaran
benih padi dari UPBS dan data sekunder menggunakan data sasaran tanam dan
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kebutuhan benih di Sulawesi Tengah.Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif.
Perubahan sistem perbenihan dari sentralistik (BUMN) pada kegiatan SL PTT
menjadi pengadaan diserahkan ke daerah di kegiatan UPSUS akan mendorong
industri perbenihan milik daerah. Kegiatan investasi cetak sawah di tahun 2011
memberikan peningkatan produksi signifikan walaupun perlu di antisipasi
ketersediaan air di kebun melalui kebijakan penanaman dilahan penangkar yang
sebelumnya telah bekerjasama dengan dinas untuk penyediaan benih UPSUS.
Penyebaran benih VUB padi cukup berhasil dilakukan UPBS BPTP Sulawesi
Tengah walaupun perlunya proses pengenalan, sosialisasi dan kerjasama ekstra
bila terdapat varietas baru dan stok benih lebih dari 15 ton di gudang. Prediksi
kontribusi UPBS Sulawesi Tengah dalam menyumbang benih untuk Sulawesi
Tengah adalah 5,96%. Perbanyakan benih telah mampu meningkatkan PNBP dan
hampir 83,56% setiap tahun berasal dari perbanyakan benih.
Kata kunci: UPBS, PNPB, VUB, padi
PENDAHULUAN
Program swasembada pangan merupakan bagian dari program kedaulatan
pangan pada Nawacita Presiden Joko Widodo yang mengharuskan adanya
peningkatan produksi komoditas strategis khususnya padi, jagung dan kedelai.
Untuk itu menjadi keharusan bagi setiap unit kerja dibawahnya untuk mendukung
keberhasilan pencapaian tersebut. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
sebagai UPT Badan Litbang yang ada di provinsi memiliki peran strategis dalam
peningkatan produksi komoditas pertanian yang salah satu perannya adalah
pengembangan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) sebagai penghasil atau
produsen benih tanaman pangan. Ketersediaan benih bermutu menjadi salah satu
tumpuan utama untuk mencapai keberhasilan dalam usaha budidaya tanaman.
Penggunaan varietas unggul menjadi salah satu faktor peningkatan produksi padi
yang paling mudah diadopsi oleh petani.Varietas unggul dapat berupa varietas
unggul padi yang telah lama dikenal oleh petani maupun varietas baru yang belum
di kenal kalangan petani dan dikenal sebagai varietas unggul baru (VUB).
VUB yang dilepas oleh Badan Litbang Pertanian yang berasal dari balai
penelitian memerlukan waktu pengenalan dan sosialisasi sebelum diterapkan
oleh petani. Benih varietas unggul umumnya mempunyai keunggulan pada
produktivitas yang tinggi, rasa sesuai keinginan konsumen dan pasar, toleran
terhadap serangan hama dan penyakit tertentu dan mampu beradaptasi pada lokasi
spesifik (Suwono et al., 2000). Penggunaan varietas unggul sering dihadapkan
pada keterbatasan penyediaan benih bagi petani.Ketersediaan benih bersertifikat
belum mencukupi kebutuhan potensialnya, secara nasional ketersediaanya baru
mencapai 35% (Wirawan dan Wahyuni, 2003).
Luas panen tanaman padi pada tahun 2014 di Sulawesi Tengah mencapai
219.613 ha dengan total produksi padi sebanyak 1.022.054 ton. Hasil rata-rata
46,53 ku/hamengalami sedikit kenaikan dari tahun 2013 yang mencapai 45,97 ku/
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Ha. Produksi padi dari tahun 2009 hingga tahun 2011 meningkatrata-rata per tahun
sebesar 4,64% namun demikian terjadi penurunan pada kurun waktu 2011-2014
sebesar 0,5% setiap tahunnya (BPS, 2015). Pada Tabel 1 disajikan luas panen
dan produksi padi Sulawesi Tengah dan kebutuhan benih yang dibutuhkan setiap
tahunnya di Sulawesi Tengah.Jumlah kebutuhan benih sebar sebanyak 5.478 ton
menggambarkan bahwa potensi kebutuhan benih padi di Sulawesi Tengah cukup
besar setiap tahunnya.
Tabel 1. Kebutuhan Benih di Sulawesi Tengah.
Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Rata-Rata

Luas Panen
(ha)
211.232
208.628
221.846
229.080
224.326
219.613

Produksi
(ton)
953.396
957.107
1.041.789
1.024.315
1.031.364
1.022.054

Produktivitas Kebutuhan Benih Sebar/
(ton/ha)
ES (ton)
4,51
5280,8
4,59
5215,7
4,70
5546,2
4,47
5727,0
4,60
5608,2
4,65
5490,3
4,60
5478,0

(Sumber : BPS Sulawesi Tengah, 2015)

Badan Litbang Pertanian memberikan tugas kepada setiap BPTP untuk
membentuk UPBS sebagai penyedia benih sumber kelas FS dan SS yang selanjutnya
akan disalurkan kepada penangkar benih dan petani. Tugas perbanyakan benih
dilakukan untuk meningkatkan adopsi petani terhadap penggunaan benih unggul.
Jumlah benih yang ditargetkan dihasilkan oleh UPBS pada tahun 2015
sebesar 49,3 ton (60% FS) dinilai mampu memenuhi kebutuhan benih sebar (ES)
di Sulawesi Tengah.Hanya saja usaha perbanyakan benih bermutu, berkualitas
dan bersertifikat tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja sehingga peran
penangkar sebagai lembaga yang akan menjadi bagian dari jaringan sistem
perbenihan sangat dibutuhkan dalam mempercepat proses adopsi dan diseminasi.
Selain itu perlunya jaringan kerjasama dengan pihak pemangku kebijakan seperti
dinas pertanian yang ditugaskan menyalurkan benih sebar di kegiatan UPSUS
Pajale dan BPSB dan BP4K yang menjadi titik ungkit penyebaranbenih unggul
bermutu. Ketersediaan dan penyebaran benih unggul yang terbatas dan lambat
merupakan salah satu alasan sebagian besar petani masih membuat benih sendiri
tanpa memperhatikan kualitas.Peluang ini harus dapat dimanfaatkan oleh UPBS
BPTP Sulawesi Tengah untuk menperbanyak benih sumber dan menyebarkan ke
penangkar dan balai benih yang ada di Sulawesi Tengah.
Makalah ini bertujuan mengkaji peran dan kinerja Unit Perbanyakan Benih
Sumber (UPBS) Sulawesi Tengah dalam penyebaran varietas unggul baru (VUB)
padi dan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) selama kurun
waktu 2010-2015.
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METODE PENELITIAN
Kajian dilakukan dengan menganalisis data produksi, stok benih di gudang tahun
berjalan, berita acara kerusakan dan penyebaran benih padi yang telah dicatat
oleh UPBS Sulawesi Tengah dan penerimaan PNBP yang berasal dari benih yang
disetorkan oleh bendahara penerimaan selama tahun 2010-2015. Wawancara
terhadap pengurus UPBS juga dilakukan untuk mengetahui kendala dan hambatan
yang ditemukan dalam operasional perbanyakan benih. Kegiatan pengumpulan
data dan wawancara dilakukan di KP. Sidondo pada bulan Januari-Februari 2016.
Data sekunder yang digunakan adalah data sasaran tanam tahun berjalan dan
kebutuhan benih di Sulawesi Tengah yang berasal dari Dinas Pertanian Sulawesi
Tengah.
Data yang diperoleh kemudian ditabulasi dan dilakukan proyeksi ketersediaan
stok hingga akhir tahun dengan mengurangkan produksi benih yang ada dengan
jumlah benih yang disebar dan benih yang rusak selama penyimpanan. Data
wawancara dan perhitungan kemudiaan dibahas secara deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Pertanaman Padi di Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah penghasil beras yang
cukup besar bagi Indonesia. Luas lahan baku Sulawesi Tengah sebesar 120.960
ha (Distan Sulawesi Tengah, 2012) yang berada urutan 14 dari seluruh sentra
beras di Indonesia. Indeks panen (IP) wilayah ini sudah mencapai 189 % jika luas
tanam padi di tahun 2015 seluas 219.613 ha, Jumlah luasan sawah berdasarkan
jenis lahan sawah sedikit berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh Direktorat
Perluasan dan Pengelolaan Lahan yaitu sebesar 117.710 Ha (Direktorat Perluasan
dan Pengelolaan Lahan, 2016).
Salah satu strategi peningkatan produksi padi di sawah adalah penggunaan
varietas unggul, dukungan ketersediaan saprodi khususnya pupuk dan
pengendalian hama yang tepat. Menurut Nugraha et al. (2007), swasembada
beras pada tahun 1984 di Indonesia tidak terlepas dari introduksi varietas unggul,
perbaikan jaringan irigasi, teknik budidaya, dan rekayasa kelembagaan melalui
program Bimas, Inmas, Insus, dan Supra Insus. Sistem perbenihan yang tangguh
(produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan) sangat diperlukan untuk
mendukung upaya peningkatan penyediaan benih padi dan peningkatan produksi
beras nasional.
Kegiatan program nasional seperti SL PTT dan UPSUS Pajale telah mampu
mengenalkan varietas unggul baru khususnya kepada petani sawah irigasi.Supriadi,
et al (2012) mengungkapkan benih bantuan (BLBU) yang diberikan kurang efektif
dikarenakan sering terlambat penyalurannya dan kualitas benih yang kurang baik.
Perubahan sistem perbenihan yang dilaksanakan secara sentralistik (BUMN) di
SL PTT dan diubah dengan pengadaan diserahkan ke daerah akan mendorong
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industri perbenihan milik daerah. Perubahan sistem ini akan lebih baik bila
dilakukan koordinasi pembagian tanggung jawab pengadaan benih antar lembaga
perbenihan, BPTP dan dinas pertanian daerah..
B. Kondisi Produksi dan Penyebaran VUB di UPBS Sulawesi Tengah
Sumber benih dengan kelas benih penjenis (Breeder Seed- BS) dan benih
dasar (Foundation Seed-FS) didatangkan dari BB Padi untuk diperbanyak menjadi
benih dasar (FS) dan benih pokok (Stock Seed- SS). Benih yang digunakan oleh
petani adalah benih sebar (extension seed/ES/BR) yang hasilnya ditujukan untuk
konsumsi.
Tulisan ini difokuskan pada kinerja UPBS Sulawesi Tengah tahun 2010
– 2015 agar lebih mudah dan praktis dalam pengambilan kebijakan yang
berhubungan dengan benih. Data yang diperoleh dari perencanaan, laporan
tahunan dan buku stok benih diperoleh data produksi benih padi kelas FS, SS dan
ES di UPBS Sulawesi Tengah yang disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Produksi Benih Padi Kelas FS, SS, ES di UPBS Sulawesi Tengah,
KP.Sidondo.
Produksi Kelas Benih

Realisasi
(%)

Tidak
menjadi
benih

2.550

51,00

-

3.210

64,20

-

6.094

17.489

87,45

-

0

21.775

96,78

5.799

7.925

0

22.050

69,18

10.532

11.725

0

20.100

40,71

7.515

Tahun

Luasan
(ha)

Target
(kg)

2010

2

5.000

2.025

525

0

2011

2

5.000

1.880

1.330

0

2012

8

20.000

2.525

8.870

2013

9

22.500

19.175

2.600

2014

12,75

31.875

14.125

2015

19,75

49.375

8.375

FS (kg)

SS (kg)

ES (kg)

Total
Produksi
(kg)

Sumber : Data Primer, UPBS BPTP Sulawesi Tengah

Pada Tabel 2 diketahui bahwa persentase pencapaian target produksi tiap
tahun meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2013 akan tetapi beberapa tahun
terakhir menunjukan penurunan pencapaian target. Hal ini dikarenakan adanya
penutupan irigasi Gumbasa, Sigi sehingga terdapat penanaman yang mundur
ke musim tanam selanjutnya. Perubahan strategi penanaman harus dilahan KP.
Sidondo setelah investasi penambahan lahan sawah (cetak sawah) seluas 4 ha
di tahun 2011 memberikan peningkatan produksi signifikan di tahun 2012 dan
tahun 2013. Pada tahun 2013, rata-rata jumlah benih per hektar yang dihasilkan
mampu mencapai 2,42 ton benih, padahal jenis benih yang ditanam dominan kelas
benih FS. Berdasarkan penjelasan petugas BPSB untuk potensi hasil maksimal
benih kelas FS adalah 2,5 ton/ha (BPSB, 2013). Mulsanti et al (2014) menyatakan
tingginya kelas benih tidak akan menghasilkan hasil produksi yang paling baik,
tetapi menunjukkan adanya perbedaan karakteristik fisik benih, yaitu daya
berkecambah dan persentase campuran varietas lain.
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Hasil tanaman padi yang rendah di tahun 2014-2015 disebabkan kendala
hama tanaman khususnya serangan penggerek batang. Besar kemungkinan
disebabkan keterlambatan penanaman dan pemberian aplikasi pestisida yang
kurang sesuai.Pada Tabel 3 disajikan serangan hama yang menyerang di KP.
Sidondo tahun 2015.
Tabel 3. Intensitas serangan hama dan penyakit pada tanaman padi, Tahun 2015
No.
1.

Varietas
Inpari 30

2.

Mekongga

3.

Cisantana

Jenis Hama yang meyerang
Penggerek Batang
Burung
Penggerek Batang
Burung
Penggerek Batang
Burung

Intensitas Serangan
52,10, %
15,40%
45,22 %
12,20 %
50,40 %
11,20%

Sumber : Basrum, et al (2015)

Alternatif penanaman diluar lahan sawah milik kebun percobaan (KP)
Sidondo dapat kembali diterapkan seperti yang pernah dilakukan ditahun 20102011. Hanya saja perjanjian kerjasama dengan pihak penangkar tidak dengan
membagi hasil benih yang diproduksi melainkan bekerjasama dengan kegiatan
desa mandiri benih yang dikelola oleh dinas pertanian (BPTP memberikan saprodi
dalam bentuk benih dan pestisida). Pemerintah daerah kemudiaan membeli
langsung benih yang diproduksi oleh penangkar tersebut.Berdasarkan pedoman
upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui
program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya tahun anggaran 2015;
03/Permentan/OT.140/2/2015, bahwa bantuan benih dapat diadakan dengan pola
transfer barang dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan pengadaan
barang dan pengadaan benih melalui dana bansos pola transfer (Mentan, 2015).
Pola pengadaan yang dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang penunjukan
langsung adalah pengadaan benih di balai benih milik daerah dan pola transfer
uang dengan syarat telah ada perjanjian ketersediaan benih dengan pihak ketiga.
Rata-rata benih terdistribusi pada tahun berjalan hanya sebesar 63%,
tertinggi di tahun 2013 dan terendah di tahun 2014. Ketersediaan benih di gudang
benih KP. Sidondo tergantung dengan produksi benih yang dihasilkan. Pada Tabel
4 disajikan penyebaran benih sumber padi yang telah dilakukan oleh UPBS BPTP
Sulawesi Tengah sejak tahun 2010-2015.
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Tabel 4. Penyebaran benih sumber padi tahun 2010-2015
Total
Benih tersalurkan
Stok sisa
produksi
tahun
Rusak
Tahun
Tahun
Tahun
tahun
Distribusi
sebelumnya sebelumnya berjalan
(kg)
berjalan
(%)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
2010
2.550
9.870
9.870
2.550
100
0
2011
3.210
0
0
3.210
100
0
2012
17.489
0
0
8.185
46.80 835
2013
21.775
8.469
2.585
14.790
67.92 5.831
2014
22.050
18.700
8.235
100
0.45 10.465
2015
20.100
21.950
21.600
12.915
62.51 425

Stok
sisa
0
0
8.469
18.700
21.950
7.110

Sumber : Data Primer, UPBS BPTP Sulawesi Tengah

Permasalahan dalam penyebaran benih diawal pengenalan varietas juga
menjadi kendala. Pada Tahun 2014 tercatat di Tabel 4, terdapat benih yang
kadaluarsa sebanyak 10.465 kg yang terdiri atas varietas Banyuasin (FS) sebanyak
90 kg, Inpari 20 (SS) 50 kg, Inpari 4 (FS) 1025 kg, Inpari 10 sebanyak 2600 kg
dan Inpari 13 (FS) 3200 kg. Benih tersebut adalah benih yang diproduksi tahun
2013. Apabila dihitung, benih yang kadaluarsa tidak terjual ini bila ditanam dan
diperbanyak oleh penangkar seluas 418,6 ha dan akan memberikan kontribusi
benih dibawahnya sebanyak 1255,8 ton (22,9% kebutuhan benih Sulawesi
Tengah). Kerusakan benih juga terjadi di tahun 2015 sebanyak 425 kg benih
dikarenakan AC di gudang benih kurang berfungsi dengan baik.
Perubahan startegi pemilihan varietas di tahun 2014 dan 2015 dengan
menanam varietas unggul baru terekomendasi seperti Inpari 30 (varietas Ciherang
baru), Inpari 24, IPB 3S dan Inpago 8 dan varietas unggul yang sudah terkenal
(Mekongga dan Cisantana) memberikan peningkatan jumlah benih yang tersebar.
Resikonya dari perbanyakan benih yang sudah biasa ditanam adalah tingginya
serangan hama di varietas tersebut sesuai dengan informasi di Tabel 3.
Kontribusi UPBS BPTP Sulawesi Tengah dalam menyediakan benih
bermutu di Sulawesi Tengah cukup baik. Bila benih yang tersebar hanya 10%
dikembangkan/diproduksi oleh penangkar sesuai dengan kelas benihnya maka
UPBS BPTP Sulawesi Tengah telah menyumbang 5,96% benih untuk Sulawesi
Tengah. Untuk lebih jelas perhitungannya disajikan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Kontribusi UPBS BPTP Sulawesi Tengah mendukung ketersediaan
benih sumber padi di Sulawesi Tengah pada tahun 2010-2015

Tahun

Penyebaran kelas
benih

Benih ES
siap tanam
(ton)

Total
benih
(ton)

Kontribusi
benih (%)

FS
(kg)

SS
(kg)

2010

3.300

9.120

0

39,6

109,44

149,04

2,82

2011

1.880

1.330

0

22,56

15,96

38,52

0,74

2012

1.205

2.920 4.060

14,46

35,04

53,56

0,97

2013

1.745 14.390 1.240

20,94

172,68

194,86

3,40

2014

7.385

0

88,62

11,4

100,02

1,78

2015

19.015

7.575 7.925

228,18

90,9

327,01

5,96

950

ES
(kg)

Benih SS
siap tanam
(ton)

Keterangan : satu ha membutuhkan 25 kg benih dan dihasilkan 3 ton benih/ha;
Sumber
: Data Primer, UPBS BPTP Sulawesi Tengah (diolah)

C. Hubungan Peningkatan Pendapatan Negara Non Pajak (PNBP) dan
Perbanyakan Benih
Hasil produksi pertanian merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak diketahui bahwa kelompok PNBP meliputi
penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam dan PP 48 tahun 2012 mengenai
PNBP dan tarifnya.
Kontribusi perbanyakan benih di kegiatan UPBS telah mampu meningkatkan
pendapatan PNBP dari kebun percobaan BPTP. Tercatat hampir 83,56% rata-rata
persentase penjulan benih dari total pendapatan PNBP dari hasil pertanian. Total
PNBP dari kurun waktu 2010-2015 disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Kontribusi Perbanyakan Benih mendukung peningkatan PNBP tahun
2010-2015
Tahun

Penjualan
Penjualan
Pendapatan
benih (Rp.) Kelapa, kakao, Kebun (Rp.)
beras dan
lainnya (Rp.)

Persentase
Penjualan
benih dengan
pendapatan
kebun (%)

Pendapatan Non
Kebun (sewa
Bangunan, TGR,
Pengembalian Sisa
Dana dan lainnya,
Rp)

Total PNBP
(Rp.)

Persentase
Pendapatan
kebun dengan
Total PNBP (%)

2010

67.050.000

19.862.500

86.912.500

77,15

50.597.570

137.510.070

48,76

2011

16.325.000

21.694.600

38.019.600

42,94

35.175.845

73.195.445

22,30

2012

43.433.500

1.790.000

45.223.500

96,04

30.831.080

76.054.580

57,11

2013

79.932.500

5.644.000

85.576.500

93,40

95.653.034

181.229.534

44,11

2014

79.815.500

3.291.000

83.106.500

96,04

75.296.661

158.403.161

50,39

2015

240.897.500

10.624.000

251.521.500

95,78

52.645.501

304.167.001

79,20
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KESIMPULAN
Perubahan sistem perbenihan dari sentralistik oleh BUMN pada kegiatan SL PTT
menjadi pengadaan diserahkan ke daerah di kegiatan UPSUS akan mendorong
industri perbenihan milik daerah. Kegiatan investasi cetak sawah di tahun 2011
memberikan peningkatan produksi signifikan walaupun perlu di antisipasi
ketersediaan air di kebun melalui kebijakan penanaman dilahan penangkar yang
sebelumnya telah bekerjasama dengan dinas untuk penyediaan benih UPSUS.
Penyebaran benih VUB padi cukup berhasil dilakukan UPBS BPTP Sulawesi
Tengah walaupun perlunya proses pengenalan, sosialisasi dan kerjasama ekstra
bila terdapat varietas baru dan stok benih lebih dari 15 ton di gudang. Prediksi
kontribusi UPBS BPTP Sulawesi Tengah dalam menyumbang benih untuk
Sulawesi Tengah adalah 5,96%. Kontribusi perbanyakan benih telah mampu
meningkatkan pendapatan PNBP dari kebun percobaan BPTP yang nilainya
hampir 83,56% setiap tahun.
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PERSEPSI PETANI KAWASAN GERAKAN PENERAPAN
PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (GP-PTT) TERHADAP PADI
HIBRIDA DAN NON HIBBRIDA
(KASUS KECAMATAN KUALA, KABUPATEN LANGKAT)
Wasito dan Lintje Hutahaean
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Bogor
Jalan Tentara Pelajar no. 10 Bogor, wasito63@yahoo.co.id
ABSTRAK
Umumnya petani selalu ingin melihat, mengetahui, dan membuktikan sendiri
keunggulan padi hibrida dibandingkan dengan varietas inbrida yang mereka
tanam. Tujuan kajian untuk mengetahui persepsi petani terhadap penerapan PTT
padi telah dilakukan kajian data primer secara cross-sectional dan review hasil
kajian. Kajian diawali dengan mengamati dan melibatkan diri pada komunitas
petani (innovator, adopter) program GP-PTT padi hibrida tahun 2015 dalam
konteks yang alami (natural setting), diskusi kelompok terfokus dan wawancara
mendalam di Desa Balai Kasih, Bela Rakyat, Pekan Kuala, Kecamatan Kuala,
Kabupaten Langkat pada Agustus 2015 dan Juli 2016. Analisis deskriptif dan
himpunan digunakan untuk menemukan makna yang melandasi kajian. Hasil
kajian, padi hibrida hingga saat ini tidak berkembang karena petani tidak yakin
dan belum melihat secara nyata kelebihan padi hibrida dibandingkan padi non
hibrida. Rataan produktivitas padi hibrida saat pelaksaan GP-PTT tahun 2015
di tingkat petani, harga GKP dan rendemennya lebih rendah dibandingkan padi
inbrida. Hal ini berkorelasi dengan hasil analisis persepsi terhadap permasalahan
dan hambatan usaha tani padi hibrida dengan rataan skor persepsi pada aspek
teknis - benih, panen dan pasca panen (skor : 3) (memahami), teknis budidaya,
sosial ekonomi (skor : 2,8) (menuju memahami), dan aspek kebijakan (skor : 1,6)
(menuju kurang memahami).
Kata kunci : Persepsi, GP-PTT padi hibrida, Langkat.
ABSTRACT
Farmers have always wanted to see, know, and prove the superiority of hybrid
rice compared with inbred varieties they planted. Research purpose to determine
the perception of farmers on rice ICM application studies have been conducted
primary data are cross-sectional and review the results of the study. Assessment
begins with observing and engaging the farming community (innovator, adopter)
IM-ICM hybrid rice in 2015 in the context of natural, focus groups and indepth
interviews in the Balai Kasih, Bela Rakyat, Pekan Kuala Village, Kuala subdistrict, Langkat () in August 2015 and July 2016. The descriptive analysis and the
set is used to find the underlying meaning of the study. The results of the study, the
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hybrid rice until now not developed because farmers do not believe and have not
seen the real advantages of hybrid rice compared to non-hybrid rice. The average
productivity of hybrid rice when the implementation of IM-ICM in 2015 at the
farm level, the price of GKP, rendeman lower than inbrid rice. This correlates with
the results of the analysis of the perception of the problems and obstacles farming
of hybrid rice with the average score of the perception on the technical aspects the seeds, harvest and post-harvest (score : 3) (understand), cultivation technical,
socioeconomic (score : 2.8) (heading understand) and policy aspects (score : 1.6)
(towards less understanding).
Keywords: Perception, IM-ICM hybrid rice, Langkat.
PENDAHULUAN
Persepsi menurut Zanden (1984), Devito (1989), dan Rahkmat (1999) adalah
proses pemaknaan terhadap objek, kejadian, orang yang melibatkan panca indera,
proses pemaknaan terhadap obyek berdasarkan senjang antara benar, atau salah
dari pernyataan atau pertanyaan. Kesan yang terbentuk membentuk makna baik
– buruk, paham – tidak paham (evaluasi), kuat – lemah (potensi), atau aktif –
pasif (aktivitas). Persepsi merupakan inti dari komunikasi, karena jika persepsi
seseorang tidak akurat, maka manusia tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif
(Mulyana dan Rakhmat, 1998). Persepsi menentukan seseorang memilih suatu
pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Persepsi petani terhadap padi hibrida dan
inbrida dapat diartikan sebagai penilaian petani, atau proses pemberian arti yang
dilakukan oleh individu petani, kelompok tani (Poktan), atau masyarakat petani
di desa/kelurahan yang bergabung dalam kelompok tani atau Gapoktan terhadap
padi hibrida dan inbrida.
Tanaman hibrida pada padi menurut Suwarno et al. (2002), yaitu turunan
pertama (F1) dari persilangan antara dua galur murni. Padi hibrida yang akan
dikembangkan merupakan generasi turunan pertama (F1) hasil persilangan antara
galur mandul jantan (A) dengan galur restorer (R). Secara teori, hasil padi hibrida
terjadi pemisahan atau segregasi menjadi 25% mandul jantan dan 75% fertil
sehingga bila ditanam kembali hasilnya akan lebih rendah. Contoh padi hibrida di
Indonesia antara lain Hipa 3, Hipa 8, Hipa 4, Sembada B9, Sembada 168, Intani
I dan II, dan Bernas. Menurut Julfiquar (2004) dalam Satoto et.al (2009), inbrida
(inbred) sebagai individu yang memiliki hasil dari penjodohan induk-induk yang
sangat erat (sejenis) atau hasil penyerbukan sendiri. Contoh padi varietas inbrida
di Indonesia antara lain Ciherang, IR64, Cibogo, Mekongga, dan Situ Bagendit.
Perbedaan padi hibrida dan inbrida menurut Satoto et al. (2009) dapat dilihat pada
Tabel 1.
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Tabel 1. Perbedaan padi inbrida dengan hibrida
No Padi Hibrida
1. Komposisi genetik heterozigot homogen
2. Produksi benih dihasilkan dari
persilangan dua galur yang berbeda
3. Benih yang digunakan untuk
pertanaman konsumsi berupa benih F1
4.
5.

6.

Ada keunggulan yang disebabkan oleh
fenomena heterosis
Tanaman lebih seragam (homogenus)

Hasil panen dari pertanaman
sebelumnya jika ditanam lagi akan
bersegregasi

Padi Inbrida
Komposisi genetik homozigot homogen
Produksi benih dihasilkan dari
penyerbukan sendiri
Benih yang digunakan berupa benih
turunan generasi lanjut yang sudah
homozigot dan homogeny (>F12)
Tidak terdapat fenomena heterosis
Ketidakseragaman lebih mungkin
terjadi (akibat produksi benih yang
kurang baik)
Hasil panen dari pertanaman
sebelumnya jika ditanam lagi tidak
bersegregasi

Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) non kawasan
padi hibrida dilakukan pada lima kecamatan di Kabupaten Langkat. GP-PTT padi
hibrida dilaksanakan Poktan (kelompok tani) yang sudah terbentuk dan masih aktif
berdasarkan hamparan, atau lokasi lahan usahataninya diupayakan masih dalam
satu hamparan setiap kelompok. Hal ini perlu untuk mempermudah interaksi antar
anggota karena mereka saling mengenal satu sama lainnya dan diharapkan tinggal
saling berdekatan sehingga bila teknologi GP-PTT sudah diadopsi secara individu
akan mudah ditiru petani lainnya (Ditjentan, 2015).
Berpijak pada pokok pikiran di atas, dan tujuan kajian untuk mengetahui
persepsi petani terhadap penerapan PTT padi, telah dilakukan analisis GP-PTT
padi hibrida, serta persepsi terhadap padi hibrida dan inbrida pada non kawasan
di Desa Balai Kasih dan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat,
Propinsi Sumatera Utara.
METODE PENGKAJIAN
Metode
Format pengkajian bersifat cross-sectional dengan metode survei lapangan.
Kajian dilakukan di wilayah GP-PTT padi hibrida di Kabupaten Langkat
(purposive) pada Agustus 2015 dan Juli 2016. Kajian ini menggunakan data
primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diawali dengan mengamati
dan melibatkan diri pada komunitas petani secara alami (natural setting) (Denzin
dan Lincoln, 1994). Tahap selanjutnya menentukan sampel responden secara
sengaja (purposive), yaitu 10 petani perintis, atau pelopor (innovator or early
adopter) dan pengurus kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan)
di Desa Balai Kasih, Bela Rakyat, Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten
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Langkat. Pengumpulan data melalui diskusi kelompok terfokus (focus group
discussion, FGD), dan wawancara mendalam (indepth interview). Data sekunder
berupa laporan GP-PTT Padi Dinas Pertanian Langkat (2015) dan Akmal et.al
(2015), instansi terkait. Selain itu review hasil penelitian padi hibrida dan inbrida.
Pengukuran Persepsi dan Senjang Penerapan Teknologi PTT Padi
Penilaian persepsi dengan skor 5 = sangat-sangat memahami, 4 = sangat
memahami, 3 = memahami, 2 = kurang memahami, 1 = sangat kurang atau tidak
memahami. Item-item pernyataan antara lain mengacu pada Satoto dan Suprihatno
(2008). Sedangkan senjang penerapan teknologi PTT padi merupakan perbedaan
antara proses penentuan dan penerapan teknologi oleh petani dibandingkan dengan
proses penentuan dan penerapan teknologi yang ditawarkan PTT pada sebelum,
saat, dan setelah GP-PTT padi .
Komponen teknologi dasar pada PTT padi meliputi : (a) varietas unggul
baru (VUB); (b) benih bermutu dan berlabel; (c) pemberian bahan organik
(rekomendasi); (d) populasi tanaman optimum; (e) pemupukan sesuai kebutuhan
dan status hara tanah (rekomendasi); (f) pengendalian hama terpadu (PHT).
Komponen teknologi pilihan, meliputi (a) pengolahan tanah sesuai musim tanam
dan pola tanam; (b) penggunaan bibit muda (< 21 hari); (c) tanam bibit 1 – 3 batang
per rumpun; (d) pengairan secara efektif dan efisien (intermitten); (e) penyiangan
dengan landak, gasrok; (f) panen tepat waktu, dan gabah segera dirontok.
Analisis Data
1.

Analisis deskriptif untuk menganalisis metode pendekatan secara kualitatif,
untuk menemukan makna yang melandasi kajian (Bungin 2003).

2.

Senjang penerapan teknologi PTT padi dengan teori himpunan dan kategori.
Teori probabilitas (Hasan, 2003) mengadaptasi teori himpunan dimana
operasi irisan (interseksi) dari himpunan A (penerapan teknologi PTT padi)
dan himpunan B (penerapan teknologi non PTT padi) = A п B = (X : x є A dan
x є B), A dan B tidak saling lepas, peristiwa bersamaan (Gambar 1)

Gambar 1. Operasi irisan himpunan A dan B
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani GP-PTT Padi
Karakteristik petani yang dianggap penting, meliputi status usaha, status
kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, usia, pengalaman usahatani padi, dan
sumber modal. Umumnya bertani sebagai mata pencaharian utama, sedangkan
sampingannya berdagang, berternak, dan buruh bangunan. Rata-rata status
kepemilikan lahan sebagian pemilik. Luas lahan kepemilikan mayoritas 0,21 –
0,40 hektar (20%), 0,41 – 0,60 hektar (75%), dan di atas 0,61 hektar (5%). Jumlah
petani yang menyelesaikan pendidikan setingkat SD (± 20%), sisanya pendidikan
SLTP - SLTA (± 80%).
Profesi sebagai petani, merupakan usaha turun-temurun. Rata-rata berprofesi
sebagai petani ± 22 - 32 tahun, lebih paham terhadap usahatani padi. Pemahaman
petani semakin bertambah karena dibantu petugas PPL melalui demplot. Petani
yang memiliki pengalaman lebih 30 tahun (35,30%), ± 25 - 30 tahun (29,42%),
sisanya 22 – 25 tahun (35,28%). Umumnya para petani berusia 27 - 50 tahun,
banyak generasi muda yang tidak ingin terjun pertanian, karena lebih tertarik
menjadi tukang ojek, sopir angkot, atau bekerja di kota. Sebagian besar sumber
modal usahatani padi (input produksi – tenaga kerja) dari modal pribadi.
GP-PTT Padi Hibrida di Langkat
GP-PTT padi hibrida tahun 2015 di Kabupaten Langkat sesuai Pedoman
Teknis GP-PTT Padi 2015 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Keputusan
Menteri Pertanian nomor 03/Kpts/PD.120/1/ 2015 tentang kawasan padi, jagung,
kedelai, dan ubi kayu nasional, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50
Tahun 2012 tentang kawasan padi. Kawasan padi adalah kawasan usahatani padi
yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, infrastruktur fisik buatan,
serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai
skala ekonomi dan efektifitas manajemen usahatani padi. Sejak tahun 2015
dilakukan GP-PTT, sehingga tidak dikenal lagi SL-PTT kawasan pertumbuhan,
pengembangan, dan kawasan pemantapan. Kriteria khusus aspek luas agregat
adalah 5.000 ha/2 - 4 kecamatan, disesuaikan kondisi di lapangan, dengan
fasilitasi GP-PTT seluas 2.500 ha (Ditjentan, 2015).
Upaya peningkatan produktivitas dan produksi di luar kawasan (non kawasan/
rintisan/regular) tetap mendapat perhatian melalui pelaksanaan GP-PTT padi.
Pada GP-PTT hibrida non kawasan ini, hanya mendapatkan stimulan dari kegiatan
pengelolaan produksi tanaman serealia. GP-PTT dilaksanakan oleh kelompok
tani yang sudah terbentuk dan masih aktif, berdasarkan hamparan, atau lokasi
lahan usahataninya di upayakan masih dalam satu hamparan setiap kelompok.
Hal ini perlu untuk mempermudah interaksi antar anggota karena mereka saling
mengenal satu sama lainnya dan diharapkan tinggal saling berdekatan sehingga
bila teknologi GP-PTT sudah diadopsi secara individu akan mudah ditiru petani
lainnya (Ditjentan, 2015).
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Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat
nomor 119-Diperta/Prod/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Penetapan
Usulan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial berupa GP-PTT
Padi Hibrida Non Kawasan Tahun 2015 seluas 2.000 hektar dialokasikan di 5
kecamatan. Lokasi pendampingan GP-PTT non kawasan padi hibrida dilakukan
pada 5 kecamatan (Kuala, Sirapit, Sei Bingei, Selesai, Secanggang) yang tersebar
pada 25 desa dengan jumlah kelompok tani 58 kelompok tani (Tabel 2) (Distan
Langkat, 2015).
Tabel 2. Poktan peserta GP-PTT Padi Hibrida (Non Kawasan) di Kabupaten
Langkat 2015
1. Kecamatan Kuala, luas : 650 ha

2.

No

Poktan

Ketua Poktan Desa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

N. Lima
Abadi
Rd Mayang
Tani Giat
Karya Tani
Margo Mulio
Sadar Tani
S. Makmur
Sinar Maju
Mbuah Page
Sativa
Jawakus
Mbuah Page
Hrapan Jaya
Selekta
Tandus

B. Sembiring
Teruna PA
R. Sitepu
Isnan
Nyoto
Sudiono
Suwarso
M. Bakri
M. Ali
R.M. Ginting
Nasib
Sumarno
A.S Ginting
Malem Ukur
R. Sembiring
M. Sitepu

Luas (ha)

Raja Tengah
Raja Tengah
Balai Kasih
Balai Kasih
Balai Kasih
Balai Kasih
Balai Kasih
Bela Rakyat
Bela Rakyat
Dalan Naman
Pekan Kuala
Sidomakmur
Namo Mbelin
Namo Mbelin
Parit Bindu
Beruam

30
35
25
33
21
31
30
41
52
25
30
40
56
66
107
28

Desa
Sidorejo
Sidorejo
Sidorejo
Tj. Keriahan
Tj. Keriahan
Tj. Keriahan
Aman Damai
Aman Damai
Aman Damai
Aman Damai

Luas (ha)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Kecamatan Sirapit, Luas : 250 ha
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1124

Poktan
Ora Et Labora
T. Harapan
Mekar
Bandar Sakti
Mbuah Page
Tanah Gara
Sentosa
Anggrek
Terpadu
Jaya

Ketua Poktan
Sutio
Suriadi
Yatimin
Suheri
Sekula PA
Arihtaras PA
Suherman
Ksmala Dewi
Selamat
Sarjono

Wasito dan Hutahalean : Persepsi Petani Kawasan Gerakan Penerapan Pengelolaan....

Kecamatan Selesai, Luas : 320 ha

3.

No
1
2
3
4
5
6
7

4.

5.

Poktan

Ketua Poktan

Desa

Wonogiri
Suka Tani
Tunas Mekar
Puji Mulyo
Mufakat
Sentosa
Sepakat

Ponisan
Safri
Sonem
Sutrisno B
Slamet
Suratno
Kasimin

Perhiasan
Bekulap
Pd Cermin
Pd Cermin
Nambiki
Nambiki
Lau Mulgap

Luas (ha)
50
50
50
50
50
50
20

Kecamatan Sei Bingei, Luas : 655 ha
No

Poktan

Ketua Poktan

Desa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Karya
Rukun
Darma
Tunas Muda
Tani Jaya
Mawar
Ld Bambu
Mulio
Bahagia
Tani Maju
T. Harapan
Hp. Jaya
Sinar Jaya
Maju
Murni
Subur
Rukun
Karyanta
Giat
Utama
Srasi Jaya

S. Surbakti
B. Ketaren
Karmin
Ngadiran
G. Tarigan
B Sinulingga
Ck Sitepu
Riwan
Wagiran
M Alamsyah
A Sinulingga
A Sembiring
R B Surbakti
J. Harianto
Aman Barus
T. Bangun
Amarwin
J Sembiring
I Sembiring
PM Ginting
N. Bangun

Belinteng
Belinteng
Belinteng
Belinteng
P8 N Terasi
P8 N Terasi
P8 N Terasi
P6 Mencirim
P6 Mencirim
Pwbinangun
Pwbinangun
Pwbinangun
Pwbinangun
N. Ukur Utara
N. Ukur Utara
N. Ukur Utara
N. Ukur Utara
N. Ukur Utara
N. Ukur Utara
N. Ukur Utara
N. Ukur Utara

Luas (ha)
25
25
25
25
25
25
50
28
25
25
25
25
25
30
30
25
25
40
50
52
50

Kecamatan Secanggang, luas : 125 ha
No
1
2
3
4

Poktan
Sepakat II
Mekar Tani
Sumber Tani
Kampung Pasir

Ketua Poktan
Ngadirun
M. Sadi
Suarno
Arifin

Desa
Kepala Sungai
Tanjung Ibus
Hinai Kiri
Hinai Kiri

Luas (ha)
50
30
20
25
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Pertanaman padi hibrida GP-PTT pada 5 kecamatan yang ditanam pada lahan
sawah irigasi sejak Maret – Oktober 2015. Terjadi dua musim tanam kegiatan GPPTT padi hibrida karena tidak tersedianya benih padi hibrida yang cukup pada saat
musim tanam (Tabel 3) (Distan Langkat, 2015).
Tabel 3. Waktu tanam padi hibrida GP-PTT di Langkat tahun 2015
Musim tanam Maret – Juli 2015

1.

No

Kecamatan

Luas Tanam (ha)
Maret

April

Mei

Juni

Jumlah

Juli

1

Sirapit

2

Kuala

250
445

3

Selesai

45

65

170

40

320

490

65

375

40

1.120

Jumlah

250

250
205

650

Musim tanam September – Desember 2015

2.
No

Kecamatan

Luas Tanam (ha)
September

Oktober

103

552

1

Sei Bingei

2

Kuala

125

Jumlah

228

Nopember

Desember

Jumlah
655
125

552

780

Beragam varietas padi hibrida yang digunakan dalam pelaksanaan GP-PTT
karena sulitnya mendapatkan benih padi hibrida bahkan varietas DG – 1 dan TEJ
yang direncanakan tidak tersedia pada saat musim tanam sehingga digunakan
varietas lain yang lebih tersedia (Distan Langkat, 2015).
Tabel 4. Varietas padi hibrida (ha) yang digunakan dalam GP-PTT tahun 2015
Kecamatan
Sirapit

Bernas Prima 3

Intani 1

Sembada

H6444

PP 3

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

250

Kuala

205

Selesai

320

Sei Bingei

445
655

Secanggang

125

Pertanaman padi hibrida GP-PTT seluas 2.000 ha, dapat dipanen seluruhnya
dari bulan Juni seluas 280 ha, Juli 175 ha, Agustus 340 ha, September 385 ha,
Oktober 40 ha , Desember 208 ha dan Januari tahun 2016 seluas 572 ha (Tabel 4)
(Distan Langkat, 2015).
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Tabel 5. Waktu panen padi hibrida GP-PTT di Langkat tahun 2015
Bulan
Panen

Luas Panen (ha)
Kuala

250

30

280

Juli 2015

175

175

Agustus 2015

240

100

340

September 2015

205

180

385

40

40

Juni 2015

Oktober 2015

Selesai S. Bingei

Secanggang

Jumlah

Sirapit

November 2015
Desember 2015

83

Januari 2016

572

Jumlah

250

650

320

655

125

208
572

125

2.000

Rataan produktivitas tingkat kecamatan yang tertinggi di Desa Sirapit (116,68
ku/ha) dan yang terendah di Desa Sei Bingei (86,90 ku/ha). Hal ini kemungkinan
disebabkan penggunaan varietas yang tidak sesuai kareteristik dengan spesifik
lokasi atau perilaku petani yang belum terbiasa dengan penggunaan padi hibrida.
Produktiitas berdasarkan bulan panen, tertinggi pada bulan Juni 2015 di Desa
Sirapit (Tabel 6) (Distan Langkat, 2015).
Tabel 6. Waktu panen dan produktivitas padi hibrida GP-PTT di Langkat tahun
2015
Bulan
Panen
Juni 2015

Produktivitas ( ku/ha)
Sirapit
75,80

Kuala
71,91

116,68

Selesai
74,34

S. Bingei Secanggang Kabupaten
75,67
81,54
67,60

110,24

116,00

Juli 2015

113,20

113,20

Agustus 2015

100,08

83,34

95,15

September 2015

86,59

89,06

87,74

86,17

86,17

Oktober 2015
Nopember 2015
Desember 2015

81,45

Januari 2016

87,60

89,68

86,39
87,60

Berdasarkan penggunaan varietas, produktivitas rata-rata tertinggi dihasilkan
dengan meng-gunakan varietas Bernas Prima 3 di Kecamatan Sirapit yaitu 116,68
ku/ha dan yang terendah didapat dengan menggunakan varietas Intani 1 dari Bisi
yaotu 86,78 ku/ha (Tabel 6) (Distan Langkat, 2015).
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Tabel 7. Varietas dan produktivitas padi hibrida GP-PTT di Langkat tahun 2015
No Varietas

Luas Panen (ha)

Produktivitas (ku/ha)

1

Bernas Prima 3

250

116,68

2

H6444 Bayer

445

105,93

3

Intani 1 Bisi

525

86,78

4

Sembada

655

86,82

5

PP 3 Pioneer

125

89,68

Padi Hibrida dan Inbrida di GP-PTT Padi Kawasan
Kondisi eksisting teknologi yang diterapkan serta permasalahan dan
bagaimana upaya pemecahan masalah melalui inovasi teknologi padi di Desa
Balai Kasih, Bela Rakyat, Pekan Kuala (Tabel 8), selaras Akmal et.al (2015).
Penanaman padi varietas Ciherang turun temurun yang sangat rentan terhadap
penyakit kresek. Dosis pupuk yang biasa digunakan Urea 250 kg/ha, Ponskha 100
kg/ha, dan 100 kg SP 36, sedangkan pupuk KCl jarang digunakan, karena harganya
yang mahal, cara pemberian pupuk tidak teratur karena ketersediaan pupuk tidak
tepat waktu. Penggunaan benih cukup tinggi (30 - 40 kg/ha). Rataan umur bibit
yang ditanam 20-25 hari, 3 – 5 batang per lubang tanam. Sistem tanam yang biasa
dilakukan adalah sistem tegel (20 cm x 20 cm atau 25 x 25 cm) atau botis 6 : 1, dan
belum menerapkan legowo 2:1, 4:1 dengan alasan sulit melaksanakannya.
Hasil display VUB Akmal et.al (2015) seluas 1 ha di Desa Balai Kasih, rataan
jumlah gabah isi (butir/malai) dari sepuluh VUB berkisar 119,75 - 140,00 butir/
malai, terbanyak pada Hipa 2 (140,75 butir/malai), paling sedikit pada Inpari 10
(119,75) butir/malai. Hasil gabah kering panen (GKP) secara ubinan (2,0 x 5,0 m)
dan dikurangi faktor koreksi 10%, berkisar 7,5 - 10,0 t/ha. Hasil gabah terbanyak
pada Hipa 2 (10,0 t/ha); hasil GKP paling sedikit adalah Inpari 10 (7,5 t/ha). Hal
ini tidak berbeda hasil GPK dengan padi hibrida Intani 1 Bisi di Kecamatan Kuala
dengan rataan 7,19 t/ha (Distan Langkat, 2015).
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Tabel 8. Kondisi eksisting teknologi padi dan upaya pemecahannya
Kondisi eksisting pra GP-PTT padi hibrida
Upaya pemecahan masalah
•
Belum banyak mengenal VUB padi • Penggunaan benih VUB berlabel,
yang telah banyak dihasilkan Litbang
penangkar, perlu perlakuan benih
Pertanian
• Introduksi VUB Inbrida, seperti Inpari 3,
•
Dominan
menggunakan
varietas
Inpari 4, Inpari 10, Inpari 30, Mekongga;
Ciherang yang telah rentan penyakit.
VUB hibrida, seperti Hipa, Rokan agar
Penggunaan benih berlabel sedang,
produksi > 6 ton/ha
sebagian masih benih jabalsim. Hasil • Bibit muda umur < 21 HSS
4,5 – 6,0 t/ha
• Benih 25 kg/ha, persemaian 50 g/m2
•
Umur bibit 20-25 HSS
• Tanam bibit 2 - 3 batang per lubang
•
Pemakaian benih tinggi (30-40 kg/ha)
tanam
•
Jumlah bibit 4 - 6 batang per lubang
• Menggunakan caplak/tali, jajar legowo
tanam
4:1, populasi tanaman bertambah 60%
•

Sistem tanam tegel. Sistem tanam
legowo upahnya relatif mahal dan
sulit pelaksanaannya

•

Kesuburan tanah rendah (N=rendah,
P, K =sedang, dan pH agak masam.
Belum ada rekomendasi pe-mupukan
spesifik lokasi. Dosis pupuk: a). Urea
250 kg/ha, b). Ponskha 100 kg/ha, c).
100 kg SP 36

•

Cara pemberian pupuk tidak teratur
karena keterse-diaan pupuk tidak tepat
waktu

dari tegel
• Analisis status hara tanah menggunakan
PUTS, rekomendasi pemupukan spesifik
lokasi : Urea : 250 kg/ha, SP 36 : 100 kg/
ha dan KCL 50 kg/ha

Tabel 9. Keragaan agronomis display VUB Padi di Balai Kasih, Kuala, Kab.
Langkat, 2015
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Varietas
Inpari 3
Inpari 4
Inpari 10
Inpari 30
Mekongga
Hipa 2
Hipa 8
Hipa 9
Hipa 18
Hipa 19

Jumlah gabah isi/malai
(butir)
138.00
120.50
119.75
130.75
129.25
140.75
138.25
136.75
139.00
134.25

Jumlah gabah
hampa/malai (btr)
12.75
11.75
20.00
12.00
14.25
20.75
51.75
19.25
30.25
36.25

Produktivitas
GKP (t/ha)
9.0
7.7
7.5
8.5
7.8
10.0
9.0
9.0
9.0
8.5

Sumber : Akmal et.al (2015)
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Peningkatan hasil GKP pada display menunjukkan penambahan pupuk Urea,
SP 36, dan KCl memberikan suplai hara N, P, dan K sesuai dengan kebutuhan
tanaman. N berguna meningkatkan jumlah anakan dan bulir per rumpun, P
memacu perkembangan akar, bunga dan bulir, K memperbaiki kualitas gabah dan
memperkuat jaringan tanaman (Rauf A.W et al., 2000). Pemberian pupuk yang
terlalu sedikit tidak dapat memberikan tingkat produksi yang optimal, sebaliknya
kelebihan pupuk selain pemborosan dana, juga menganggu keseimbangan unsur
unsur hara dalam tanah dan pencemaran lingkungan (Sri Adiningsih et al., 1989;
Mursidi et al., 1991).

Gambar 1. Operasi irisan introduksi teknologi PTT padi di Balai Kasih
Peningkatan hasil GKP pada display (Akmal et.al 2015), dan GP-PTT
padi hibrida (Distan Langkat, 2015) (Gambar 1) tidak berkorelasi dengan sistem
penerapan teknologi PTT padi pada Januari – Mei 2016 (setelah GP-PTT Padi
2015) atau sebelum GP-PTT Padi 2015 (Gambar 2). Berdasarkan teori probabilitas
(Hasan, 2003) mengadaptasi teori himpunan dimana operasi irisan (interseksi)
dari himpunan A (rekomendasi PTT padi) dan penerapan teknologi PTT padi di
lapangan (B) = A п B = (X : x є A dan x є B), A dan B tidak saling lepas, peristiwa
bersamaan

Gambar 2. Operasi irisan adopsi teknologi PTT padi di Balai Kasih

1130

Wasito dan Hutahalean : Persepsi Petani Kawasan Gerakan Penerapan Pengelolaan....

Persepsi Padi Hibrida dan Inbrida di GP-PTT Padi Kawasan
Hasil analisis persepsi terhadap permasalahan padi hibrida secara umum dan
hambatan penerapan teknologinya berdasarkan item-item pernyataan, rataan skor
persepsi pada aspek teknis : benih adalah (skor : 3,1 : memahami), teknis budidaya
(skor : 2,8 : menuju memahami), panen dan pasca panen (skor : 3 : memahami),
sosial ekonomi (skor : 2,9 : menuju memahami), sedangkan pada aspek kebijakan
petani responden menuju kurang memahami (Tabel 10).
Tabel 10. Persepsi terhadap permasalahan dan hambatan penerapan teknologi
padi hibrida
No Aspek pemasalahan

Rataan

1. Teknis : Benih
1. Harga benih hibrida 4 - 8 kali lebih mahal dibanding benih non hibrida
(inbrida),
2. Sistem perbenihan padi hibrida belum berkembang tidak seperti padi
inbrida
3. Ketersediaan benih hibrida kurang memadai dibanding benih inbrida,
4. Benih hibrida tidak selalu tersedia, berbeda dengan benih inbrida
5. Benih padi hibrida tidak bisa ditanam kembali, tidak seperti padi inbrida
Rataan
Teknis : budidaya
1. Padi hibrida umumnya rentan terhadap hama penyakit
2. Padi hibrida membutuhkan pupuk lebih banyak dibanding inbrida
3. Padi hibrida perlu perawatan lebih hati-hati, sehingga perlu menambah
pengeluaran tenaga dan biaya
4. Padi hibrida tanamanya tinggi dan besar sehingga mempersulit
perawatannya
5. Padi hibrida kurang memiliki adaptasi lingkungan yang tinggi
Rataan
2. Panen dan pasca panen
1. Bulir malai padi hibrida banyak (400) tetapi bulir tidak terisi semua
2. Kadangkala pengisian bulir padi hibrida tidak bisa penuh
3. Produktivitas padi hibrida tidak lebih tinggi secara nyata dari pada
inbrida
4. Keragaan hasil padi hibrida tidak stabil akibat kurang memiliki
adaptasi lingkungan
5. Keragaan hasil padi hibrida yang tidak stabil akibat manajemen
budidaya yang kurang cocok
6. Beberapa varietas padi hibrida mempunyai mutu beras kurang baik
dibandingkan dengan beras inbrida di pasaran
7. Beberapa varietas padi hibrida mempunyai rasa nasi kurang enak
dibandingkan dengan nasi beras inbrida di pasaran
Rataan
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3,5
3,0
2,8
3,2
3,0
3,1
2,8
3,0
2,7
3,0
2,7
2,8
3,1
2,9
3,3
2,8
2,7
3,0
3,0
3,0
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3. Sosial ekonomi
1. Petani belum yakin padi hibrida memberikan sejumlah manfaat dan
keuntungan
2. Petani masih belum sepenuhnya memahami budidaya padi hibrida
secara baik
3. Harga jual padi hibrida lebih murah dibanding padi inbrida
4. Kebiasaan petani menggunakan benih padi inbrida sendiri
Rataan
4. Kebijakan
1. Perencanaan yang kurang akurat untuk pengembangan padi hibrida
2. Kesepahaman pihak pemerintah dan swasta untuk menyebarluaskan
teknologi padi hibrida kurang memadai.
Rataan

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

Persepsi pada Tabel 10, selaras menurut Satoto dan Suprihatno (2008), serta
Sumarno (2007), dimana permasalahan atau hambatan penerapan teknologi dalam
pengembangan padi hibrida antara lain: (1) produksi benih di tingkat produsen
masih rendah yaitu sekitar satu ton benih per hektar dan sistem perbenihan belum
berkembang; benih hibrida tidak selalu tersedia, (2) harga benih hibrida 4 - 8 kali
lipat lebih mahal dibanding inbrida; (3) varietas padi hibrida yang telah dilepas
umumnya rentan terhadap hama penyakit utama seperti wereng coklat, hawar daun
bakteri (HDB), dan virus tungro; (4) beberapa varietas padi hibrida mempunyai
mutu beras kurang baik dibandingkan dengan beras terbaik di pasaran; (5)
keragaan hasil yang belum/tidak stabil akibat manajemen budi daya yang kurang
cocok; produktivitas padi hibrida tidak lebih tinggi secara nyata daripada inbrida,
(6) kebiasaan petani menggunakan benih sendiri; (7) perencanaan yang kurang
akurat untuk mencapai target areal pengembangan; (8) kesepahaman antara pihak
pemerintah dan swasta untuk menyebarluaskan teknologi padi hibrida kurang
memadai. Padahal, petani akan mengadopsi teknologi baru setelah mereka yakin
bahwa teknologi tersebut akan memberikan sejumlah manfaat dan keuntungan.
Selaras Supriyadi et al. (2012) kelemahan padi hibrida mengakibatkan
implementasi SLPTT padi hibrida terkadang tidak berjalan secara baik, misalnya
di beberapa kabupaten, petani bahkan enggan untuk menanam padi hibrida.
Hal selaras penelitian Ruskandar (2010) di Jawa Barat dan Jawa Tengah,
padi hibrida belum berkembang di daerah tersebut karena petani belum yakin
dan melihat secara nyata kelebihan padi hibrida. Di samping itu, padi hibrida
memiliki sejumlah kelemahan di antaranya rentan terhadap OPT dan mutu
giling yang rendah. Tingkat adopsi sangat ditentukan oleh produktivitas, harga
benih, ketahanan terhadap HPT, pemasaran, dan kualitas giling. Selain itu, tanpa
teknologi produksi benih yang efisien, padi hibrida yang tahan OPT serta dukungan
kebijakan subsidi benih, maka pengembangan padi hibrida di Indonesia akan sulit.
Kebanyakan petani menyatakan tidak akan melanjutkan penanaman padi hibrida
karena tidak yakin padi ini memberikan prospek yang baik dan berkembang secara
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optimal. Menurut Ullych (2012) pengembangan padi hibrida di Indonesia di masa
mendatang masih dihadapkan pada sejumlah kendala: (1) ketergantungan petani
terhadap benih produksi perusahaan besar yang mahal harganya; (2) padi hibrida
membutuhkan pupuk yang lebih banyak; (3) padi hibrida lebih rentan terhadap
serangan hama dan penyakit; dan (4) mutu beras yang dihasilkan sampai saat ini
belum sebaik varietas unggul inbrida. Kondisi ini menyebabkan petani perlu modal
produksi yang lebih besar, misalnya pupuk dan pestisida masing-masing 43% dan
31% lebih banyak dari padi inbrida. Peran pemerintah menjadi sangat penting
untuk memperkenalkan padi hibrida kepada petani melalui program subsidi.
Menurut Ruskandar (2010), di kebanyakan lokasi, hasil padi hibrida belum
meyakinkan dan masih rendah yang kadang kala tidak berbeda dibanding padi
inbrida. Peningkatan produksi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, tidak secara
langsung mempengaruhi persepsi terhadap padi hibrida. Pada dua provinsi
tersebut umumnya sebesar 60,7% dan 54,2% memiliki persepsi yang kurang baik
terhadap padi hibrida, terutama terkait dengan kelemahan padi hibrida, antara lain
harga benih yang mahal, pemasaran gabah yang sulit, peningkatan produksi tidak
nyata, kurang tahan OPT, terutama WBC dan BLB, serta kualitas beras kurang
bagus. Karena produktivitas padi hibrida yang ditanam petani di kedua provinsi
sebagian besar tidak berbeda dengan padi inbrida. Selain itu, harga jual gabah
padi hibrida relatif murah akibat rendahnya rendemen dibanding padi inbrida
yang sudah lama mereka gunakan. Bahkan harga jual padi hibrida ditentukan oleh
pembeli (penebas/pemilik penggilingan). Implikasinya, kebanyakan petani merasa
tidak puas dengan padi hibrida. Pada sisi lain, hasil penelitian menunjukkan
produktivitas padi hibrida berkisar 8 - 10 t/ha atau 10-30% lebih tinggi dibanding
padi inbrida (IR64, Ciherang, Way Apo Buru). Pada wilayah tertentu dengan
dukungan teknologi budidaya yang tepat, hasil di tingkat petani bisa mencapai 9
t/ha (Ruskandar 2010).
Kesiapan Petani Menerapkan Padi Hibrida dan Inbrida
Pengembangan padi hibrida studi kasus di daerah Kuala (Langkat) atau
Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala diantaranya ketidakstabilitan
produksi, kerentanan terhadap hama penyakit, harga benih yang mahal, kualitas
gabah yang rendah, dan rasa nasi yang belum sesuai dengan keinginan konsumen.
Harga benih yang mahal ditempatkan sebagai kelemahan utama karena bisa
menjadi penghalang bagi petani untuk mengadopsi padi hibrida. Untuk
mendorong minat petani untuk adopsi padi hibrida harus dilakukan perbaikanperbaikan secara simultan antara aspek teknis dan sosial ekonomi. Pada sisi lain,
padi hibrida lebih unggul dibanding inbrida dalam aspek fisiologi, morfologi,
vigor, dan produktivitas. Menurut Distan Jawa Tengah (2006), pengembangan
padi hibrida memerlukan beberapa syarat utama, yaitu: (a) tersedianya lahan
sawah beririgasi teknis dan subur; (b) bukan daerah endemik hama wereng coklat,
tungro, dan ganjur; (c) ketersediaan sarana produksi memadai; (d) varietas dan
teknologi budi daya bersifat spesifik lokasi; (e) petani tanggap terhadap teknologi
baru (petani maju) dan tingkat hasil padi yang dicapai sudah tinggi. Selain itu,
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introduksi varietas unggul baru padi hibrida kepada petani harus diawali dengan
uji coba. Menurut Rachman et al. (2009), kondisi ini disebabkan oleh beberapa
hal di antaranya : (1) karakteristik padi hibrida yang “capital using technology”
cenderung memerlukan biaya lebih tinggi dibanding inbrida; (2) penggunaan
bahan kimia pada budi daya padi hibrida lebih tinggi sehingga tidak sesuai dengan
prinsip PHT; (3) petani kemungkinan besar tidak menanam padi hibrida setelah
selesai program karena harga benih yang mahal; (4) sulitnya mendapatkan benih
hibrida karena tidak tersedia di kios; dan (5) rasa nasi padi hibrida tidak semuanya
sesuai dengan selera konsumen/petani.
Kelemahan atau kendala-kendala pengembangan padi hibrida tidak hanya
pada aspek teknik/ agronomis, tetapi juga sosial ekonomi, dan kelembagaan/
kebijakan. Menurut Ashari dan Rusastra (2014), kendala teknis dari karakteristik
padi hibrida sendiri, manajemen perbenihan ataupun dari petani. Masalah
utama adalah tingkat produksi benih masih sangat rendah sehingga harga benih
menjadi sangat mahal. Selain itu, padi hibrida umumnya masih rentan terhadap
hama penyakit, keragaan hasil panen pun masih tidak stabil atau fluktuatif baik
antarlokasi dan antarmusim. Sementara dari sisi petani, sebagian belum memahami
teknik budidaya padi hibrida secara baik dan benar. Dari aspek ekonomi, harga
benih yang sangat mahal, belum tersedianya benih di kios-kios. Selain itu,
peningkatan pendapatan yang tidak terlalu nyata dibandingkan padi inbrida. Hasil
studi di beberapa negara, hasil panen padi hibrida sekitar 15-20 persen lebih tinggi
dibandingkan inbrida. Namun, dengan harga pasar padi hibrida yang lebih rendah
maka keuntungan bersih yang diiterima petani tidak secara otomatis lebih tinggi,
bahkan di sejumlah kasus bisa lebih rendah dibandingkan inbrida. Kendala sosial
lebih terkait dengan perilaku petani baik dalam produksi maupun konsumsi.
Misalnya ada kebiasaan petani untuk menggunakan benih mereka sendiri atau
dari petani lain.. Kendala lain, mutu gabah kurang baik, misalnya saat digiling
banyak yang pecah (broken) dan ketika diolah memiliki tekstur, rasa, atau aroma
tidak sesuai dengan selera petani. Jika padi hibrida yang ditanam bermutu rendah
dan tidak sesuai dengan cita rasa petani maka akan berdampak pada berkurangnya
minat atau bahkan penolakan untuk padi hibrida.
Kendala kelembagaan/kebijakan/program, adopsi padi hibrida yang lambat
mungkin akibat proses transfer teknologi yang kurang dipersiapkan dengan baik
dan belum dilakukan sosialisasi yang matang. Selain itu, kerja sama dengan pihak
ketiga untuk produksi benih belum berjalan baik, sehingga cenderung tergantung
pada benih impor. Padahal, membangun sistem perbenihan yang mampu
meningkatkan produktivitas benih menjadi sangat penting, sehingga biaya rata-rata
produksi benih dapat ditekan dan harganya menjadi lebih murah. Lebih jauh lagi,
menurut Viraktamath (2013) varietas padi hibrida harus memiliki cita rasa sesuai
dengan selera konsumen. Kualitas dan cita rasa yang sesuai dengan keinginan
konsumen sangat berpengaruh terhadap harga gabah/beras hibrida yang pada
gilirannya menentukan tingkat pendapatan. Padi hibrida memerlukan perlakuan
khusus baik kesesuaian agroekosistem, teknik budidaya, maupun kebutuhan input
produksi yang tepat. Artinya tidak semua wilayah sesuai untuk pengembangan
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padi hibrida. Preferensi konsumen (terutama selera) terhadap padi hibrida juga
patut menjadi pertimbangan karena akan mempengaruhi serapan pasar dan tingkat
harga. Jika produktivitas padi hibrida lebih tinggi, namun harga lebih rendah maka
padi hibrida tidak akan mampu memberikan tambahan keuntungan (Ashari dan
Rusastra 2014),.
KESIMPULAN
Padi hibrida hingga saat ini belum berkembang di wilayah kajian, karena petani
belum yakin dan belum melihat secara nyata kelebihan padi hibrida dibandingkan
padi inbrida. Rataan produktivitas padi hibrida saat pelaksaan GP-PTT tahun
2015 di tingkat petani, harga GKP, rendemennya lebih rendah dibandingkan padi
inbrida. Selain itu, peningkatan hasil GKP pada display, dan GP-PTT padi hibrida
tidak berkorelasi dengan sistem penerapan teknologi PTT padi sebelum atau
setelah program GP-PTT Padi tahun 2015. Persepsi terhadap permasalahan dan
hambatan sistem usahatani padi hibrida dengan rataan skor persepsi pada aspek
teknis - benih, panen dan pasca panen (skor 3 : memahami), teknis budidaya, dan
sosial ekonomi (skor : 2,8 : menuju memahami), dan aspek kebijakan (skor : 1,6 :
menuju kurang memahami).
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RICE SUPERIOR SEED PRODUCTION AREA IDENTIFICATION
SEMARANG CENTRAL JAVA
Jauhari Sodiq and Joko Triastono
Institute for Agricultural Technology Central Java
ABSTRACT
Central Java is one of the provinces with a rice-producing centers of production
in 2013 amounted to 10,199,015 tons . Production is obtained from rice harvested
area 1,779,244 ha . One important factor in achieving rice production is the use
of new seed varieties ( VUB ) and quality seeds are labeled . There fore , the
availability of seed labeled VUB in adequate amounts and in accordance with the
time it takes is the main condition for achieving an increase in rice production .
Identify the activities and characteristics of seed rice is done using a site survey
questionnaire respondents tersetruktur number 75 seed in the region of Semarang ,
Central Java Province in May s / d in July 2013 . Descriptive data analysis method
by using statistical tabulation ( range , number and average) . Production of rice
seeds produced by all producers in Central Java in 2012 was as much 54412.645
tons . Contribution to the total production of seed producers of rice in Central
Java is the largest state in the amount of 51 % and a private manufacturer that
is equal to 46 % , while the contribution of government manufacturers only 3
% as many 1632.717 tons . Of these , the production of seeds produced from
seed center (BBI / BBU) is as much as 327.484 tons or by 0.7 % , while the
contribution of seed production by UPTD ( first Seed Maid ) Semarang region
as much as 183 320 ton.Varietas Ciherang position in the distribution of seeds
the highest number ( 54.5 % ) the principal amount of seed that is class and class
48,700 kg 46,000 kg disseminate seed number , seed varieties Mekongga class
principal amount of 43.500 kg and class scatter some 7,500 kg of seed . While
there varieties Situbagendit class scatter some 7,500 kg of seeds , varieties IR - 64
class scatter some 3,565 kg of seeds , extension seed varieties Membramo class
number and variety Cigelis 2,000 kg class extension seed number 3.5000 kg .
In addition to consideration of the characteristics of high-yielding rice varieties
, the market conditions were quite influential in the area of seed distribution and
demand in the area of Semarang.
Keywords : Characterization , Production , Seed Rice
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ABSTRAK
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi sentra produksi padi dengan
produksi pada tahun 2013 sebesar 10.199.015 ton . Produksi diperoleh dari luas
panen padi 1.779.244 ha. Salah satu faktor penting dalam pencapaian sasaran
produksi padi adalah penggunaan benih varietas unggul baru (VUB) dan benih
bermutu yang berlabel. Oleh karena itu, ketersediaan benih VUB berlabel dalam
jumlah yang memadai dan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan merupakan
syarat utama untuk mencapai peningkatan produksi padi. Kegiatan Identifikasi dan
Karakteristik perbenihan padi dilakukan survey lokasi menggunakan kusioner
tersetruktur sejumlah 75 responden di wilayah kerja perbenihan Semarang
Propinsi Jawa Tengah bulan Mei s/d Juli 2013. Metode diskriptif dengan Analisis
data menggunakan statistik tabulasi (kisaran, jumlah dan rata-rata). Produksi benih
padi yang dihasilkan oleh seluruh produsen di Jawa Tengah pada tahun 2012 adalah
sebanyak 54.412,645 ton. Kontribusi produsen terhadap total produksi benih padi
di Jawa Tengah terbesar adalah BUMN yaitu sebesar 51 % dan produsen swasta
yaitu sebesar 46 %, sedangkan kontribusi dari produsen pemerintah hanya 3 % yaitu
sebanyak 1.632,717 ton. Dari jumlah tersebut, produksi benih yang dihasilkan dari
BBI/BBU adalah sebanyak 327,484 ton atau sebesar 0,7%, sedangkan kontribusi
produksi benih oleh UPTD (dulu Balai Benih Pembantu/BBP) wilayah semarang
sebanyak 183.320 ton.Varietas Ciherang menempati posisi sebaran benih dalam
jumlah terbanyak (54.5%) yaitu kelas benih pokok sejumlah 48.700 kg dan
kelas benih sebar sejumlah 46.000 kg, Varietas Mekongga kelas benih pokok
sejumlah 43.500 kg dan kelas benih sebar sejumlah 7.500 kg. Sedangkan varietas
situ bagendit kelas benih sebar sejumlah 7.500 kg, Varietas IR-64 kelas benih
sebar sejumlah 3.565 kg, Varietas Membramo kelas benih sebar sejumlah 2.000 kg
dan Varietas Cigelis kelas benih sebar sejumlah 3.5000 kg. Selain pertimbangan
karakteristik varietas padi unggul, Kondisi pasar ternyata cukup berpengaruh
dalam area pendistribusian dan permintaan benih di wilayah semarang.
Kata Kunci: Karakterisasi, Produksi, Perbenihan Padi
PENDAHULUAN
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi sentra produksi padi dengan
produksi pada tahun 2012 sebesar 10.199.015 ton . Produksi diperoleh dari luas
panen padi 1.779.244 ha (Tamtomo, 2013). Jika diasumsikan kebutuhan benih
padi masing-masing sebesar 25 kg, maka kebutuhan benih padi di Jawa Tengah
adalah sebesar 44.481 ton. Pada tahun 2013, Provinsi Jawa Tengah menetapkan
target produksi padi sebanyak 10.234.909 ton atau hanya naik 0,35 % dari tahun
sebelumnya (2013) dengan sasaran tanam seluas 1,893.684 ha, yang berarti akan
membutuhkan benih sebanyak 47.342.100 kg
Salah satu faktor penting dalam pencapaian sasaran produksi padi adalah
penggunaan benih varietas unggul baru (VUB) dan benih bermutu yang berlabel.
Oleh karena itu, ketersediaan benih VUB berlabel dalam jumlah yang memadai
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dan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan merupakan syarat utama untuk
mencapai peningkatan produksi padi. Program pemerintah yang saat ini sedang
dilakukan dalam kaitannya dengan penggunaan benih bermutu antara lain adalah
: (1) Penelitian dan pelepasan varietas unggul; (2) Peningkatan produktivitas
melalui peningkatan mutu benih; (3) Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU);
dan (4) Bantuan benih dari Cadangan Benih Nasional (CBN) (Suwandi, 2012).
Produksi dan penyaluran benih padi di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh
245 produsen dan 107 penyalur resmi (Efendi, 2013). Produsen benih di Jawa
Tengah terdiri dari produsen swasta, BUMN seperti PT Sang Hyang Seri dan PT
Pertani, serta produsen milik pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun
kabupaten. Untuk pemerintah pusat, saat ini sedang dirintis pengembangannya
oleh BPTP Jawa Tengah yaitu Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS), kemudian
milik pemerintah provinsi yaitu Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
(BBTPH) dan Kebun Benih Padi (KBP), dahulu Balai Benih Induk (BBI) dan
Balai Benih Utama (BBU), serta milik pemerintah kabupaten yaitu UPTD
perbenihan yang dahulu Balai Benih Pembantu (BBP). Untuk mengetahui
bagaimana lembaga tersebut (terutama BBTPH dan KBP) dalam memenuhi
kebutuhan benih padi, telah dilakukan pengkajian identifikasi perbenihan padi.
Kajian yang dimaksud terutama terkait dengan potensi dan permasalahan yang
dihadapi dalam penyediaan benih padi. Hal ini dimaksudkan agar peta kinerja
dalam penyediaan benih padi dari lembaga tersebut dapat diketahui secara pasti,
sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan dalam
pengembangan sistem perbenihan, khususnya di Jawa Tengah.
METODOLOGI
Identifikasi produksi perbenihan dilakukan di wilayah kerja kelembagaan
perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (B2TPH Prop. Jawa tengah di
Wilayah Semarang dan Pati. Waktu pengkajian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan,
yaitu dari bulan Maret sampai dengan Juni 2013. Bahan penelitian adalah lembaga
perbenihan padi BBTPH dan KBP yang dikelola oleh Dinas pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah. Jumlah BBTPH dan KBP yang
disurvei terdiri dari BBTPH Wilayah Semarang terdiri dari 7 KBP. Metode yang
digunakan adalah survei melalui wawancara dan FGD dengan pimpinan lembaga
atau staf yang ditugaskan sebagai partisipan.
Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder
yang relevan diambil dari laporan-laporan kelembagaan perbenihan dan instansi
terkait. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan FGD dengan
menggunakan kuisioner terstruktur. Analisis data yang terkait dengan karakteristik
kelembagaan perbenihan dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif
menggunakan tabel, grafik, dan bahan peta kelembagaan BBTPH dan KBP.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Kelembagaan Perbenihan Di Jawa Tengah
Gambar 1. Wilayah kerja dan profil B2TPH Provinsi Jawa Tengah

Kelembagaan perbenihan merupakan sarana institusi untuk menyikapi
bagaimana pemenuhan kebutuhan benih yang berkelanjutan baik kuantitas maupun
kualitas. Dilaporkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Jawa Tengah, 2009, bahwa wilayah kerja kelembagaan perbenihan
Tanaman Pangan dan Hortikultura (B2TPH) Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah terdapat di 3 zona , yaitu UPTP B2TPH
Wilayah Banyumas meliputi 7 unit kerja, UPTD B2TPH Wilayah Semarang
meliputi 10 unit kerja dan UPTD B2TPH Wilayah Surakarta 8 unit kerja lokasi
perbenihan.
Identifikasi dan Karakterisasi Perbenihan di Wilayah Semarang
Kelembagaan perbenihan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Jawa Tengah UPTD B2TPH wilayah Semarang terdiri dari
10 lokasi wilayah kerja kebun benih seperti yang tersaji pada tabel 1. Kebun
UPTD perbenihan wilayah Semarang berstatus badan hukum di 2 wilayah kerja
yaitu Kebun Benih Palawija Kalinyamat UPTD Pembibitan Tanaman pangan
dan Hortikultura kabupaten Jepara yang berdiri sejak tahun 1960 dan bertugas
mempersiapkan lokasi/lahan untuk menghasilkan benih/bibit padi, palawija
dan hortikultura. Mempersiapkan kaji terap varietas unggul dan teknologi baru,
menyediakan kebutuhan benh/bibit padi, paalawija dan hortikultura. Melaksanakan
pemasaran benih yg lulus uji dan bersertifikasi dan UPTD Pembibitan Tanaman
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pangan dan Hortikultura yang berlokasi di JL. Karanggeneng Indah No 6 Gunung
Pati, Kab Semarang. Berdiri sejak tahun 2003 dan bertugas sebagai penghasil
benih padi dan palawija klas BD, BP, tempat observasi dan penyuluhan, serta
sebagai sumber pendapatan asli daerah.
Tabel 1. Luas lahan, Status Pengairan dan Waktu Produksi Benih Wilayah Kerja
UPTD Perbenihan Semarang 2013
Kebun benih
KBP. Kalinyamat
KBP. Sendang Sikucing
KBP. Wonoketingal
KBP. Winong II
KBP. Banyubiru
KBP. Ketitang
KBP. Sonobijo

Luas lahan
(Ha)
11.7
18.5
8
6.5
5
7
6

Setatus Pengairan
teknis
teknis
Semi teknis
teknis
teknis
teknis
teknis

Waktu Produksi
benih/ Tahun
2 musim tanam
2 musim tanam
2 musim tanam
2 musim tanam
2 musim tanam
2 musim tanam
2 musim tanam

Sumber: Data Primer 2013

Kondisi luas sebaran lahan kegiatan produksi perbenihan padi wilayah
Semarang memberikan gambaran cukup bervarisasi. Dari 10 wilayah perbenihan
padi, UPTD Balai Benih Padi Palawija dan UP3 Sambong yang berlokasi di
Kecamatan Sambong Kabupaten Blora memberikan angka tertinggi yaitu 22.5
Ha. Dan terendah KBP Banyubiru dengan luas lahan perbenihan padi 5 Ha.
Keseluruhan luas lahan perbenihan di 10 wilayah Semarang rata-rata 22.2 Ha.
Status pengairan lahan perbenihan 9 wilayah pebenihan Semarang berpengairan
irigasi teknis, sedangkan 1 wilayah yaitu KBP. Wonoketingal berpengairan
semiteknis. Kondisi status irigasi tersebut memberikan kontribusi kegiatan
usaha perbenihan rata-rata 2 kali musim tanam dalam setahun. Optimalisasi
lahan perbenihan diperlukan ketersediaan air yang cukup sehingga dukungan
pembangunan infrastruktur jaringan irigasi sangat dibutuhkan baik bersifat
pemeliharaan maupun pembangunan fisik baru. Upaya ini ditempuh untuk
memfasilitasi pemenuhan kebutuhan perbenihan padi di wilayah Semarang.
Kinerja , Produksi, Distribusi dan Stok Benih Wilayah UPTD Perbenihan
Semarang.
Kegiatan pendistribusian benih padi wilayah Semarang di laksanakan 10
UPTD kebun benih bersertifikat yang meliputi 7 varietas padi unggul yaitu V.
Inpari-13 kelas benih pokok sejumlah 1500 kg yang di produksi Kebun Benih
Kalinyamat Jepara dan kelas benih sebar sejumlah 20.480 kg diproduksi oleh
KBP Ketitang. Padi unggul varietas ciherang masih cukup banyak diminati
oleh petani sentra padi di wilayah kerja kebun benih semarang, karena varietas
padi cukup lama di kenal, adaptif, tinggi dan rasa cukup pulen serta diterima
dipasaran. Terbukti bahwa padi Varietas Ciherang menempati posisi sebaran benih
dalam jumlah terbanyak (54.5%) yaitu kelas benih pokok sejumlah 48.700 kg
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dan kelas benih sebar sejumlah 46.000 kg yang diproduksi oleh 4 kebun benih.
Wilayah semarang Varietas padi Mekongga menempati posisi sebaran varietas
urutan ketiga, terdiri dari kelas benih pokok sejumlah 43.500 kg dan kelas benih
sebar sejumlah 7.500 kg. Sedangkan varietas unggul lainya yaitu situ bagendit
kelas benih sebar sejumlah 7.500 kg, Varietas IR-64 kelas benih sebar sejumlah
3.565 kg, Varietas Membramo kelas benih sebar sejumlah 2.000 kg dan Varietas
Cigelis kelas benih sebar sejumlah 3.5000 kg. Selain pertimbangan karakteristik
varietas padi unggul, Kondisi pasar ternyata cukup berpengaruh dalam area
pendistribusian dan permintaan benih di wilayah semarang.
Tabel 2. Realisasi Kelas Benih (Kg) Yang di Produksi Wilayah kerja UPTD
Perbenihan Semarang Tahun 2012/2013
Varietas
Ciherang
IR-64
Situbagendit
Mekongga
Membramo
Cegeulis
Inpari-13

BS
-

Kelas Benih
BD
BP
48.700
43.000
1.500

BR
46.040
3.565
7.500
7.035
2.000
3.500
20.480

Sumber: Analisa data primer 2013

Realisasi ketersediaan benih stok padi unggul bersertifikat yang ada di
wilayah kerja 3 UPTD perbenihan dan 7 wilayah kerja kebun benih wilayah
semarang sampai bulan Juni 2013 masing-masing varietas memberikan keragaan
jumlah dan kelas benih yang berbeda berdasarkan peta kebutuhan benih yang
ada diwilayah semarang. Ketersediaan benih padi Ciherang menempati urutan
tertinggi (48.8%) dengan kelas benih pokok sejumlah 43.300 kg dan kelas benih
sebar sejumlah 27.200 kg yang di produksi oleh 4 kebun benih seperti pada tabel
2. Permintaan varietas IR-64 di sebagaian sentra padi wilayah kerja Semarang
masih cukup tinggi. Selain mempunyai keunggulan karakterisasi varietas
ketersediaan benih mudah di dapat dipasaran dan kios-kios benih. Terlihat
ketersediaan Varietas IR-64 menempati urutan kedua dengan kelas benih pokok
sejumlah 28.980 kg. Ketersediaan benih unggul lain seperti Varietas mekongga
menghasilkan ketersediaan kelas benih pokok sejumlah 20.280 kg, Situbagendit
kelas benih pokok 24.145 kg dan kelas benih dasar 90 kg. Sedangkan benih padi
varietas Cigelis menghasilkan ketersediaan kelas benih sebar sejumlah 2.500
kg (1.7%). Di tinjau ketersediaan kelas benih, produksi kelas benih pokok lebih
tinggi dari kelas yang lain. Berdasarkan laporan BPSB Jawa tengah th 2011,
Tingginya produksi kelas benih pokok ini di sebabkan tingkat pengetahuan dan
keinginan petani dan penagkar benih untuk mendapatkan benih dengan tingkat
kemurnian yang tinggi, selain itu kelas benih sebar di rasa kurang menguntungkan
karena harga benih dipasaran Cukup rendah dengan adanya produk BUMN yang
bersubsidi.
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Upaya peningkatan hasil produksi benih padi unggul telah dilakukan melalui
penyebaran varietas unggul baru yang dimaksudkan untuk dilakukan penggantian
varietas lama, namun demikian upaya penggantian varietas tersebut tidak mudah
karena sebagian produsen atau penangkar kurang berminat dalam memproduksi
benih yang tidak disukai oleh petani. Berbagai alasan telah terungkap diantaranya
rasa beras pera, kurangnya kualitas dan mutu benih salah satu VUB yang diterima.
Kondisi ini mengakibatkan keengganan petani untuk beralih pada penggunaan
VUB tertentu. Dari tabel 5. Realisasi kinerja produksi benih wilayah Semarang di
menunjukan bahwa penangkar benih padi unggul kelas benih pokok memberikan
angka tertinggi (50.2%), diikuti benih kelas sebar sebanyak 28.6 % dan kelas
benih dasar 21.4 2%. Produksi benih padi Varietas Ciherang kelas benih pokok
menempati posisi tertinggi sejumlah 47.400 kg yang diusahakan pada lahan
seluas 21 Ha dan kelas benih sebar 60.800 kg di usahakan pada lahan seluas 14
Ha. sedangkan padi unggul Varietas Mekongga yang diusahakan pada lahan seluas
21.5 Ha menempati urutan kedua dengan kelas benih pokok sejumlah 46.535 kg,
kelas benih dasar 6.000 kg serta kelas benih sebar sejumlah 2.000 kg
Tabel 3. Realisasi Varietas Padi Unggul Yang di Produksi Wilayah kerja UPTD
Perbenihan Semarang Tahun 2009 s/d 2013
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Varietas Padi unggul
Ciherang
IR-64
Situbagendit
Mekongga
Pepe
Membramo
Cegeulis
Cibogo
Inpari-13
Inpari-6
Inpari-10
Inpari-1

Realisasi (%)
44,12
18,88
11,36
8,22
0,58
0,76
0,32
0,62
2,24
0,44
0,04
2,54

Sumber: data primer

Produksi benih padi varietas unggul varietas lain menunjukkan kinerja
produksi lebih rendah yaitu Varietas Inpari-13 kelas benih pokok sejumlah 32.400
kg di usahakan pada lahan seluas 12 Ha dan kelas benih dasar sejumlah 15.000
kg seluas 5 Ha. Sedangkan padi unggul Varietas Situ bagendit kelas benih sebar
sejumlah 6.000 kg dan Varietas Cigelis kelas benih sebar sejumlah 3.500 kg
yang di usahakan masing –masing area lahan seluas 1 Ha. Padi varietas Inpari-13
dan Varietas membramo termasuk permintaan benih padi oleh petani bukan
varietas dominan. Di tinjau dari ketersediaan produksi benih padi unggul yang
di hasilkan.,benih padi varietas dominan yang berkembang adalah Ciherang dan
mekongga dengan hasil produksi seperti yang tersaji pada tabel 45, sedangkan
varietas unggul lain diusahakan pada sebagian petani yang bukan merupakan
permintaan benih unggul dominan.
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Pergeseran dominasi benih varietas unggul padi di sebabkan karena
terjadinya proses sebaran dan kebutuhan VUB yang dilepas (Efendi, A. 2013).
Disamping itu fenomena alam dan jumlah sebaran kebutuhan benih ini merupakan
pengaruh nyata terhadap tingkat ketersediaan benih di tingkat lapang. Besarnya
kebutuhan akan permintaan benih varietas unggul padi memberikan gambaran
dominan produksi benih padi yang dihasilkan.
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, 2013 melaporkan bahwa realisasi
produksi benih padi di wilayah semarang pada lima tahun terakhir dari semua
kelas benih menunjukkan tingkat perbedaan dari ragam varietas maupun hasil
paroduksi benih yaitu tahun 2013 hasil produksi terendah sejumlah 221.240 ton.
gabah kering benih (GKB), dikuti tahun 2008 memberikan hasil produksi hasil
gabah kering benih (GKB) sejumlah 256090 (GKB), dan tahun 2010 menghasilkan
produksi benih padi tertinggi sejumlah 604.137.6 ton gabah kering benih (GKG)
diikuti produksi benih GKG tahun 2011 sejumlah 432.540,6 ton (GKG) dan tahun
2009 sejumlah 470.519 ton (GKG)., Jumlah produksi benih yang dihasilkan
menunjukkan perbedaan jumlah. Besarnya kebutuhan akan permintaan benih
varietas unggul padi memberikan gambaran dominan produksi benih padi yang
dihasilkan seperti tersaji pada tabel 4.
Hasil produksi padi unggul varietas Ciherang masih mendominasi dari
lima tahun terakhir di banding dengan varietas yang lain dengan angka kisaran
24.4 -52.7%, diikuti varietas IR-64 dengan angka kisaran 1.6-41.3% dan varietas
Situbagendit 3.4-19.2 %, serta diikuti hasil produksi benih varietas lainya dari
keseluruhan jumlah produksi benih yang ada seperti tersaji pada tabel 5. Pergeseran
dominasi benih varietas unggul padi di sebabkan karena terjadinya proses sebaran
dan kebutuhan VUB yang dilepas. Disamping itu fenomena alam dan jumlah
sebaran kebutuhan benih merupakan pengaruh nyata terhadap tingkat ketersediaan
benih di tingkat lapang. Lebih lanjut (Baihaki, A. 2008). Memberi penjelasan
diantara teknologi yang telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan
mutu produk adalah varietas unggul. Namun manfaat dari teknologi tersebut akan
dapat dirasakan oleh konsumen hanya apabila benih bermutu dari varietas unggul
tersebut tersedia bagi petani.
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Tabel 4. Trend Produksi Benih Padi Varietas Unggul di UPT Perbenihan Wilayah
Semarang
Varietas

Tahun Produksi (t/ha)
2009

2010

2011

2012

2013

Ciherang

135,13

229,288

227,537

105,602

108,24

IR-64

105,81

128,442

65,647

57,768

3,565

4,43

5,53

0

0

0

5

6,229

103,473

83,059

54,535

5,72

0

0,86

6,625

0

Inpari-13

0

0,75

1,48

42

47,4

Situbagendit

0

73,152

113,006

83,157

7,5

Conde

0

21,11

19,94

0

0

Cegeulis

0

1,524

3,248

3,5

0

Ciboga

0

2,911

0

0

0

Inpari-6

0

0,622

12,765

0

0

Inpari-1

0

0

6,363

50,83

0

Inpari-10

0

0,695

0

0

0

Ciherang

52,7

48,7

45,9

24,4

48,9

IR-64

41,3

27,3

10,8

13,4

1,6

Pepe

1,7

1,2

0

0

0

Mekongga

1,7

1,3

17,1

19,2

1,8

Membramo

2,2

0

0,1

1,5

0

Inpari-13

0

0,2

0,2

9,7

1,1

Situbagendit

0

15,5

18,7

19,2

3,4

Conde

0

4,5

3,3

0

0

Cegeulis

0

0,3

0,5

0,8

0

Ciboga

0

0,6

0

0

0

Inpari-6

0

0,1

2,1

0

0

Inpari-1

0

0

1,1

11,7

0

Inpari-10

0

0,2

0

0

0

Pepe
Mekongga
Membramo

Sumber: Analisis data primer 2013
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Tabel 5. Tren Produksi Kelas Benih Padi Varietas Unggul di UPT Perbenihan
Wilayah Semarang
Klas Benih

Tahun

FS

SS

Jumlah (kg)
ES

2009

5040

241050

0

246090

2010

5830

214310

0

220140

20101

3200

160501,6

0

163701,6

2012

3265

189994,6

0

193259,6

2013

0

137875

73865

Realisasi

1.7%

91.2%

7.1%

211740

Sumber. Data primer

Realisasi produksi kelas benih padi di wilayah Semarang pada lima tahun
terakhir menunjukkan tingkat perbedaan jumlah dari ragam varietas maupun hasil
paroduksi benih (BPSB) 2013. Hasil produksi kelas benih dasar memberikan
peringkat terendah sejumlah 17.335 ton gabah kering benih (GKB) dengan
tingkat realisasi 1.7%, dikuti produksi kelas benih sebar sejumlah 73.865 ton
gabah kering benih (GKB) dengan tingkat realisasi 7.1%. sedangkan produksi
kelas benih tertinggi adalah benih pokok sejumlah 943.731,2 ton gabah kering
benih (GKB) dengan tingkat realisasi 91.2%. Realisasi kebutuhan kelas benih
wilayah Semarang pada tiap tahunnya didominasi kelas benih pokok (SS), diikuti
benih kelas Sebar (ES) dan urutan ketiga benih kelas Dasar (FS) seperti yang
tersaji tabel 7. Pertimbangan besarnya permintaan benih kelas SS ( benih pokok)
di tingkat pengguna cukup beralasan. yaitu tingginya produksi kelas benih pokok
ini di sebabkan tingkat pengetahuan dan keinginan petani dan penangkar benih
untuk mendapatkan benih dengan tingkat kemurnian yang tinggi, serta kemudahan
dalam mendapatkan persediaan benih sumber (Tamtomo, H. 2013).
KESIMPULAN
1.

Produksi benih oleh UPTD milik Dinas Pertanian tingkat Kabupaten (Balai
Benih Pembantu/BBP) sebanyak 1.305,233 ton atau sebesar 2,3 %. Dari
pelaku produsen benih yang ada di Jawa Tengah.

2.

Lembaga produsen benih padi yang aktif di wilayah kerja UPTD (Balai Benih
Pembantu perbenihan Semarang Jawa Tengah sebanyak 7 (tujuh) produsen.
Produksi benih yang dihasilkan UPTD ( Balai Benih Pembantu/BBP) wilayah
Semarang sebanyak 183.320 ton.Varietas Ciherang menempati posisi sebaran
benih dalam jumlah terbanyak (54.5%) yaitu kelas benih pokok sejumlah 48.7
ton dan kelas benih sebar sejumlah 46. ton, Varietas Mekongga kelas benih
pokok sejumlah 43.5 ton dan kelas benih sebar sejumlah 7.5 kg. Sedangkan
varietas situ bagendit kelas benih sebar sejumlah 7.5 ton, Varietas IR-64 kelas

1148

Sodik dan Triastono : Rice Superior Seed Production Area Identification Semarang....

benih sebar sejumlah 3.6 ton, Varietas Cigelis kelas benih sebar sejumlah 3.5
ton. dan Varietas Membramo kelas benih sebar dihasilkan paling rendah yaitu
sejumlah 2.0 ton.
3.

Produksi benih lima tahun terakhir berdasarkan kelas benih , produksi kelas
Benih Dasar (BD/FS) sebanyak 17.4 ton (1,7 % dari total produksi), kelas
Benih Pokok (BP/SS) sebanyak 943,7 ton (91,2%) dan Produksi kelas benih
sebar (ES) 73,9 ton (7,1 %).
UCAPAN TERIMAKASIH:
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PENDAPATAN USAHATANI MENGGUNAKAN VARIETAS UNGGUL
BARU PADI (INPARI) DI LAHAN IRIGASI KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
Waluyo dan Suparwoto
Peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan
Jl. Kol.H. Burlian KM 6 Palembang. Tlp : (0711) 410155; Fax: (0711)411845)
Email: waluyo240@yahoo.com
ABSTRACT
Farming income using new superior variety of rice (Inpari) in the land of
irrigation district Ogan Komering Ulu East South Sumatra. The success of
rice cultivation is not only determined by the selection of appropriate varieties,
but conformity to environmental factors is a major determinant in increasing the
productivity and income of farmers. New varieties are very large in efforts to
increase national rice production. New varieties of rice (VUB) is a technology
package that can markedly increase the production and income of farmers in
particular. During this time Ciherang paddy fields planted continuously in the
district of East OKU. Planting a particular variety is continuously can cause
yield reduction. Assessment of the performance of new varieties (VUB), and as a
comparison Ciherang been conducted in the village of irrigated land Sincere Ayu
Belitang Madang Raya Subdistrict, Ogan Ogan Ulu Timur (OKUT), South Sumatra
province, in the spring of 2015. gadu participatory assessment , in the paddy field
farmer in a 2 hectare expanse of 50 hectares. Three new varieties (VUB), planted
and managed through the approach of Integrated Crop Management (ICM), by
implementing components of quality seeds, young seedlings age <21 days, the
number of seeds 1-2 seeds / hole, planting legowo, balanced fertilization, control
pests and diseases in an integrated manner. Objective of the assessment was to
determine the increase in rice productivity and income of farmers through the
appearance of several new varieties (VUB) Inpari compared to the varieties used
by farmers in irrigated lands. Variable yield and yield components were observed
at harvest, analyzed and compared against the results Ciherang varieties produced
by farmers around the assessment. The study showed that the average grain yield
obtained for Inpari 6, Inpari 22 Inpari 30, and Ciherang a row by 7.5 t / ha; 7.0
t / ha; 7.3 t / ha and 6.6 t / ha. Compared Ciherang, production tested varieties
increased by over 10%, while profits of farming also increased by about 15%.
Based on the results of this assessment shows that the third production Inpari
6, Inpari 22, and Inpari 30, to be developed in the village of Tulus Ayu Belitang
Madang Raya, Subdistrict, (OKUT), South Sumatra.
Keywords: Productivity, VUB and irrigated fields
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ABSTRAK
Keberhasilan budidaya tanaman padi tidak hanya ditentukan oleh pemilihan
varietas yang tepat, tetapi kesesuaian terhadap faktor lingkungan merupakan
penentu utama dalam meningkatkan produktivitasnya dan pendapatan petani.
Varietas unggul baru sangat besar dalam usaha peningkatan produksi padi nasional.
Padi varietas unggul baru (VUB) merupakan salah satu paket teknologi yang nyata
dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani khususnya. Selama ini padi
sawah varietas Ciherang ditanam secara terus menerus di kabupaten OKU Timur.
Penanaman suatu varietas tertentu secara terus menerus dapat menyebabkan
penurunan hasil. Pengkajian keragaan varietas unggul baru (VUB), dan sebagai
pembanding varietas Ciherang telah dilakukan di lahan sawah irigasi desa
Tulus Ayu Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur (OKUT), provinsi Sumatera Selatan, pada musim gadu 2015. Pengkajian
dilakukan secara partisipatif, di lahan sawah petani seluas 2 hektar pada hamparan
50 hektar. Tiga varietas unggul baru (VUB), yang ditanam dan dikelola melalui
pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu(PTT), dengan menerapkan komponen
benih berkualitas, bibit muda umur < 21 hari, jumlah bibit 1-2 bibit /lubang, tanam
legowo 4:1, pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit secara
terpadu. Tujuan pengkajian adalah mengetahui peningkatan produktivitas padi
dan pendapatan petani melalui penampilan beberapa varietas unggul baru (VUB)
varietas Inpari dibandingkan dengan varietas yang digunakan oleh petani di
lahan irigasi. Variabel hasil dan komponen hasil diamati saat panen, dianalisis dan
dibandingkan terhadap hasil varietas Ciherang yang diproduksi petani disekitar
pengkajian. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa rata-rata hasil gabah yang
diperoleh varietas Inpari 6, Inpari 22, Inpari 30, dan varietas Ciherang berturutturut sebesar sebesar 7,5 t/ha; 7,0 t/ha; 7,3 t/ha dan 6,6 t/ha. Dibanding varietas
Ciherang, produksi varietas unggul yang diuji meningkat lebih 10%, sementara
keuntungan usahatani juga meningkat sekitar 15 %. Berdasarkan hasil pengkajian
ini terlihat bahwa produksi ketiga varietas Inpari 6, Inpari 22, dan Inpari 30,
layak untuk dikembangkan di desa Tulus Ayu Kecamatan Belitang Madang Raya,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Sumatera Selatan.
Kata kunci: Produktivitas, VUB padi dan sawah irigasi
PENDAHULUAN
Padi merupakan komoditi tanaman pangan yang kebutuhannya cendrung meningkat
setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dengan demikian
dari sisi ketahanan pangan nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis.
Komoditi padi memiliki fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pokok karbohidrat
masyarakat.
Berbagai penyebab rendahnya produktivitas padi sawah antara lain potensi
genetik daya hasil varietas rendah, tingginya faktor biotik (hama dan penyakit)
dan abiotik (kekeringan), degradasi kesuburan tanah serta penurunan input
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produksi terutama pupuk. Salah satu Kendala dalam peningkatan produksi padi
adalah terbatasnya potensi genetik varietas padi yang dibudidayakan. Oleh karena
itu, diperlukan varietas-varietas unggul baru yang berdaya hasil tinggi.
Pada kondisi agroekologi, sangat sulit untuk mendapatkan suatu varietas
unggul yang sesuai untuk seluruh agroekologi sehingga perlu dikembangkan
varietas spesifik lokasi yang memiliki kriteria sebagai varietas unggul, antara
lain berpotensi hasil tinggi, umur genjah serta tahan terhadap hama dan penyakit
(Suherman et al.1993). Pada kondisi agroekologi yang lebih spesifik, varietasvarietas yang beradaptasi spesifik relatif lebih mudah diperoleh.
Penyediaan varietas unggul memegang peranan penting yang menonjol
diantaranya, teknologi-teknologi yang dihasilkan melalui penelitian, baik dalam
kontribusinya terhadap peningkatan hasil per satuan luas maupun sebagai salah
satu komponen utama dalam pengendalian hama dan penyakit (Puslitbang
Tanaman Pangan, 1993). Selain itu varietas unggul dinilai mudah diadopsi petani
dengan tambahan biaya yang relatif murah dan memberikan keuntungan langsung
kepada petani (Puslitbang Tanaman Pangan, 2000). Dengan semakin banyaknya
varietas unggul yang dilepas, petani lebih banyak mempunyai pilihan akan varietas
yang sesuai dengan keinginan dan spesifik wilayahnya. Hal ini akan memperluas
keragaman genetik tanaman di lapangan sehingga dapat menekan resiko terjadinya
ledakan hama dan penyakit tertentu.
Walaupun telah dilepas cukup banyak varietas unggul, namun varietas
unggul spesifik lokasi masih kurang sehingga perlu dikembangkan varietas yang
spesifik lokasi dalam jangka pendek. Salah satu tahap dalam menghasilkan varietas
unggul adalah melakukan uji multilokasi. Melalui pengujian ini diharapkan
dapat diidentifikasi varietas-varietas yang memliliki daya adaptasi terhadap
lingkungan tumbuh yang luas maupun lingkungan tumbuh spesifik dilihat dari
aspek iklim, jenis tanah, kondisi cekaman biotik dan abiotik. Tujuan pengkajian
adalah mengetahui peningkatan produktivitas padi dan pendapatan petani melalui
penampilan beberapa varietas unggul baru (VUB) varietas Inpari dibandingkan
dengan varietas yang digunakan oleh petani di lahan irigasi.
BAHAN DAN METODE
Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Tulus Ayu Kecamatan Belitang Madang Raya,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) Sumatera Selatan di lahan petani
pada April-Oktober 2015. Lokasi dan petani dipilih secara sengaja. Petani yang
terlibat 8 orang dengan luas demplot 2 hektar. Jumlah varietas unggul yang dikaji
sebanyak 4 varietas yaitu Inpari 6, Inpari 22, Inpari 30, dan Ciherang sebagai
pembanding.
Sebelum kegiatan dimulai terlebih dahulu petani peserta diberi arahan
tentang komponen teknologi yang akan dilaksanakan di lapangan. Komponen
teknologi antara lain: penggunaan varietas unggul, benih bermutu, umur bibit tidak
lebih dari 21 hari setelah semai (HSS), sistem tanam legowo 4:1 (50 cm x 12,5
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cm x 25 cm), jumlah bibit 2-3 batang/rumpun. Pemupukan P dan K berdasarkan
Perangkat Uji Tanah sawah (PUTS), pupuk N berdasarkan Bagan Warna Daun
(BWD), pengairan secara berselang, dan dibuat tanggul keliling agar air tidak
mengalir pada daerah yang lebih rendah. Pupuk yang digunakan 200 kg Urea, 100
kg SP-36 dan 50 kg KCl/ha, dan pemberian pupuk petroganik 500 kg/ha. Pupuk
urea diberikan 1/3 saat tanam, pupuk Sp-36 dan KCl diberikan sekaligus. Pupuk
susulan urea diberikan dengan melihat hasil pengukuran alat bagan warna daun
(BWD) dimana daun diamati 10 hari sekali untuk menentukan kebutuhan pupuk
urea dan diberikan secara disebar.
Penyulaman dilakukan seminggu setelah tanam, sedangkan penyiangan
pertama dan kedua dilakukan masing-masing pada 21 hari dan 42 hari setelah
tanam. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan mengikuti cara pengendalian
terpadu berdasarkan ambang kendali. Panen dilakukan pada saat padi sudah
menguning lebih 80% matang pada waktu kadar air 20-25%. Tanaman padi
dipanen dengan menggunakan sabit gerigi kemudian dirontokan, selanjutnya
dijemur sampai kadar air 14%.
Penentuan sampel dilakukan secara acak, masing-masing varietas sebanyak
10 tanaman. Data yang dikumpulkan meliputi : tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif, panjang malai, jumlah gabah per malai, jumlah gabah bernas per malai
dan jumlah gabah hampa per malai dan produksi. Hasil gabah diambil dengan
ubinan (4 m x 3 m) sebanyak 3 kali. Metoda yang digunakan adalah pengamatan
langsung di lapangan (observasi) terhadap varietas unggul yang dikaji. Data
yang diperoleh disusun secara tabulasi dan dianalisis dengan uji statistik yaitu uji
kesamaan nilai tengah (uji–t) dengan menggunakan software program SPSS versi
11.5. dan kelayakan finansial usahatani padi meliputi pendapatan bersih dan nilai
BC Ratio menggunakan metoda input-output analisis (Malian, 2004).
(RAVC)
B C ratio = ---------------TVC
Dimana :
BC ratio = Nisbah pendapatan terhadap biaya
P

= Harga jual padi (Rp/kg)

TVC

= Biaya total (Rp/ha/musim)

RAVC

= (Q x P) – TVC

Q

= Total produksi padi (kg/ha/musim)

Dengan keputusan :
BC Ratio > 1, usahatani secara ekonomi menguntungkan
BC Ratio = 1, usahatani secara ekonomi berada pada titik impas
BC Ratio < 1, usahatani secara ekonomi tidak menguntungkan
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Kesuburan Tanah Di lokasi Pengkajian
Desa Tulus Ayu yang terletak di kecamatan Belitang Madang Raya, lahan
yang berpotensi untuk pertanian, dengan kedalaman lapisan olah 15-20 cm
serta kesuburan tanahnya baik. Drainase di desa ini cukup baik, dimana keluar
masuknya air lancar karena saluran yang ada berfungsi dengan baik.
Berdasarkan hasil analisa tanah dengan menggunakan Perangkat Uji Tanah
sawah (PUTS), ternyata dilokasi tersebut tanahnya bereaksi agak masam (pH 5-6),
kandungan N tinggi, fosfor Tinggi dan K sedang, serta C organik sedang. Jika
dilihat dari analisa tanah pH 5-6, tersebut cocok untuk pertumbuhan tanaman padi.
Kandungan N yang ada dalam keadaan tinggi sehingga tidak perlu penambahan
pupuk N yang terlalu banyak, dengan menggunakan Bagan Warna Daun (BWD)
untuk mengefisiensi penggunaan pupuk N , sedangkan pupuk P berada dalam
kondisi tinggi dan K dalam kondisi sedang, sehingga diperlukan penambahan
pupuk K , sesuai dengan rekomendasinya.
Tinggi tanaman (cm)
Tinggi tanaman merupakan salah satu karakter kuantitatif yang dipengaruhi
oleh banyak gen dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Tanaman yang tinggi
cenderung mudah rebah. Karakter tinggi tanaman sering digunakan salah satu
indikasi kesesuaian suatu varietas terhadap lingkungan. Tinggi tanaman yang
dikaji bervariasi rata-rata 101,0 cm sampai 107,2 cm. Tinggi tanaman terpendek
dicapai oleh varietas Inpari 6 yakni 101,0 cm sedangkan tinggi tanaman tertinggi
dicapai oleh varietas Ciherang yakni 107,2 cm. Berdasarkan statistik bahwa tinggi
tanaman varietas Inpari 6 tidak berbeda nyata dengan varietas Inpari 22, namun
ketiga varietas tersebut berbeda nyata dengan varietas Ciherang, seperti disajikan
pada Tabel 1.
Beragamnya tinggi tanaman dari masing-masing varietas yang dikaji
karenakan oleh faktor genetik dari masing-masing varietas dan faktor lingkungan
seperti kesuburan tanah, jarak tanam, keadaan air dan suhu. Tinggi tanaman
merupakan salah satu kriteria tanaman padi, tetapi tinggi tanaman yang tinggi
belum menjamin tingkat produktivitasnya tinggi pula. Tinggi tanaman mempunyai
pengaruh yang besar terhadap hubungan antara panjang malai dengan hasil.
Menurut Yosida (1981), Tanaman yang tumbuh baik mampu menyerap hara
dalam jumlah banyak sehingga pada lingkungan tumbuh yang tersedia haranya
cukup berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas fotosintesa tanaman, sehingga
pertumbuhan dan komponen hasil tanaman meningkat.
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Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman (cm) dan nilai beda beberapa varietas unggul
di lahan sawah irigasi MK 2015
No Varietas
1
2
3
4

Inpari 6
Inpari 22
Inpari 30
Ciherang

Rata-rata tinggi
tanaman (cm)
101.0
103.0
102.0
107.2

Inpari 6
2,0 tn
1,0 tn
6,2*

Nilai Beda
Inpari 22
1,0 tn
4,2*

Inpari 30

5,2*

Keterangan : **= berbeda sangat nyata (probabilitas<0,01)
* = berbeda nyata (probabilitas<0,05)
tn = berbeda tidak nyata (probabilitas>0,05)

Jumlah anakan produktif per rumpun (btg)
Jumlah anakan produktif yang dikaji bervariasi, yang terbanyak dicapai
oleh Inpari 6 yaitu 19,2 batang per rumpun dan anakan yang sedikit dicapai oleh
varietas Ciherang rata-rata 12,5 batang per rumpun. Secara statistik bahwa jumlah
anakan produktif per rumpun dari beberapa varietas yang dikaji menunjukkan
Inpari 6 berbeda sangat nyata dengan varietas Ciherang, dan berbeda nyata dengan
Inpari 22, tetapi tidak berbeda nyata dengan varietas Inpari 30. Sedangkan pada
Inpari 22 berbeda nyata dengan Inpari 30 dan tidak berbeda nyata dengan varietas
Ciherang (Tabel 2). Jumlah anakan produktif merupakan faktor pendukung utama
dalam menentukan potensi hasil padi. Menurut Lesmana et al. (2004), salah satu
faktor yang mempengaruhi produksi tanaman padi tinggi adalah kondisi anakan
produktif yang banyak, selain itu ditentukan juga oleh lingkungan tumbuh yang
dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman yang diturunkan.
Tabel 2. Rata-rata jumlah anakan produktif (btg) dan nilai beda beberapa varietas
unggul di lahan sawah irigasi MK 2015
No Varietas
1
2
3
4

Inpari 6
Inpari 22
Inpari 30
Ciherang

Rata-rata anakan
produktif
19,2
14,8
18,0
12,5

Inpari 6
4.4*
1.2 tn
8.7**

Nilai Beda
Inpari 22
3.2*
2.3 tn

Inpari 30

5.5*

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata (probabilitas<0,01)
* = berbeda nyata (probabilitas<0,05)
tn = berbeda tidak nyata (probabilitas>0,05)
Panjang malai (cm)
Panjang malai dari varietas yang dikaji juga bervariasi dimana panjang malai
terpendek dicapai oleh varietas Inpari 22 yaitu 24,5 cm sedangkan terpanjang
dicapai oleh varietas Inpari 6 yaitu 26,5 cm. Secara statistik panjang malai Inpari
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6 berbeda sangat nyata dengan varietas Ciherang, dan berbeda nyata dengan
Inpari 22, namun tidak berbeda nyata dengan Inpari 30. Sedangkan varietas Inpari
22 tidak berbeda nyata dengan Inpari 30 dan varietas Ciherang. Namun Inpari 30
berbeda nyata dengan varietas Ciherang, seperti disajikan pada Tabel 3. Panjang
malai merupakan faktor pendukung utama untuk potensi hasil (Siregar et al, 1988),
selanjutnya Kamandanu et al (2003) bahwa anakan produktif merupakan salah
satu parameter yang berpengaruh langsung terhadap hasil karena semakin panjang
malai maka jumlah gabah per malai semakin banyak. Hal ini ditunjukkan oleh
varietas Inpari 6 yang mempunyai panjang malai yang terpanjang dibandingkan
varietas lainnya.
Tabel 3. Rata-rata panjang malai (cm) dan nilai beda beberapa varietas unggul
di lahan sawah irigasi, MK 2015
No

Varietas

1
2
3
4

Inpari 6
Inpari 22
Inpari 30
Ciherang

Rata-rata
panjang
malai (cm)
26,5
24,5
25,6
23,6

Nilai Beda
Inpari 6

Inpari 22

Inpari 30

2.0*
0.9 tn
2.9**

1.1tn
0.9 tn

2.0*

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata (probabilitas<0,01)
* = berbeda nyata (probabilitas<0,05)
tn = berbeda tidak nyata (probabilitas>0,05)

Jumlah gabah bernas per malai (butir)
Rata-rata jumlah gabah bernas tertinggi dicapai varietas Inpari 6 terbanyak
yaitu 182,2 dan terendah pada varietas Ciherang sebanyak 140,4 butir. Secara
statistik jumlah gabah bernas per malai varietas Inpari 6 berbeda sangat nyata
dengan varietas Inpari 22 dan Ciherang, tetapi tidak berbeda nyata varietas Inpari
30. Sedangkan Inpari 22 berbeda nyata dengan varietas Inpari 30 namun tidak
berbeda nyata dengan varietas Ciherang. Sedangkan pada varietas Inpari 30
berbeda sangat nyata dengan Varietas Ciherang (Tabel 4).
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Tabel 4. Rata-rata jumlah gabah bernas per malai (butir) dan nilai beda beberapa
varietas unggul di lahan sawah irigasi, MK 2015
No

Varietas

1
2
3
4

Inpari 6
Inpari 22
Inpari 30
Ciherang

Rata-rata jlh
gabah bernas
182.2
150.2
176.4
140.4

Inpari 6
32.0**
5.8 tn
41.8**

Nilai Beda
Inpari 22

Inpari 30

26.2*
9.8 tn

36.0**

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata (probabilitas<0,01)
* = berbeda nyata (probabilitas<0,05)
tn = berbeda tidak nyata (probabilitas>0,05)

Tinggi rendahnya persentase gabah bernas per malai disebabkan oleh
perbedaan tanggapan dan ketahanan tiap varietas terhadap kondisi lingkungan
yang kurang menguntungkan terutama pada fase reproduktif dan pemasakan.
Semakin tinggi persentase gabah bernas maka semakin rendah persentase gabah
hampa.
Jumlah gabah hampa per malai (butir)
Jumlah varietas hampa yang terbanyak terdapat pada varietas Ciherang
yaitu 18,2 butir per malai, dan varietas Inpari 6 mempunyai kehampaan gabah
yang paling rendah, yaitu 10,4 butir per malai. Secara statistik varietas Inpari 6
berbeda sangat nyata dengan varietas Ciherang, dan berbeda nyata dengan Inpari
22, namun tidak berbeda nyata dengan Inpari 30. Varietas Inpari 22 dengan jumlah
gabah hampa sebanyak 14,2 butir per malai ternyata tidak berbeda nyata dengan
Inpari 30 dan varietas Ciherang. Sedangkan Inpari 30 berbeda sangat nyata dengan
Inpari Ciherang (Tabel 5).
Biji yang hampa akan berpengaruh terhadap hasil padi, semakin
persentase gabah hampa maka pengaruhnya terhadap hasil semakin
Dikemukakan oleh Simanulang (2001) bahwa jumlah bulir isi per
berhubungan nyata dengan hasil tanaman tetapi sangat dipengaruhi oleh
hampa.

tinggi
besar.
malai
gabah

Tabel 5. Rata-rata jumlah gabah hampa per malai (butir) dan nilai beda beberapa
varietas unggul di lahan sawah irigasi, MK 2015
No Varietas
1
2
3
4

Inpari 6
Inpari 22
Inpari 30
Ciherang

Rata-rata jlh
gabah hampa
8,2
14,2
10,4
18,2

Inpari 6
-6.0*
2.2 tn
10.0**

Nilai Beda
Inpari 22
3.8 tn
4.0 tn

Inpari 30

7.8**

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata (probabilitas<0,01)
* = berbeda nyata (probabilitas<0,05)
tn = berbeda tidak nyata (probabilitas>0,05)
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Bobot 1000 Butir (gram)
Rata-rata bobot 1000 butir paling tinggi dicapai pada varietas Inpari 6 yaitu
27,8 gram, dan bobot terendah dicapai pada varietas Inpari 22 yaitu 26,3 gram.
Secara statistik bobot 1000 butir varietas Inpari 6 berbeda sangat nyata dengan
varietas Inpari 22,dan berbeda nyata dengan Inpari 30 dan Ciherang. Sedangkan
varietas Inpari 22 berbeda nyata dengan varietas Inpari 30 dan varietas Ciherang,
Namun Varietas Inpari 30 tidak be4rbeda nyata dengan varietas Ciherang, seperti
disajikan pada Tabel 6. Adanya variasi dari pengamatan terhadap komponen
hasil dari beberpa varietas yang ditanam diduga oleh sifat genetik dari masingmasing varietas yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tumbuhnya. Hal ini
menunjukkan tanaman padi mempunyai kemampuan sendiri dalam memanfaatkan
lingkungan dimana tanaman tersebut tumbuh dan berkembang dari persemaian
sampai dengan panen.
Tabel 6. Rata-bobot 1000 butir (gram) dan nilai beda beberapa varietas unggul
di lahan irigasi, MK 2015
No

Varietas

1
2
3
4

Inpari 6
Inpari 22
Inpari 30
Ciherang

Rata-rata tinggi
tanaman (cm)
27.8
26.3
27.0
27.2

Inpari 6
1.5**
0.8*
0.6*

Nilai Beda
Inpari 22
0.7*
0.9*

Inpari 30

0.2 tn

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata (probabilitas<0,01)
* = berbeda nyata (probabilitas<0,05)
tn = berbeda tidak nyata (probabilitas>0,05)

Hasil gabah
Secara statistik hasil gabah tertinggi diperoleh varietas Inpari 6, yaitu sebesar
7,5 ton/ha gkp, dan terendah varietas Ciherang dengan produktivitas sebesar 6,6
ton/ha gkp. Berdasarkan uji statistik produksi varietas Inpari 6 berbeda sangat
nyata dengan varietas Ciherang, dan berbeda nyata dengan varietas Inpari 22,
dan tidak berbeda nyata dengan varietas Inpari 30. Selanjutnya Inpari 22 berbeda
nyata dengan varietas Ciherang, dan tidak berbeda nyata dengan varietas Inpari 30.
Varietas Inpari 30 berbeda sangat nyata dengan varietas Ciherang seperti disajikan
pada tabel 7. Produktivitas varietas Inpari 6 sebesar 7,5 ton gkp/ha lebih tinggi
dari yang lainnya, perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan terhadap komponen
hasil antara lain jumlah anakan produktif , panjang malai, dan jumlah gabah isi dan
hampa per malai. Menurut Ramli (1993), perbedaan produksi dari suatu varietas
terutama disebabkan oleh empat komponen hasil, yaitu jumlah anakan produktif,
jumlah gabah permalai, persentase gabah hampa dan isi permalai dan bobot 1000
butir gabah isi. Selanjutnya perbedaan hasil juga disebabkan oleh perbedaan dari
masing-masing varietas serta keadaan lingkungan tempat tumbuhnya. Menurut
Sudaryono et al (1993) bahwa produksi tanaman ditentukan oleh interaksi antara
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varietas dengan faktor lingkungan. Setiap varietas tanaman mempunyai perbedaan
kebutuhan iklim, tanah dan air selama pertumbuhannya dan akan mengakibatkan
perbedaan dalam hasil per satuan luas.
Tabel 7. Rata-rata produksi dan nilai beda beberapa varietas unggul di lahan
sawah irigasi, MK 2015
No

Varietas

1
2
3
4

Inpari 6
Inpari 22
Inpari 30
Ciherang

Rata-rata
Produksi (t/ha)
7.5
7.0
7.3
6.6

Inpari 6
0.5*
0.2 tn
0.9**

Nilai Beda
Inpari 22
0.3 tn
0.4*

Inpari 30

0.7**

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata (probabilitas<0,01)
* = berbeda nyata (probabilitas<0,05)
tn = berbeda tidak nyata (probabilitas>0,05)

Kelayakan Usahatani Padi				
Hasil analisis usahatani ke empat varietas menunjukkan bahwa penerimaan
dari masing-masing varietas padi cukup beragam. Penerimaan dengan
menggunakan varietas Inpari 6 lebih tinggi dari varietas lainnya. Jumlah
penerimaan varietas inpari 6 sebesar Rp 26.250.000 dengan biaya produksi Rp
6.350.000 dan diperoleh keuntungan Rp 19.900.000 dengan B/C ratio 3,1. Jumlah
penerimaan varietas inpari 22 sebesar Rp 24.500.000 dengan biaya produksi Rp
6.350.000 dan diperoleh keuntungan Rp 18.150.000 dengan B/C ratio 2,9. Jumlah
penerimaan varietas Inpari 30 sebesar Rp 25.550.000 dengan biaya produksi
Rp 25.550.000 dan diperoleh keuntungan Rp 19.200.000 serta B/C ratio 3,0,
sedangkan jumlah penerimaan varietas Ciherang sebesar Rp 23.100.000 dengan
biaya produksi Rp 6.350.000, diperoleh keuntungan Rp 16.750.000 dan B/C ratio
2.6., seperti disajikan pada tabel 8.
Tabel 8. Analisis usahatani pada beberapa varietas padi di lahan sawah irigasi
MK 2015
Uraian
Total Biaya (Rp)
Penerimaan (Rp)
Pendapatan (Rp)
B/C

Varietas padi
Inpari 6
Inpari 22
Inpari 30
6.350.000
6.350.000
6.350.000
26.250.000
24.500.000
25.550.000
19.900.000
18.150.000
19.200.000
3,1
2,9
3,0

Ciherang
6.350.000
23.100.000
16.750.000
2,6

Bila dilihat dari efisiensi usahatani yaitu nilai B/C usahatani padi yang
menggunakan varietas Inpari 6 menghasilkan nilai 3.1 dan varietas Inpari 22
nilainya 2.9 sedangkan varietas Inpari 30 nilainya 3.0 dan varietas Ciherang
nilainya 2.6. Hal tersebut menunjukkan bahwa usahatani padi ke empat varietas
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tersebut lebih kompetitif karena nilai B/C lebih dari satu. Dengan demikian secara
finansial, pertanaman padi varietas Inpari 6, Inpari 30, Inpari 22 dan Ciherang,
berturut-turut merupakan sistem pertanaman padi yang paling menguntungkan.
KESIMPULAN
1.

Varietas Inpari 6, Inpari 22, Inpari 30,dan Ciherang yang ditanam di lahan
irigasi menunjukkan pertumbuhan dan produktivitas yang baik dengan
produksi antara 6,6-7,5 ton/ha.

2.

Produktivitas padi varietas Inpari 6 dan Inpari 30 lebih baik dibanding
dengan ke dua varietas lainnya, yaitu Inpari 22 dan varietas Ciherang.

3.

Introduksi varietas unggul dalam usahatani padi di lahan irigasi secara
ekonomi menguntungkan untuk varietas inpari 6 sebesar pendapatan Rp
19.900.000; inpari 22 sebesar Rp 18.150.000; varietas Inpari 30 sebesar Rp
19.200.000 dan Ciherang sebesar Rp 16.750.000 /ha/musim dengan nilai B/C
> 1.
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PENGARUH PENDAMPINGAN SL-PTT DALAM PENINGKATAN
PRODUKSI PADI, RESPONS PETANI RESPONS PETANI TERHADAP
TEKNOLOGI
Agus Nurawan, Adetiya Rachman dan Iskandar Ishaq
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
Jl.Kayuambon no. 80, Lembang, Bandung Barat 40391. Email : agusnurawan@
gmail.com. HP. 081395395344
ABSTRAK
Pengkajian pendekatan model SL-PTT Padi sawah dilakukan desa Kertajaya,
Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Teknologi PTT Padi Sawah
yang diterapkan terdiri atas 1) pengukuran kebutuhan pupuk menggunakan
perangkat PUTS, 2) penggunaan varietas unggul baru (VUB) 3) penggunaan
pupuk organik, 4) tanam jajar legowo 2 :1, 5) penggunaan BWD, 6) pengendalian
OPT dengan konsep PHT 7) panen tepat waktu, 8) perontokan gabah dengan
segera setelah panen. Metodologi pengkajian menggunakan metode demplot
seluas 3 ha, pendekatan perbandingan (with) dengan tanpa perlakuan/kebiasaan
eksisting petani (without) dan sebelum (before) dan sesudah (after). Pengkajian ini
bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi dan memperkenalkan
varietas unggul baru (VUB: Inpari 13). Dalam kegiatan ini melibatkan 14 orang
petani yang bergabung dalam kelompok tani. Hasil kegiatan pendampingan ini
menunjukkan, bahwa petani yang didampingi hasil produksinya lebih tinggi yaitu
8,90 ton GKP/ha dibandingkan kontrol yang hanya 6,60 ton GKP/ha. Tingkat
pendapatan dan keuntungan peserta demplot dan petani sekitar masing-masing
Rp.26.333.333 dan Rp.19.062.000,- dan Rp. 16.500.000,- dan Rp.9.000.000,- Dari
hasil pendampingan di tingkat kelompok tani ternyata ada perubahan-perubahan
perilaku yang positif terhadap teknologi yang diterapkan.
Kata kunci : PTT-padi sawah, Bandung Barat, demplot
ABSTRACT
Assessment model approach SL-PTT Rice paddy done Kertajaya village, District
Padalarang West Bandung regency. PTT technology Rice applied consists of 1)
the measurement of the fertilizer needs using the device PUTS, 2) the use of new
varieties (VUB) 3) the use of organic fertilizer, 4) Legowo row planting 2: 1,
5) use of BWD, 6) the pest control with the concept of IPM 7) timely harvest,
8) threshing grain immediately after harvest. Assessment methodology using
the method of demonstration plot of 3 ha, the comparative approach (with)
with no treatment / existing habits of farmers (without) and before (before) and
after (after). This assessment aims to increase the productivity of rice plants and
introduce new varieties (VUB: Inpari 13). In this activity involves 14 farmers who
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joined the farmers’ groups. The results of the mentoring activities shows that the
farmer who was accompanied by higher production results ie 8.90 ton GKP / ha
compared to controls only 6.60 ton GKP / ha. The level of revenue and profits
participants of demonstration plots and farmers around each Rp.26.333.333 and
Rp.19.062.000, - and Rp. 16.500,000, - and Rp.9.000.000, - From the assistance
at the level of farmers’ groups apparently there changes a positive attitude to the
technology applied.
Keywords : PTT Rice paddy, West Bandung, demonstration plots
PENDAHULUAN
Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi padi yang memberikan
kontribusi terbesar terhadap produksi beras nasional dengan kontribusi rata-rata
17,6% selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2001-2008) atau kontribusi
produksi rata-rata 17,3% pada 3 tahun terakhir (2006-2008) (BPS Jawa Barat.
2009 dan Diperta Jabar, 2008 dalam Ishaq, 2012). Beberapa hasil pengkajian
terdahulu menunjukkan, bahwa pendampingan dengan model pendekatan PTT
padi sawah dapat meningkatkan produksi gabah kering giling (GKG) antara 1520%. Kabupaten Bandung Barat terdiri dari lahan basah (sawah dan kolam) seluas
12.168 Ha, lahan darat seluas 118.409 Ha, wilayah Kecamatan yang memiliki luas
tanam paling banyak yaitu Kecamatan Gunung Halu seluas 3.804 Ha, selanjutnya
Kecamatan Cipatat, Sindangkerta, Rongga dan Cihampelas (BPS Bandung Barat,
2011). Kabupaten ini merupakan kabupaten baru yang berpotensi untuk menggenjot
produksi padi di Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai luas
lahan sawah 21.733 ha, dengan produksi 252.712 ton dan produktivitas 60,70 ton/
ha merupakan potensi yang cukup menjanjikan. (BPS, 2014). Pendekatan model
PTT padi merupakan pendekatan teknologi yang mengintegrasikan berbagai
teknologi inovatif dan memanfaatkan potensi wilayah dinamis dan kompatibel.
Pendekatan inovasi teknologi ini juga sangat memperhatikan kondisi biofisik dan
keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. (Makarim, dkk, 2004 dan Toha,
2005). Terbukti produktivitas padi di tahun 2013 sebesar 60,60 ton/ha di tahun
2014 berubah menjadi 60,80 ton/ha, berarti ini ada peningkatan yang cukup
berarti. Beberapa hasil pengkajian yang dilakukan, ternyata penggunaan VUB
diikuti dengan teknik pemupukan dan pengairan yang tepat dapat memberikan
kontribusi sebesar 75% terhadap peningkatan produktivitas padi (Ruskandar,
2007). Tingginya produktivitas tanaman padi didukung oleh pertumbuhan vegetatif
yang baik seperti tinggi tanaman dan jumlah anakan yang dihasilkan, kedua faktor
tersebut ditentukan oleh dosis pupuk N. Primanya pertumbuhan vegetatif yang
ditentukan oleh pupuk nitrogen,namun pada level tertentu penambahan pupuk
nitrogen tidak berpenggaruh lagi, bahkan menyebabkan kerusakan akibat adanya
akumulasi nitrat-N (N-NO3-) dan akibatnya pertumbuhan tidak meningkat.
(Mahli, dkk., 2002). Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
penerapan model pendekatan PTT-Padi sawah melalui demplot dan perubahan
sikap petani terhadap teknologi yang diaplikasikan.
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BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilakukan di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten
Bandung Barat,pada MK-1 (April-Agustus 2013). Demplot dalam satu hamparan
sawah, seluas 3 ha, yang melibatkan 14 orang petani. Pengkajian dengan pola
(with) dan Tanpa (without) penerapan model pendekatan PTT padi sawah.
Bahan yang diperlukan terdiri atas benih Inpari 13 yang didapatkan dari UPBS
BPTP Jabar, pupuk organik,pupuk anorganik, pestisida, herbisida didapatkan
dari formulator (FMC). Pengkajian ini bekerjasama antara BPTP Jabar dengan
PT FMC. Kajian tentang Pemahaman Masalah dan Peluang (PMP) dilakukan
sebelum dan sesudah demplot dilaksanakan. Pengumpulan data terdiri atas data
teknis melalui pengukuran terhadap tinggi tanaman pada fase vegetatif dan
komponen hasil pada fase generatif serta analisis usahatani. Sedangkan data
perubahan dan data lainnya dilakukan melalui teknik wawancara dengan bantuan
lembar pertanyaan (kuesioner) dan melihat perubahan perilaku serta hamparan
yang menerapkan teknologi PTT padi sawah.
Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan dibandingkan antara
dengan (with) dengan tanpa (without) dan sebelum (before) dan sesudah (after)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasaran pengumpulan data sekunder, tinggi tempat lokasi kajian adalah 650 m
dpl, jenis tanah aluvial, tipe iklim B berdasarkan Schmidt dan Fergusson dengan
curah hujan 2600 mm/tahun, sumber air irigasi teknis, suhu maksimum 33oC,
minimum : 22oC. (Monografi Kecamatan Padalarang, 2012). Berdasarkan analisis
kandungan unsur hara tanah dengan menggunakan PHSL termasuk kategori
kandungan hara N = sedang, P = sedang dan K = tinggi.
Petani kooperator dari Kelompoktani Mekar Pananjung dengan lokasi berada
di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang. Poktan Mekar Pananjung memiliki 46
anggota dengan luas sawah mencapai 25 Ha lebih.
Sebelum dan sesudah pelaksanaan demplot pendekatan model PTT padi
sawah, dilakukan kajian pemahaman masalah dan peluang (PMP) tentang
kondisi penerapan komponen teknologi PTT yang sudah diadopsi (check adopsi
teknologi), baik pada petani pelaksana maupun petani sekitarnya. Hasil PMP dan
penerapan teknologi PTT padi sawah disajikan pada Tabel 1. Pada umumnya
petani di kelompok tersebut menunjukkan perubahan perilaku yang positif, seperti
penggunaan varietas, penggunaan benih, penggunaan bibit per lubang tanam, sistem
tanam, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Penggunaan
varietas petani pelaksana maupun petani sekitar sebelumnya menggunakan
Ciherang, untuk petani pelaksana berubah menjadi menggunakan varietas Inpari
13, alasannya karena petani sebelumnya, belum mengetahui adanya varietasvarietas baru. Sedangkan petani di sekitar demplot masih percaya dan menyukai
varietas Ciherang. Penggunaan banyaknya benih petani pelaksana yang semula 20
kg/ha sekarang berubaha menjadi 15 kg/ha, sedangkan petani sekitar baik sebelum
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maupun sesudah kegiatan masih menggunakan benih 20 kg/ha dengan alasan
sebagian digunakan untuk menyulam, cadangan dan sudah menjadi kebiasaan. Hal
lain yang belum berubah dari kondisi petani di sekitar demplot adalah, belum mau
menggunakan jajar legowo 2 : 1, karena petani berasumsi masih sulit dilaksanakan
mengingat saat tanam masih menggunakan jasa tanam. Sehingga waktunya lebih
lama dan biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan tegel. Tentang penggunaan
pupuk anorganik baik petani peserta maupun non peserta menggunakan pupuk
tunggal maupun majemuk, tergantung kesediaan pupuk di lapangan.
Tabel 1. Penerapan teknologi pada lokasi gelar teknologi PTT padi sawah pada MT
2 di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat
No

Uraian

Petani Pelaksana
Sebelum
Sesudah
Ciherang
INPARI 13
20
15
Sempurna
sempurna

1
2
3

Varietas
Penggunaan Benih (kg/ha)
Pengolahan Tanah

4
5
6
7
8

Penggunaan jumlah bibit per rumpun
>5
Sistem Tanam
Ubinan
Jarak Tanam (cm)
25 x 25
Jumlah Populasi Tanaman per ha
160.000
Pupuk
Jenis
Majemuk+ tunggal

3-5
Legowo 2
12,5x25x50
212.000

-

Dosis (kg/ha)

Urea 200 kg
TSP 100 kg

-

Waktu aplikasi

9

Penyiangan
Intensitas (kali)
Cara

10 Pengendalian OPT
Cara
Bahan
-

Waktu

11 Panen
Cara
Alat
Waktu (umur)
12 Perontokkan
Cara
Alat
Waktu (hr stlh panen)
13 Pengeringan
Cara
Alat
Waktu (hr stlh panen)
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NPK 200 kg
TSP 200 kg
KCl 200 kg
2x : 2 MST, 6 MST

3x
gasrok

Petani Sekitar
Sebelum
Sesudah
Ciherang
Ciherang
20
20
Olah tanah
Sempurna
sederhana
>5
3-5
Ubinan
Ubinan
25 x 25
25 x 25
160.000
160.000
Majemuk+ tunggal M a j e m u k +
tunggal
NPK 200 kg
NPK 200 kg
TSP 200 kg
TSP 200 kg
KCl 200 kg
KCl 200 kg
2x : 2 MST, 6
3x : 1-2 MST, 3-5
MST
MST, 6-7 MST

Tunggal

3x : 1-2 MST,
3-5 MST, 6-7
MST
2x
Herbisida
gasrok

+

Kebiasaan petani
Pestisida kimia

PHT
Kombinasi
pestisida
kimia+nabati
Setelah
terjadi Pencegahan +
serangan luas
penanggulangan
dini
manual
Arit
120 HST
manual
gebot
Alat gebot

manual

2–5

102 HST
manual
gebot
Alat gebot, alas
terpal
1-2

dijemur
terpal
5–7

dijemur
terpal
3-5

3x
gasrok

2x
Herbisida
gasrok

+

Kebiasaan petani
Pestisida kimia

PHT
Kombinasi
p e s t i s i d a
kimia+nabati
Setelah
terjadi Pencegahan
+
serangan luas
penanggulangan
dini
manual
Arit
120 HST
manual
gebot
Alat gebot

manual

2–5

120 HST
manual
gebot
Alat gebot, alas
terpal
1-2

dijemur
terpal
5–7

dijemur
terpal
3-5
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Perubahan juga terjadi pada petani pada petani peserta demplot, yang semula
belum mengenal jajar legowo 2 : 1 masih terus menggunakan jajar legowo tersebut.
Pengendalian OPT yang semula selalu mengendalikan OPT tanpa ada perhitungan
ambang kendali dan ambang ekonomis, saat ini sudah melakukan pengamatan
terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengendalian OPT. Begitu juga dalam
aplikasi pengendalian OPT petani sudah memperhatikan aspek pencemaran
lingkungan dan menggunakan konsep PHT.
Hasil pengamatan keragaan tinggi tanaman hingga minggu ke-8 (60
HST) tanaman tertinggi 89 cm dan terendah 50 cm dapat dilihat pada Gambar
1. Keragaan jumlah anakan hingga minggu ke-8 (60 HST), anakan terbanyak
berjumlah 38 anakan dan terendah 18 anakan dapat dilihat pada Gambar 2. Hal
ini sejalan dengan penelitian Nurawan, (2007), variabel tinggi tanaman, dari hasil
pengamatan yang dilakukan pada umur 65 HST ternyata yang tertinggi adalah yang
dilakukan pendampingan dan berbeda dengan perlakuan tanpa pendampingan.
Tanaman tertinggi 119,50 cm dan terendah 110,50 cm. Hal ini sejalan dengan
deskripsi dari varietas Ciherang, yang mempunyai bentuk tanaman tegak dan
tinggi tanaman berkisar antara 107 – 120 cm. (BB Padi 2006). Pertumbuhan/
tinggi tanaman merupakan respons terhadap pemberian pupuk terhadap tanah dan
tanaman, karena yang digunakan adalah Varietas unggul dan bermutu, sehingga
pertumbuhannya lebih baik bila dibandingkan dengan varietas yang dihasilkan
sendiri oleh petani. Hasil pengkajian Nurawan, dkk.,( 2013) menunjukkan,
bahwa perlakuan pendekatan model PTT padi sawah lengkap memberikan efek
pertumbuhan fase vegetatif pada umur 45 dan 65 HST, sedangkan produksinya
hanya berbeda nyata dengan dengan perlakuan petani. Sedangkan untuk jumlah
anakan, hasil penelitian Haryati dan Nurawan (2007), di daerah pantura desa
Playangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon untuk varietas Ciherang yang
ditanam pada Musim Kemarau II (MK.II) menghasilkan rata-rata jumlah anakan
produktif 21,67 rumpun, jumlah malai 20,67 dan panjang malai 24,90 cm

Gambar 1. Keragaan tinggi tanaman gelar teknologi PTT Padi Sawah hingga 60 HST
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Gambar 2. Keragaan jumlah anakan gelar teknologi PTT Padi Sawah hingga 31 HST
Hasil pengkajian Dahono, dkk., 2011. menunjukkan, bahwa pertumbuhan
tertinggi tanaman padi pada dosis urea 200 kg/ha, tanaman terendah dosis urea
50 kg/ha. Sedangkan jumlah anakan saat vegetatif terbanyak adalah adalah pada
takaran pupuk 100 kg/ha lebih tinggi 1,61 kali dibanding dengan takaran pupuk
urea sebanyak 200 kg/ha dan 1,69 kali lebih tinggi dibanding dengan takaran
pupuk urea sebanyak 50 kg/ha.
Adapun kinerja penerapan PTTpadi sawah, dengan metode penyampaian
teori terlebih dahulu kemudian praktek, hasilnya sangat efektif dan lebih cepat
dicerna. (Tabel 2). Untuk cara mengetahui kesuburan tanah menggunakan PUTS
petani dalam 3 kali praktek sudah dapat memahami teknologi tersebut. Cara
pemupukan yang pada awalnya disebar di pematang, saat ini sudah diaplikasikan
diantara 2 baris legowo. Karena diberi pengertian bahwa dengan diberikan pupuk
ditengah legowo, penyebaran pupuknya lebih merata dan seimbang. Begitupun
jenis pupuk yang diberikan yang semula diberikan pupuk tunggal saat ini sudah
menggunakan pupuk majemuk. Perubahan perilaku lain yang menonjol adalah
penerapan dosis pupuk yang semula berdasarkan kebiasaan saja, sekarang sudah
menggunakan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS). Argumen petani dengan
penggunaan PUTS, penggunaan pupuk dapat lebih efisien. Umur bibit yang
digunakan semula berumur 30 hari setelah semai (HSS) sekarang menggunakan
bibit 17-18 HSS. Alasan petani pertumbuhan dan anakannya lebih optimal dan
kokoh. Dalam pengendalian OPT konsep PHT sudah diaplikasikan sampai dengan
saat ini, alasan petani lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan.
Rata-rata produksi pada area demplot dengan pendampingan pendekatan
model PTT padi sawah adalah 8,90 ton/ha GKP, sedangkan cara petani tanpa
pendampingan teknologi PTT padi sawah hanya 6,60 ton/ha GKP, dengan
pendapatan masing-masing sebanyak Rp.26.333.333 dan Rp. 16.500.000,- dan
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keuntungan Rp.19.082.000,- dan Rp. Rp.9.000.000,-. Benefit and Cost Ratio
(B/C) yang dihasilkan dari kegiatan budidaya padi hasil pendampingan 1,38 dan
yang tanpa pendampingan adalah 1,83. Hal ini disebabkan karena dalam perlakuan
pendampingan pengeluaran untuk biaya produksinya lebih besar.
Tabel 2. Kinerja penerapan teknologi PTT sebelum dan sesudah pada lokasi
demplot Tahun 2013 (MTII) di Kabupaten Bandung Barat
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Kinerja
Keterangan
Sebelum
Sesudah
Cara mengetahui kesuburan tanah dari warna dan
PUTS
Ceramah, Praktek
perabaan
Pengetahuan teknik pemupukan
Kebiasaan
PHSL
Praktek
Cara pemupukan
Disebar dari
Diaplikasi diantara
Praktek
pematang
legowo
Jenis pupuk yang sering
Tunggal dan
Tunggal dan
Teori dan praktek
digunakan
majemuk
majemuk
Penerapan dosis pupuk
Berdasar kebiasan Pengukuran PUTS
praktek
Pengetahuan terhadap VUB
kurang
Mengenal dari
Ceramah, praktek
buku deskripsi
Pengetahuan terhadap benih
kurang
Mengenal ciripraktek
bermutu
cirinya
Sumber informasi tentang sistem
Diantara petani
Dari PPL
legowo
Penerapan sistem legowo
legowo 4:1
legowo 2:1
Praktek
Penerapan umur bibit
30 HSS
18 HSS
Praktek
Penggunaan bahan organik :
Jenis bahan organik
Kandang/kompos
pabrikan
Praktek
Dosis
seadanya
1 t/ha
Waktu aplikasi
Saat pengolahan
Saat pengolahan
teori
tanah
tanah
Pengairan basah-kering
berselang (PBKB)
- Pemahaman tentang PBKB
Belum ada
faham
teori
- Penerapan PBKB
Tidak diterapkan Tidak diterapkan
Pengendalian OPT dan Gulma
- Hama
Pestisida tanpa
Konsep PHT
Teori dan praktek
perhitungan
ambang kendali
- Penyakit
Pestisida tanpa
Konsep PHT
Teori dan praktek
perhitungan
ambang kendali
- Gulma
Manual
Herbisida
Teori dan praktek
Panen
- Penentuan waktu panen yang
Manual
Melihat deskripsi Teori dan praktek
tepat
dan visual
- Cara panen
Disabit
Disabit
Teori dan praktek
Pascapanen
- Waktu perontokkan
Langsung
Langsung
teori
- Alat perontok
Digebot
digebot
Teori dan praktek
Produktivitas (t/ha GKP)
6,60
8,90
Penerimaan Usahatani (Rp)
16.500.000
26.333.333
Keuntungan Usahatani (Rp)
9.000.000
19.082.000
Indikator
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KESIMPULAN
1.

Pengkajian dengan metode teori dan praktek dalam bentuk demplot dapat
meningkatkan perilaku positif petani terhadap inovasi teknologi, dan juga
beberapa komponen teknologi.

2.

Pendampingan SL-PTT padi sawah terhadap penyuluh pertanian dan
pelaksanaan demplot di Kabupaten Bandung Barat dapat meningkatkan
produktivitas padi dan pendapatan petani.

3.

Varietas Unggul Baru (VUB) yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian
direspons positif dan juga menyebar di wilayah binaan di Kabupaten Bandung
Barat.
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ABSTRAK
Pengembangan Model Iklim Cerdas merupakan salah satu wujud implementasi
dari strategi adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui prediksi curah
hujan skala dasarian, kalender tanam padi skala dasarian, prediksi produktivitas
padi, dan prediksi potensi bencana banjir dan kekeringan. Kajian benchmarking
ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang kondisi sosial ekonomi
petani terkait dengan kesiapannya dalam mengadopsi Model Iklim Cerdas,
termasuk kesiapan stakeholder dalam mempersiapkan fasilitasi yang dibutuhkan
untuk menerapkan Model tersebut. Kajian dilakukan pada bulan April 2016 di
Desa Mundu, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Data
primer dikumpulkan melalui FGD dengan 3 kelompok tani dan indepth interview
dengan penyuluh dinas setempat. Data sekunder dikumpulkan dari publikasi
Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, data primer dan data sekunder dianalisis
secara deskriptif kualitatif; serta dilakukan analisis statistik sederhana pada
beberapa variabel. Hasil kajian menunjukkan bahwa petani telah menerapkan
rekomendasi percepatan tanam serempak berdasarkan informasi iklim yang
digeneralisir dari Model. Dalam pengambilan keputusan untuk menerapkannya,
petani masih mempertimbangkan ketersediaan air di saluran irigasi/selokan/
sumur bor, biaya tambahan yang tidak terlalu membebani petani, dan adanya early
adopter sebagai contoh. Selain itu, petani masih memerlukan bantuan PPL untuk
mengakses, menginterpretasikan dan mendiskusikan informasi iklim. Oleh karena
itu, peran penyuluh masih sangat diperlukan demi terwujudnya percepatan tanam
mendukung peningkatan produksi padi dan ketahanan pangan nasional.
Kata Kunci: Model Iklim Cerdas, percepatan tanam, informasi iklim, penyuluh
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ABSTRACT
Smart Climate Model is one of climate change adaptation strategies undertaken
through rainfall prediction in dasarian scale, planting calendars in dasarian scale,
rice productivity prediction, and the prediction of floods and droughts. This
benchmarking study aims to obtain a preliminary picture of the socio-economic
condition of farmers related to readiness in adopting a Smart Climate Model,
including the readiness of stakeholders in preparing the facilitaties to implement
the model. The study was conducted in April 2016 in Mundu Village, Karangampel
District, Indramayu Regenyc, West Java. Primary data was collected through focus
group discussion with three farmer-groups and in depth interview with extension
officers from a local agency. Secondary data was collected from the publication
of the Central Bureau of Statistics. Furthermore, primary and secondary data were
analyzed descriptively qualitatively; and also using simple statistical analysis on
several variables. The results showed that farmers had applied the recommendation
of planting simultaneously based on climate information from the model. In
making the decision of adoption, the farmers still consider some issues, such as:
the availability of water in the irrigation/sewer/wellbore, the additional costs that
are not too burdensome, and an early adopter as the pioneer. In addition, extension
officers play a pivotal role in assisting farmers to access, interpret and discuss
about climate information. Therefore, the role of extension is still indispensable
for the planting acceleration to support the increased rice production dan national
food security.
Keywords: Smart Climate Model, planting acceleration, climate information, extension officers
PENDAHULUAN
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap perubahan
iklim yang berdampak terhadap penurunan produktivitas pangan hingga ancaman
terhadap ketahanan pangan. Dengan demikian, kemampuan petani untuk beradaptasi
terhadap perubahan iklim menjadi semakin penting untuk meminimalisir kerugian
yang timbul akibat dampak perubahan iklim. Pemanfaatan informasi iklim dapat
menjadi salah satu upaya untuk membantu petani dalam pengambilan keputusan,
misalnya penentuan waktu tanam, jenis komoditas yang sesuai, penyediaan modal
dan alsintan, penyediaan tenaga kerja, dan lain sebagainya (UNISDR, 2006).
Namun demikian, kemampuan adopsi petani terhadap informasi iklim dipengaruhi
oleh beragam faktor seperti akses terhadap modal, akses terhadap informasi dan
pelatihan, serta persepsi petani mengenai perubahan iklim (Nhemachena, Charles
dan Hasan Rashid, 2008).
Adaptasi sejatinya bukan saja menjadi tugas petani, namun juga harus
menjadi bagian tanggungjawab pemerintah melalui rumusan kebijakan yang
terkait, diantaranya kebijakan yang dapat mendorong peningkatan akses petani
terhadap informasi dan teknologi, asuransi pertanian, perbaikan infrastruktur dan
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lain sebagainya, serta tanggungjawab akademisi melalui penyediaan teknologi,
dimana satu diantara teknologi yang telah dihasilkan tersebut adalah Model Iklim
Cerdas.
Model Iklim Cerdas, yang dalam hal ini adalah untuk Kabupaten Indramayu,
merupakan salah satu bentuk informasi iklim yang telah dikembangkan untuk
tujuan memprediksi curah hujan skala dasarian, kalender tanam padi skala
dasarian, prediksi produktivitas padi, dan prediksi potensi bencana banjir dan
kekeringan di Kabupaten Indramayu. Model ini dibuat dalam skala dasarian (10
harian) dengan ketepatan tinggi dan resolusi hingga skala desa di Indramayu.
Model ini dikembangkan berbasis ICT (Information and Communication
Technology), yang dalam hal ini adalah internet, dan dapat diakses melalui website
dengan presentasi berupa peta serta grafik yang menunjukkan prediksi jumlah
curah hujan. Pemanfaatan ICT dalam mendiseminasikan informasi iklim ini
dilakukan dengan pertimbangan semakin tingginya penetrasi penggunaan telepon
genggam di Indonesia, bahkan hingga di pelosok desa, serta makin meluasnya
jaringan internet yang memudahkan penggunanya dalam mengakses informasi.
ICT yang meliputi teknologi komunikasi, komputer hingga telepon genggam,
saat ini dianggap sebagai perangkat yang vital (Thomas, 2009 dalam Thomas,
2009b) dan bahkan mendorong terjadinya perubahan sosial (Lin & Atkin, 2007,
Sharma & Sturges, 2007). Terdapat asumsi bahwa ICT dapat menjadi lompatan
(leap frog) dalam pembangunan (Hamelink, 1997). Namun demikian, Carah
(2009 dalam Thomas, 2009b) menyarankan bahwa untuk menjamin keberhasilan
pemanfaatan ICT untuk pembangunan di negara sedang berkembang, maka
penggunaan ICT harus memperhatikan faktor sosial, budaya, ekonomi dan bahkan
faktor politik dari masyarakatnya.
Kajian benchmarking ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal
tentang kondisi sosial ekonomi petani terkait dengan kesiapannya dalam
mengadopsi Model Iklim Cerdas, termasuk kesiapan stakeholder dalam
mempersiapkan fasilitasi yang dibutuhkan untuk menerapkan Model tersebut.
Dengan demikian, diharapkan implementasi Model Iklim Cerdas dapat membantu
petani dalam mengoptimalkan usahataninya untuk beradaptasi terhadap perubahan
iklim.
METODE PENELITIAN
Model Iklim Cerdas Kabupaten Indramayu ini telah diujicobakan di Desa Mundu,
Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu sebagai lokasi kajian. Dalam
kajian ini, kegiatan pengumpulan data primer dilaksanakan pada bulan April
2016 melalui Focus Group Discussion (FGD) menggunakan panduan FGD yang
diperkaya dengan kuesioner semi terstruktur untuk menggali data karakteristik
petani. Responden dalam kajian ini adalah kelompok tani yang sudah pernah
terlibat dalam ujicoba sebelumnya, yang dalam hal ini melibatkan 14 (empat
belas) petani dari lima Kelompok Tani, antara lain: Sri Tani, Sri Jaya, Sri Kaya
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(Desa Mundu), Jati Unggul (Desa Tanjungsari), dan Tegar Jati (Desa Pringgacala).
Untuk memperkaya data dan informasi, selain melalui FGD dengan kelompok
tani, juga dilakukan indepth interview dengan informan kunci seperti PPL dan
Pemda Kabupaten Indramayu.
Data yang dikumpulkan dari FGD, antara lain berupa perspektif petani Model
Iklim Cerdas, prasyarat penerapan Model Iklim Cerdas, termasuk resikonya,
kesiapan petani dan stakeholder, serta manajemen kelompok untuk mendukung
implementasi model tersebut.
Kajian ini juga melakukan pengumpulan data sekunder, terutama terkait
dengan informasi profil dan potensi pertanian Kabupaten Indramayu. Data
sekunder berguna dalam membuat justifikasi tentang kontribusi desa lokasi kajian
terhadap pembangunan pertanian wilayah di Kabupaten Indramayu, bahkan
dimungkinkan juga untuk memperluas justifikasi di tingkat wilayah Provinsi Jawa
Barat. Dengan demikian, dapat ditarik benang merah dengan dukungan terhadap
ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, data primer dan data sekunder dianalisis
secara deskriptif kualitatif; serta dilakukan analisis statistik sederhana pada
beberapa variabel.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani
Bila ditinjau dari aspek usia, rata-rata petani termasuk dalam kelompok
usia produktif dengan rentang usia antara 38 – 55 tahun (Tabel 1). Petani dalam
usia produktif memiliki semangat yang tinggi dalam upaya mengembangkan
usahataninya sehingga mereka akan lebih cepat melakukan adopsi inovasi.
Selain terkait dengan keputusan adopsi, Rangkuti (2009) menambahkan adanya
hubungan antara umur dengan percepatan perluasan adopsi karena usia produktif
akan lebih aktif melakukan penyebaran informasi inovasi ke pihak lain.
Tabel 1. Karakteristik petani responden di Indramayu, Jawa Barat (2016)
Karakteristik
Umur (tahun)
Pendidikan (tahun)
Jumlah anggota keluarga (orang)
Pengalaman berusahatani (tahun)

Rataan ± StDev
46 ± 9.2
8 ± 3.0
4 ± 1.7
19 ± 10.2

Min
30
4
2
3

Max
61
12
9
40

Namun dari tingkat pendidikannya, maka rata-rata petani hanya mengenyam
pendidikan dasar sampai menengah atas atau lama pendidikan dalam rentang 5
- 11 tahun. Secara umum pola pikir dan sikap petani dengan tingkat pendidikan
rendah cukup menjadi kendala dalam menerima inovasi yang diintroduksikan.
Sebaliknya, dengan pendidikan yang memadai, petani akan dengan mudah
menerima informasi tentang manfaat dari Model Iklim Cerdas bagi pengambilan
keputusan usahataninya. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian
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Indraningsih (2011), yang menyatakan bahwa level pendidikan atau tingkat
intelegensi menggambarkan kemampuan petani mempertimbangkan berbagai
pilihan yang ada dalam mengelola usahatani dan memprediksi manfaat penerapan
teknologi.
Dengan jumlah anggota keluarga yang tergolong kecil (yaitu 3-5 orang),
petani kurang dapat memberdayakan anggota keluarganya sebagai tenaga kerja
di lahan. Apalagi dengan trend gaya hidup masa kini, banyak generasi muda dari
keluarga petani yang tertarik untuk terjun di dunia tani seperti orangtuanya. Akan
tetapi, hal ini tidak menjadi faktor kendala khusus, karena ketersediaan tenaga
kerja masih terpenuhi dari tenaga kerja sewaan (hired labour).
Disamping faktor umur dan pendidikan, pengalaman berusahatani
juga mempengaruhi kemampuan petani untuk pengembangan usahataninya.
Pembelajaran dari kasus PUAP di Kalimantan Barat, seperti dilaporkan dalam
Burhansyah (2014), bahwa pengalaman berusahatani merupakan salah satu faktor
yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap adopsi teknologi
padi. Secara umum petani responden sudah memiliki pengalaman berusahatani
selama 20 tahun. Lamanya pengalaman berusahatani tersebut menunjukkan
bahwa komoditas padi merupakan salah satu sumber mata pencaharian yang
diandalkan petani untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa responden sudah cukup berpengalaman dalam mengelola
usahatani padi dan dengan lamanya pengalaman tersebut dalam berusahatani padi
maka petani cenderung mampu untuk mengambil keputusan secara rasional untuk
pengembangan usahataninya.
Lamanya pengalaman berusahatani juga terkait dengan matapencaharian
utama petani responden, yaitu sebagai petani. Di samping itu, ada beberapa yang
memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang, buruh bangunan dan pamong
desa. Pekerjaan utama sebagai petani menunjukkan porsi waktu yang sangat
cukup dicurahkan untuk kegiatan budidaya di lahan. Ditambah pula, sebagian
besar lahan petani berstatus milik sendiri (70%), sedangkan petani lainnya ada
yang mengolah lahan sendiri dan lahan sewa. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa komitmen petani untuk meningkatkan produksi lahannya didorong oleh
status pekerjaan utama dan kepemilikan lahan sehingga menjadikan petani lebih
mudah dalam mengambil keputusan usahatani.
Pemahaman dan Respon Petani Terhadap Model Iklim Cerdas
Petani sudah mendapatkan pengetahuan tentang Model Iklim Cerdas melalui
PPL, yang disajikan dalam bentuk cetak berupa grafik Model Iklim Cerdas. Hal ini
dikarenakan preferensi petani yang cenderung menyukai presentasi dalam bentuk
grafik dibandingkan peta. Metode penyampaian Model Iklim Cerdas kepada petani
lebih disukai melalui diskusi interaktif dengan PPL dan Ketua Kelompok. Dalam
hal ini, Ketua Kelompok berperan juga sebagai petani fasilitator (Pandey, 2006).
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Latar belakang pendidikan petani yang mayoritas hanya mengenyam
pendidikan dasar sampai menengah, mempengaruhi keputusan petani dalam
mengadopsi suatu inovasi. Pendekatan seperti Sekolah Lapang yang didisain
dengan prinsip pendidikan informal dapat memfasilitasi petani dalam meningkatkan
pengetahuan, sehingga diharapkan petani akan lebih terbuka dalam menerima
introduksi inovasi. Sebagaimana halnya ditunjukkan dari kajian ini, bahwa petani
masih sulit untuk membaca hasil prediksi iklim ini secara langsung dan lebih
menyukai pola tatap muka dimana PPL yang menyampaikan hasil interpretasi dari
prediksi iklim ini dan mendiskusikannya bersama-sama.
Hanifah et al (2013) merekam hasil evaluasi Training of Trainers (ToT)
terhadap 38 penyuluh dari 18 provinsi yang diselenggaran oleh BMKG pada
tahun 2011. Studi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan penyuluh tentang
perubahan iklim dan dampaknya bagi usahatani sudah ada, namun masih belum
mendalam. Penyuluh juga telah tanggap dan berupaya mensosialisasikan informasi
kepada petani akan tetapi masih sebatas pengetahuan yang diperoleh dari berbagai
sumber bukan informasi yang berasal dari sumber yang berkompeten atau stasiun
klimatologi setempat. Disamping itu, frekuensi penyampaiannya pun masih jarang
karena keterbatasan sumber informasi dan kurangnya fasilitasi pelatihan bagi
penyuluh untuk memperoleh pengetahuan tentang perubahan iklim.
Petani juga sudah menerapkan percepatan tanam pada MH 2016, yaitu
mulai penanaman pada pertengahan Januari 2016 dengan luasan 30 ha. Penerapan
dilakukan oleh 2 Kelompok Tani di Desa Mundu yang meliputi 122 orang
anggota. Dilaporkan bahwa akses petani terhadap air yang dipompa dari selokan
menjadi salah satu faktor pendukung untuk melakukan percepatan tanam tersebut.
Ketersediaan air masih menjadi pertimbangan petani dalam memulai pertanaman.
Hal ini karena akurasi prediksi curah hujan masih menjadi perhatian petani.
Dengan demikian, Model Iklim Cerdas harus menekankan aspek akurasi prediksi
curah hujan agar dapat memberikan informasi yang valid bagi petani.
Dukungan bagi Ketahanan Pangan Nasional
Pengembangan Model Iklim Cerdas merupakan salah satu wujud
implementasi dari strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dituangkan
dalam Climate Smart Agriculture (CSA). Hal ini sejalan dengan kampanye FAO
yang menekankan pentingnya pengembangan common tools melalui peningkatan
kapasitas kelembagaan yang mendukung praktek CSA tersebut. Demikian salah
satu butir rekomendasi yang dihasilkan dari Workshop FAO Regional Asia-Pasific
pada Juni 2015 di Thailand (FAO, 2015).
Ujicoba Model Iklim Cerdas di Kecamatan Karangampel dapat dijadikan
contoh penerapan butir rekomendasi tersebut, yaitu melalui penetapan waktu awal
tanam berdasarkan aplikasi IT dari Model Iklim Cerdas. Hal ini sejalan dengan
penelitian Naylor et al (2007), bahwa penetapan awal musim tanam merupakan
strategi penting dalam budidaya pertanian di Indonesia. Selain itu, Sumarni et al
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(2011) juga menegaskan bahwa penyesuaian waktu dan pola tanam merupakan
upaya strategis untuk mengurangi dampak perubahan iklim akibat pergeseran
musim dan perubahan pola curah hujan.
Kondisi eksisting pertanian di kecamatan ini pada tahun 2014, menunjukkan
produksi padi yang termasuk dalam kelompok rendah, yaitu hanya berkontribusi
sebesar 2,04% terhadap produksi padi di Kabupaten Indramayu. Secara bertingkat,
Kabupaten Indramayu berkontribusi sebesar 11,88% terhadap produksi padi Jawa
Barat; sedangkan Jawa Barat berkontribusi sebesar 17,06% terhadap produksi
padi nasional (Tabel 2).
Tabel 3 menunjukkan urutan produksi padi berdasarkan kecamatan yang
menghasilkan produksi paling tinggi. Kecamatan Karangampel termasuk dalam
kelompok bawah. Pemilihan lokasi ujicoba Model Iklim Cerdas ini memang tidak
didasarkan pada lokasi sentra produksi padi, akan tetapi lebih didasarkan pada
kemauan petani untuk menerapkan rekomendasi waktu tanam yang dihasilkan
dari penggunaan aplikasi tools berbasis internet. Dengan demikian, dapat
diharapkan terjadinya peningkatan produksi padi setelah petani Karangampel mau
menerapkan inovasi Model Iklim Cerdas.
Tabel 2. Kontribusi terhadap produksi padi tingkat kabupaten, provinsi, dan
nasional
Luas
Produktivitas
panen (ha)
(Kw/ha)
Kec Karangampel

Produksi
(ton/ha)

4.554

64.43

Kab Indramayu

232.045

61.88

1.435.938

11.88% Kab thdp Prov

Prov Jawa Barat

925.042

61.22

12.083.162

17.06% Prov thdp Nas

8.112.013

53.41

70.846.465

Indonesia

29.341

Kontribusi
2.04% Kec thdp Kab

Sumber: BPS, 2015 (diolah)

Dukungan Model Iklim Cerdas di lokasi kajian bagi ketahanan pangan
nasional dapat didekati dari prasyarat penerapan model tersebut, kesiapan system
nilai dan stakehoders, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam penerapan Model
Iklim Cerdas di Kecamatan Karangampel. Uraian di bawah ini menjelaskan
penjabaran dukungan tersebut berdasarkan hasil FGD dan pengamatan di lapang.

Istriningsih dan Hanifah : Benchmarking Pengembangan Sistem Informasi dalam....

1179

Tabel 3. Luas panen, produktivitas dan produksi padi Kabupaten Indramayu, 2014
Nama Kecamatan Luas Panen (Ha)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Gantar
Cikedung
Kroya
Anjatan
Gabuswetan
Terisi
Kandanghaur
Lelea
Losarang
Haurgeulis
Tukdana
Bongas
Krangkeng
Juntinyuat
Sliyeg
Sukra
Bangodua
Jatibarang
Sukagumiwang
Kertasemaya
Widasari
Lohbener
Patrol
Kedokanbunder
Karangampel
Arahan
Balongan
Sindang
Indramayu
Cantigi
Gantar
Pasekan
Total Indramayu

18 765
12 469
14 799
12 200
11 900
12 648
12 356
10 000
10 460
8 986
8 593
7 860
8 648
7 864
7 518
6 890
7 033
5 998
5 723
5 794
5 617
5 108
5 440
4 224
4 554
4 198
3 828
3 528
3 283
2 481
18 765
1 576
240 341

Produktifitas per Jumlah Produksi
Hektar (Kw/Ha)
(Ton)
63,25
118 680,95
74,74
93 187,43
62,02
91 790,14
73,10
89 187,62
72,34
86 084,59
67,67
85 583,69
63,39
78 322,80
76,06
76 057,62
70,32
73 558,91
75,56
67 898,56
78,24
67 234,13
77,45
60 877,57
69,56
60 152,38
73,90
58 112,43
71,97
54 103,70
75,09
51 735,20
71,58
50 345,30
76,32
45 778,12
74,04
42 374,57
72,40
41 947,69
65,63
36 864,71
69,43
35 462,60
60,39
32 852,58
76,16
32 171,91
64,43
29 341,51
63,64
26 716,80
66,93
25 619,90
66,71
23 535,07
60,55
19 877,80
71,50
17 738,22
63,25
118 680,95
73,34
11 558,33
70,10
1 684 752,83

Sumber: BPS, 2015
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Prasyarat Penerapan Model Iklim Cerdas
Keberhasilan pengembangan Model Iklim Cerdas ini, yang ditunjukkan
dengan keakuratan baik melalui pendekatan ilmiah maupun uji di lokasi
wilayah kajian, menjadi peluang diterapkannya tanam serempak dengan
berbagai keunggulannya untuk meningkatkan produktivitas padi. Hasil kajian
ini menunjukkan bahwa tanam serempak dapat dilakukan oleh petani responden
karena terpenuhinya beberapa prasyarat sebagai berikut:
1.

Ketersediaan air di sumber-sumber air yang dekat dengan lahan petani,
baik dari saluran irigasi atau selokan atau sumur bor, seperti pompa dengan
kapasitas yang lebih besar (ukuran 12 inchi) atau penerapan teknologi panen
air seperti biopori.

2.

Ketersediaan saprodi dan mudah diakses petani.

3.

Ketersediaan tenaga tanam dan dapat memenuhi permintaan petani. Kasus di
Desa Mundu menunjukkan bahwa untuk tanam di lahan seluas 25 ha dapat
diselesaikan dalam waktu satu minggu.

4.

Ketersediaan jasa penyewaan traktor dan mampu memenuhi permintaan
petani. Kasus di Desa Mundu, terdapat 7 jasa penyewaan traktor.

5.

Penerapan teknologi tanam serempak tidak memerlukan biaya tambahan
besar yang membebani petani.

Petani yang telah menerapkan percepatan tanam sebagai rekomendasi dari
Model Iklim Cerdas menyadari bahwa resiko merupakan tanggungjawab dari
petani itu sendiri. Namun demikian, penerapan model ini akan lebih optimal
apabila tersedia jaminan asuransi kegagalan panen. Hal inilah yang dikemukakan
petani pada saat disurvey. Saat ini petani responden belum mendapatkan informasi
mengenai asuransi pertanian. Sehingga salah satu peran pemerintah dalam hal ini
adalah meningkatkan akses petani terhadap informasi asuransi kegagalan panen.
Kesiapan Sistem Nilai Dalam Kelompok
Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keputusan petani untuk mengadopsi
inovasi baru didorong oleh adanya early adopter. Pada kasus di Desa Mundu,
yang tergolong kelompok early adopter adalah ketua, sekretaris, dan bendahara
kelompok tani. Selain dipengaruhi oleh contoh adopsi yang dilakukan oleh
pengurus kelompok tani, diakui oleh petani bahwa peran PPL sebagai sumber
informasi masih penting dan masih diperlukan petani dalam pengambilan
keputusan. Pandey (2006) mengemukakan bahwa keterlibatan penyuluh terkait
dengan penumbuhan kesadaran dan peningkatan pengetahuan tentang isu-isu
perubahan iklim, membangun kapasitas tentang ketahanan dan kerentanan di
lingkungan masyarakat, individu dan daerah, mendorong partisipasi yang luas
dari semua stakeholder dalam menangani isu dampak perubahan iklim, serta
mengembangkan kerangka kerja untuk mengatasi/beradaptasi terhadap dampak
perubahan iklim.
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Kesiapan sistem nilai dalam kelompok dapat ditunjukkan oleh manajemen
kelompok tani. Keaktifan kelompok tani salah satunya dapat diukur dari intensitas
pertemuan rutin kelompok. Kelompok tani di Desa Mundu termasuk dalam kategori
kelompok tani aktif dengan intensitas pertemuan 1 hingga 3 kali dalam sebulan,
dengan tingkat kehadiran anggota rata-rata 30%. Pertemuan kelompok melibatkan
PPL untuk mendiskusikan permasalahan pertanian maupun informasi mengenai
teknologi baru serta dalam pengambilan keputusan. PPL masih dianggap berperan
penting sebagai sumber informasi. Karena petani masih belum sepenuhnya
mandiri dalam mencari sumber-sumber informasi, apalagi akses terhadap internet
yang masih sangat terbatas.
Kesiapan Stakeholders Dalam Penerapan Model Iklim Cerdas
Stakeholders utama yang memiliki peran cukup signifikan dalam penerapan
Model Iklim Cerdas di Kabupaten Indramayu adalah PPL dan Pemerintah Daerah.
PPL saat ini masih berperan sebagai “tangan pertama” yang mengakses Model
Iklim Cerdas melalui website dan selanjutnya menginterpretasikan prediksi iklim
tersebut untuk disampaikan kepada petani dengan bahasa yang lebih sederhana,
dibantu dengan media cetak berupa print out gambar grafik dari prediksi iklim
tersebut. Namun demikian, persoalan ketimpangan jumlah PPL dengan petani
binaannya perlu menjadi perhatian. Sebagaimana dicontohkan yang terjadi di
Kecamatan Karangampel, dimana rasio jumlah PPL dengan desa binaan yaitu 7
: 11. Selain itu, karena keterbatasan yang dimiliki penyuluh dari sisi dukungan
dana dan fasilitas, juga akan sangat sulit bagi mereka untuk dapat mewujudkan
pertemuan tatap muka dengan petani secara rutin.
Sementara itu peran Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan dukungan
Tim Iklim Kabupaten Indramayu terhadap Model Iklim Cerdas. Salah satu
dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan gerakan percepatan
tanam untuk mengantisipasi gagal panen, yang tidak lain adalah implementasi
dari informasi iklim yang diperoleh dari Model Iklim Cerdas. Tim ini berinisiasi
untuk melibatkan petani dalam mengukur curah hujan. Karena keberadaan stasiun
klimatologi yang berada di Kabupaten Indramayu jumlahnya masih sangat
terbatas, maka dipandang perlu untuk menyediakan data curah hujan di level
petani yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk memvalidasi, memverifikasi
dan mensuplai Model Iklim Cerdas ini. Untuk merealisasikan inisiasi tersebut,
diperlukan dukungan penyediaan alat ukur curah hujan yang dalam hal ini bisa
dilakukan melalui kerjasama dengan BMKG.
Sekolah Lapang Iklim yang juga sudah pernah diintroduksikan ke petani di
Indramayu. Disimpulkan oleh sebuah studi (Stigter, 2012), bahwa SL Iklim terse
but ternyata belum mampu secara mandiri membantu petani, baik dalam upaya
beradaptasi terhadap perubahan iklim maupun dalam mentransfer ketrampilan
praktis mengenai langlah-langkah adaptasi tersebut. Lebih lanjut, studi
menjelaskan temuannya bahwa ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh belum
dipersiapkannya kemampuan narasumber SL untuk menjawab kendala iklim
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yang bersifat lokal. Pendekatan baru yang ditawarkan penelitian Stigter (2012)
adalah Science Field Shops yang berperan menjembatani gap melalui pelaksanaan
pelatihan bersama penyuluh swadaya dan petani fasilitator. Istilah “Shops” disini
merujuk pada sebuah forum pertemuan dan diskusi antara ahli iklim (scientist/
scholars) dan petani fasilitator untuk mendapatan solusi atas masalah kerentanan
usahatani terhadap perubahan iklim (Stigter, 2012).
Fasilitasi yang Dibutuhkan Dalam Penerapan Model Iklim Cerdas
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa petani responden memiliki
latar belakang pendidikan yang relatif rendah hingga menengah, sehingga untuk
meningkatkan kapasitas petani diperlukan pendekatan seperti Sekolah Lapang (SL).
SL dapat menjadi salah bentuk pendidikan informal dalam rangka meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan petani. SL dinilai sesuai dengan preferensi petani
dalam diseminasi informasi yang lebih menyukai bentuk tatap muka, karena
petani masih membutuh partner dalam berdiskusi untuk pengambilan keputusan
mengadopsi suatu inovasi.
Dalam kaitannya dengan penerapan Model Iklim Cerdas, maka bentuk
Sekolah Lapang Iklim masih diperlukan oleh petani untuk peningkatan
pengetahuan, keterampilan dan sikap petani terhadap informasi iklim. Dalam SL
tersebut petani dilatih untuk melakukan pengukuran curah hujan dari lingkungan
agro-ekosistem petani sendiri serta menganalisis data curah hujan. Hal ini akan
dapat membangun rasa memiliki (sense of belonging) terhadap data iklim yang
dihasilkan sendiri oleh petani. Data tersebut dapat digunakan untuk memvalidasi,
memverifikasi atau menyuplai Model Iklim Cerdas.
Pengalaman penerapan informasi iklim di China dijelaskan oleh Xu (2012)
yang menyatakan bahwa pengalaman program ACCC (Adapting of Climate
Change in China) dipengaruhi oleh akses terhadap data dan informasi iklim serta
dukungan dari ahli iklim pada pengguna. Sementara itu, Xiong (2012) melakukan
penelitian Ecosystem Services for Poverty Alleviation (ESPA) untuk menjaring
networking antar semua stakeholders yang terkait. Penelitian ini dilakukan
melalui capacity building, peningkatan kesadaran akan dampak perubahan iklim,
dan survey langsung dengan petani sebagai salah satu kelompok masyarakat
terdampak (ibid).
Sebuah studi menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terhadap strategi
adaptasi perubahan iklim dapat didekati dengan perhitungan Cost Benefit Analysis
(CBA). Shongwe et al (2014) menggunakan CBA, dimana Net Present Value (NPV)
dan Internal Rate of return (IRR) adalah tools untuk mengambil keputusan strategi
adaptasi yang paling memberikan manfaat terbesar. Salah satu rekomendasi dari
studi ini adalah, bahwa seorang petani agar mempertimbangkan rotasi tanaman,
hal ini karena, menurut studi tersebut, rotasi tanaman dapat menghasilkan nilai
NPV yang tinggi sehingga manfaat yang dinikmati juga besar (Shongwe, 2014).
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KESIMPULAN
Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Model Iklim Cerdas telah memberikan pilihan bagi petani. Namun
dalam pengambilan keputusan untuk menerapkannya, petani masih
mempertimbangkan: ketersediaan air di saluran irigasi/selokan/sumur bor,
biaya tambahan yang tidak terlalu membebani petani, dan petani ingin
melihat terlebih dahulu contoh penerapannya oleh early adopter (ketua
kelompok). Gerakan percepatan tanam di Desa Mundu tidak terkendala oleh
akses terhadap air, saprodi, traktor maupun tenaga tanam. Namun demikian
untuk penerapan di lokasi lain, maka keempat faktor tersebut perlu untuk
dipertimbangkan.

2.

Pemahaman terhadap informasi iklim yang terdapat dalam Model Iklim Cerdas
belum dapat dilakukan secara mandiri oleh petani. Namun masih memerlukan
bantuan PPL untuk mengakses, menginterpretasikan dan mendiskusikan hasil
tersebut. Oleh karena pentingnya peran PPL dalam diseminasi, maka rasio
PPL dengan jumlah desa binaan perlu menjadi perhatian serius pihak terkait.

3.

Informasi pada Model Iklim Cerdas yang dipresentasikan dalam bentuk grafik
lebih disukai petani. Hal ini dapat menjadi alternatif utama dalam penyediaan
informasi iklim yang memenuhi preferensi dan mampu menjawab kebutuhan
petani.
SARAN

Upaya peningkatan kapasitas petani dalam bentuk Sekolah Lapang Iklim masih
diperlukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani.
Selain itu, petani juga perlu difasilitasi untuk dapat melakukan pengukuran curah
hujan di lingkungan agro-ekosistem mereka sendiri (Active Learning Farmers).
Data pengukuran curah hujan tersebut dapat digunakan untuk memverifikasi,
memvalidasi dan menyuplai Model Iklim Cerdas. Hal ini karena petani sangat
mengharapkan informasi iklim yang akurat terkait dengan prediksi curah hujan
optimal yang dapat menjadi pedoman mereka untuk menentukan kapan mulai
melakukan pengelolaan usahatani padinya.
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DAMPAK PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI TERHADAP HASIL
DAN PENDAPATAN PETANI DALAM GP-PTT PAJALE
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ABSTRAK
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian memiliki program untuk
meningkatkan produksi agar tercapainya swasembada pangan, salah satunya yaitu
program GP-PTT Padi, Jagung dan Kedelai. Program GP-PTT perlu diawasi,
dikawal, diperbaiki dan dianalisis efektifitasnya baik dari dampaknya terhadap
hasil produksi maupun terhadap kesejahteraan petani. Efektifitas program
dapat dilihat melalui kelebihan dan kekurangannya dibandingkan sebelum
adanya pelaksanaan program. Pelaksanaan GP-PTT jagung di Demak dari segi
input produksi sesuai dengan pedoman umum, namun pelaksanaan PHT belum
dipahami oleh seluruh petani. Produktivitas GP-PTT jagung di Demak (4.65 t/ha)
menurun 17% dibandingkan musim yang sama pada tahun sebelumnya (5,62 t/ha),
namun pendapatan petani dapat meningkat 80% Peningkatan pendapatan tersebut
diperoleh dari efisiensi tenaga kerja (berkurang 20 HOK/ha) dan efisiensi dosis
pupuk NPK yang diaplikasikan. Pelaksanaan GP-PTT kedelai di Sragen dari segi
input produksi sebagian besar tidak melakukan olah tanah (TOT). Produktivitas
GP-PTT kedelai di Sragen (1,38 t/ha) meningkat sedikit dari musim yang sama
pada tahun sebelumnya (1,37 t/ha). Pelaksanaan GP-PTT padi di Klaten secara
umum masih terjadi ketidaksesuaian dengan pedoman umum seperti tidak
melakukan seleksi benih, jumlah bibit per rumpun berlebih dan penerapan legowo
yang keliru. Dalam segi hasil, produktivitas GP-PTT padi di Klaten (5,1 t/ha)
mengalami kenaikan sedikit dibandingkan musim yang sama tahun sebelumnya
(5,06 t/ha).
Kata kunci: GP-PTT, produktivitas
ABSTRACT
The Government of Indonesia through the Ministry of Agriculture has a program
to increase production in order to achieve food self-sufficiency, one of which is
a GP-PTT program for rice, corn and soybeans. GP-PTT program needs to be
monitored, guarded, both fixed and analyzed the effectiveness of the impact
on production and on the welfare of farmers. The effectiveness of the program
can be seen through the advantages and disadvantages compared to before the
implementation of the program. Implementation of maize GP-PTT program at
Demak in terms of production inputs in accordance with general guidelines, but
the implementation of IPM has not been understood by all farmers. GP-PTT
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productivity of maize in Demak (4.65 t / ha) decreased 17% compared to the same
season in the previous year (5.62 t / ha), but the farmers’ income can be increased to
80% of the revenue increase derived from workforce efficiency (reduced 20 HOK
/ ha) and the efficiency of NPK fertilizers were applied.Implementation of soybean
GP-PTT programs in Sragen in terms of production inputs mostly not doing tillage
(TOT). GP-PTT productivity of soybean in Sragen (1.38 t / ha) increased slightly
from the same season in the previous year (1.37 t / ha). Implementation of rice
GP-PTT programs in Klaten didn’t accordance to the general guidelines that have
been recommended, such as: didn’t do the selection of seeds in rice sowing, the
number of seedlings per hill excessive and erroneous application of Legowo row.
However In terms of results, the GP-PTT rice productivity in Klaten (5.1 t / ha)
increased slightly compared to the same season the previous year (5.06 t / ha).
Keywords : GP-PTT, productivity
PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian memiliki empat target
sukses yang ingin dicapai, yaitu: (1) Swasembada dan swasembada berkelanjutan,
(2) Diversifikasi pangan (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor,
dan (4) Peningkatan kesejahteraan petani. Banyak program yang dicanangkan
oleh Kementerian Pertanian untuk mendukung target-target tersebut antara lain,
penyediaan bantuan berupa alat dan mesin pertanian, bantuan benih padi, jagung,
dan kedelai, pembangunan infrastruktur irigasi pertanian, melakukan revisi
terhadap regulasi yang menghambat pembangunan pertanian. Selain itu, salah
satu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan produksi agar tercapainya
swasembada pangan yaitu program GP-PTT (Gerakan Penerapan - Pengelolaan
Tanaman Terpadu) pada Padi, Jagung, Kedelai pada tahun 2015.
GP-PTT merupakan pengembangan dari Pengelolaan Tanaman Terpadu
(PTT). PTT adalah paket teknologi pertanian secara terpadu yang dapat membantu
para petani untuk membudidayakan pertaniannya secara efektif dan efisien, PTT
merupakan pendekatan untuk intergrasi pengelolaan lahan, air, tanaman, OPT, dan
iklim secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas,
efisiensi, dan kelestarian lingkungan. Dalam PTT ditekankan empat prinsip yang
saling memengaruhi, yaitu prinsip terintegrasi, sinergis, dinamis, dan partisipatif
(Las et al., 2003; Badan Litbangtan, 2010).
Menurut Asnawi (2014), pada penggunaan input produksi terutama pupuk
anorganik pada lokasi non SL-PTT dan lokasi SL-PTT terdapat perbedaan yang
nyata. Pada lokasi non SL-PTT dosis pupuk anorganik menggunakan kebiasaan
petani setempat, sedangkan pada lokasi SL-PTT menggunakan dosis anjuran yang
tertera dalam Peratutan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/2007,
tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K Padi sawah spesifik Lokasi (Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2007).
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Begitu pula dengan pendekatan PTT di Kecamatan Bungaraya Provinsi Riau
menunjukan tingkat adopsi petani Desa Bunguraya terhadap komponen teknologi
pada pendekatan PTT padi sawah relatif tinggi, yaitu berkisar antara 82-100%.
Pendekatan PTT padi meningkatkan produktivitas padi dari 3,4 t/ha menjadi 5-6 t/
ha. (Rizqi S. dan Jakoni, 2013).
Kegiatan SL-PTT di Kecamatan Sesayap sudah berlangsung baik. Hal ini
dilihat dari partisipasi aktif petani dalam mengadopsi komponen-komponen yang
ada dalam SL-PTT. Indikator keberhasilan SL-PTT sudah tercapai hal ini dapat
dilihat dari peningkatan produktivitas padi sebesar 0,377 t/ha atau produktivitas
meningkat 29,7% dari sebelum petani mengikuti SL-PTT. (Sekar I dan Elly, 2014)
Begitu pula dengan kegiatan SL-PTT yang di lakukan di kec. Benua Kayong,
Kabupaten Ketapang, menurut Hesti dan Adi S. (2014) melalui evaluasi penerapan
teknologi yang dilakukan dapat diketahui bahwa komponen teknologi PTT oleh
petani termasuk dalam kategori sesuai (61,54%) dengan rata-rata nilai skor 2,
artinya komponen teknologi PTT sudah dapat diterapkan petani walaupun belum
secara keseluruhan, dengan penghitungan hasil usahatani yang dapat menghasilkan
rata-rata produktivitas yang lebih tinggi (5,2 T/Ha) jika dibandingkan dengan
usahatani tanpa teknologi PTT (3,2 T/Ha).
Rudy dan Syahri (2013) menyatakan dukungan inovasi teknologi
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) melalui penyediaan teknologi spesifik lokasi
yang meliputi, pemakaian benih bermutu, pemupukan berimbang, perbaikan
manajemen seperti cara pengolahan tanah yang tepat, tindakan konservasi dan
ameliorasi tanah akan dapat meningkatkan produktivitas lahan yang umumnya
didominasi oleh jenis tanah marginal.
Oleh karena itu tulisan ini ingin mencermati tentang kegiatan GP-PTT yang
dilakukan pada tahun 2015 dan bertujuan: 1) melakukan studi sosial ekonomi
untuk mengetahui kelayakan finansial usahatani berbasis tanaman pangan dalam
pola tanam setahun pada wilayah kegiatan program GP-PTT Padi, Jagung dan
Kedelai, 2) membandingkan nilai biaya usahatani yang dikeluarkan petani
sebelum dan sesudah kegiatan GP-PTT. dan 3) untuk mengetahui persepsi petani
tentang pelaksanaan GP-PTT.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di tiga kabupaten yaitu, Sragen, Klaten dan Demak,
pemilihan lokasi dilakukan secara purposive. Setiap kabupaten dipilih satu desa
yang diwakili oleh kelompok tani yang melakukan kegiatan GP-PTT dengan
rincian: Desa Tumpukan, Kabupaten Klaten untuk komoditas padi; Desa Bumirejo,
Kabupaten Demak komoditas Jagung; Desa Pengkok, Kabupaten Sragen untuk
komoditas kedelai.
Pendekatan yang dilakukan dalam studi ini adalah pendekatan penelusuran
(review) literatur, desk study, internet browsing dan observasi lapang dengan
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pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Berbagai pendekatan di atas
diterapkan dalam pengumpulan data primer dan sekunder. Sampel diambil dengan
menggunakan metode non-probability sampling sebanyak 30 sampel/responden.
Prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan sampel kemudahan. Menurut
Kotler (2005), Sampel kemudahan bercirikan bahwa peneliti memilih anggota
populasi yang paling mudah didapatkan informasinya. Data yang dikumpulkan
meliputi: 1) karakteristik responden (umur, jenis kelamin, pendidikan, jumlah
anggota keluarga, pekerjaan utama, dan sumber pendapatan), 2) penggunaan input
dan hasil produksi (tenaga kerja, sarana produksi, biaya tetap), dan 3) persepsi,
opini, dan respon petani terhadap inovasi teknologi berbasis tanaman pangan.
Data ditabulasi dan diolah dengan spreadsheet (MS excel), serta data opini dan
persepsi masyarakat ditampilkan secara deskriptif. Data dianalisis dengan analisa
finansial usahatani untuk mengetahui perbedaan tingkat pendapatan petani setelah
dan sebelum diadakan kegiatan GPPTT.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Responden
Menurut analisis demografi, struktur umur penduduk dibedakan menjadi tiga
kelompok, yaitu (a) kelompok umur muda, dibawah 15 tahun; (b) kelompok umur
produktif, usia 15 – 64 tahun; dan (c) kelompok umur tua, usia 65 tahun ke atas (
Tjiptoherijanto,2001 ). Dilihat dari jumlah umur responden petani, sebagian besar
responden masih dalam kriteria umur produktif karena sebanyak 25% berada pada
kisaran 15 – 44 tahun dan 56 % pada kisaran 45 – 64, sedangkan yang sudah
masuk kelompok umur tua sebanyak 18% akan tetapi jika dilihat lebih jauh, petani
responden yang mengikuti program GP-PTT masuk dalam usia kelompok umur
produktif.
Berdasarkan Tabel 1 karakteristik tingkat pendidikan responden petani
menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan mulai dari SD
sampai dengan SMA. Proporsi pendidikan responden didominasi oleh responden
berpendidikan SD. Pada pendidikan suami, proporsi yang berpendidikan SMP
adalah 13,3% dan SMA mencapai 29,3%. Sedangkan proporsi untuk pendidikan
istri berbeda yaitu yang berpendidikan SMP 28%, SMA 13% dan responden yang
memiliki tingkat pendidikan setara sarjana hanya 1 %.
Dari responden dapat diketahui bahwa jumlah tanggungan keluarga per
rumah tangga petani cukup banyak yaitu dengan kisaran tanggungan 3-4 orang
73,33% , tanggungan keluarga 1-2 orang 14,67%, tanggungan keluarga >4 orang
12%. Sedangkan status luas lahan yang dimiliki oleh petani responden di Desa
Pengkok, Kabupaten Demak, sebesar 72,52% merupakan hak milik pribadi,
24,17% merupakan lahan sewa dan 3,2% lahan bagi hasil.

1190

Priatmojo et al : Dampak Penerapan Inovasi Teknologi Terhadap Hasil dan....

Tabel 1. Karakteristik responden
No.
1

2

3

4

5

Uraian
Umur Petani yang Mengikuti survey (tahun):
a.       10-14
b.      15-44
c.       45-64
d.      65 ke atas
Total
Tingkat Pendidikan Suami
a.       Sekolah Dasar/SD
b.      Sekolah Menengah Pertama/SMP
c.       Sekolah Menengah Atas/SMA
d.      Tamat Akademik/Sarjana
Total
Tingkat Pendidikan Istri
a.       Sekolah Dasar/SD
b.      Sekolah Menengah Pertama/SMP
c.       Sekolah Menengah Atas/SMA
d.      Tamat Akademik/Sarjana
Total
Jumlah Tanggungan Keluarga
a.       1 – 2 orang
b.      3 – 4 orang
c.       > 4 orang
Total
Status Luas Lahan Yang dimiliki
a.       Hak Milik
b.      Sewa
c.       Bagi Hasil

Persentase (%)
0,00
25,33
56,00
18,67
100
56,00
13,33
29,33
1,33
100
58,67
28,00
13,33
0,00
100
14,67
73,33
12,00
100
72,52
24,18
3,30
100

2. Analisis Usahatani di Demak
Pola tanam setahun tanaman pangan yang diterapkan oleh petani di Desa
Bumirejo, Kecamatan Karang Awen, Kabupaten Demak pada umumnya adalah
pola Padi-Padi-Jagung. Varietas padi yang ditanam, sebagian besar adalah
Ciherang. Sedangkan jagung didominasi oleh jagung hibrida (Pioneer atau Bisi).
Hasil padi MH rata-rata 5,67 t/ha GKG dan rata-rata hasil MK-I 4,72 t/ha GKG.
Senjang hasil antar musim diduga disebabkan oleh pendeknya jeda antar musim
dan ketersediaan air irigasi pada lahan sawah yang tidak merata. Sementara ratarata hasil panen jagung pada MK2 sebesar 5,62 t/ha.
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Tabel 2. Analisis Usahatani Padi-Padi-Jagung di Demak 2014/2015 (luasan 1 ha)
Sarana produksi dan
Padi MK-I
Jagung MK-II
Padi MH
Fisik
Rp/ha
Fisik
Rp/ha
Fisik
Rp/ha
hasil
Saprodi:
1. Benih (kg)
33,4
300.600 17,05
1.108.250 36,46
328.140
2. Pupuk:
Urea
256
460.800 436,9
786.420 284
511.200
Phonska
163
342.300 40,3
84.630 185
388.500
SP-36
170
391.000 417,2
959.560 175
402500
KCl
15
34.500
15
34.500
Za
53
74.200
67
93.800
Petroganik
200
100.000 571,8
285.900 223
111.500
3. Total Biaya Pestisida
750.000
513.050
682.950
4. Total Biaya T.K
118,27
7.096.200 135,26 8.115.600 110,89 6.653.400
Total Biaya
12.090.360
9.203.950
9.078.190
Hasil (ton)
4,72
22.184.000 5,62 16.860.000 5,67 25.515.000
Keuntungan
4.769.640
12.980.050
16.436.810
R/C ratio
1,39
2,41
2,81

2.1. Analisis Usahatani Jagung Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan GP-PTT
Pada pelaksanaan GP-PTT usahatani jagung terdapat perbedaan kuantitas
komponen-komponennya, yaitu kuantitas saprodi dan tenaga kerja.
Tabel 3. Analisis Usahatani /ha Jagung Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan GP-PTT
Sarana produksi dan hasil
Saprodi:
1. Benih (kg)
2. Pupuk:
Urea
Phonska
SP-36
Petroganik
3. Total Biaya Pestisida
Tenaga Kerja (HOK):
a. Membersihkan sawah
b. Pengolahan Tanah
c. Tanam/tugal
d. Penyiangan
e. Pemupukan
f. Penyemprotan
g. Pengairan
h. Pemberantasan tikus
i. Panen dan rontok
j. Pasca Panen/jemur
Total Tenaga Kerja
Total Biaya
Hasil
Keuntungan
R/C ratio
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Jagung MK-II
(Sebelum GP-PTT)
Fisik
Rp/ha

Jagung MK-II
(Sesudah GP-PTT)
Fisik
Rp/ha

17,05

1.108.250

16

1.040.000

436,9
40,3
417,2
571,8

786.420
84.630
959.560
285.900
750.000

439
248

790.200
570.400

320

160.000
615.000

6,3
14,18
20
5,15
15,5
5,22
11,25
0
44,83
12,86
135,26

378000
850800
1200000
309000
930000
311400
675000
0
2689800
771600
8.115.600
12.090.360
16.860.000
4.769.640
1,39

5,62

12
23
6
12
5,5
16
0
25,25
5,6
105,35
4,65

780000
1495000
390000
780000
357500
1040000
0
1641250
364000
6.847.750
10.023.350
18.600.000
8.576.650
1,85
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Usahatani jagung yang dilakukan petani sebelum pelaksanaan GP-PTT
produktivitasnya 5,62 t/ha dengan nilai R/C Rasio 1,39. Artinya kondisi usahatani
jagung yang dilakukan sudah menguntungkan dan layak diusahakan. Pada
saat pelaksanaan GP-PTT, rata-rata produktivitas petani 4,65 t/ha dengan nilai
R/C Rasio 1,85. Artinya, setiap satu rupiah biaya usahatani yang dikeluarkan
memberikan hasil sebesar Rp. 1,85. Walaupun terjadi penurunan produktivitas
setelah pelaksanaan GP-PTT, namun nilai R/C rasionya meningkat dan
keuntungan yang didapat meningkat 2x lipat hal ini dapat terjadi karena efisiensi
dari penggunaan tenaga kerja, pemupukan dan penggunaan pestisida yang
menurun akibat kondisi iklim yang kering, serta harga jual jagung yang meningkat
pada mk II 2015 sehingga walaupun hasil menurun akan tetapi bila dibandingkan
musim yang sama tahun sebelumnya pendapatan petani meningkat, akibat banyak
tanaman jagung yang gagal panen karena kondisi el-nino.
2.2. Persepsi Petani Jagung
Tabel 4. Pernyataan Responden tentang Penerapan PTT di Desa Bumirejo,
Kabupaten Demak
NO
1
2
3
4
5

6

1 biji/lubang
2%
70 x 40
79 %
Jarak Tanam
Ya
0
Pengunaan Pupuk Kandang
Ya
Penggunaan pupuk organik buatan 100 %
Tahu
79 %
Pengetahuan tentang PHT
Sesuai
Jumlah bibit tanam

Pengetahuan tentang PHT

68 %

2 biji/lubang
98 %
Lainnya
21 %
Tidak
100 %
Tidak
0
Tidak Tahu
21 %
Ragu – Tidak Sesuai
Ragu
21 %
11 %

Dari tabel 4 dapat kita ketahui tentang pemahaman petani terhadap
kegiatan PTT. 98 % responden menggunakan jumlah bibit dengan jarak tanam
sesuai anjuran prinsip PTT pada program GP-PTT, yaitu 2 biji /lubang dengan
jarak tanam 75x40 cm. Sedangkan untuk penggunaan pupuk kandang, banyak
responden menggunakan pupuk organik pabrik/komersial. Pengairan di Desa
Bumirejo menggunakan pompanisasi dari sumur yang berada disekitar lahan.
Disisi lain, pengetahuan respoonden terhadap PHT (Pengendalian Hama Terpadu)
79% responden menyatakan mengetahui PHT sedangkan 21% responden
menyatakan tidak tahu. Selanjutnya 68% responden menyatakan bahwa PHT
berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi, 21% menyatakan ragu-ragu dan
11% menyatakan sebaliknya.
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3. Analisis Usahatani di Sragen
Pola tanam setahun yang umum diterapkan petani di Desa Pengkok,
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen yaitu pola Padi-Padi-Kedelai. Pola
tanam padi MH dimulai November-Desember, dan padi MK-I dimulai MaretApril, sedangkan kedelai ditanam pada MK-II dimulai pada bulan Juni-Juli.
Tabel 5. Analisis Usahatani Padi-Padi-Kedelai di Sragen 2014/2015
Sarana produksi dan hasil

Padi MK-I
Fisik

Rp/ha

Kedelai MK-II
Fisik

Rp/ha

Padi MH
Fisik

Rp/ha

Saprodi:
1. Benih (kg)

40

360.000

75

900.000

43

387.000

Urea

214

385.200

90

162.000

228

410.400

Phonska

205

430.500

70

147.000

202

424.200

SP-36

125

287.500

134

308.200

Za

70

98.000

25

35.000

90

126.000

Petroganik /pupuk cair

650

325.000

0,5

75.000

753

376.500

2. Pupuk:

3. Total Biaya Pestisida

299.500

964.500

608.250

Tenaga Kerja (HOK):
Total Biaya T.K

84

5.040.000

6,40

26.880.000

Total Biaya
Hasil (ton)
Keuntungan
R/C ratio

57,2

3.432.000

1,37

10.275.000

90,6

5.436.000

6,7

26.800.000

5.315.000

7.692.700

7.950.550

19.187.300

4.960.000

18.849.450

3,49

1,93

3,37

Varietas padi yang ditanam oleh petani sebagian besar adalah Ciherang,
sedangkan varietas kedelai yang banyak digunakan adalah varietas grobogan.
Hasil padi MH rata-rata 6,70 t/ha GKG, dan rata-rata hasil MK-I 6,40 t/ha GKG,
sedangkan hasil untuk kedelai pada MK-II sebesar 1,37 t/ha, terlihat bahwa
usahatani padi jauh lebih menguntungkan dibandingkan usahatani kedelai,
sehingga masyarakat hanya memanfaatkan lahan agar tidak kosong di isi dengan
tanaman kedelai.
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3.1. Analisis Usahatani Kedelai Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan GP-PTT
Tabel 6. Analisis Usahatani Kedelai Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan GP-PTT
Sarana produksi dan
hasil

Kedelai MK-II 2014
(Sebelum GP-PTT)
Fisik

Kedelai MK-II 2015
(Sesudah GP-PTT)

Rp/ha

Fisik

Rp/ha

Saprodi:
1. Benih (kg)

75

900.000

71

852.000

Urea

90

162.000

82

147.600

Phonska

70

147.000

80

168.000

31

71.300

59

82.600

200

100.000

2

300.000

2. Pupuk:

SP-36
Za

25

35.000

0,5

75.000

Pupuk Organik
Pupuk Cair
3. Total Biaya Pestisida

299.500

87.200

Tenaga Kerja (HOK):
a. Membersihkan sawah

7

420000

b. Pesemaian
c. Pengolahan Tanah

2

0

130000
0

6

360000

13

845000

d. Tanam/tugal

17,2

1032000

22

1430000

e. Penyiangan

2

120000

4

260000

f. Pemupukan

3

180000

3,7

240500

g. Penyemprotan

5

300000

6,5

422500

h. Pengairan

1

60000

3

195000

i. Pemberantasan tikus

0

0

1,4

91000

j. Pengambilan keong

0

0

0

0

k. Panen dan rontok

15

900000

22

1430000

60000

4,4

286000

82

5.330.000

l. Pasca Panen/jemur
Total Biaya T.K

1
57,2

Total Biaya
Hasil
Keuntungan
R/C ratio

3.432.000
5.315.000

1,37

10.275.000

6.843.300
1,38

8.832.000

4.960.000

1.988.700

1,93

1,29
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Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa ada perbedaan penggunaan jumlah saprodi
dalam usahatani kedelai sebelum dan sesudah pelaksanaan GP-PTT. Perbedaan
tersebut terlihat pada penggunaan benih, pupuk dan tenaga kerja. Berkurangnya
penggunaan beberapa sarana produksi seperti benih dan pestisida berkaitan juga
dengan program bantuan GP-PTT yang di dalamnya sudah menyertakan benih
dan obat/pestisida sebagai salah satu bagiannya. Benih yang digunakan sebelum
pelaksanaan GP-PTT rata-rata 75 kg/ha, saat pelaksanaan GP-PTT rata-rata 71 kg/
ha. Penggunaan pupuk saat pelaksanaan GP-PTT hanya 200 kg/ha dan sebelum
pelaksanaan GP-PTT tidak mengaplikasikan pupuk organik. Terjadi peningkatan
penggunaan tenaga kerja untuk usahatani kedelai yang dilakukan pada kegiatan
GP-PTT dibanding kegiatan petani sebelum dilaksanakannya program GP-PTT,
hal ini dapat terlihat dari total penggunaan tenaga kerja yang sebelumnya sebanyak
57 HOK menjadi 82 HOK.
Sebelum pelaksanaan GP-PTT, usahatani kedelai di Desa Pengkok, Sragen,
Jawa Tengah produktivitasnya 1,37 t/ha dengan nilai R/C Rasio 1,93. Setelah
pelaksanaan GP-PTT produktivitas kedelainya menjadi 1,38 t/ha dengan nilai R/C
Rasio 1,29. Dari data terlihat hanya terjadi sedikit peningkatan produksi kedelai
dari setelah kegiatan GP-PTT, bahkan nilai R/C rasio mengalami penurunan,
tetapi hal ini juga dampak dari menurunnya harga jual kedelai pada MK II 2015,
sehingga membuat pendapatan petani juga berkurang.
3.2. Persepsi Petani Kedelai
Tabel 7. Pernyataan Responden Tentang Kegiatan PTT di Desa Pengkok
Ketersediaan Penangkar Benih
Kedelai (%)
Akses benih untuk tanam (%)

Ada, Sedikit
Ada, Banyak
9,1
0
Mudah, lancar, Mudah, lancar,
mutu baik
mutu kurang baik
45,45
27,27
Perlunya Pelatihan Benih (%)
Tidak Perlu
Perlu
4,5
18,18
Cara pengolahan tanah (%)
TOT
OTM
54,54
41
Jeda waktu pengolahan tanah antar
1 hari
7 hari
9,09
63,63
musim (%)

Tidak ada
81,8
Sulit
9,1
Sangat perlu
59,09
Lainnya
0
>7 hari
13,64

Dari keterangan petani responden sesuai Tabel 7 didapatkan persepsi
ketersediaan penangkar benih kedelai di Desa Pengkok, Kabupaten Sragen,
bahwa sebanyak 81,8% responden menyatakan tidak ada penangkar benih di
desa dan 9,1% menyatakan ada tetapi sedikit. Hal ini menunjukan bahwa akses
terhadap ketersediaan benih di desa tersebut masih mengandalkan penangkar
benih dari luar desa. Pengolahan tanah yang dilakukan oleh petani responden 54%
menyatakan tidak melakukan olah tanah, yaitu lahan setelah panen tanaman pada
musim sebelumnya langsung ditanami untuk tanaman kedelai, tetapi 41% petani
responden masih melakukan olah tanah secara manual sebelum ditanami.
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4. Analisis Usahatani di Klaten
Tabel 8. Analisis Usahatani Padi di Klaten 2014/2015
Sarana produksi dan
hasil
Saprodi:
1. Benih (kg)
2. Pupuk:
Urea
Phonska
SP-36
KCL
Za
Petroganik
3. Total Biaya Pestisida
Tenaga Kerja (HOK):
Total Biaya T.K
Total Biaya
Hasil (ton)
Keuntungan
R/C ratio

Padi MK1
Fisik
Rp/ha

Padi MK2
Fisik
Rp/ha

Padi MH
Fisik
Rp/ha

67

603.000

63,7

573.300

74

666.000

227
286
33
8,7
59
400

408.600
600.600
75.900
20.100
82.600
200.000
367.800

274
289
26,4
12,8
60
407

493.200
606.900
60.720
29.440
84.560
203.500
302.800

250
295
33
9
61
438

450.000
619.500
75.900
20.700
85.400
219.000
432.500

7.452.000
9.810.600
19.734.000
9.923.400
2,01

118,5

7.110.000
9.464.420
21.053.000
11.588.580
2,22

135

8.100.000
10.669.000
20.880.000
10.211.000
1,96

124,2
5,06

5,69

5,8

Desa Tumpukan yang terletak di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten
adalah lokasi yang memiliki pola tanam padi sepanjang tahun. Kondisi air yang
cukup, mendukung petani setempat untuk menanam padi tiga kali dalam setahun.
Tanaman padi yang ditanam pada MH dimulai November-Desember, pada MK-I
dimulai Maret-April, sedangkan pada MK-II ditanam pada bulan Juni-Juli.
Varietas padi yang ditanam petani, sebagian besar adalah Ciherang. Namun
masih terdapat varietas lain yang ditanam petani seperti situ bagendit dan IR-64.
Rata-rata hasil padi pada MH 5,8 t/ha GKG, MK-I 5 t/ha GKG, sedangkan pada
MK-II 5,6 t/ha GKG.
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4.1. Analisis Usahatani Padi Sawah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan GP-PTT.
Tabel 9. Analisis Usahatani Padi Sawah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan GP-PTT
Sarana produksi dan hasil
Saprodi:
1. Benih (kg)
2. Pupuk:
Urea
Phonska
SP-36
KCL
Za
Petroganik
Pupuk Cair
3. Total Biaya Pestisida
Tenaga Kerja (HOK):
a. Membersihkan sawah
b. Pesemaian
c. Pengolahan Tanah
d. Tanam/tugal
e. Penyiangan
f. Pemupukan
g. Penyemprotan
h. Pengairan
i. Pemberantasan tikus
j. Pengambilan keong
k. Panen dan rontok
l. Pasca Panen/jemur
Total Biaya T.K
Total Biaya
Hasil
Keuntungan
R/C ratio

Padi Sawah MK-I
(Sebelum GPPTT)
Fisik
Rp/ha

Padi Sawah MK-I
(Sesudah GPPTT)
Fisik
Rp/ha

67

603.000

58,7

587.000

227
286
33
8,7
59
400

408.600
600.600
75.900
20.100
82.600
200.000

210
319
73

378.000
669.900
167.900

85
263
3

119.000
131.500
120.000
180.000

367.800
13,6
8,1
14,5
20,6
7
5,4
6
5,8
1
1,4
32
8,8
124,2
5,06

816000
486000
870000
1236000
420000
324000
360000
348000
60000
84000
1920000
528000
7.452.000
9.810.600
19.734.000
9.923.400
2,01

14
8,1
15
26,5
6
5
5
6
1
4
37
7,8
135,4
5,1

910000
526500
975000
1722500
390000
325000
325000
390000
65000
260000
2405000
507000
8.801.000
11.154.300
19.890.000
8.735.700
1,78

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan jumlah penggunaan
saprodi dan hasil pada usahatani padi sawah di Desa Tumpukan, Klaten, Jawa
Tengah. Perbedaan usahatani padi sebelum dan saat pelaksanaan GP-PTT terlihat
pada penggunaan benih dan tenaga kerja.
Benih yang digunakan sebelum pelaksanaan GP-PTT rata-rata 67 kg/ha,
saat pelaksanaan GP-PTT rata-rata 58 kg/ha. Rata-rata penggunaan benih sebelum
dan saat pelaksanaan GP-PTT relatif masih boros. Jumlahnya jauh lebih tinggi
daripada penggunaan benih yang dianjurkan untuk PTT yaitu sekitar 25 Kg/Ha.
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Dalam penggunaan tenaga kerja usahatani padi sawah, sesudah pelaksanaan GPPTT terjadi peningkatan jika dibandingkan sebelum pelaksanaan kegiatan. Hal ini
terlihat dari total penggunaan tenaga kerja sebelum pelaksanaan GP-PTT hanya
125 HOK/ha, sementara sesudah GP-PTT mencapai 135 HOK/ha. Terkait dengan
hasil panen, produktivitas usahatani padi sawah di Desa Tumpukan, Klaten, Jawa
Tengah pada waktu sebelum pelaksanaan GP-PTT yaitu 5,06 t/ha dengan nilai
R/C Rasio 2,01. Artinya, kondisi usahatani padi sudah menguntungkan dan layak
diusahakan. Saat pelaksanaan GP-PTT produksi padi sawah sedikit meningkat
menjadi 5,1 t/ha dengan nilai r/c rasio 1,78.
4.2. Persepsi Petani Padi
Tabel 10. Pernyataan Responden Tentang Sistem Jajar Legowo
Pertama
kali Jarwo
diperkenalkan
Alasan
Menerapkan
Jajar Legowo

Tahun 2012
(%)
21
Dianjurkan
(%)

100
Alasan Keberatan
Belum
Menerapkan
Bepengalaman
Jajar Legowo
(%)
0

Sekitar 3
Tahun Yang
lalu (%)
21
Hasil lebih
tinggi
(%)

Lebih dari 5
Tahun Yang lalu
(%)
58
Penampilan
pertanaman lebih
baik (%)

Lain-lain (%)

86
Banyak
Tenaga
(%)
100

100
Tidak mudah
diterapkan (%)

50
Perlu Benih
Banyak (%)

Tidak
menjawab
(%)
0
Lebih
Tahan
Penyakit
(%)
50
Lain-lain
(%)

7

7

0

0
Lebih Tahan
Hama (%)

Pernyataan petani responden mengenai sistem jajar legowo berdasarkan
Tabel 10, 58% menyatakan telah mengenal jajar legowo lebih dari 5 tahun yang
lalu, 21% menyatakan mengenal jajar legowo Tahun 2012. Namun setelah diteliti
lebih lanjut, masih terdapat kekeliruan tentang pemahaman dan penerapan jajar
legowo yang dilakukan. Sebagian petani responden legowo hanya mengosongkan
baris tertentu tanpa merapatkan jarak dalam barisan.
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Alasan semua responden menyatakan menerapkan jajar legowo karena
dianjurkan pemerintah. 100% petani responden juga menyatakan dengan jajar
legowo pertanaman yang mereka dapatkan lebih baik (anakan lebih banyak).
Namun dari alasan keberatan menerapkan sistem tanam jajar legowo, 100 % petani
menyatakan banyaknya tenaga yang diperlukan menjadi faktor utama susahnya
penerapan jajar legowo di lahan.
Tabel 11. Penerapan PTT di Desa Tumpukan, Kabupaten Klaten
NO
1 Seleksi Benih
2

Persepsi Seleksi Benih

3

Umur bibit muda lebih baik

4

Jumlah bibit/rumpun tanam

5

Tanam 1-3 rumpun tepat

6

Jarak Tanam

7

Pengunaan Pupuk Kandang

8

Penggunaan pupuk organik buatan

10

Pengetahuan tentang PHT

11

Pengetahuan tentang PHT

Ya
Tidak
21 %
79 %
Sesuai
Ragu - Ragu
Tidak Sesuai
21 %
64 %
14 %
Sesuai
Ragu - Ragu
Tidak Sesuai
79 %
11 %
10 %
1 -3 rumpun/tanam
>3 rumpun/tanam
50 %
50 %
Sesuai
Ragu - Ragu
Tidak Sesuai
71 %
22 %
7%
Legowo 2 : 1
Tegel
71 %
29 %
Ya
Tidak
50 %
50 %
Ya
Tidak
71 %
29 %
Tahu
Tidak Tahu
93 %
7%
Sesuai
Ragu – Ragu
Tidak Sesuai
86 %
14 %
0

Dalam pelaksanaan penerapan jajar legowo, 71% petani responden
menyatakan menggunakan jajar legowo 29% masih menggunakan jarak tanam
tegel. Saat pemberian pupuk, 50% petani responden tidak menggunakan pupuk
kandang/kompos, tetapi menggunakan pupuk organik pabrik/komersial. Hal ini
terjadi karena untuk mendapatkan pupuk kandang/kompos dalam jumlah yang
banyak cukup sulit/ dianggap tidak praktis.
Pengairan sawah di Desa Tumpukan sudah menggunakan saluran irigasi
teknis dan air selalu tersedia, kecuali dalam kondisi iklim yang sangat ekstrim,
seperti musim kemarau yang panjang. Ketersediaan air yang melimpah membuat
lahan dapat ditanami padi sepanjang tahun.

Dalam hal pemeliharaan tanaman, pengetahuan dan pemahaman
petani beragam. Khusus dalam pemahaman terhadap PHT (Pengendalian
Hama Terpadu), 93% responden menyatakan mengetahui tentang PHT,
sedangkan 7% responden menyatakan tidak tahu. Setelah digali lebih lanjut
tentang pengaruh PHT terhadap peningkatan hasil produksi, 86% responden
menyatakan sesuai dan dapat meningkatkan hasil sedangkan 14% ragu-ragu.
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KESIMPULAN
1.

Pelaksanaan GP-PTT Jagung di Kabupaten Demak.
a. Rata-rata produksi jagung yang dihasilkan petani responden pada MK-II
2014 adalah 5,62 t/ha. Hasil tersebut diperoleh dengan komposisi biaya
usahatani didominasi oleh biaya tenaga kerja dengan rata-rata sebesar
Rp. 8.155.600 (67,5 %) dari total biaya usahatani. Sementara komponen
biaya lainnya yaitu benih Rp. 1.108.250 (9,2%), pupuk Rp. 1.830.610
(15,1%), dan pestisida Rp. 750.000 (6,2%).
b. Dari segi hasil produksi, usahatani jagung pada lahan GP-PTT MKII 2015 setelah GP-PTT (4,65 t/ha) mengalami penurunan 17 % jika
dibandingkan dengan rata-rata hasil produksi petani responden pada
MK-II 2014. Sementara dari segi pendapatan, justru malah meningkat
80%. Peningkatan pendapatan tersebut diperoleh dari efisiensi tenaga
kerja (berkurang 20 HOK/ha) dan efisiensi dosis pupuk NPK yang
diaplikasikan serta harga jual jagung yang meningkat pada MK II 2015
dibandingkan musim yang sama tahun sebelumnya.
c. Persepsi petani yang mengikuti program GP-PTT di Kabupaten Demak
terhadap penerapan PTT yaitu: 1) Aplikasi bibit yaitu penggunaan 2 benih/
lubang dengan jarak tanam dengan 75x40 cm sesuai pedum GP-PTT sudah
dilaksanakan oleh sebagian besar petani responden; 2) Seluruh petani
responden menggunakan pupuk organik buatan bukan pupuk kandang;
3) 79% dari total petani responden menyatakan memahami pengendalian
hama terpadu (PHT) sedangkan 21% responden menyatakan tidak tahu;
dan 4) 68% petani responden menyatakan bahwa PHT sesuai dan dapat
meningkatkan hasil, 21% ragu-ragu dan sisanya 11% menyatakan tidak
sesuai.

2.

Pelaksanaan GP-PTT Kedelai di Kabupaten Sragen
a. Rata-rata produksi kedelai yang dihasilkan petani responden pada MK-II
2014 adalah 1,37 t/ha. Hasil tersebut diperoleh dengan komposisi biaya
usahatani didominasi oleh biaya tenaga kerja dengan rata-rata sebesar Rp.
3.432.000 (64,6%) dari total biaya usahatani. Sementara komponen biaya
lainnya yaitu benih Rp. 900.000 (16,8%), pupuk Rp. 419.000 (7,9%), dan
pestisida Rp. 299.500 (5,6%).
b. Dari segi hasil produksi, usahatani kedelai pada lahan GP-PTT sedikit
mengalami peningkatan (1,38 t/ha) jika dibandingkan dengan rata-rata
hasil produksi petani responden pada lahan GP-PTT MK-II 2014 yaitu
1,37 t/ha. Akibat melakukan pemeliharaan yang intensif, tenaga kerja
meningkat sebesar 15 HOK, penurunan R/C rasio pada MK II 2015
juga dampak dari menurunnya harga jual kedelai, sehingga membuat
pendapatan petani berkurang
c. Persepsi petani yang mengikuti program GP-PTT di Kabupaten Sragen
terhadap penerapan PTT yaitu: 1) Sebagian petani responden (54%) tidak

Priatmojo et al : Dampak Penerapan Inovasi Teknologi Terhadap Hasil dan....

1201

melakukan olah tanah (TOT) dengan jeda waktu tanam umumnya tujuh
hari dari musim panen sebelumnya; 2) Sebagian besar petani responden
(81%) menyatakan tidak ada penangkar benih di lokasi survey, hanya
45% petani responden yang menyatakan memiliki akses mudah terhadap
benih bersertifikat (berkualitas), dan 59% petani responden menyatakan
merasa perlu diadakan pelatihan produksi benih kedelai.
3.

Pelaksanaan GP-PTT Padi di Kabupaten Klaten
a. Sebagai pembanding, pada periode 2014/2015, produktivitas padi sawah
sebelum pelaksanaan GP-PTT tertinggi pada MH 2014/2015 (5,8 t/
ha), dikuti MK-II 2014 (5,69 t/ha) dan MK-I 2014 (5,06 t/ha). Ratarata produksi padi yang dihasilkan petani responden pada MK-I 2014
diperoleh dengan komposisi biaya usahatani didominasi oleh biaya
tenaga kerja rata-rata sebesar Rp. 9.068.000 (78,7%) dari total biaya
usahatani. Sementara komponen biaya lainnya yaitu benih Rp. 614.100
(5,5%), pupuk Rp. 1.445.510 dan pestisida Rp. 505.150 (4,4%).
b. Dari segi hasil produksi, usahatani padi setelah GP-PTT pada MK-1
2015 yaitu (5,1 t/ha) mengalami sedikit kenaikan saja jika dibandingkan
dengan rata-rata hasil produksi petani responden pada lahan GP-PTT
MK-I 2014. Hal ini diakibatkan oleh kondisi iklim pada MK 1 2015 yang
mengalami el nino dan juga meningkatnya biaya karena penerapan GPPTT oleh petani.
c. Kondisi lapangan pelaksanaan GP-PTT Padi di Kabupaten Klaten
menunjukan bahwa banyak lahan pertanian tanaman padi milik petani
responden yang belum sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan GPPTT Padi. Petani tidak melakukan seleksi benih, jumlah bibit/rumpun
tidak sesuai anjuran, walaupun 58% petani memiliki persepsi telah
mengenal jajar legowo sejak 5 tahun yang lalu tetapi cara tanam legowo
yang dilakukan tidak sesuai atau keliru (tidak melakukan sisipan atau
jarak dalam baris terlalu lebar), sehingga populasi tanaman berkurang.
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PENDAPATAN USAHATANI PANGAN DALAM POLA TANAM
SETAHUN DAN PELUANG PENINGKATANNYA
I Putu Wardana, Bhakti Priatmojo, Dedi Nugraha1
ABSTRAK
Kebutuhan padi, jagung dan kedelai sebagai bahan pangan dan pakan di
Indonesiaterus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
Ketersediaan komoditas tersebut dalam jumlah yang cukup dan tingkat harga
yang wajar diperlukan oleh konsumen maupun petani. Pendapatan usahatani padi,
jagung dan kedelai biasanya dianalisis secara terpisah, sehingga hasil analisisnya
sering bias atau cenderung “overestimate”.Oleh karena itu analisis usahatani padi,
jagung dan kedelai perlu dilakukan dalam kesatuan pola tanam setahun.Penelitian
dilakukan dengan metode survai di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan
pada tahun 2014.Sebanyak 70 responden dipilih secara acak berstrata (stratified
random sampling) untuk mewakili petani yang menerapkan pola tanam Padi-PadiJagung dan Padi-Padi-Kedelai.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan
dari usahatani dalam pola tanam setahun komoditas padi-padi-jagung dan padipadi-kedelai tidak berbeda nyata.Pendapatan kedua pola tanam mencapai Rp
26,4 juta dan Rp 25,5 juta per ha dari total penerimaan kedua pola tanam yang
masing-masing mencapai Rp 49,5 juta dan Rp 47,9 juta. Penerimaan dari hasil
padi pada MH dan MK masing-masing mencapai Rp 22,2 juta dan Rp 18,7 juta.
Pendapatan dari usahatani padijauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jagung
dan kedelai.Pendapatan usahatani padi pada MH dan MK masing-masing Rp 14,1
juta dan Rp 10,3 juta per ha, sedangkan pendapatan usahatani jagung dan kedelai
masing mencapai Rp 2,0 juta dan Rp 1,2 juta, yang diperoleh dari hasil produksi
sebesar Rp 8,6 juta dan Rp 6,9 juta per ha. Usahatani padi dalam dua musim
menyumbang sekitar 80% pendapatan usahatani dalam setahun.Faktor yang
berpengaruh tingginya produksi padi pada MH adalah luas lahan, pupuk kimia
dan tenaga kerja, sementara pada MK1 yang mempengaruhi adalah luas lahan dan
tenaga kerja.Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap produksi jagung adalah
benih dan yang berpengaruh terhadap produksi kedelai adalah benih dan pupuk
organik. Peluang peningkatan produksi padi dapat dicapai dengan penerapan
pemupukan hara spesifik lokasi (PHSL) dan pengaturan jarak tanam melalui
teknik tanam legowo 4:1, dimana hasilnya mampu mencapai nilai Rp 23,6 juta
dan pendapatan Rp 16 juta. Sedangkan peningkatan produksi jagung dilakukan
dengan mengintroduksikan varietas jagung hibrida (Bima URI dan P-27) dan
PHSL dengan hasil senilai Rp 18,8 juta dan pendapatan Rp 12,2 juta. Sementara itu
peningkatan produksi kedelai dilakukan dengan perbaikan teknologi pemupukan
dengan hasil senilai Rp 14,9 juta dan pendapatan Rp 6,8 juta.
Kata Kunci: pola usahatani, padi, jagung, kedelai, pendapatan
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ABSTRACT
The demand for rice, corn, and soybean as food and feed have continuously
increased in Indonesia along with increasing population. The availability of
these commodities in sufficient amount and affordable prices were needed by
consumers and farmers. The farmers’ income from rice, corn, and soybean was
usually analyzed separately hence the analysis tend to be biased and over estimated.
Therefore, it was needed to analyzed the income from these commodities in one
cropping pattern sequence in a year. The study was conducted in Toroh, Grobogan
District, Central Java in 2014. Seventy respondents were interviewed and selected
using stratified random sampling to represent two dominant cropping pattern
(rice-rice-corn and rice-rice-soybean). The results of this study indicated that the
farmers’ income of rice-rice-corn was not significantly different than that of ricerice-soybean. The farmers’ income from both cropping pattern reached Rp 26.4
million and Rp 25.5 million per ha, while the revenue of both cropping pattern
calculated to Rp 49.5 million and Rp 47.9 million. The revenue from rice farming
for WS and DS calculated to Rp 22.2 million and Rp 18.7 million. The income
from rice farming was significantly higher than that of corn and soybean. Farmers’
income from rice farming for WS and DS were Rp 14.1 million and Rp 10.3
milion, respectively. While the farmers’ income from corn and soybean were Rp
2.0 million and Rp 1.2 million that originated from revenue of Rp 8.6 million
and Rp 6.9 million per ha. Rice farming contributed to approximately 80% of
farm income annually. Factors influenced the higher yield of rice in WS were land
size, chemical fertilizer, and labor, while land size and labor influenced the rice
yield in DS. The yield of corn was affected by the seed used. In other hand, the
yield of soybean was affected by seed and organic fertilizers. The opportunity to
increase yield was known from the on-farm trial of SSNM and Legowo 4:1 plant
spacing, where the revenue and income of rice farming reached Rp 23.6 and Rp
16 million per ha. In addition, the yield of corn can be increased through hybrid
variety (Bima URI and P-27) in combination with SSNM with revenue of Rp
18.8 million and income of Rp 12.2 million. While the yield of soybean can be
increased through improvement of fertilizer management with revenue of Rp 14.9
million and income of Rp 6.8 million.
Keywords: cropping pattern, rice, corn, soybean, income
PENDAHULUAN
Penyediaan pangan, terutama padi, jagung, dan kedelai, dalam jumlah yang cukup
dan harga terjangkau tetap menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Selain
merupakan makanan pokok untuk lebih dari 95% rakyat Indonesia, usahatani
tanaman pangan juga menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 40 juta rumah
tangga petani di pedesaan (Badan Litbang Pertanian, 2007, Puslitbangtan, 2008).
Beras merupakan komoditas pangan yang sangat strategis dan cenderung
menjadi komoditas politik di Indonesia. Keberadaan beras selalu dipantau dan
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diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai tingkat paling bawah, sampai
ke tingkat tertinggi di kalangan pemerintah maupun legislatif.Hal lain yang
menyebabkan ketersediaan beras sangat penting, adalah (1) konsumsi beras/
kapita/tahun penduduk Indonesia masih sangat besar, (2) sekitar 95% masyarakat
Indonesia masih menjadikan beras sebagai makanan pokok, dan (3) pengeluaran
penduduk Indonesia rata-rata 60% adalah untuk pangan dan dari 60% pengeluaran
tersebut 25% adalah untuk beras, sehingga ketergantungan terhadap beras
masih sangat tinggi (Sumarno et al, 2008; Departemen Pertanian, 2008, Menko
Perekonomian, 2011).
Demikian pula halnya dengan komoditas jagung, produksi pada tahun
2013 mencapai 20,4 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 1-3 juta ton.
Peningkatan luas panen dan indeks pertanaman merupakan variabel yang sangat
mempengaruhi peningkatan produksi, selain variabel pemanfaatan inovasi
teknologi untuk meningkatkan produktivitas dengan memperluas adopsi jagung
hibrida.Untuk meningkatkan produksi jagung dapat ditempuh melalui: (1)
peningkatan luas panen dan indek pertanaman pada daerah-daerah sub optimal,
(2) peningkatan penggunaan benih hibrida pada daerah-daerah sentra produksi
jagung, (3) mendorong penggunaan benih komposit pada lahan-lahan sub optimal,
(4) meningkatkan akses petani terhadap penggunaan input lainnya, serta (5)
peningkatan efektivitas penyuluhan.
Kedelai juga merupakan komoditi pangan utama di Indonesia setelah padi
dan jagung, mengingat komoditas ini mempunyai banyak fungsi, baik sebagai
bahan pangan, pakan ternak maupun sebagai bahan baku industri skala besar
hingga rumah tangga (Torriani et al, 2007. Oleh karena itu, kebutuhan akan
komoditi ini terus meningkat setiap tahun. Rata-rata kebutuhan kedelai setiap
tahun mencapai 2,3 juta ton, akan tetapi produksi kedelai dalam negeri baru
mampu memenuhinya sekitar 30%-40%, dan kekuranganya sebesar 60%-70%
harus diimpor. Pada tahun 2011, produksi kedelai dalam negeri hanya sebesar 851
ribu ton atau 29% dari total kebutuhan, sehingga kekurangnya sebesar 71% harus
diimpor. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2012, kebutuhan kedelai mencapai
2,2 juta ton, sementara produksi hanya sebanyak 851 ribu ton, sehingga harus
diimpor sekitar 1,3 juta ton atau 61%.
Rendahnya produksi kedelai di Indonesia dalam satu dekade terakhir akibat
ketidak pastian harga pembelian kedelai oleh pemerintah dan usahatani kedelai
cenderung kurang memberikan insentif kepada petani.Baru pada tanggal 13 Juni
2013, akhirnya pemerintah menetapkan harga beli petani (HBP) untuk kedelai
sebesar Rp 7.000 per kg melalui Permendag No. 25/M-DAG/PER/6/2013 tentang
penetapan harga pembelian kedelai petani dalam rangka program stabilisasi harga
kedelai. Melalui kebijakan ini diharapkan mampu mendorong produksi kedelai di
Indonesia sehingga ketergantungan terhadap kedelai impor bisa dikurangi.
Permintaan bahan pangan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan
penduduk. Disisi lain dengan adanya perubahan iklim (yang menjadi lebih
ekstrim) akibat pemanasan global, berdampak pada terganggunya produksi pangan
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(Handoko et al, 2008). Indonesia harus mampu mencapai swasembada beras dan
jagung secara berkelanjutan serta mengurangi impor kedelai agar ketahanan
pangan tidak terganggu.Di sisi lain, ketersediaan bahan pangan (padi, jagung,
dan kedelai) pada tingkat harga yang tidak memberatkan konsumen harus dijamin
oleh Pemerintah. Situasi ini hanya mungkin dicapai bila usahatani padi, jagung,
dan kedelai dapat mengoptimalkan setiap penggunaan input. Tenaga kerja, air,
benih, pupuk, dan pestisida merupakan input utama untuk memproduksi tanaman
pangan.
Analisis usahatani tanaman padi, jagung, dan kedelai selalu dilakukan
perkomoditas secara terpisah, dan tidak pernah dianalisis dalam pola tanam
setahun.Sementara, usahatani padi, jagung, atau kedelai seringkali dilakukan oleh
petani yang sama.Introduksi teknologi untuk penghematan biaya usahatani dapat
dilakukan pada setiap komoditas padi – jagung – kedelai dalam pola tanam setahun.
Dalam pola tanam padi-padi-jagung dan padi-padi-kedelai di lahan sawah, melalui
introduksi teknologi seperti tanpa olah tanah, pemupukan spesifik lokasi, sistem
tanam legowo, benih besertifikat, pengendalian hama penyakit melalui rekayasa
ekologi dan lain-lain akan menurunkan biaya usahatani dan meningkatkan
pendapatan petani bila dihitung dalam pola tanam setahun (Tilman et al, 2002).
Oleh karena itu tulisan ini ingin mencermati beberapa pertanyaan yang
perlu dijawab seperti misalnyaapabila diintroduksi berbagai komponen teknologi
yang mengefisienkan input, (a) apakah terjadi perubahan alokasi input (tenaga
kerja, pupuk, pestisida), (b) berapa peningkatan hasil, dan (c) berapa peningkatan
pendapatan bila dianalisis dalam pola tanam setahun.
METODE PENELITIAN
Pengumpulan Data
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan pertimbangan
bahwa di lokasi penelitian, komoditas padi, jagung dan kedelai menjadi komoditas
pilihan petani dalam pola tanam setahun. Penelitian ini dilakukan di Desa Sugihan,
Kecamatan Toroh. Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah. Responden
dipilih secara acak berstrata (stratified random sampling) menurut pola tanam
yang diterapkan. Jumlah sampel yang diwawancarai berjumlah 70 responden,
yang berasal dari 2 kelompok tani.
Alat yang digunakan untuk memperoleh data yaitu kuesioner terstruktur
yang telah disiapkan.Data yang dikumpulkan meliputi: (1) karakteristik responden
(umur, jenis kelamin, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan utama, dan
sumber pendapatan) dan (2) penggunaan input (tenaga kerja, sarana produksi,
biaya tetap) dan hasil produksi.
Data ditabulasi dan diolah dengan bantuan software Microsoft Excel untuk
menghitung komponen biaya dan penerimaan usahatani.Sedangkan nilai-nilai
dalam analisis regresi bergandadihitung dengan bantuan software SPSS.
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Analisa Data
Data dianalisis dengan analisis finansial usahatani dan analisis regresi
berganda.Analisis finansial usahatani dilakukan terhadap setiap komoditas
dalam setiap musim dan dalam pola tanam setahun.Analisis regresi berganda
yang digunakan adalah analisis fungsi produksi dengan metode Cobb-Douglas
yaitu mentransformasi data variabel dependen dan independen kedalam bentuk
logaritma natural (Soekartawi, 2003). Analisis fungsi produksi dilakukan pada
setiap komoditas yaitu padi musim hujan (MH), padi musim kemarau (MK),
jagung, dan kedelai.Tahapan analisis dalam penelitian yang dilakukan adalah: a)
melakukan analisis usahatani setiap komoditas pada data yang sudah dikonversi
menjadi per satu hektar, b) melakukan analisis usahatani dalam pola tanam
setahun, c) melakukan Uji-t pada usahatani padi-padi-jagung dan padi-padikedelai, d) menentukan model fungsi produksi sementara untuk setiap komoditas
dan menentukan faktor-faktor yang berpengaruh nyata, e) melakukan uji asumsi
klasik pada model dengan seluruh faktornya berpengaruh nyata dan membentuk
model baru jika asumsi tidak terpenuhi, f) mengidentifikasi model paling cocok,
dan g) membuat kesimpulan dari model tersebut.
Analisis pendapatan
Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan biaya. Analisis
imbangan penerimaan dan biaya (R/C ratio analysis) digunakan untuk mengukur
kriteria kelayakan usahatani yang dilakukan oleh petani di Desa Sugihan
(Nicholson, W. 1995). Penerimaan total dan biaya total yang telah diperhitungkan
sebelumnya kemudian dibandingkan dalam analisis ini. R/C ratio dapat dihitung
menggunakan persamaan sebagai berikut:
R/C atas biaya total =

Total Penerimaan
........................................................(1)
Total Biaya Total

Keterangan:
- R/C ratio >1, artinya setiap tambahan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan
tambahan penerimaan yang lebih besar daripada tambahan biaya dan kegiatan
usahatani tersebut termasuk kategori layak secara finansial.
- R/C ratio <1, artinya setiap tambahan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan
tambahan penerimaan yang lebih kecil daripada tambahan biaya dan kegiatan
usahatani tersebut termasuk kategori tidak layak secara finansial.
- R/C ratio =1, artinya setiap tambahan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan
tambahan penerimaan yang sama besar atau perbandingan antara penerimaan dan
pengeluaran seimbang dan kegiatan usahatani tersebut berada pada keuntungan
normal.
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Analisis Faktor-Faktor Produksi
Analisis fungsi produksi merupakan analisis yang digunakan untuk
mengetahui hubungan antara hasil produksi (variabel dependen) yang dipengaruhi
faktor-faktor produksi (variabel independen).Bentuk model analisis regresi
berganda dengan metode Cobb-Douglas adalah sebagai berikut:
Ln Y = Ln β0 + β1 Ln X1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3 + β4 Ln X4+ β5 Ln X5 + β6 Ln X6 …… (2)
Keterangan:
Y

= Hasil produksi (Kg)

X1

= Luas lahan tanaman (m2)

X2

= Benih yang digunakan sebagai input (Kg)

X3

= Total pupuk kimia yang digunakan (Kg)

X4

= Total pupuk organik yang digunakan (Kg)

X5

= Bahan aktif pestisida (gr)

X6

= Tenaga Kerja (HOK)

β0

= Intersep

β1,β2, ….,β6 = Koefisien regresi variabel independen
ei

= Logaritma natural

Nilai koefisien yang diharapkan antara lain: β1, β2, β3, β4, β5, β6> 0.

Pada model regresi yang diperoleh, dilakukan pengujian ekonomi statistik,
uji kecocokan model, dan pengujian ekonometrika (asumsi klasik). Kriteria
kecocokan model dilakukan dengan mempertimbangkan nilai R-Square, Uji-F dan
Uji-t (Doll dan Orazem, 1984; Hair et al, 1998). Uji ekonometrika yang digunakan
harus memenuhi empat asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas,
uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Lokasi Penelitian
Desa Sugihan mempunyai dua kelompok tani dengan jumlah anggota 120
orang dan hamparan sawah seluas 73 ha, terdiri dari 25 ha pola tanam padi-padikedelai, dan 48 ha padi-padi-jagung.Pola tanam padi biasanya dimulai pada bulan
Oktober saat MH dan Maret saat MK1, sedangkan jagung atau kedelai ditanam
pada bulan Juli-September.
Varietas padi yang ditanam sebagian besar adalah Ciherang, sedangkan
Jagung didominasi oleh jagung hibrida (Pioneer atau Bisi) dan kedelai didominasi
oleh varietas Grobogan. Hasil padi MH rata-rata 6,5 t/ha GKG, dan rata-rata hasil
MK1 5,4 t/ha GKG. Senjang hasil antar musim tersebut diduga disebabkan oleh
pendeknya jeda antar musim dan ketersediaan air irigasi.Petani yang kesulitan

1210

Wardana et al : Pendapatan Usahatani Pangan dalam Pola Tanam Setahun dan....

memperoleh air untuk sawahnya, memilih pola tanam padi-padi-jagung.Sedangkan
petani yang memiliki akses mudah terhadap air irigasi, lebih memilih pola tanam
padi-padi-kedelai sebagai pola tanam setahunnya.
Penggunaan Input dan Hasil Produksi Padi Sawah
Benih padi yang digunakan petani Desa Sugihan didominasi dengan varietas
Ciherang.Rata-rata penggunaan benih padi oleh petani setempat adalah 23 kg/
ha.Sedangkan anjuran penggunaan benih padi menurut penyuluh pertanian lapang
(PPL) adalah 20 kg/ha. Penggunaan benih pada daerah tersebut lebih 3 Kg dari
takaran yang dianjurkan karena alasan takut kekurangan jika terjadi serangan
hama.
Pupuk yang digunakan adalah pupuk petroganik, urea, phonska, SP36 dan
Za.Penggunaan pupuk urea dan phonska pada padi sudah berlebih dan tidak
sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan oleh PPL.Anjuran penggunaan pupuk
menurut PPL adalah 1 ton/ha petrorganik, 200 kg/ha urea, 200 kg/ha phonska dan
50 kg/ha ZA.
Penggunaan pestisida di Desa Sugihantidak terlalu banyak karena pada
umumnya wilayah tersebut bukan wilayah endemik hama penyakit. Biaya
penggunaan pestisida berkisar antara Rp 700-850 ribu/ha(Tabel 1).
Persiapan lahan meliputi kegiatan membajak sawah, membalikan dan
meratakan tanah, serta membuat galengan. Proses kegiatan membajak sawah
dengan bantuan traktor dilakukan menggunakan tenaga kerja rata-rata 11 HOK/
ha. Proses membalikan tanah, meratakan, dan membuat galengan memerlukan
tenaga kerja rata-rata 7 HOK/ha.
Proses pembuatan dan pemeliharaan persemaian memerlukan tenaga kerja
rata-rata 5 HOK/ha. Bibit yang akan ditanam adalah bibit muda yang berumur
antara 10-21 hari setetelah sebar (HSS) agar pembentukan anakan lebih optimal.
Pencabutan benih hingga tanam memerlukan tenaga kerja rata-rata 21 HOK/ha.
Pemupukan dilakukan dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada 14 hari
setelah tanam (HST), 30 HST, dan 70 HST.Kegiatan pemupukan memerlukan
tenaga kerja 6 HOK/ha.
Kegiatan penyiangan dengan menggunakan gasrok dan tangan memerlukan
tenaga kerja 8 HOK/ha.Tenaga kerja untuk penyemprotan pestisida dan herbisida
rata-rata 5 HOK/ha.Sementara untuk panen dan perontokan diperlukan tenaga
kerja rata-rata 38 HOK/ha.
Penerimaan tunai petani berdasarkan analisis pendapatan usahatani pada padi
sawah berkisar antara Rp 18-22 juta/ha/musim tanam. R/C rasio atas biaya tunai
padi sawah pada MK1 dan MH sebesar 2,22 dan 2,73. Nilai tersebut menunjukan
bahwa setiap pengeluaran tunai Rp 1 akan memberikan keuntungan padi sawah
Rp 2.22 pada MK1 dan Rp 2.73 pada MH. Hal ini menunjukan bahwa usahatani
padi MH lebih menguntungkan dibandingkan dengan MK1 (Tabel 1).
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Penggunaan Input dan Hasil Produksi Jagung
Benih jagung yang digunakan petani Desa Sugihan pada umumnya Pioneer
dan Bisi.Rata-rata takaran benih jagung yang digunakan adalah 14 kg/ha.Petani
sangat efisien dalam menggunakan benih karena harga benih jagung hibrida relatif
mahal.
Pupuk yang digunakan sebagai input adalah pupuk petroganik, urea,
phonska, dan SP36. Takaran pupuk yang diterapkan petani untuk jagung melebihi
padi, terutama pupuk urea dan phonska.
Penggunaan pestisida untuk jagung relatiflebih kecil daripada penggunaan
pestisida untuk padi.Pengendalian menggunakan pestisida hanya ditujukan untuk
penyakit bulai.Biaya penggunaan pestisida pada jagung Rp.377 ribu/ha (Tabel 1).
Lahan untuk pertanaman jagung tidak diolah, hanya dilakukan penggalian
parit untuk drainase dengan penggunaan tenaga kerja rata-rata 5 HOK/ha.
Penanaman benih dengan cara ditugal memerlukan tenaga kerja rata-rata 14 HOK/
ha. Penyiangan memerlukan tenaga kerja rata-rata 6 HOK/ha. Penyemprotan
pestisida dan herbisida memerlukan tenaga kerja 2 HOK/ha. Panen jagung
umumnya dilakukan setelah tanaman berumur 3 bulan.Panen dan perontokan
memerlukan tenaga kerja 19 HOK/ha.
Penerimaan tunai petani jagung sebesar Rp 8,6 juta /ha/musim tanam. R/C
rasio atas biaya tunai usahatani jagung pada MK2 sebesar 1,31. Nilai tersebut
menunjukan bahwa setiap pengeluaran tunai sebesar Rp 1 akan memberikan
keuntungan sebesar Rp 1,31. Hal ini menunjukan bahwa usahatani jagung masih
menguntungkan walaupun relatif kecil (Tabel 1).
Penggunaan Input dan Hasil Produksi Kedelai
Benih kedelai yang digunakan petani di Desa Sugihan pada umumnya
varietas Grobogan.Rata-rata penggunaan benih kedelai 64 kg/ha.Tingginya jumlah
benih yang ditugal karena petani menggunakan benih dengan kualitas yang kurang
bagus dari hasil panen tahun sebelumnya.
Penggunaan pupuk untuk kedelai paling sedikit jika dibandingkan dengan
padi dan jagung.Pupuk yang digunakan adalah pupuk petroganik, urea, phonska,
dan SP36.Pemupukan kedelai biasanya dilakukan bersamaan dengan pengairan.
Penggunaan pestisida untuk kedelai tergolong sedikit dibandingkan
penggunaan pada jagung dan padi. Pengendalian menggunakan pestisida hanya
ditujukan untuk hama penggulung daun. Biaya penggunaan pestisida rata-rata
berkisar Rp 296 ribu/ha (Tabel 1).
Pada umumnya lahan untuk tanaman kedelai tidak diolah, hanya
dilakukan penggalian parit untuk drainase dengan tenaga kerja rata-rata 6 HOK/
ha.Penanaman benih dengan cara ditugal memerlukan tenaga kerja rata-rata 14
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HOK/ha. Sementara kegiatan penyiangan memerlukan tenaga kerja rata-rata 6
HOK/ha.Penyemprotan pestisida dan herbisida memerlukan tenaga kerja rata-rata
4 HOK/ha.Panen dan perontokan memerlukan tenaga kerja rata-rata sebanyak 17
HOK/ha.
Penerimaan tunai petani kedelai sebesar Rp 6,9 juta/ha/musim tanam. R/C
rasio atas biaya tunai usahatani kedelai pada MK2 sebesar 1,2. Nilai tersebut
menunjukan bahwa setiap pengeluaran tunai sebesar Rp 1 akan memberikan
keuntungan sebesar Rp 1,2. Hal ini menunjukan bahwa usahatani kedelai
keuntungannya relatif kecil (Tabel 1).
Penggunaan Input dan Hasil Usahatani dalam Pola Tanam Setahun
Total biaya usahatani padi-padi-jagung dan padi-padi-kedelai dalam pola
tanam setahun disajikan dalam Tabel 2.Dari table tersebut dapat disimpulkan
sebagai berikut: a) keuntungan usahatani padi-padi-jagung sekitar 3,5% lebih
tinggi dibandingkan padi-padi-kedelai, b) tenaga kerja merupakan komponen
terbesar dari biaya usahatani (67,0%), diikuti biaya pupuk (18,6%), biaya pestisida
(8,5%), dan biaya benih (5,9%), dan c) Produksi padi MK1 sekitar 5,4 t/ha, jagung
MK2 3,9 t/ha, kedelai 0,8 t/ha, dan padi MH 6,5 t/ha.
Apabila dilihat melalui keuntungan yang didapatkan petani dalam satu
tahun dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan bersih dalam sebulan petani
yang menerapkan pola tanam padi-padi-jagung ± 2,2 juta/bulan.Nilai tersebut
menunjukan pendapatan yang tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan petani
yang menerapkan pola tanam padi–padi–kedelai dengan rata-rata pendapatan per
bulan ± 2,1 juta. Melalui perhitungan R/C Ratio dapat terlihat bahwa tidak ada
perbedaan antara petani yang menerapkan pola tanam padi-padi-jagung dan padipadi-kedelai.R/C rasio pola tanam usahatani padi-padi-kedelai dan padi-padijagung sebesar 2,14. Nilai tersebut menunjukan bahwa setiap pengeluaran tunai
sebesar Rp 1 akan memberikan keuntungan sebesar Rp 2,14 dengan pola tanam
tersebut.
Untuk mengetahui rata-rata keuntungan usahatani padi-padi-jagung dan
padi-padi-kedelai berbeda nyata atau tidak, digunakan Uji-t.Nilai-nilai hasil
pengolahan dengan menggunakan Uji-t terdapat pada Tabel 3.
Rata-rata keutungan pola tanam padi-padi-jagung dan padi-padi-kedelai
dikatakan berbeda nyata jika nilai t hitung lebih besar dari nilai pada tabel
distribusi t yang bersesuaian atau nilai sig. dari t hitung kurang dari . Sesuai Tabel
3 diperoleh nilai sig. dari t hitung yaitu 0,313 dan lebih besar dari 0,05. Sehingga
pola tanam padi-padi-jagung dan padi-padi-kedelai tidak berbeda nyata secara
statistik.
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Fungsi Produksi Padi Musim Kemarau (MK1)
Model sementara yang dibentuk yaitu : ln(Y) = 1,053 + 0,564 ln(X1) + 0,092
ln(X2) + 0,146 ln(X3) + 0,002 ln(X4) – 0,023 ln(X5) + 0,206 ln(X6). Berdasarkan
Uji-F, secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel
dependen, terbukti dari sign. Uji-F yaitu 2.2e-16 yang nilainya kurang dari .
Setelah dilakukan Uji-t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
indipenden, hanya variabel luas lahan dan tenaga kerja yang berpengaruh nyata
terhadap variabel hasil produksi.Sedangkan variabel benih, pupuk kimia, pupuk
organik dan pestisida tidak berpengaruh nyata.Sehingga dibuat model baru dengan
menghilangkan variabel yang tidak berpengaruh nyata (Tabel 4).
Model baru yang diperoleh yaitu : ln(Y) = 0,488 + 0,745 ln(X1) + 0,254
ln(X6). Berdasarkan Uji-F, variabel luas lahan dan tenaga kerja secara bersamasama berpengaruh terhadap hasil produksi.Setelah dilakukan Uji-t, kedua variabel
independen tersebut masing-masing berpengaruh nyata terhadap variabel hasil
produksi. Hal ini terbukti dari nilai sign Uji-t dari masing-masing variabel
independen secara berurut yaitu (0,000dan 0,006) yang kurang dari 0,05.
Uji asumsi klasik yang dilakukan pada model yaitu normalitas,
homoskedastisitas, non-atukorelasi, dan non-multikolinieritas. Uji normalitas
yang dilakukan menggunakan Uji-liliefors dengan H0= residual berdistribusi
normal dan H1= residual tidak berdistribusi normal. Jika p-value yang diperoleh
kurang dari maka H0 ditolak.Hh Diperoleh p-value berdasarkan uji liliefors yaitu
0,061 yang lebih dari 0,05, sehingga H0 diterima dan asumsi normalitas terpenuhi.
Uji asumsi homoskedastisitas yang dilakukan yaitu dengan Uji-Glejser dan
Uji Breusch-Pagan.Berdasarkan Uji-Glejser diperoleh nilai p-value dari seluruh
variabel independennya tidak berpengaruh nyata. Berdasarkan Uji Breusch-Pagan
diperoleh nilai p-value 0,757 yang lebih dari 0,05. Sehingga baik berdasarkan UjiGlejser maupun Uji Breusch-Pagan asumsi homoskedastisitas terpenuhi.
Uji asumsi non-autokorelasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan
Uji Durbin-Watson. Berdasarkan Uji Durbin-Watson yang dilakukan diperoleh
nilai p-value 0,312 yang lebih besar dari 0,05, sehingga asumsi non-autokorelasi
terpenuhi.
Uji non-multikolinieritas yang dilakukan yaitu dengan menghitung nilai
VIF masing-masing variabel. Diperoleh nilai VIF masing-masing variabel secara
berurut yaitu (2,719 dan 2,719) yang kurang dari 10, sehingga asumsi nonmultikolinieritas terpenuhi.
Model baru yang diperoleh sudah memenuhi asumsi klasik sehingga model
tersebut dikatakan valid. Model 2 memiliki nilai R-Square 0,8536 yang artinya
bahwa 85,36% hasil produksi dapat dijelaskan oleh variabel luas lahan dan tenaga
kerja. Sedangkan sisanya sebesar 14,64% dipengaruhi variabel lain yang tidak
tercantum dalam model.

1214

Wardana et al : Pendapatan Usahatani Pangan dalam Pola Tanam Setahun dan....

Koefisien yang diperoleh pada model 2 secara berurut yaitu (0,745) dan
(0,254). Nilai-nilai tersebut menunjukan bahwa : (1) Setiap kenaikan 1 satuan input
ln(luas lahan) dengan asumsi nilai lainnya tetap, akan menaikan ln(hasil produksi)
sebesar 1,233. (2) Setiap kenaikan 1 satuan input ln(tenaga kerja) dengan asumsi
nilai lainnya tetap, akan menaikan ln(hasil produksi) sebesar 0,742.
Fungsi Produksi Jagung (MK2)
Model sementara yang dibentuk yaitu : ln(Y) = 4,787 + 0,064 ln(X1) + 0,487
ln(X2) + 0,084 ln(X3) –0,037 ln(X4) + 0,055 ln(X5) + 0,116 ln(X6). Berdasarkan
Uji-F, secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel
dependen, terbukti dari sign. Uji-F yaitu 0,0018 yang nilainya kurang dari 0,05.
Setelah dilakukan Uji-t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
indipenden, hanya variabel benih yang berpengaruh nyata terhadap variabel hasil
produksi.Sedangkan variabel luas lahan, pupuk kimia, pupuk organik, pestisida
dan tenaga kerja tidak berpengaruh nyata.Sehingga dibuat model baru dengan
menghilangkan variabel yang tidak berpengaruh nyata(Tabel 5).
Model baru yang diperoleh yaitu :ln(Y) = 6,113 + 0,6572 ln(X2). Berdasarkan
Uji-F, variabel benih berpengaruh nyata terhadap variabel hasil produksi. Hal ini
terbukti dari nilai sign. Uji-Fyaitu 2,75e-9 yang kurang dari 0,05.
Uji asumsi klasik yang dilakukan pada model yaitu normalitas,
homoskedastisitas, non-atukorelasi, dan non-multikolinieritas. Uji normalitas yang
dilakukan mengunakan Uji-ShapiroWilks dengan H0= residual berdistribusi normal
dan H1= residual tidak berdistribusi normal. Jika p-value yang diperoleh kurang
dari maka H0 ditolak.Hh Diperoleh p-value berdasarkan ujiShapiroWilksyaitu
0,1348 yang lebih dari 0,01, sehingga H0 diterima dan asumsi normalitas terpenuhi.
Uji asumsi homoskedastisitas yang dilakukan yaitu dengan Uji-Glejser dan
Uji Breusch-Pagan.Berdasarkan Uji-Glejser diperoleh nilai p-value dari seluruh
variabel independennya tidak berpengaruh nyata. Berdasarkan Uji Breusch-Pagan
diperoleh nilai p-value 0,01216 yang lebih dari 0,01. Sehingga baik berdasarkan
Uji-Glejser maupun Uji Breusch-Pagan asumsi homoskedastisitas terpenuhi.
Uji asumsi non-autokorelasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan
Uji Durbin-Watson. Berdasarkan Uji Durbin-Watson yang dilakukan diperoleh
nilai p-value 0,3872 yang lebih besar dari 0,01, sehingga asumsi non-autokorelasi
terpenuhi.
Model baru yang diperoleh sudah memenuhi asumsi klasik sehingga
dikatakan model tersebut valid. Model tersebut memiliki nilai R-Square 0,4536
yang artinya bahwa 45,36% hasil produksi dapat dijelaskan oleh variabel benih.
Sedangkan sisanya sebesar 54,64% dipengaruhi variabel lain yang tidak tercantum
dalam model. Keofisien , yang diperoleh pada model yaitu (0,6572). Nilai tersebut
menunjukan bahwa setiap kenaikan 1 satuan input ln(benih) akan menaikan
ln(hasil produksi) sebesar 6,7702 satuan.
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Fungsi Produksi Kedelai (MK2)
Model yangterbentuk yaitu : ln(Y) = 0,774 + 0,276 ln(X1) + 0,787 ln(X2)
- 0,009 ln(X3) + 0,077 ln(X4) – 0,052 ln(X5) + 0,047 ln(X6). Berdasarkan
Uji-F, secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel
dependen, terbukti dari sign. Uji-F yaitu 1,697e-5 yang nilainya kurang dari 0,05.
Setelah dilakukan Uji-t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
indipenden, hanya variabel benih dan pupuk organik yang berpengaruh nyata
terhadap variabel hasil produksi. Sedangkan variabel luas lahan,benih, pupuk
kimia, pestisida dan tenaga kerja tidak berpengaruh nyata. Sehingga dibuat
model baru dengan menghilangkan beberapa variabel yang tidak berpengaruh
nyata(Tabel 6).
Model baru yang diperoleh yaitu : ln(Y) = 2,186 + 0,994 ln(X2) + 0,100
ln(X4). Berdasarkan Uji-F, variabel benih dan pupuk organik secara bersamasama berpengaruh terhadap hasil produksi. Setelah dilakukan Uji-t, kedua
variabel independen tersebut masing-masing berpengaruh nyata terhadap variabel
hasil produksi.Hal ini terbukti dari nilai sign. Uji-t dari masing-masing variabel
independen secara berurut yaitu (0,000 dan 0,005) yang kurang dari 0,05.
Uji asumsi klasik yang dilakukan pada model yaitu normalitas,
homoskedastisitas, non-atukorelasi, dan non-multikolinieritas. Uji normalitas yang
dilakukan mengunakan Uji-liliefors dengan H0= residual berdistribusi normal dan
H1= residual tidak berdistribusi normal. Jika p-value yang diperoleh kurang dari
maka H0 ditolak.Hh Diperoleh p-value berdasarkan uji liliefors yaitu 0,6323 yang
lebih dari 0,05, sehingga H0 diterima dan asumsi normalitas terpenuhi.
Uji asumsi homoskedastisitas yang dilakukan yaitu dengan Uji-Glejser dan
Uji Breusch-Pagan.Berdasarkan Uji-Glejser diperoleh nilai p-value dari seluruh
variabel independennya tidak berpengaruh nyata. Berdasarkan Uji Breusch-Pagan
diperoleh nilai p-value 0,3538 yang lebih dari 0,05. Sehingga baik berdasarkan
Uji-Glejser maupun Uji Breusch-Pagan asumsi homoskedastisitas terpenuhi.
Uji asumsi non-autokorelasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan
Uji Durbin-Watson. Berdasarkan Uji Durbin-Watson yang dilakukan diperoleh
nilai p-value 0,2181 yang lebih besar dari 0,05, sehingga asumsi non-autokorelasi
terpenuhi.
Uji non-multikolinieritas yang dilakukan yaitu dengan menghitung nilai
VIF masing-masing variabel. Diperoleh nilai VIF masing-masing variabel secara
berurut yaitu (1,0029 dan 1,0029) yang kurang dari 10, sehingga asumsi nonmultikolinieritas terpenuhi.
Model baru yang diperoleh sudah memenuhi asumsi klasik sehingga
dikatakan model tersebut valid. Model 2 memiliki nilai R-Square 0,7225 yang
artinya bahwa 72,25% hasil produksi dapat dijelaskan oleh variabel benih dan
pupuk organik. Sedangkan sisanya sebesar 27,75% dipengaruhi variabel lain yang
tidak tercantum dalam model.
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Keofisien dan yang diperoleh pada model 2 secara berurut yaitu (0,9937)
dan (0,1004). Nilai-nilai tersebut menunjukan bahwa : (1) Setiap kenaikan 1
satuan input ln(benih) dengan asumsi nilai lainnya tetap, akan menaikan ln(hasil
produksi) sebesar 3,18 satuan. (2) Setiap kenaikan 1 satuan input ln(pupuk
organik) dengan asumsi nilai lainnya tetap, akan menaikan ln(hasil produksi)
sebesar 2,2867 satuan.
Fungsi Produksi Padi Musim Hujan (MH)
Model yang terbentuk yaitu : ln(Y) = -0,064 + 0,761 ln(X1) - 0,048 ln(X2)
+ 0,177 ln(X3) + 0,007 ln(X4) – 0,005 ln(X5) + 0,164 ln(X6). Berdasarkan
Uji-F, secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel
dependen, terbukti dari sign. Uji-F yaitu 2.2e-16 yang nilainya kurang dari 0,05.
Setelah dilakukan Uji-t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
indipenden, hanya variabel luas lahan, pupuk kimia dan tenaga kerja yang
berpengaruh nyata terhadap variabel hasil produksi.Sedangkan variabel benih,
pupuk organik dan pestisida tidak berpengaruh nyata.Sehingga dibuat model baru
dengan menghilangkan variabel yang tidak berpengaruh nyata(Tabel 7).
Model baru yang diperoleh yaitu : ln(Y) = 0,170 + 0,723 ln(X1) + 0,169
ln(X3) + 0,162 ln(X6). Berdasarkan Uji-F, variabel luas lahan, pupuk kimia dan
tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil produksi. Setelah
dilakukan Uji-t, ketiga variabel independen tersebut masing-masing berpengaruh
nyata terhadap variabel hasil produksi.Hal ini terbukti dari nilai sign. Uji-tdari
masing-masing variabel independen secara berurut yaitu (0000 , 0,031 dan 0,028)
yang kurang dari 0,05.
Uji asumsi klasik yang dilakukan pada model yaitu normalitas,
homoskedastisitas, non-atukorelasi, dan non-multikolinieritas. Uji normalitas
yang dilakukan mengunakan Uji-liliefors dengan H0= residual berdistribusi
normal dan H1= residual tidak berdistribusi normal. Jika p-value yang diperoleh
kurang dari maka H0 ditolak.Hh Diperoleh p-value berdasarkan uji liliefors yaitu
0,627 yang lebih dari 0,05, sehingga H0 diterima dan asumsi normalitas terpenuhi.
Uji asumsi homoskedastisitas yang dilakukan yaitu dengan Uji-Glejser dan
Uji Breusch-Pagan.Berdasarkan Uji-Glejser diperoleh nilai p-value dari seluruh
variabel independennya tidak berpengaruh nyata. Berdasarkan Uji Breusch-Pagan
diperoleh nilai p-value 0,3825 yang lebih dari 0,05. Sehingga baik berdasarkan
Uji-Glejser maupun Uji Breusch-Pagan asumsi homoskedastisitas terpenuhi.
Uji asumsi non-autokorelasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan
Uji Durbin-Watson. Berdasarkan Uji Durbin-Watson yang dilakukan diperoleh
nilai p-value 0,368 yang lebih besar dari 0,05, sehingga asumsi non-autokorelasi
terpenuhi.
Uji non-multikolinieritas yang dilakukan yaitu dengan menghitung nilai
VIF masing-masing variabel.Diperoleh nilai VIF masing-masing variabel secara
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berurut yaitu (5,753, 3,952 dan 2,643) yang kurang dari 10, sehingga asumsi nonmultikolinieritas terpenuhi.
Model baru yang diperoleh sudah memenuhi asumsi klasik sehingga
dikatakan model tersebut valid. Model 2 memiliki nilai R-Square 0,9006 yang
artinya bahwa 90,06% hasil produksi dapat dijelaskan oleh variabel luas lahan,
pupuk kimia dan tenaga kerja. Sedangkan sisanya sebesar 9,94% dipengaruhi
variabel lain yang tidak tercantum dalam model.
Keofisien , , yang diperoleh pada model 2 secara berurut yaitu (0,725),
(0,169) dan (0,162). Nilai-nilai tersebut menunjukan bahwa : (1) Setiap kenaikan
1 satuan input ln(luas lahan) dengan asumsi nilai lainnya tetap, akan menaikan
ln(hasil produksi) sebesar 0,893. (2) Setiap kenaikan 1 satuan input ln(pupuk
kimia) dengan asumsi nilai lainnya tetap, akan menaikan ln(hasil produksi)
sebesar 0,339. (3) Setiap kenaikan 1 satuan input ln(tenaga kerja) dengan asumsi
nilai lainnya tetap, akan menaikan ln(hasil produksi) sebesar 0,332.
Peluang Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Upaya untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai diidentifikasi
melalui kegiatan on-farm trial bekerjasama dengan petani pada musim tanam
tahun 2014.Hasil dari kegiatan tersebut disajikan dalam Tabel 8. Usahatani padi
MH dapat ditingkatkan hasilnya dari 6,5 t/ha menjadi 7,2 t/ha melalui penerapan
pengelolaan hara spesifik lokasi (PHSL) dan cara tanam Legowo 4:1. Dengan
menerapkan PHSL dan Legowo biaya pupuk dapat dihemat sebesar 32,1% dan
penerimaan meningkat sebesar 11,0%. Perbaikan teknologi tersebut berkontribusi
terhadap peningkatan pendapatan sebesar 21,1%. Sementara itu penerapan PHSL
dan Legowo 4:1 pada padi musim kemarau mampu meningkatkan hasil padi dari
5,4 t/ha menjadi 6,6 t/ha. Biaya pemupukan dapat dihemat sebesar 50,7% dengan
penerimaan meningkat sebesar 26,2%. Dengan demikian kontribusi perbaikan
teknologi PHSL dan Legowo terhadap peningkatan pendapatan pada musim
kemarau adalah sebesar 55,2%.
Usahatani jagung pada musim kemarau (MK2) dapat ditingkatkan hasilnya
dari 3,9 t/ha menjadi 8,5 t/ha melalui penerapan PHSL dan varietas unggul hibrida
(Bima URI dan P-27). Dengan menerapkan PHSL dan varietas unggul hibrida
penerimaan meningkat sebesar 117,9%. Perbaikan teknologi tersebut berkontribusi
terhadap peningkatan pendapatan hingga lima kali lipat atau sebesar 501,1%.
Demikian pula dengan usahatani kedelai pada MK2, hasilnya dapat ditingkatkan
dari 0,77 t/ha menjadi 2,13 t/ha dengan perbaikan teknologi pemupukan dan
penggunaan bahan organik. Penerimaan yang diperoleh meningkat sebesar 113,1
% dan pendapatan meningkat sebesar 491,9%, namun diperlukan biaya tambahan
sebesar 38% untuk pembelian pupuk dan bahan organik (Tabel 9).
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KESIMPULAN
Pendapatan dari usahatani dalam pola tanam setahun komoditas padi-padi-jagung
dan padi-padi-kedelai tidak berbeda nyata.Pendapatan kedua pola tanam mencapai
Rp 26,4 juta dan Rp 25,5 juta per ha dari total penerimaan kedua pola tanam yang
masing-masing mencapai Rp 49,5 juta dan Rp 47,9 juta.
Penerimaan dari hasil padi pada MH dan MK masing-masing mencapai Rp
22,2 juta dan Rp 18,7 juta. Pendapatan usahatani padi pada MH lebih besar dari
pada saat MK dengan selisih keuntungannya rata-rata Rp 3,7 juta.
Pendapatan dari usahatani padijauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan
jagung dan kedelai. Pendapatan usahatani padi pada MH dan MK masing-masing
Rp 14,1 juta dan Rp 10,3 juta per ha, sedangkan pendapatan usahatani jagung dan
kedelai masing mencapai Rp 2,0 juta dan Rp 1,2 juta, yang diperoleh dari hasil
produksi sebesar Rp 8,6 juta dan Rp 6,9 juta per ha. Usahatani padi dalam dua
musim menyumbang sekitar 80% pendapatan usahatani dalam setahun.
Faktor yang berpengaruh tingginya produksi padi pada MH adalah luas
lahan, pupuk kimia dan tenaga kerja, sementara pada MK1 yang mempengaruhi
adalah luas lahan dan tenaga kerja.Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap
produksi jagung adalah benih dan yang berpengaruh terhadap produksi kedelai
adalah benih dan pupuk organik.
Peluang peningkatan produksi padi dapat dicapai dengan penerapan
pemupukan hara spesifik lokasi (PHSL) dan pengaturan jarak tanam melalui
teknik tanam legowo 4:1, dimana hasilnya mampu mencapai nilai Rp 23,6 juta
dan pendapatan Rp 16 juta. Sedangkan peningkatan produksi jagung dilakukan
dengan mengintroduksikan varietas jagung hibrida (Bima URI dan P-27) dan
PHSL dengan hasil senilai Rp 18,8 juta dan pendapatan Rp 12,2 juta. Sementara itu
peningkatan produksi kedelai dilakukan dengan perbaikan teknologi pemupukan
dengan hasil senilai Rp 14,9 juta dan pendapatan Rp 6,8 juta.
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Tabel 1. Analisis usahatani pola tanam padi, jagung, kedelai per musim,
2013/2014
Padi
Sarana produksi MK1
(n=70)
dan hasil
Fisik
Rp/ha
Saprodi:
1. Benih (kg)
22,84
274.063
2. Pupuk:
Urea
289
519.625
Phonska
236
543.280
SP-36
80
159.791
Za
27
38.355
Petroganik
574
286.809
Total Biaya Pupuk
1.547.861
3. Biosida:
insektisida
407.326
Fungisida
235.544
herbisida
134.492
rodentisida
89.127
Total Biaya
866.490
Pestisida
Tenaga Kerja:
a. Namping/
7
368.044
mopok
b. Pesemaian
5
246.623
c. Pengolahan
11
564.425
Tanah
d. Tanam/tugal
22
1.139.778
e. Penyiangan
8
427.899
f. Pemupukan
6
315.335
g. Penyemprotan
5
253.249
h. Pengairan
4
206.149
i. Pemberantasan
3
165.851
tikus
j. Penyemprotan
1
39.047
keong
k. Panen dan
30
1.551.853
rontok
l. Pasca Panen/
9
456.899
jemur
Total Biaya T.K
5.735.152
Total Biaya
8.423.566
Hasil
5400 18.733.293
Keuntungan
10.309.728
R/C ratio
2,22

Jagung
MK2
(n=65)
Fisik

Rp/ha

Fisik

Rp/ha

Fisik

Rp/ha

14,17

790.187

64,06

768.737

23,05

276.611

361
253
40
218

650.489
581.743
80.261
108.881
1.421.374

253
164
16
318

455.297
377.472
32.369
158.943
1.024.080

299
235
90
7
654

538.157
539.826
179.582
10.255
327.142
1.594.962

Kedelai
MK2 (n=27)

269.209
24.724
31.589
51.381
376.903

Padi MH
(n=70)

149.941
42.831
39.119
64.428
296.319

337.225
204.972
131.689
71.756
745.642

5

255.160

3

180.240

6

336.226

2
6

81.912
335.619

6

306.881

4
11

224.920
567.095

14
6
10
2
4
3

705.251
310.165
538.766
128.915
214.944
138.326

14
6
8
4
1
3

716.289
337.483
413.522
229.948
69.917
140.368

19
8
6
4
5
3

983.024
426.824
334.390
230.125
254.701
181.642

-

-

-

-

1

34.607

19

1.006.600

17

887.894

29

1.517.684

5

283.801

9

456.053

8

420.578

767

3.738.595
5.827.731
6.979.969
1.152.238
1,20

6.524

5.511.815
8.129.029
22.180.573
14.051.544
2,73

3.999.459
6.587.925
3.918 8.619.450
2.031.525
1,31
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Tabel 2. Analisis usahatani padi-padi-jagung dan padi-padi-kedelai dalam pola
tanam setahun, 2013/2014
Sarana produksi dan hasil per komoditas (Rp/ha) Padi – Padi - Padi – Padi Jagung
Kedelai
Jagung (Rp/ Kedelai (Rp/
Padi MK1
Padi MH
MK2
MK2
ha)
ha)

Item
Saprodi:
1. Benih
2. Pupuk
3. Pestisida
Tenaga Kerja
Total Biaya
Hasil
Keuntungan
R/C ratio

274.063
1.547.861
866.490
5.735.152
8.423.566
18.733.293
10.309.727
2,22

790.187
1.421.374
376.903
3.999.459
6.587.923
8.619.450
2.031.527
1,31

768.737
1.024.080
296.319
3.738.595
5.827.731
6.979.969
1.152.238
1,2

276.611
1.594.962
745.642
5.511.815
8.129.030
22.180.573
14.051.543
2,73

1.340.861
4.564.197
1.989.035
15.246.426
23.140.519
49.533.316
26.392.797
2,14

1.319.411
4.166.903
1.908.451
14.985.562
22.380.327
47.893.835
25.513.508
2,14

Tabel 3. Output uji rata-rata keuntungan pola tanam padi-padi-jagung dan pola
tanam padi-padi-kedelai 2013/2014
Group Statistics
polatanam
Pendapatan PPK
PPJ

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

27

23448839,0326

7357544,88786

1415960,17386

65

25581061,6974

8013062,57793

1542114,61213

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of
Variances
F
Pendapat Equal
an
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

Sig.
,078

t-test for Equality of Means
t

,781

Sig. (2tailed) Mean Difference Std. Error Difference

df

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower

Upper

-1,018

52

,313 -2132222,66481

2093576,05329 -6333290,36330 2068845,03368

-1,018

51,626

,313 -2132222,66481

2093576,05329 -6334015,34528 2069570,01565

Tabel 4. Model regresi padi pada musim kering 2013

Model 1

Model 2
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Variabel
Independen
Konstanta
ln(X1)
ln(X2)
ln(X3)
ln(X4)
ln(X5)
ln(X6)
Konstanta
ln(X1)
ln(X6)

Sign.
F-Test
2.2e-16

0,000

Koefisien B
1,053
0,564
0,092
0,146
-0,002
0,023
0,207
0,488
0,745
0,254

Sign.
t-Test
0,000
0,351
0,101
0,856
0,162
0,027
0,250
0,000
0,006

MSE

R-Square

0,052

0,868

0,054

0,854
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Tabel 5. Model regresi jagung pada musim kering 2013

Model 1

Model 2

Variabel
Independen
Konstanta
ln(X1)
ln(X2)
ln(X3)
ln(X4)
ln(X5)
ln(X6)
Konstanta
ln(X2)

Sign.
Koefisien B Sign. t-Test
F-Test
0,0018
4,787
0,008
0,064
0,804
0,487
0,032
0,084
0,492
-0,037
0,393
0,055
0,269
0,116
0,563
2,75e-9
6,113
0,000
0,6572
0,000

MSE

R-Square

0,522

0,297

0,251

0,453

MSE

R-Square

0,129

0,770

0,129

0,723

MSE

R-Square

0,042

0,902

0,040

0,896

Tabel 6. Model regresi kedelai pada musim kering 2013

Model 1

Model 2

Variabel
Independen
Konstanta
ln(x1)
ln(X2)
ln(X3)
ln(X4)
ln(X5)
ln(X6)
Konstanta
ln(X2)
ln(X4)

Sign.
Uji-F
0,000

0,000

Koefisien B
0,774
0,276
0,787
-0,009
0,077
-0,052
0,047
2,186
0,994
0,100

Sign.
Uji-t
0,552
0,278
0,001
0,929
0,044
0,278
0,741
0,000
0,000
0,005

Tabel 7. Model regresi padi pada musim hujan 2013/2014

Model 1

Model 2

Variabel
Independen
Konstanta
ln(x1)
ln(X2)
ln(X3)
ln(X4)
ln(X5)
ln(X6)
Konstanta
ln(X1)
ln(X3)
ln(X6)

Sign.
Uji-F
2.2e-16

0,000

Koefisien B
-0,064
0,761
-0,048
0,177
0,007
-0,005
0,164
0,170
0,725
0,169
0,162

Sign.
Uji-t
0,907
0,000
0,580
0,029
0,491
0,778
0,038
0,683
0,000
0,031
0,028
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Tabel 8. Perbedaan keuntungan usahatani padi pada MH dan MK.
Musim Hujan (MH)
Input dan
Output
1. Benih
2. Pupuk
3. Pestisida
4. Tenaga Kerja
Total Biaya
Hasil
Keuntungan
R/C ratio

Musim Kemarau (MK)
On-farm
Petani (Rp On-farm Trial Perbedaan Petani (Rp
Trial (Rp
juta/ha)
(Rp juta ha)
(%)
juta/ha)
juta/ha)
0,277
0,277
0,274
0,274
1,595
1,083
-32,10
1,547
0,763
0,746
0,746
0,866
0,866
5,511
5,511
5,735
5,735
8,129
7,617
-6,30
8,424
7,638
22,181
24,626
11,02
18,733
23,637
14,052
17,010
21,05
10,310
15,999
2,73
3,09
13,19
2,22
3,09

Perbedaan
(%)
-50,74
-9,32
26,18
55,19
39,19

Tabel 9. Perbedaan keuntungan usahatani jagung dan kedelai.
Jagung (MK2)
Kedelai (MK2)
On-farm
Petani
On-farm
Petani (Rp
Perbedaan
Trial (Rp
(Rp juta/
Trial (Rp
juta/ha)
(%)
juta ha)
ha)
juta/ha)
1. Benih
0,790
0,790
0,769
0,769
2. Pupuk
1,421
1,410
-0,80
1,024
4,020
3. Pestisida
0,377
0,377
0,296
0,296
4. Tenaga Kerja
3,999
3,999
3,739
3,739
Total Biaya
6,588
6,577
-0,17
5,828
8,054
Hasil
8,619
18,788
117,97
6,980
14,875
Keuntungan
2,032
12,211
501,10
1,152
6,820
R/C ratio
1,31
2,86
118,32
1,20
1,85
Input dan
Output
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Perbedaan
(%)
292,55
38,22
113,11
491,90
54,17
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ANALISIS USAHATANI DAN TINGKAT PREFERENSI PETANI
TERHADAP BEBERAPA VARIETAS UNGGUL INPAGO
DI GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA
Sugeng Widodo dan Bambang Sutaryo
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
Jalan Stadion Maguwoharjo No. 22, Karangsari, Sleman, Yogyakarta
ABSTRACT
Analysis study of farming and the level of preference of farmers to some Inpago
has been implemented in “Kelompok Tani Sumber Agung” South Semanu,
Semanu, Gunung Kidul Yogyakarta from March to July 2015. Six Inpago varieties
such as Inpago 4, Inpago 5, Inpago 7, Inpago 8, Inpago 9, and Inpago 10, and
two Check varieties namely Ciherang and IR64 were used in this study. Economic
data input and output were analyzed for it’s feasibility of farming (B / C ratio, R
/ C ratio and MBCR) and diskriftif analysis. Organoleptic tests carried out by the
level of preference as much as 30 repondens.Variabel panelists assessed texture /
kepulenan, flavor, aroma, color and joy in general. Data indicated that Inpago 8,
9 and Inpago 10 feasible to develop proven B / C ratio ranged from 2.0 to 3.35.
Incremental B / C highs against the best varieties (IR64) achieved by Inpago 10
(23.62%) and Inpago 8 (4.79%). The most preferred taste of rice was Inpago 5.
While the productivity of the most preferred were Inpago 10 and Inpago 8. It
was suggested that Inpago must be developed in rainfed areas other than Semanu
Kidul, to achieve increasing rice production in Gunung dry land.
Keywords: farming, farmer preferences, Inpago, Gunungkidul
ABSTRAK
Analisis usahatani dan tingkat preferensi petani terhadap beberapa varietas unggul
Inpago (inbrida padi gogo) telah dilaksanakan di Kelompok Tani “Sumber Agung”
Semanu Selatan, Semanu, Gunungkidul Yogyakarta dari bulan Maret hingga Juli
2015. Varietas unggul Inpago yang dikaji adalah Inpago 4, Inpago 5, Inpago
7, Inpago 8, Inpago 9, dan Inpago 10. Sedangkan sebagai pembanding adalah
varietas Ciherang dan IR64. Data ekonomi Input dan output usahatani padi
gogo dianalisis kelayakan usaha tani (B/C rasio , R/C rasio dan MBCR) dan
analisis diskriftif. Uji organoleptik dilaksanakan berdasarkan tingkat kesukaan
panelis sebanyak 30 orang.Variabel yang dinilai adalah tekstur/kepulenan, rasa,
aroma, warna dan kesukaan secara umum. Data menunjukkan bahwa Inpago 8,
Inpago 9 dan Inpago 10 layak untuk dikembangkan terbukti B/C rasio berkisar
antara 2,0 sampai 3,35. Incremental B/C tertinggi terhadap varietas pembanding
terbaik (IR64) diraih oleh Inpago 10 (23,62 %) dan Inpago 8 (4,79 %). Rasa nasi
yang paling disukai adalah Inpago 5. Sedangkan produktivitas yang paling disukai
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adalah Inpago 10 dan Inpago 8. Disarankan bahwa Inpago agar dikembangkan di
daerah tadah hujan selain Semanu Kidul, sehingga dicapai peningkatan produksi
di lahan kering Gunungkidul.
Kata Kunci : usahatani, preferensi petani, Inpago, Gunungkidul
PENDAHULUAN
Kementerian Pertanian telah mentargetkan produksi gabah kering giling sebesar
70,6 juta ton pada tahun 2011. Menurut BPS (2008), Yogyakarta mempunyai luas
panen sawah irigasi seluas 98.057 ha dari luas lahan sawah 57.261 ha, luas panen
padi ladang 35.312 ha dari luas lahan kering 167.137 ha. Total produksi gabah
dari sawah irigasi sebesar 570.991 ton dan dari lahan kering sebesar 138.303 ton
(Dinas Pertanian DI Yogyakarta, 2012).
Potensi lahan kering untuk pengembangan tanaman pangan, termasuk padi
gogo di Gunungkidul cukup luas, sehingga masih terbuka peluang yang cukup
besar dalam inovasi teknologi. Meskipun demikian, masalah dalam pemanfaatan
lahan kering cukup banyak, di antaranya produktivitas padi gogo masih rendah,
kesuburan tanah yang rendah, sistem tanam, rentan dengan OPT, dan perubahan
iklim ekstrim. Inovasi teknologi yang adaptif menjadi kunci jawaban terhadap
keberlanjutan padi gogo di Gunungkidul.
Untuk mendukung kemandirian program peningkatan produktivitas padi
gogo di Kabupaten Gunungkidul sangat penting karena menurut data statistik
sekitar > 42 % kebutuhan beras ini masih dipasok dari Kabupaten Gunungkidul.
Luas panen padi gogo/di lahan kering ± 40.000 - 45.000 ha setiap tahunnya,
dengan produktivitas padi gogo sebanyak 44,45 kw/ha (BPS, 2008).
Varietas yang berkembang di lahan kering Gunungkidul sebenarnya padi
sawah, namun ditanam pada lahan kering ini terbukti bahwa varietas Ciherang
dan IR 64 masih mendominasi dibandingkan varietas lainya. Varietas padi gogo
hasil Badan Litbang Pertanian belum berkembang, sehingga diperlukan introduksi
berbagai varietas Inpago yang dirakit untuk khusus padi gogo inbrida.
Toha (2008), menyatakan bahwa pengembangan varietas unggul padi
gogo merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan hasil dan mengantisipasi
kegagalan usahatani padi di tingkat petani, dimana varietas unggul yang beredar
sekarang pada suatu saat hasilnya akan menurun dan ketahanannya terhadap hama
dan penyakit tertentu akan berkurang. Menurut Arianti et al. (2011), peningkatan
produktivitas padi gogo dapat diupayakan melalui penggunaan varietas yang
adaptif dengan penerapan inovasi teknologi melalui pemupukan spesifik lokasi
dan perbaikan sistem tanam di tingkat lapang. Namun beberapa sifat utama
(karakteristik) varietas yang perlu diperhatikan antara lain adalah umur tanaman,
bentuk dan warna gabah, kerontokan, kerebahan, rasa nasi, hasil, toleransi varietas
tersebut terhadap hama/penyakit utama.
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Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas lahan baku
sawah irigasi 56.183 ha dan padi lahan kering 40.000 ha. Target tahun 2013, luas
tanam sawah irigasi 114.700 ha, luas panen 111.359 ha dan luas panen padi ladang
41.372 ha dari luas tanam 42.613 ha. Total produksi gabah dari sawah irigasi di
DIY tahun 2013 sebesar 701.384 ton dan dari lahan kering sebesar 181.907 ton,
sehingga target produksi padi GKG di DIY adalah 883.291 ton. Produktivitas
GKG di DIY ditargetkan sebesar 62,98 ku/ha padi sawah dan 45,85 ku/ha padi
lahan kering (Dinas Pertanian Yogyakarta, 2012).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji analisis usahatani dan
tingkat preferensi petani terhadap varietas unggul Inpago, sehingga dapat
berkembang secara luas di lahan kering di Gunungkidul
BAHAN DAN METODE
Analisis usahatani dan tingkat preferensi petani terhadap varietas unggul Inpago
dilakukan di zona agroekosistem sawah tadah hujan di Gunungkidul (zona selatan).
Lokasi kegiatan pada agroekosistem lahan kering zone Selatan, milik Kelompok
Tani “Sumber Agung”, dusun Semanu Selatan, Desa Semanu, kecamatan Semanu,
kabupaten Gunungkidul, April-Agustus 2015.
Varietas unggul Inpago yang dikaji adalah Inpago 4, Inpago 5, Inpago
7, Inpago 8, Inpago 9, dan Inpago 10. Sedangkan sebagai pembanding adalah
varietas Ciherang dan IR64. Enam varietas Inpago tersebut dikaji menggunakan
introduksi teknologi seperti tercantum pada Tabel 1.
Tabel 1. Introduksi teknologi varietas unggul Inpago, Semanu Selatan,
Gunungkidul, April-Agustus 2015
Komponen Teknologi
1.
2.
3.
4.

VUB
Benih Berlabel
Cara tanam jarwo
Pemupukan berdasar Uji
Tanah (PuTK)

1
V
V
V
V

2
V
V
V
V

3
V
V
V
V

Varietas yang dikaji
4
5
6
7
8
V
V
V Ciherang IR64
V
V
V
Petani Petani
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Keterangan : Varietas: 1= Inpago 4, 2= Inpago 5, 3= Inpago 7, 4= Inpago 8, 5= Inpago 9, 6=
Inpago 10, 7= Ciherang, 8= IR64

Delapan varietas tersebut ditanam dengan menggunakan sistem tanam jajar
legowo (tajarwo) 4 : 1, semua barisan tanaman disisipkan, dengan jarak tanam 25
x 12,5 x 50 cm diperoleh populasi tanaman sebanyak 256.000 rumpun per hektar,
atau terjadi peningkatan populasi tanaman 60 %. Varietas terpopuler dikecamatan
Sewon tersebut adalah Ciherang dan IR64 digunakan sebagai pembanding.
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Bibit berumur 15 hari ditanam pada sistem tanam tajarwo 4:1 dengan jumlah
bibit satu per lubang tanam.Pemupukan dilakukan berdasarkan PuTK.
Variabel yang diamati dari pertanaman adalah :
1.

Umur panen dihitung mulai ditanam (HSS) benih sampai masak fisiologi.

2.

Hasil gabah bersih per petak.

Hasil pengamatan dianalisis untuk menguji hipotesis rata-rata populasi tiap
VUB terhadap varietas pembanding terbaik, dengan α = 5%, (H0 : µ1, µ2, µ3 …….µn
= µn+1 lawanH1 : µ1, µ2, µ3 …….µn ≠ µn+1 ; H0 ditolak jika thitung> ttabel), dengan µ1,
µ2, µ3 …….µn dan µn+1 masing-masing adalah rata-rata hasil gabah dan komponen
hasil untuk pengamatan tiap varietas dan varietas pembanding terbaik (Gomez dan
Gomez, 1995).
3.

Data ekonomi Input dan output usahatani padi gogo dianalisis kelayakan
usaha tani (B/C rasio , R/C rasio dan MBCR) dan analisis diskriftif.
Benefit Cost ratio (B/C) sebagai berikut :
Increamental B/C Ratio =

B
C

Keterangan rumus analisis Increamental B/C Ratio di atas :
B : Total pendapatan usahatani padi gogo
C : Total biaya produksi padi gogo
Keterangan kriteria dari rumus analisis Increamental Benefit Cost Ratio sebagai
berikut :
a). B/C Ratio > 1, berarti usahatani padi gogo layak dilaksanakan
b). B/C Ratio < 1, berarti usahatani padi gogo tidak layak atau rugi
Revenue Cost ratio (R/C) sebagai berikut :
R
R/C Ratio =
C
Keterangan rumus analisis Revenue Cost Ratio atau R/C Ratio di atas :
R : Total penerimaan usahatani padi gogo
C : Total biaya produksi usahatani padi gogo
Keterangan kriteria dari rumus analisis Increamental Benefit Cost Ratio sebagai
berikut :
c). R/C Ratio > 1, berarti usahatani padi gogo layak dilaksanakan
d). R/C Ratio < 1, berarti usahatani padi gogo tidak layak atau rugi
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4.

Uji organoleptik hasil olahan nasi dilaksanakan pada saat sosialisasi hasil
panen pada bulan Juli 2015 di Kelompok Tani Sumber Agung, Semanu
Kidul, Semanu, Gunungkidul, Yogyakarta. Hasil olahan yang diuji berupa
nasi putih yang ditanak di dalam rice cooker dari varietas unggul baru
yang diuji serta dua varietas pembanding yaitu Ciherang dan IR64. Uji
organoleptik dilaksanakan berdasarkan tingkat kesukaan panelis sebanyak
30 orang.Variabel yang dinilai adalah tekstur/kepulenan, rasa, aroma, warna
dan kesukaan secara umum (IRRI, 1996). Skor tingkat kesukaan panelis uji
organoleptik dapat dilihat pada Tabel 2 seperti berikut :

Tabel 2. Skor dan tingkat kesukaan panelis uji organoleptik
Skore
9
7
5
3
1

Tingkat kesukaan
Sangat disukai
Disukai
Cukup disukai
Kurang disukai
Tidak disukai

Sumber : IRRI (1996)

Jumlah petani yang terlibat dalam kegiatan pengkajian ini sebanyak 14
orang, dengan luas kepemilikan lahan berkisar dari 800 m2 kepunyaan Marto
Samini hingga 2300 m2 milik Pujo Sutrisno, Kisno Wiyono dan Cipto Utomo.
Dengan demikian total lahan yang digunakan seluas 22.150 ha, dengan total benih
61 kg (Tabel 3).
Tabel 3. Nama petani, luas sawah dan jumlah benih yang diterima, Semanu
Kidul, Gunungkidul, 2015
No

Nama Petani

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Prapto Wiyono
Tukiyah
Pujo Sutrino
Samiyo
Kisno Wiyono
Suparno
Cipto Utomo
Marto Samini
Ngatino
Wasiran
Gunari
Kardiyo
Satino
Suwardi
Jumlah

Luas kepemilikan
lahan (m2)
2000
1150
2300
800
2300
2000
2300
800
1000
1000
1500
1000
2000
2000
22.150

Jumlah benih
Inpago (kg)
6 (Inpago 5)
3 (Inpago 7)
2 (Inpago 9)
3 (IR64)
6 (Inpago 5)
6 (Inpago 8)
6 (Inpago 10)
3 (Ciherang)
3 (Inpago 4)
3 (Inpago 7)
5 (Inpago 4)
3 (Inpago 9)
6 (Inpago 8)
6 (Inpago 10)
61

Umur
(th)
55
50
43
52
45
42
57
56
47
49
48
54
46
52
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Pendidikan
SD
SD
SD
SD
SD
SMP
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SMA
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan umur petani masuk kategori produktif, 100% berusia dibawah 64
tahun. Namun pendidikan hampir sebagian besar tergolong rendah dengan
pendidikan 90% SD. Ada hal yang menarik dalam karakteristik petani, disatu
sisi masuk kategori produktif, namun disisi lain berpendidikan SD. Hal ini secara
umum berpengaruh terhadap tingkat adopsi teknologi yang diterapkan. Oleh sebab
itu solusi yang diperlukan adalah perlunya pendampingan dan memberikan contoh
yang nyata dalam penerapan teknologi dan diperlukan bukti untuk dapat diadopsi
teknologi yang dikembangkannya. Nilai positif adalah usia yang masuk produktif
sehingga dari sisi kemampuan untuk meningkatkan skill dan belajar relative
lebih baik dan cepat diterima, dan biasanya memberikan respon yang lebih baik
dibandingkan dengan usia non produktif/tua.
Pada Tabel 4 dapat dilihat hasil analisis tanah berdasarkan PUTK (Perangkat
Uji Tanah Kering), Semanu Kidul, Gunungkidul 2015, bahwa unsur hara N, P dan
K statusnya sedang, dengan pH netral. Dengan demikian rekomendasi pemupukan
adalah Urea 250 kg/ha, Phonska 300 kg/ha, dan organik 1,5 t/ha.
Tabel 4. Hasil analisis tanah berdasarkan PUTK (Perangkat Uji Tanah Kering),
Semanu Kidul, Gunungkidul 2015.

No Parameter
1
2.
3.
4.

N
P
K
pH

Hasil
Sedang
Sedang
Sedang
Netral

Hasil analisis tanah berdasarkan PUTK
Rekomendasi
Harus dipupuk (kg/ha)
(kg/ha)
Urea 250
Urea 21-28 HST
100
Phonska 300 pada 0-14 HST
Pupuk organik 1,5 t/ha sebelum tanam
-

Keterangan : HST = hari setelah tanam

Pada Tabel 5 dapat dilihat umur panen dari varietas unggul yang dikaji. Umur
panen Inpago paling genjah terdapat pada Inpago 5 dengan umur 108,59 hari,
dan umur panen paling lama ditemukan pada Inpago 7 (125,67 hari). Sedangkan
varietas pembanding Ciherang dan IR64 masing-masing berumur 100,20 dan
100,32 hari. Umur tanaman kedua varietas pembanding tersebut berkisar antara
110-115 hari (BB Padi, 2009). Dengan demikian varietas pembanding berumur
lebih genjah dibandingkan dengan varietas unggul Inpago. Hal tersebut bisa
terjadi karena lokasi penanaman berpengaruh terhadap karakter-karakter yang
diamati (Rasyad dan Idwar , 2010) .
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Tabel 5. Umur panen, hasil ubinan dan konversi produktivitas (kg/ha) GKP
No Varietas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inpago 4
Inpago 5
Inpago 7
Inpago 8
Inpago 9
Inpago 10
Ciherang
IR 64

Umur
panen
(hari)
110,45 *
108,59 *
125,67 *
110,78 *
110,86 *
110,94 *
100,32
100,20

Hasil
Ubinan (2,5
x 2,5 m2) kg
5,0 ns
5,0 ns
4,7 *
6,0 ns
5,5 ns
6,8 *
5,2
5,8

Konversi
Produktivitas
(kg/ha) GKP
8.000 *
8.000 *
7.520 *
9.600 ns
8.800 ns
10.880 *
8.320
9.280

Konversi
Produktivitas
(kg/ha) GKP-20%
6.400 *
6.400 *
6.016 *
7.680 ns
7.040 ns
8.704 *
6.656
7.424

Keterangan : * dan ns masing-masing adalah beda nyata dan tidak beda nyata terhadap IR64 sebagai
varietas pembanding terbaik pada uji t pada tingkat 5%

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa Inpago 10 (10.880 Kg GKP/ha)
memberikan hasil yang secara nyata lebih tinggi dibandingkan dengan varietas
pembanding terbaik IR64 (9.280 Kg GKP/ha), sedangkan Inpago 8 (9.600 Kg
GKP/ha) walaupun hasilnya lebih tinggi di atas IR64 tetapi tidak berbeda nyata.
Varietas unggul lainnya seperti Inpago 9, Inpago 4, Inpago 5 dan Inpago 7 dengan
hasil berturut-turut sebanyak 8.800; 8.000; 8.000 dan 7.520 Kg GKP/ha lebih
rendah dari IR64.
Selanjutnya dari Tabel 5 juga dapat diketahui bahwa hasil konversi
produktivitas setelah dikurangi faktor koreksi 20% untuk galengan tertinggi
terdapat pada Inpago 10 (8.704 Kg GKP/ha) dan secara nyata lebih tinggi
dibandingkan dengan varietas pembanding terbaik IR64 (7.424 Kg GKP/ha).
Varietas unggul lainnya yaitu Inpago 8 (7.680 Kg GKP/ha) dan Inpago 9 (7.0400
Kg GKP/ha ) memberikan hasil yang berimbang dengan IR64. Sedangkan Inpago
4 (6.400 Kg GKP /ha), Inpago 5 (6.400 Kg GKP/ha ), dan Inpago 7 (6.016 Kg
GKP/ha) memberikan hasil yang secara nyata lebih rendah dibandingkan dengan
IR64. Menurut Chandra et al. (2007) panjang gabah, bobot 1,000 butir, dan hasil
gabah per petak dapat dijadikan parameter untuk seleksi padi gogo.
Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa hasil analisis usahatani B/C rasio,
menunjukkan bahwa VUB Inpago 4, Inpago 5, Inpago 7, Inpago 8, Inpago 9
dan Inpago 10 layak untuk dikembangkan terbukti B/C rasio berkisar antara 2,0
untuk Inpago 7 sampai 3,35 untuk Inpago 10. Incremental B/C rasio keenam VUB
tersebut terhadap varietas pembanding terbaik (IR64) yaitu Inpago 4 (-18,82%);
Inpago 5 (-18,82%); Inpago 7 (-26,19%), Inpago 8 (4,79 %), dan Inpago 10 (23,62
%). Sularno et al. (2011) melaporkan bahwa dengan introduksi VUB Inpari 13
memberikan B/C rasio yang lebih tinggi dari Situ Bagendit dan IR64 masingmasing 24,64 dan 30,84%. Dengan demikian hasil kajian tersebut dapat dijadikan
bahan sebagai pertimbangan kebijakan harga beras di masa berikutnya agar petani
bisa lebih meningkat pendapatan usaha taninya (Erwidodo dan Pribadi, 2003;
Sawit, 2006).
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Tabel 6. Analisis ekonomi usahatani varietas padi di
Gunungkidul, Yogyakarta 2015
Inpago Inpago Inpago Inpago Inpago
4
5
7
8
9
Luas lahan (ha)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Saprodi (x Rp. 1000)
2.600
2.600 2.600 2.600 2.600
Tenaga Kerja (x Rp. 1000)
5.200
5.200 5.200 5.200 5.200
Lain-lain (xRp. 1000)
2.200
2.200 2.200 2.200 2.200
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Total (input) (x Rp.1000)
Hasil gabah (kg)
8.000
8.000 7.500 9.600 8.800
Harga jual (Rp/kg GKP)
4.000
4.000 4.000 4.000 4.000
Pendapatan (xRp. 1000)
32.000. 32.000 30.000 38.400 35.200
Keuntungan (x Rp. 1000)
22.000 22.000 20.000 28.400 25.200
B/C ratio
2,20
2,20
2,00
2,84
2,52
-18,82 -18,82 -26,19
4,79
-7,01
Incremental B/C terhadap
IR64 (%)
Uraian

Semanu Kidul,

Inpago
Ciherang IR64
10
1,0
2.600
2.600 2.600
5.200
5.200 5.200
2.200
2.200 2.200
10.000
10.000 10.000
10.880
8.320 9.280
4.000
4.000 4.000
43.520
33.280 37.120
33.520 23.2800 27.120
3,35
2,32
2,71
23,62
-16,81
-

Hasil survei dari 20 orang petani mengenai rasa nasi, warna nasi, kepulenan
dan produksi di kelompok Sumber Agung, Dusun Semanu Kidul Desa Semanu
Kecamatan Semanu-Gunungkidul tertera pada Tabel 7.
Rasa nasi yang paling disukai adalah varietas Inpago 5 (13 orang/ 65%),
diikuti Ciherang (5 orang /25%) dan IR64 (2 orang/10%). Rasa nasi meliputi enak
pada nasi dalam keadaan panas dan dingin. Warna nasi yang paling disukai Inpago
5 (8 orang/40%) dan IR 64 (8 orang/40%), yakni sama-sama warna nasi putih.
Kepulenan nasi yang paling disukai adalah Inpago 5 (12 orang/60%). Sedangkan
produksi yang paling disukai adalah Inpago 10 (6 orang/30%), diikuti Inpago 8
(5 orang/25%). Sedangkan Inpago 5 dan IR 64 petani berpendapat sama–sama
disenangi (4 orang/20%) mendapat urutan ke-3 (Tabel 7). Dengan demikian dapat
diperoleh kejelasan bahwa Inpago 10, Inpago 8 dan Inpago 5 merupakan varietas
unggul yang disukai petani. Para petani responden sudah cenderung kurang
menyukai Ciherang dan IR64, walaupun di kabupaten lain kedua varietas tersebut
masih cukup disukai petani (Sutaryo dan Sudaryono, 2011).
Tabel 7. Rasa nasi, warna nasi, kepulenan nasi, dan produksi
No Varietas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Inpago 4
Inpago 5
Inpago 7
Inpago 8
Inpago 9
Inpago 10
Ciherang
IR 64

Rasa
Warna
Kepulenan
nasi yang nasi yang nasi yang
paling
paling
paling
disukai
disukai
disukai
(orang /%) (orang/%) (orang/%)
0
0
0
13 (65)
8 (40)
12 (60)
0
0
0
0
1 (5)
0
0
0
0
0
2 (10)
0
5 (25 )
1 (5)
0
2 (10)
8 (40)
8 (40)

Secara
keseluruhan
yang paling
disukai
(orang/%)
0
8 (40)
0
2 (10)
0
3 (15)
0
7 (35)

Produksi
yang paling
disukai
(orang/%)
0
4 (20)
0
5 (25)
0
6 (30)
1 (5)
4 (20)

Widodo dan Sutaryo : Analisis Usahatani dan Tingkat Preferensi Petani Terhadap....

Dari hasil sosialisasi varietas ini, kelompok tani mengadakan musyawarah
dan disepakati bahwa pada MH2 tahun 2016 petani akan menanam padi varietas
Inpago 10, Inpago 8 dan Inpago 5 pada hamparan yang lebih luas sekitar 15
hektar. Sedangkan pada MH 1 2015/2016 petani menanam varietas Inpago 10, 8
dan 5 untuk penyelamatan benih varietas tersebut.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.

VUB padi inbrida Inpago 4, Inpago 5, Inpago 7, Inpago 8, Inpago 9 dan
Inpago 10 layak untuk dikembangkan terbukti B/C rasio berkisar antara 2,0
untuk Inpago 7 sampai 3,35 untuk Inpago 10.

2.

Incremental B/C rasio keenam VUB tersebut terhadap varietas pembanding
terbaik (IR64) yaitu Inpago 4 (-18,82%); Inpago 5 (-18,82%); Inpago 7
(-26,19%), Inpago 8 (4,79 %), dan Inpago 10 (23,62 %).

3.

Rasa nasi yang paling disukai adalah varietas Inpago 5 (13 orang/ 65%),
diikuti Ciherang (5 orang /25%) dan IR64 (2 orang/10%). Rasa nasi meliputi
enak pada nasi dalam keadaan panas dan dingin. Warna nasi yang paling
disukai Inpago 5 (8 orang/40%) dan IR 64 (8 orang/40%), yakni sama-sama
warna nasi putih. Kepulenan nasi yang paling disukai adalah Inpago 5 (12
orang/60%). Sedangkan produksi yang paling disukai adalah Inpago 10 (6
orang/30%), diikuti Inpago 8 (5 orang/25%).

Saran
1.

Kajian introduksi varietas dan perbaikan teknologi budidaya padi gogo
sebaiknya dikembangkan di daerah tadah hujan selain Semanu Kidul,
sehingga dicapai peningkatan produksi di lahan kering Gunungkidul.

2.

Perlu fasilitas penampungan pengairan/penyediaan air untuk mengatasi
kondisi kekurangan air.
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PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP KARAKTER NASI
BEBERAPA VARIETAS UNGGUL PADI SAWAH
Ni Putu Sutami, Ketut Tantri Yanti dan IBK Suastika
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
email : tamiasih@yahoo.co.id
ABSTRAK
Pertimbangan masyarakat memilih varietas unggul berdasarkan atas karakteristik
sensorinya, terutama dalam hal aroma, rasa, dan kepulenan. Tingkat preferensi
masyarakat sangat menentukan varietas unggul tersebut diterima atau ditolak.
Bagi petani preferensi masyarakat berperan penting untuk pergiliran varietas.
Kegiatan uji preferensi dilakukan di Subak Dlod Sema, Desa Sading, Kecamatan
Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2015. Lokasi kajian merupakan lokasi demplot
perbenihan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) BPTP Bali.
Uji preferensi dilakukan pada karakter nasi dari Varietas Inpari 28, Cigeulis, Inpari
20, Inpari 24, Inpari 14, Ciherang dan Inpari 15. Panelis adalah anggota kelompok
tani, petugas dari dinas, BPTP dan TNI. Parameter karakter nasi yang diamati
meliputi warna, aroma/bau dan tekstur. Pengujian dilakukan dengan metoda
hedonik dengan skala 1 (sangat suka), 2 (suka). 3 (agak suka) dan 4 (tidak suka).
Data yang dikumpulkan selanjutnya ditabulasi dan dientry menggunakan program
Excel dan SPSS Versi 20. Dilanjutkan menggunakan Uji Friedman Test. Dari segi
warna dan tekstur Inpari 28 memberikan hasil yang terbaik, sedangkan dari aroma
nasi Inpari 15 yang paling banyak disukai. Walaupun dari segi preferensi Varietas
Ciherang dan Cigeulis tidak disukai namun masih menjadi primadona di lokasi
kajian.
Kata kunci : Preferensi, Karakter nasi dan Varietas Unggul Padi Sawah
ABSTRACT
Considerations people choose varieties based on sensory characteristics, especially
in terms of flavour, taste, and fluffier. The level of people’s preferences determine
the varieties are accepted or rejected. For farmers play an important role community
preference for rotation varieties. Event preference test performed in Subak Dlod
Sema, Village Sading, Mengwi, Badung regency in 2015. The location is the site
assessment conducted by the seed plots Seed Resources Management Unit (UPBS)
Bali Assesesment Institute of Agricultural Technology. Preference test performed
on the characters of rice varieties Inpari 28 Cigeulis, Inpari 20, Inpari 24 Inpari
14 Ciherang and Inpari 15. nelists are members of farmer groups, officials from
the department, AIAT and TNI. Parameter rice character observed colour, flavour/
smell and texture. Tests conducted by the method of hedonic scale of 1 (very like),
2 (like). 3 (rather like) and 4 (not like). The collected data are then tabulated and
entered by the use of Excel and SPSS version 20. Continued use Test Friedman
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Test. In terms of color and texture Inpari 28 provides the best results, while the
aroma of rice Inpari 15 most preferred. Although the terms of preferences Varieties
Ciherang and Cigeulis unpopular but still be excellent on-site assessment.
Keywords: preferences, character rice and Rice Varieties
PENDAHULUAN
Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu hak manusia yang paling
azasi dan salah satu faktor penentu ketahanan nasional. Karena itu, kekurangan
pangan secara meluas dapat menyebabkan kerawanan ekonomi, sosial, dan politik
yang bisa menggoyahkan stabilitas nasional. Tanaman padi adalah tanaman
penghasil beras yang merupakan makanan pokok hampir sebagan besar penduduk
Indonesia sehingga beras menjadi komoditas strategis. Dengan jumlah penduduk
Indonesia pada saat ini yang mencapai lebih dari 220 juta orang dengan tingkat
konsumsi beras 135 kg per kapita maka ketersediaan beras menjadi masalah
yang sangat penting. Upaya penyediaan beras secara nasional masih menghadapi
beberapa kendala yang disebabkan oleh konversi lahan pertanian ke non pertanian,
menurunnya kualitas dan kesuburan tanah, terbatas dan tidak pastinya ketersediaan
air irigasi akibat perubahan iklim dan persaingan pemanfaatan sumber daya air,
serta tidak pastinya pola hujan akibat perubahan iklim global (Adnany, Zaky.
2013).
Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas padi adalah
mengembangkan varietas unggul. Menurut Ruskandar, et al, (2007) menyebutkan
bahwa pergiliran varietas mampu meningkatkan produksi padi secara nyata karena
hasilnya relatif lebih tinggi dan stabil serta memiliki tingkat ketahanan yang
tinggi terhadap hama dan penyakit. Dalam proses penyampaian inovasi kepada
petani sebaiknya lebih bersifat interaktif dan dialogis, sehingga petani tidak hanya
diberi dan menerima suatu inovasi tetapi mereka juga dilibatkan dalam setiap
perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan usahataninya
(Saragih, 2000).
Berbagai varietas unggul padi tersedia dan dapat dipilih sesuai dengan kondisi
wilayah, preferensi petani, dan kebutuhan pasar. Suatu varietas baru akan berarti
dan mempunyai nilai bilamana mendapat apresiasi yang baik dari penggunanya
baik petani maupun konsumen. Untuk tanaman pangan, pertimbangan konsumen
dalam memilih varietas padi/beras adalah berdasarkan karakteristik sensorinya,
terutama dalam hal aroma, rasa, dan kepulenan (Larasati, 2012).
Pengujian preferensi masyarakat terhadap karakter nasi dari berbagai VUB
dilakukan melalui pengujian organoleptik. Cara pengujian ini menggunakan indera
manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap karakter
nasi Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu
karena berhubungan langsung dengan selera konsumen yang dapat diidentifikasi
dari kenampakan, bau, rasa dan konsistensi makanan. Kelemahan dari uji
organoleptik yang mengandalkan indra manusia ini sangat dipengaruhi oleh
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kondisi fisik dan mental sehingga apabila jenuh dapat mengakibatkan kepekaannya
menurun.
Pelaksanaan uji preferensi masyarakat terhadap karakter nasi berbagai
VUB dikaji pada tingkat diseminasi guna memperoleh karakter nasi yang disukai
(Anonimus, 2011). Dari sejumlah performance nasi diperoleh karakteristik nasi
yang beragam. Oleh karena itu perlu dilakukan uji organoleptik secara cermat
karena uji inipun memiliki kelemahan dan keterbatasan akibat beberapa sifat
indrawi tidak dapat dideskripsikan.
Peluang pemasaran varietas padi atau karakter nasi yang disukai perlu
disesuaikan dengan penerimaan masyarakat. Untuk mengukur seberapa besar
penerimaan konsumen terhadap karakter nasi yang disukai dapat dilakukan
dengan uji kesukaaan/organoleptik. Pengujian organoleptik ini bertujuan untuk
mengetahui preferensi masyarakat terhadap karakter nasi dari beberapa varietas
unggul padi. Hasil dari kajian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai rekomendasi
bagi pelaku usaha dalam perbanyakan benih di Propinsi Bali dan bagi pemulia
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menghasilkan varietas
unggul sesuai preferensi atau selera masyarakat. Kajian ini juga bermanfaat bagi
pemerintah daerah sebagai rekomendasi untuk dapat mengembangkan varietas
padi sesuai tingkat kesukaan masyarakat sehingga dapat diminimalisir kendala
dalam penyediaan benih.
BAHAN DAN METODA
Penilaian terhadap karakter nasi dari beberapa varietas unggul padi sawah
dilaksanakan di lokasi kegiatan usaha penangkaran benih padi yaitu di Subak Dlod
Sema, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung pada Tahun 2015.
Jumlah panelis sebanyak 20 orang dipilih secara sengaja (purposive sampling) yang
berasal dari petani, petugas dari dinas, penyuluh, peneliti dan Babinsa. Karakter
nasi yang diberikan penilaian berasal dari VUB Inpari 14, Inpari 15, Inpari 20,
Inpari 24, Inpari 28, Cigeulis dan Ciherang. Uji preferensi ini dilakukan tanpa
memberikan nama varietas, cukup memberi kode pada masing-masing sampel.
Nasi dimasak dengan cara yang sama pada semua varietas dan dimasak dengan
cara yang biasa digunakan oleh petani. Penilaian masyarakat terhadap karakter
nasi dilakukan menggunakan uji organoleptik. Pengujian ini dilakukan dengan
metoda hedonic dengan skala 1 sampai dengan 4 dengan parameter warna, aroma/
bau, tekstur dan keseluruhan. Pengujian dilakukan oleh responden secara subjektif
menggunakan indra pengelihatan, peraba, perasa dan penciuman.
Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan daftar pertanyaan atau
kuesioner yang dibuat secara sederhana untuk memudahkan responden dalam
memahami dan menjawab pertanyaan. Setiap responden mengamati dan mencicipi
nasi yang diuji satu persatu kemudian langsung memberikan penilaian pada setiap
variable pertanyaan yang ada pada kuesioner. Data yang diperoleh dientry dan
diolah menggunakan SPSS versi 20 dengan analisis menggunakan uji Friedman
test.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Panelis
Panelis yang dipilih untuk uji preferensi nasi memiliki pekerjaan pokok yang
beragam mulai dari petani, tukang bangunan, pedagang, wiraswata, PNS dan TNI.
Jenis kelamin panelis terdiri dari 20% perempuan dan 80% laki-laki. Umur panelis
sebagian besar berusia produktif dan sebagian kecil yang berusia lanjut (umur 25 –
63 tahun). Dari segi pendidikan sebagian besar berpendidikan Sekolah Menengah
Atas, dan hanya sebagian kecil yang berpendidikan Sekolah Dasar (15%). Adapun
tujuan memilih panelis yang beragam baik dari segi umur, jenis kelamin. tingkat
pendidikan dan pekerjaan agar diperoleh tingkat kepekaan yang berbeda sehingga
pemilihan beras yang disukai dapat mewakili semua lapisan masyarakat.
Karakteristik Varietas Unggul Sebagai Bahan Yang Diujikan
Varietas unggul yang dikembangkan melalui kegiatan Unit Pengelola Benih
Sumber atau UBPS BPTP Bali memiliki karakteristik sebagai berikut (Balai Besar
Penelitian Tanaman Padi, 2012) :
1.

Inpari 14 Pakuan dilepas Tahun 2011. Karakteristik umur tanaman 113 hari,
tekstur nasi pulen dangan kadar amilosa ± 22,5%, potensi hasil 8,2 ton/
ha GKG. Ketahanan terhadap hama agak rentan terhadap Wereng Batang
Coklat biotipe 1, dan 2 dan rentan terhadap Wereng Btang Coklat biotipe
3. Ketahanan terhadap Penyakit agak tahan terhadap Hawar Daun Bakteri
(HDB) patotipe III, rentan terhadap HDB patotipe IV, agak rentan terhadapa
HDB patotipe VIII, agak tahan terhadap blas ras 033 dan 133, rentan terhadap
ras 073 dan 173 dan rentan terhadap tungro. Varietas ini cocok ditanam di
ekosistem sawah tadah hujan dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl.

2.

Inpari 15 Parahyangan dilepas Tahun 2011. Karakteristik umur tanaman 117
hari, tekstur nasi pulen dangan kadar amilosa ± 20,7%, potensi hasil 7,5 ton/ha
GKG. Ketahanan terhadap hama agak tahan terhadap Wereng Batang Coklat
biotipe 1, agak rentan terhadap Wereng Batang Coklat biotipe 2 dan rentan
terhadap Wereng Btang Coklat biotipe 3. Ketahanan terhadap Penyakit agak
tahan terhadap Hawar Daun Bakteri (HDB) patotipe III, agak rentan terhadap
HDB patotipe IV dan VIII, tahan terhadap blas ras 033, agak tahan terhadap
blas ras 133 dan 073, rentan terhadap blas ras 173 serta rentan terhadap
tungro. Varietas ini cocok ditanam di ekosistem sawah tadah hujan dataran
rendah sampai ketinggian 600 m dpl.

3.

Inpari 20 dilepas Tahun 2011. Karakteristik umur tanaman 104 hari, tekstur
nasi pulen dangan kadar amilosa ± 21,1%, potensi hasil 8,8 ton/ha GKG.
Ketahanan terhadap hama agak tahan terhadap Wereng Batang Coklat biotipe
1, agak rentan terhadap Wereng Batang Coklat biotipe 2 dan 3. Ketahanan
terhadap Penyakit tahan terhadap Hawar Daun Bakteri (HDB) patotipe III,
agak rentan terhadap HDB patotipe IV dan VIII, agak tahan terhadap blas
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ras 033, rentan terhadap blas ras 133, 073, dan173 serta rentan terhadap
tungro. Varietas ini cocok ditanam diekosistem sawah dataran rendah sampai
ketinggian 600 m dpl dan tidak dianjurkan ditanam didaerah endemik tungro
4.

Inpari 24 Gabusan atau beras merah dilepas Tahun 2012. Karakteristik umur
tanaman 111 hari, tekstur nasi pulen dangan kadar amilosa ± 18%, potensi
hasil 7,7 ton/ha GKG. Ketahanan terhadap hama agak rentan terhadap
Wereng Batang Coklat biotipe 1, 2 dan 3. Ketahanan terhadap Penyakit tahan
terhadap Hawar Daun Bakteri (HDB) patotipe III, agak tahan terhadap HDB
patotipe IV dan agak rentan terhadap HDB patotipe VIII. Varietas ini cocok
ditanam diekosistem sawah dataran rendah sampai ketinggian sedang (0- 600
m dpl).

5.

Inpari 28 Kerinci dilepas Tahun 2012. Karakteristik umur tanaman 120 hari,
tekstur nasi pulen dangan kadar amilosa ± 23,7%, potensi hasil 9,5 ton/ha
GKG. Ketahanan terhadap hama agak rentan terhadap Wereng Batang Coklat
biotipe 1, 2 dan 3. Ketahanan terhadap Penyakit tahan terhadap Hawar Daun
Bakteri (HDB) patotipe III, agak rentan terhadap HDB patotipe IV dan VIII,
agak tahan terhadap blas ras 033 dan 073, rentan terhadap blas ras 133, dan
173 serta rentan terhadap tungro. Varietas ini cocok ditanam diekosistem
sawah sampai ketinggian 1100 m dpl.

6.

Cigeulis dilepas Tahun 2002. Karakteristik umur tanaman 115 -125 hari,
tekstur nasi pulen dangan kadar amilosa ± 23%, potensi hasil 8,0 ton/ha GKG.
Ketahanan terhadap hama agak rentan terhadap Wereng Batang Coklat biotipe
2 dan rentan terhadap Wereng Batang Coklat biotipe 3. Ketahanan terhadap
Penyakit tahan terhadap Hawar Daun Bakteri (HDB) patotipe IV. Varietas ini
baik ditanam pada musim hujan dan kemarau, cocok ditanam pada lokasi di
bawah 600 meter di atas permukaan laut

7.

.Ciherang dilepas Tahun 2000. Karakteristik umur tanaman 116 -125 hari,
tekstur nasi pulen dangan kadar amilosa ± 23%, potensi hasil 8,5 ton/ha GKG.
Ketahanan terhadap hama tahan terhadap Wereng Batang Coklat biotipe 2
dan 3. Ketahanan terhadap Penyakit tahan terhadap Hawar Daun Bakteri
(HDB) patotipe III dan IV. Varietas ini cocok ditanam pada musim hujan dan
kemarau, dengan ketinggian di bawah 500 m dpl.

Preferensi Masyarakat Terhadap Karakter Nasi
Pengujian preferensi terhadap karakter nasi dilakukan secara subyektif
menggunakan Panca Indra yang meliputi warna, aroma/bau dan tekstur. Preferensi
masyarakat terhadap karakter warna nasi dapat dilihat pada Tabel 1.
Berdasarkan data pada Tabel 1 ternyata warna nasi yang paling disenangi
berasal dari Varietas Inpari 28 karena warnanya sangat putih. Namun pada Varietas
Inpari 24 memiliki warna yang berbeda dari varietas lainnya karena merupakan
beras merah sehingga jika dibandingkan dengan warna putih maka warna nasi
Inpari 24 adalah kusam.
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Tabel 1. Preferensi masyarakat terhadap warna nasi
Preferensi masyarakat terhadap warna nasi (%)
Varietas

Sangat Suka
(SS)

Suka (S)

Agak Suka
(AS)

Tidak Suka
(TS)

Modus

60

40

0

0

SS

Cigeulis

5

45

35

25

S

Inpari 20

35

45

20

0

S

Inpari 24

0

0

0

100

TS

Inpari 14

10

65

25

0

S

Ciherang

0

15

65

20

AS

Inpari 15

15

65

20

0

S

Inpari 28

Sumber : diolah dari data primer, 2015
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi warna beras menurut Nugraha et
al. (1998) Kelompok pertama adalah faktor yang mempengaruhi rendemen melalui
pengaruhnya terhadap mutu gabah sebagai bahan baku dalam proses penggilingan
yang meliputi varietas, teknik budidaya, cekaman lingkungan, agroekosistem,
dan iklim. Kelompok kedua merupakan faktor penentu rendemen yang terlibat
dalam proses konversi gabah menjadi beras, yaitu teknik penggilingan dan alat
penggilingan dan derajat sosoh. Preferensi masyarakat terhadap aroma nasi dapat
dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Preferensi masyarakat terhadap aroma nasi
Varietas
Inpari 28
Cigeulis
Inpari 20
Inpari 24
Inpari 14
Ciherang
Inpari 15

Preferensi masyarakat terhadap aroma nasi (%)
Sangat Suka
Suka
Agak Suka Tidak Suka
(SS)
(S)
(AS)
(TS)
25
50
20
5
5
70
20
5
15
45
40
0
30
35
35
0
20
40
40
0
30
15
50
5
10
80
10
0

Modus
S
S
S
S
S
AS
S

Sumber : diolah dari data primer, 2015

Pada tabel 2 terlihat bahwa semua varietas yang diujikan berbau khas
nasi karena varietas yang diuji belum berbau tengik. Ketengikan pada umunya
disebabkan umur simpan. Apabila umur simpan varietas lama, maka aroma nasi
kurang baik. Preferensi masyarakat terhadap tekstur nasi dapat dilihat pada Tabel
3.
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Tabel 3. Preferensi masyarakat terhadap tekstur nasi
Preferensi masyarakat terhadap aroma nasi (%)
Varietas

Sangat Suka
(SS)

Suka
(S)

Agak Suka
(AS)

Tidak Suka
(TS)

Modus

Inpari 28

70

15

15

0

SS

Cigeulis

20

0

55

25

AS

Inpari 20

65

25

5

5

SS

Inpari 24

15

35

50

0

AS

Inpari 14

50

20

25

5

SS

Ciherang

20

0

55

25

AS

Inpari 15

25

10

45

20

AS

Sumber : diolah dari data primer, 2015

Menurut Prof. Dr. Ir. Made Astawan, Dosen Jurusan Teknologi Pangan dan
Gizi IPB dalam Hanny (2012), sebagian besar butir beras terdiri dari karbohidrat
jenis pati. Hampir 90 persen berat kering beras adalah pati yang terdapat dalam
bentuk granula. Pati beras terbentuk oleh dua jenis molekul polisakarida, yang
masing-masing merupakan polimer dari glukosa. Kedua molekul pembentuk pati
tersebut adalah amilosa dan amilopektin. Beras dengan kadar amilosa tinggi bila
dimasak, pengembangan volumenya dan tidak mudah pecah, nasinya kering dan
kurang empuk, serta menjadi keras bila didinginkan, seperti pada kebanyakan tipe
IR. Beras dengan kadar amilosa rendah bila dimasak menghasilkan nasi yang basah
dan lengket, sedangkan beras dengan kadar amilosa menengah menghasilkan nasi
yang agak basah dan tidak menjadi keras bila didinginkan. Perbandingan antara
amilosa dan amilopektin dapat menentukan tekstur, pera atau tidaknya nasi, cepat
atau tidaknya mengeras dan lengket atau tidaknya nasi. Pada beras semakin kecil
kandungan amilosa atau semakin tinggi kandungan amilopektinnya maka akan
semakin pulen (lekat) nasi yang diperoleh.
Preferensi Masyarakat Terhadap Karakter Nasi Berdasarkan Uji Friedman Test
Preferensi masyarakat terhadap karakter nasi dengan analisis Uji Friedman
Test diperoleh hasil yang berbeda nyata pada semua varietas pada variabel warna
dan tekstur . Hal ini dibuktikan dari nilai Asymp.Sig < 0,05 (Tabel 4). Sedangkan
aroma nasi tidak berbeda nyata karena nilai Asymp.Sig >0,05
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Tabel 4. Preferensi Terhadap Karakter Nasi Berdasarkan Uji Friedman Test
Varietas
Inpari 28
Cigeulis
Inpari 20
Inpari 24
Inpari 14
Ciherang
Inpari 15
N
Chi-Square
Df
Asymp.Sig

Warna
6.08
3.70
5.15
1.18
4.63
2.60
4.68
20
80.676
6
.000

Mean Rank
Aroma
4.23
3.70
3.78
4.43
3.83
3.58
4.48
20
4.700
6
.583

Tekstur
5.35
2.85
5.30
3.70
4.63
2.88
3.30
20
36.983
6
.000

KESIMPULAN
Dari hasil uji preferensi terhadap masyarakat tentang karakter nasi diperoleh
bahwa :
1. Inpari 28 memiliki warna nasi yang sangat putih dan tekstur nasi yang pulen.
2. Inpari 15 memiliki bau yang khas nasi/tidak tengik dan memberikan aroma
yang paling enak diantara varietas lainnya..
3. Dari segi warna nasi, Varietas Ciherang kurang putih dibandingkan dengan
Inpari 28.. Akan tetapi petani masih tetap memilih Varietas Ciherang karena
mudah dalam pemasaran
4. Dari segi tekstur nasi semua varietas yang diuji termasuk pulen, akan tetapi
Varietas Cigeulis dan Ciherang tingkat kepulenan rendah.
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ABSTRACT
Rice demand has increased along with the growth of human population. Various
efforts and technological innovations have been developed to improve the
productivity of rice. One of the efforts is by utilizing superior hybrid variety of
rice seeds. Hybrid rice will grow well if cultivated in appropriate biophysical
areas. Malang is the biggest regency which cultivates hybrid rice about 34 108
hectare. A decent biophysical district which has developed hybrid rice in Malang
is Pagelaran, notably at Clumprit village. The objective of this research was to
analyze cost structure, economic benefits and the magnitude contributions of
hybrid and inbred rice farming on household economics. Method used in this
research was cost structures analysis, comprosing two cost types which were cash
and non-cash costs. Economic benefit analysis was used to understand the benefits
of increased income, labor absorption and farm input savings. Income contribution
analysis of household farmers emanated from rice farmings, non-rice farmings,
livestock enterprises and other farmings. The result of the research revealed that
each growing season the average of total cost of hybrid rice farming per hectare
was bigger than that of inbred rice farming. Cost component that generated higher
costs of hybrid rice was the cost of fertilizers, biocides and labors. Total revenue,
earning, and R / C ratio of hybrid rice farming were higher than that of inbred
rice farming. Income increase earned by farmers of Clumpit village reached IDR
16 million per year whereas labor absoption was about 213 people in a growing
season. Benefit value of labor absorption reached IDR 218 million per growing
season or IDR 436 million per year. The utlilization of hybrid rice could save
production cost of IDR 88 million per year if all rice fields in Clumprit village
were cultivated with hybrid rice. From various income received by farmers, it
could be obtained a farming contribution of hybrid rice on household income as
much as 48.18%.
Keywords: contribution, cost structure, economic benefit, hybrid rice, inbred rice
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PENDAHULUAN
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun selalu mengalami tren positif,
dalam artian populasi penduduk Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah
banyak. Populasi penduduk yang semakin meningkat memiliki dampak terhadap
keberadaan lahan sawah yang ada. Seiring peningkatan jumlah penduduk berbagai
kebutuhan masyarakat pun meningkat sehingga memungkinkan terjadinya tradeoff antara lahan sawah dengan pembangunan perumahan, toko, jalan raya, dan
industri. Seiring permintaan beras yang semakin tinggi, tanaman padi dituntut
untuk berproduksi cepat dan banyak. Dalam jangka pendek sebelum ditemukannya
inovasi, penambahan pupuk dan biosida anorganik menjadi solusi singkat untuk
petani meningkatkan hasil. Hal ini akan berakibat pada berkurangnya lahan sawah
juga lahan potensi sawah dan berkurangnya kesuburan lahan sehingga dapat
membuat pertumbuhan produksi beras nasional menurun.
Meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya permintaan beras yang
tidak dibarengi dengan peningkatan produksi beras nasional akan menyebabkan
kurangnya ketersediaan stok beras nasional. Menurut data BPS (berbagai
tahun terbitan), pertumbuhan produksi beras nasional dari tahun ke tahun terus
mengalami penurunan sementara itu tingkat konsumsi beras rata-rata selalu lebih
tinggi dari jumlah produksi beras. Data juga menunjukkan ketersediaan beras
nasional rata-rata selalu defisit dari net produksi beras, maka perlu diupayakan
peningkatan produksi beras yang lebih masif.
Salah satu strategi ampuh dalam meningkatkan net produksi agar lebih
tinggi dari konsumsi dalam negeri adalah dengan peningkatan produktivitas.
Cara meningkatkan produktivitas padi dapat dilakukan dengan intensifikasi yaitu
dengan penggunaan varietas unggul salah satunya varietas unggul padi hibrida.
Varietas unggul padi hibrida memiliki daya hasil yang lebih tinggi dari varietas
unggul padi inbrida. Menurut Satoto dan Suprihatno (2008), produktivitas padi
hibrida di beberapa lokasi dapat mencapai 1–1,5 ton/hektar lebih tinggi dari padi
inbrida terbaik di lokasi tersebut yang dijadikan pembanding.
Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah potensial untuk
pengembangan padi hibrida dengan luas areal potensial 63 117 hektar
(Balitbangtan, 2007). Kecamatan Pagelaran memiliki PPL yang selalu aktif
melakukan penyuluhan kepada petani dan ikut dalam rapat rutin kelompok tani.
Petani di Kecamatan Pagelaran khususnya di Desa Clumprit telah mengenal padi
hibrida sejak tahun 2001, sehingga lebih apresiatif dan responsif terhadap padi
hibrida. Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Menganalisis struktur biaya usahatani
padi hibrida dan inbrida di Desa Clumprit, (2) Menganalisis manfaat ekonomi
usahatani padi hibrida dan inbrida di Desa Clumprit, (3) Menganalisis kontribusi
usahatani padi hibrida dan inbrida terhadap penerimaan rumahtangga petani di
Desa Clumprit.
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METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi data cross section.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan sekunder.
Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden petani padi hibrida
dan juga padi inbrida. Data sekunder diperoleh dari instansi dan literatur yang
terkait dengan penelitian seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian Jawa
Timur, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kelurahan Desa Clumprit
mengenai Profil Desa Clumprit, dan dari literatur lainnya seperti buku, skripsi,
jurnal, dan internet.
Metode Pengolahan Data dan Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan
kuantitatif dengan menggunakan software Microsoft Excel 2007. Analisis manfaat
ekonomi meliputi analisis struktur biaya usahatani padi, pendapatan usahatani
padi, R/C ratio dan manfaat ekonomi lainnya dari perbedaan penggunaan input
dan hasil produksi usahatani padi hibrida dan inbrida seperti penyerapan tenaga
kerja, penghematan input, dan peningkatan pendapatan. Analisis kontribusi
usahatani meliputi penerimaan dari usahatani non padi, penerimaan di luar
usahatani, penerimaan rumahtangga petani, dan kontribusi usahatani padi terhadap
penerimaan rumahtangga petani.
1. Biaya Usahatani
Biaya dalam usahatani diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tunai
dan biaya tidak tunai. Biaya tunai dalam usahatani adalah biaya yang langsung
dibayarkan oleh petani seperti biaya pajak, benih, pupuk, biosida, tenaga kerja
luar keluarga, dan penyusutan alat. Biaya tidak tunai adalah biaya yang tidak
dikeluarkan langsung oleh petani tetapi dapat diperhitungkan jika biaya tersebut
dimasukan dalam rancangan biaya usahatani seperti biaya sewa lahan dan tenaga
kerja dalam keluarga. Biaya penyusutan termasuk ke dalam biaya tunai yang
dihitung dengan membagi selisih nilai pembelian dan nilai sisa dengan umur
ekonomisnya atau yang biasa disebut dengan metode garis lurus. Rumus biaya
penyusutan adalah sebagai berikut:
Penyusutan

=

Nb - Nilai Sisa
n

Keterangan: Nb = Nilai pembelian alat pertanian (Rp)
n = Umur ekonomis alat pertanian (tahun)
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2. Pendapatan Usahatani
Soekartawi (1995) mengatakan bahwa pendapatan secara umum adalah
selisih antara penerimaan dan semua biaya. Pendapatan usahatani dalam penelitian
ini dibedakan menjadi dua, yakni pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas
biaya total. Pendapatan atas biaya tunai adalah pendapatan berdasarkan biaya
yang benar-benar dikeluarkan petani, sedangkan pendapatan atas biaya total
adalah pendapatan yang diperoleh juga dengan memperhitungkan biaya non tunai.
Untuk menilai usahatani padi hibrida atau inbrida yang lebih menguntungkan
maka digunakan analisis imbangan penerimaan dan biaya atau biasa disebut R/C
ratio. Penerimaan total dibandingkan dengan biaya total sehingga didapat rasio
keuntungan dan hasilnya akan dibandingkan dalam analisis ini. Berikut adalah
rumus untuk mendapatkan R/C ratio:
TR
R/C rasio =
TC
Keterangan: TR = Total penerimaan usahatani (Rp)
TC = Total biaya/pengeluaran usahatani (Rp)
3. Kontribusi Usahatani
Kontribusi usahatani padi dapat diketahui dari share penerimaan rumah tangga
petani. Total penerimaan rumah tangga petani meliputi penerimaan usahatani padi,
penerimaan usahatani non padi dan penerimaan di luar usahatani. Penerimaan
yang bersumber selain dari usahatani padi didapatkan dengan cara sebagai berikut:
(1) Penerimaan usahatani non padi dan usaha peternakan diperoleh dengan menilai
besarnya penerimaan yang diterima petani untuk usaha tersebut sesuai dengan
jawaban petani yang diwawancara, (2) Penerimaan kuli bangunan dihitung dari upah
yang diterima setiap bulan dari kerja kuli bangunan baik borongan maupun harian,
(3) Penerimaan usaha dagang diperoleh dengan menilai besarnya penerimaan
dalam sebulan sesuai dengan jawaban petani, (4) Pegawai negeri sipil dan supir
penerimaannya diperoleh dari gaji yang diterima dalam sebulan.
Kontribusi usahatani memberikan gambaran mengenai seberapa besar
kontribusi dari usahatani padi terhadap total penerimaan rumah tangga petani.
Semakin besar kontribusi usahatani padi maka menunjukkan usahatani padi
dapat diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan potensial petani. Rumus
kontribusi usahatani padi hibrida dan inbrida sebagai berikut ini:
TRp
x 100%
KP =
TRRT
Keterangan:
KP
= Kontribusi usahatani padi (%)
TRp = Penerimaan total usahatani padi hibrida atau inbrida (Rp/petani/tahun)
TRRT = Penerimaan total rumahtangga petani (Rp/petani/tahun)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Struktur Biaya Usahatani Padi Hibrida Dan Inbrida
Salah satu aspek yang penting dalam analisis pendapatan usahatani adalah
aspek struktur biaya. Dalam struktur biaya yang dianalisis adalah nilai penggunaan
input dalam usahatani dan efisiensi penggunaan input. Selanjutnya hasil dari
struktur biaya ini akan menjadi rujukan analisis manfaat ekonomi. Komponen
biaya usahatani terdiri dari jumlah penggunaan input dan biaya yang dikeluarkan
petani selama satu musim tanam dalam usahatani padi hibrida dan padi inbrida di
Desa Clumprit. Komponen biaya usahatani padi hibrida dan padi inbrida di Desa
Clumprit dijelaskan secara deskriptif dan kuantitatif.
Lahan sawah yang dimiliki petani di Desa Clumprit dalam penelitian ini
seluruhnya merupakan lahan milik pribadi atau warisan. Sehingga sewa lahan masuk
ke dalam hitungan biaya tidak tunai. Harga sewa lahan di Desa Clumprit adalah
Rp 15 000 000 per hektar per tahun atau Rp 5 000 000 per hektar per musim
tanam. Lahan di Desa merupakan lahan kelas A 36 dengan besar pajak bumi dan
bangunan (PBB) Rp 1 400 000 per hektar per tahun. Jika dihitung per musim
tanam atau empat bulan, maka besarnya pajak Rp 466 667 per hektar per musim
tanam.
Varietas yang digunakan dalam usahatani padi hibrida adalah padi jenis
Sembada 168 dan Sembada B9 dengan umur tanaman ±113 hari. Varietas padi
inbrida yang digunakan adalah padi Ciherang, IR64, Mekongga, Cibogo, dan
Situbagendit dengan umur tanaman 116-125 hari. Harga pasar benih usaha tani
padi hibrida adalah Rp 50 000 per kg dan harga benih padi inbrida seharga Rp 9 000
per kg. Benih padi hibrida yang digunakan dapat bantuan subsidi dari pemerintah,
sehingga biaya benih padi hibrida dengan harga pasar termasuk dalam biaya tidak
tunai. Penggunaan benih padi hibrida di Desa Clumprit 22,62 kg per hektar dan
padi inbrida 25,09 kg per hektar. Menurut anjuran dari Balitbangtan (2007) dan
petugas dan pendamping lapang (PPL), penggunaan benih padi inbrida adalah
sebesar 25 kg per hektar bila tanaman sebanyak 3-4 bibit per lubang tanam dan
anjuran penggunaan benih padi hibrida adalah sebesar 20 kg per hektar dengan
tanaman sebanyak 1-3 bibit per lubang tanam. Biaya benih padi hibrida mencapai
Rp 1 130 800 dan padi inbrida sebesar Rp 225 783 per hektar per musim tanam.
Biaya pupuk untuk usahatani padi hibrida dalam satu hektar lebih besar
daripada biaya pupuk padi inbrida. Biaya pupuk padi hibrida sebesar Rp 1 914
977 dan biaya pupuk padi inbrida sebesar Rp 1 887 436 per hektar per musim
tanam. Jumlah pupuk yang digunakan pada usahatani padi hibrida lebih besar
dari pada usahatani padi inbrida. Perbedaan jumlah yang cukup jauh adalah
dari penggunaan pupuk organik mencapai selisih 22,89 kg. Kelebihannya dari
penggunaan pupuk organik dari pada pupuk anorganik adalah pupuk organik
memiliki unsur hara mikro dan makro, serta dapat memperbaiki kesuburan tanah
karena sebagai makanan bagi mikroorganisme tanah yang berperan dalam proses
pelapukan tanah. Pupuk organik dapat membuat aktivitas hara lebih baik dengan
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unsur hara yang selalu tersedia setiap saat, karena pupuk organik itu terbuat dari
bahan selulosa (spons) yang dapat menyerap unsur hara anorganik lalu pupuk
organik yang telah memiliki unsur hara anorganik dimakan oleh jasad renik atau
mikroba secara sedikit demi sedikit sehingga unsur hara dari pupuk organik keluar
menyediakan unsur hara untuk tumbuhan secara kontinyu. Menurut anjuran
dosis dari PPL Penggunaan pupuk anorganik pada usahatani padi hibrida dan
padi inbrida seperti pupuk Urea, Phonska, ZA dan pupuk cair semuanya berlebih
kecuali pupuk SP36.
Penyemprotan biosida di Desa Clumprit dilakukan sebanyak 2-4 kali sesuai
dengan kondisi serangan hama dan penyakit dalam waktu satu musim tanam.
Karakteristik padi hibrida sembada 168 adalah agak peka terhadap wereng batang
coklat biotipe 2 dan 3, tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe III,
agak tahan terhadap patotipe IV dan VIII, dan peka virus tungro. Sementara itu
karakteristik padi hibrida Sembada B9 adalah agak tahan wereng coklat biotipe
1 dan 2, peka biotipe 3, tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe
III, agak tahan patotipe IV dan agak peka patotipe VIII, serta peka virus tungro
(Saragih, 2013).
Tabel 1. Penggunaan pupuk dan biaya pada usahatani padi hibrida dan padi inbrida
Jenis Pupuk Satuan

Penggunaan Pupuk

Hibrida
1. Organik
Kg
1 022,89
2. Urea
Kg
222,05
3. SP36
Kg
17,14
4. Phonska
Kg
209,33
5. ZA
Kg
161,77
6. Pupuk cair
Lt
1,24
Jumlah total
Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Inbrida
754,36
263,99
3,33
233,20
175,92
0,89

Anjuran
dosis (Kg)
1 000
200
50
200
50
1

Biaya (Rp)
Hibrida
562 587
444 108
42 857
523 335
291 188
50 901
1 914 977

Inbrida
414 900
527 993
8 333
583 008
316 662
36 540
1 887 436

Tabel 2. Penggunaan biosida pada usahatani padi hibrida dan padi inbrida di
Desa Clumprit per hektar per musim tanam
No.
1
2
3
4

Jenis biosida
Ally Plus
Score
Decis
Jumlah

Satuan
Kg
Lt
Lt

Pengggunaan biosida
Padi Hibrida Padi Inbrida
0,28
0,25
0,29
0,28
0,37
0,35

Biaya (Rp)
Hibrida Inbrida
70 431
61 883
178 296 173 138
84 474 80 149
333 201 315 170

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Biaya penggunaan biosida pada padi hibrida sebesar Rp 333 201 dan pada
padi inbrida sebesar Rp 315 170 per hektar per musim tanam. Penggunaan dari
semua jenis biosida termasuk Ally Plus pada padi hibrida lebih banyak daripada
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pada padi inbrida. Jumlah penggunaan Ally Plus pada padi hibrida lebih banyak
karena gulma yang tumbuh pada tanaman padi hibrida lebih banyak dari tanaman
padi inbrida. Hal ini terjadi karena penggunaan pupuk organik yang lebih banyak
pada padi hibrida. Pupuk organik dapat membuat gulma tumbuh dengan baik.
Upah tenaga kerja di Desa Clumprit dalam satu hari adalah sebesar Rp 50
000 untuk laki-laki atau setara dengan satu HOK dan Rp 40 000 untuk perempuan
selama delapan jam untuk satu hari kerja yang setara 0,8 HOK. Jumlah penggunaan
tenaga kerja luar keluarga (TKLK) padi hibrida lebih besar dari padi inbrida
sebesar 24 HOK dan penggunaan tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) padi
hibrida lebih kecil dari padi inbrida sebesar 25,88 HOK. Petani padi inbrida lebih
mengoptimalkan TKDK yaitu diri sendiri dan keluarga sendiri dalam penggunaan
tenaga kerja karena relatif petani padi inbrida lebih kekurangan dalam hal finansial
dari petani padi hibrida. Total HOK padi hibrida adalah 49,88 HOK dan padi
inbrida 49,00 HOK. Biaya tenaga kerja padi hibrida Rp 2 494 000 dan padi inbrida
Rp 2 450 000 per hektar per musim tanam. Biaya borongan merupakan biaya
dalam persiapan lahan yang termasuk upah orang untuk membajak sawah dan
membuat bedengan. Biaya yang dikeluarkan unuk borongan persiapan lahan ratarata adalah Rp 210 600 untuk padi hibrida dan Rp 228 803 per hektar per musim
tanam untuk padi inbrida, harganya tergantung jauh dekat letak sawah. Biaya bagi
hasil meliputi kegiatan pengairan dan pemanenan. Sistem bagi hasil pengairan
yaitu setiap lahan satu hektar petani membayar satu kuintal (100 kg) gabah kering
per musim tanam. Sistem pembayaran pemanenan di Desa Clumprit oleh TKLK
dilakukan dengan bagi hasil seperenambelas (1:16) dengan keterangan, 1 bagian
untuk tenaga kerja dan 15 bagian untuk pemilik dengan total 16 bagian. Biaya bagi
hasil untuk padi hibrida sebesar Rp 2 538 191 dan padi inbrida sebesar Rp 1 863
436 per hektar per musim tanam.
Berbagai jenis usahatani pasti memerlukan peralatan untuk membantu
memudahkan pekerjaan petani. Peralatan-peralatan yang dipakai dalam usahatani
di Desa Clumprit yaitu berupa cangkul, parang, sabit, dan alat semprot. Penyusutan
peralatan petani di Desa Clumprit pada padi hibrida adalah Rp 157 556 per hektar per
musim tanam. Sedangkan biaya penyusutan peralatan untuk petani padi inbrida adalah
Rp 154 237 per hektar per musim tanam. Total biaya usahatani padi hibrida lebih
besar dari total biaya padi inbrida. Komponen biaya yang membuat biaya padi
hibrida lebih besar dari padi inbrida adalah biaya pupuk, biosida, TKLK, dan bagi
hasil.
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Tabel 3. Struktur biaya usahatani padi hibrida dan padi inbrida di Desa Clumprit
per hektar per musim tanam
Hibrida
No.

Komponen Biaya

1

Biaya Tunai
- PBB
- Sewa Traktor
- Pengairan
- Benih Padi Inbrida
- Pupuk
- Biosida
- TKLK
- Borongan
- Bagi Hasil
- Penyusutan alat
Total Biaya Tunai
Biaya Non Tunai
- Sewa Lahan
- Benih Padi
Hibrida
- TKDK
Total Biaya Non
Tunai
Total Biaya
Usahatani

2
3

4
5

Inbrida
Persentase
Nilai (Rp) thd total biaya
(%)

Nilai (Rp)

Persentase thd
total biaya (%)

466 667
800 000
350 000
1 914 977
333 201
1 200 180
210 600
2 188 191
157 556
7 621 370

3,10
5,32
2,33
12,73
2,21
7,98
1,40
14,54
1,05
50,65

466 667
800 000
350 000
225 783
1 887 436
315 170
1 018 959
228 803
1 513 436
154 237
6 960 491

3,48
5,97
2,61
1,69
14,09
2,35
7,61
1,71
11,30
1,15
51,98

5 000 000
1 130 800

33,23
7,52

5 000 000
-

37,34
-

1 293 929
7 424 729

8,60
49,35

1 431 002
6 431 002

10,69
48,02

15 046 099

100,00

13 391 493

100,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Total biaya tunai usahatani padi hibrida lebih besar dari usahatani padi
inbrida. Sekalipun benih padi hibrida masih berupa bantuan tidak dihitung dalam
biaya tunai tetapi biaya yang dikeluarkan petani padi hibrida secara tunai lebih
besar dari padi inbrida. Hal ini mengindikasikan bahwa usahatani padi hibrida
memerlukan biaya operasional yang lebih besar serta memerlukan perawatan yang
lebih dari usahatani padi inbrida. Menurut data nasional BPS (2014) mengenai
struktur biaya tunai usahatani padi sawah per hektar per musim tanam di Indonesia
tahun 2014 bahwa hampir 50% biaya yang dikeluarkan merupakan biaya upah
tenaga kerja (TK) dan jasa pertanian atau tepatnya 48,23%. Total biaya tunai yang
dikeluarkan untuk satu musim tanam per hektar yaitu Rp 12,7 juta . Sedangkan
struktur biaya tunai usahatani padi hibrida di Desa Clumprit, biaya upah tenaga
kerja dan jasa pertanian menempati urutan biaya terbesar dalam struktur biaya
sebesar 62,31%. Dari hasil penelitian ini ternyata biaya TK dan jasa pertanian
padi hibrida di Desa Clumprit lebih besar dari data nasional BPS (2014). Biaya
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tunai total usahatani padi hibrida di Desa Clumprit hanya Rp 7,6 juta lebih rendah
dari data nasional. Hal ini terjadi sebab nilai sewa lahan, TKDK, dan benih padi
hibrida yang merupakan biaya non tunai tidak ikut diperhitungkan.
Analisis Manfaat Ekonomi Usahatani Padi Hibrida dan Padi Inbrida
Manfaat ekonomi usahatani padi hibrida dan inbrida dilihat melalui
pendekatan penerimaan usahatani, pendapatan usahatani, peningkatan
pendapatan usahatani, penyerapan tenaga kerja dan penghematan input
usahatani. Produksi per hektar padi hibrida dan padi inbrida secara berurutan
adalah 8977,96 kg gabah dan 6019,49 kg gabah. Produksi padi hibrida
lebih tinggi 2 958,47 kg per hektar dari produksi padi inbrida. Harga jual
padi hibrida dan inbrida di Desa Clumprit memiliki harga yang sama yaitu
Rp 3 500 per kg. Produksi padi hibrida Sembada 168 dan Sembada B9 pada
penelitian ini sebesar 8 977,96 kg per hektar dan ternyata hasilnya lebih tinggi dari
produksi padi hibrida SL8 pada penelitian Asnawi (2011) yang hanya mencapai 6
823 kg per hektar. Berikut tabel penerimaan dan pendapatan.
Tabel 4. Pendapatan dan R/C ratio usahatani padi hibrida dan padi inbrida di
Desa Clumprit per hektar per musim tanam
No.
A
B
C
D
E
F
G
H

Komponen
Satuan
Penerimaan
Rp
Total biaya tunai
Rp
Total biaya tidak tunai
Rp
Biaya Total
Rp
Pendapatan atas biaya tunai
Rp
Pendapatan atas biaya total
Rp
R/C ratio tunai
R/C ratio usahatani total

Padi Hibrida
31 422 858,80
7 621 370,94
7 424 729,72
15 046 099,66
23 801 488,86
16 376 759,14
4,12
2,09

Padi Inbrida
21 068 209,13
6 960 490,68
6 431 002,44
13 391 493,12
14 107 718,45
7 676 716,01
3,03
1,57

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Pendapatan tunai dan pendapatan usahatani total dari padi hibrida lebih besar
daripada padi inbrida. Dari kedua jenis R/C ratio, padi hibrida dan padi inbrida
di Desa Clumprit keduanya menguntungkan untuk diusahakan karena R/C ratio
lebih dari satu. Dari segi biaya yang dikeluarkan petani secara tunai, usahatani
padi hibrida lebih menguntungkan untuk diusahakan karena nilai R/C ratio lebih
besar dari padi inbrida. Nilai R/C ratio sebesar 4,12 yang memiliki arti setiap
Rp 10 000 biaya tunai yang dikeluarkan untuk usahatani padi hibrida maka akan
menghasilkan penerimaan sebesar Rp 41 200.
Peningkatan produksi pertanian dari penerapan padi hibrida memberikan
manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan atau laba bersih sebesar 54,67%
atau Rp 9 055 259 per hektar per musim tanam dibandingkan dengan penerapan
padi inbrida. Peningkatan pendapatan disebabkan adanya peningkatan produksi
padi sebesar 2,96 ton gabah per hektar per musim, meskipun total biaya produksi
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padi hibrida cenderung lebih tinggi sekitar 8,74% atau Rp 1 299 391 per hektar
per musim tanam. Artinya penggunaan padi hibrida dapat memberikan kontribusi
ekonomi yang besar bagi petani padi hibrida sekitar 54,67% dibandingkan dengan
usahatani padi inbrida. Jika dikaitkan dengan tingkat desa. Desa Clumprit memiliki
luas lahan sawah sebesar 261 hektar yang terdiri dari sawah irigasi ½ teknis dan
sawah tadah hujan (Mulyadi B, 2011). Jika seluruh sawah tersebut diterapkan
usahatani padi hibrida maka akan didapatkan produksi gabah sebesar 2 343,25
ton per musim tanam atau 4 686,50 ton per tahun, dengan asumsi frekuensi tanam
2 kali pertahun. Kemudian, jika dihitung dari pendapatan usahatani tambahan
yang diperoleh, maka usahatani padi hibrida dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat petani Desa Clumprit sekitar Rp 16 402 750 per tahun.
Tabel 5. Penyerapan TKLK pada usahatani padi hibrida per musim tanam
TKLK (HOK/ha)
No.

Sistem Upah

Hibrida

Selisih*
Inbrida (HOK/ha)

Penyerapan
Kerja
(HOK)

TKLK
(Orang)

Nilai manfaat
(Rp)

1

Harian

24,00

20,37

3,63

947,43

46

47 371 500

2

Borongan dan Bagi hasil

54,97

41,84

13,13

3 426,93

167

171 346 500

Jumlah

78,97

62,21

16,76

4 374,36

213

218 718 000

Sumber: Data Primer Diolah, 2013
Keterangan: *selisih = hibrida – inbrida

Desa Clumprit memiliki luas lahan sawah sebesar 261 hektar yang terdiri
dari sawah irigasi ½ teknis dan sawah tadah hujan (Mulyadi B, 2011). Seandainya
penyerapan tenaga kerja dihitung berdasarkan luas sawah Desa Clumprit dan
berdasarkan rata-rata jumlah hari kerja satu musim tanam yaitu sebanyak 20,5
hari. Jumlah kerja yang mampu diserap usahahtani padi hibrida di Desa Clumprit
adalah 4 374,36 HOK dengan penyerapan jumlah tenaga kerja sebanyak 213 orang
dalam waktu satu musim tanam. Nilai manfaat yang didapat dari penyerapan
tenaga kerja oleh padi hibrida mencapai jumlah yang cukup besar dengan nilai
Rp 218 juta per musim tanam atau Rp 436 juta per tahun dengan asumsi frekuensi
tanam 2 kali pertahun.
Pada dasarnya pupuk merupakan makanan bagi tanaman khususnya padi.
Apabila menginginkan hasil gabah yang lebih tinggi diperlukan pupuk yang lebih
banyak jika tanahnya kurang subur. Penggunaan pupuk organik yang lebih banyak
mampu menambat hara N berasal dari udara dalam jumlah cukup besar sebanyak
80% kebutuhan hara N tanaman. Penggunaan pupuk organik yang lebih banyak
mampu mengurangi atau menghemat dalam penggunaan pupuk anorganik.
Penggunaan pupuk organik pada usahatani padi hibrida lebih banyak dari padi
inbrida membuat penggunaan terhadap pupuk anorganik berkurang. Pupuk
anorganik yang berkurang penggunaannya adalah pupuk Urea, Phonska, dan ZA.
Berkurangnya penggunaan pupuk anorganik dapat menghemat biaya produksi
sebesar Rp 44 juta per musim tanam atau Rp 88 juta per tahun jika seluruh sawah
di Desa Clumprit ditanami padi hibrida.
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Kontribusi Usahatani Padi Hibrida dan Inbrida
Penerimaan usahatani padi hibrida dalam kontribusi usahatani dihitung
berdasarkan penerimaan per petani. Data penerimaan per petani dilihat dari
kepemilikan dan luas lahan masing-masing petani. Rata-rata hasil produksi
padi hibrida per petani lebih besar dari produksi padi inbrida per petani, dengan
perbedaan hampir setengahnya. Nilai penerimaan usahatani padi hibrida per petani
adalah mencapai Rp 27 285 766,67 per tahun dengan asumsi hasil produksi sama
dalam waktu penanaman 2 kali dalam setahun. Penerimaan petani padi hibrida
lebih besar dari petani padi inbrida karena hasil produksi yang lebih besar. Selisih
penerimaan padi hibrida dan padi inbrida per tahun sebesar Rp 12 840 100.
Tabel 6. Penerimaan usahatani padi hibrida dan inbrida di Desa Clumprit per
petani
No.
1
2

3

4

Komponen
Usahatani Padi
Jumlah
Usahatani Non padi
-Jagung
-Tebu
Jumlah
Usahaternak
-Ayam
-Sapi
Jumlah
Di luar usahatani
-Dagang
-Kuli Bangunan
-Supir
-PNS
Jumlah

Penerimaan (Rp/tahun)
Petani Padi Hibrida
Petani Padi Inbrida
27 285 766,67
14 445 666,67
27 285 766,67
14 445 666,67
8 528 636,67
1 000 000,00
9 528 636,67

6 994 731,38
1 038 888,89
8 033 620,27

400 000,00
8 800 000,00
9 200 000,00

660 000,00
5 600 000,00
6 260 000,00

7 880 000,00
837 333,33
500 000,00
1 400 000,00
10 617 333,33

400 000,00
3 456 000,00
360 000,00
0,00
4 216 000,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Penerimaan yang diterima petani padi hibrida dari usahatani non padi (jagung
dan tebu) lebih besar dari petani padi inbrida yaitu sebesar Rp 9 528 636,67. Petani
padi hibrida memiliki lahan yang lebih banyak dan luas dari petani padi inbrida,
sehingga hasil produksi per petani jauh lebih besar. Hal lain yang menyebabkan
rata-rata penerimaan petani padi inbrida lebih sedikit adalah karena menurut dari
hasil data penelitian terdapat beberapa petani padi inbrida yang menggunakan
sistem tanam padi-padi-padi dan tidak menanam jagung. Sementara itu, petani
padi hibrida semuanya menggunakan pola padi-padi-jagung.
Selain melakukan usahatani padi, petani di Desa Clumprit memiliki dua
jenis usahaternak yaitu ternak sapi pedaging dan ayam ras pedaging. Penerimaan
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yang diterima petani padi hibrida di Desa Clumprit dari usahaternak sapi lebih
besar dari petani padi inbrida yaitu sebesar Rp 9 200 000,00. Kebanyakan dari
petani padi hibrida memiliki ternak sapi di rumahnya, sementara itu jumlah petani
padi inbrida yang memiliki ternak jumlahnya lebih sedikit dari petani padi hibrida.
Petani di Desa Clumprit lebih banyak memiliki usaha sampingan berupa ternak
sapi dan kerbau sedangkan petani yang usaha sampingan beternak ayam sangat
sedikit. Peternak ayam di Desa Clumprit sebagian besar hanya berfokus pada
usahaternak ayam saja, sehingga jarang sekali peternak ayam yang berusahatani
padi ataupun petani padi yang beternak ayam. Hal ini yang menyebabkan rata-rata
penerimaan usahaternak ayam lebih kecil dari penerimaan usahaternak sapi.
Pekerjaan yang dilakukan petani di luar usahatani adalah dagang, kuli
bangunan, supir, dan pegawai negeri sipil. Penerimaan di luar usahatani petani
padi hibrida cukup besar. Penerimaan yang diterima petani padi hibrida untuk
usaha di luar usahatani lebih besar dari pada petani padi inbrida yaitu sebesar
Rp 10 617 333,33. Hal ini terutama karena banyaknya petani padi hibrida yang
memiliki pekerjaan sebagai pedagang ditambah lagi terdapat petani yang bekerja
sebagai PNS. Jenis-jenis usaha dagang yang dilakukan petani adalah dagang alat
dan bahan pertanian, dagang sate, dan dagang toko kelontong. Petani padi hibrida
lebih cermat dan memiliki modal yang lebih besar dari petani padi inbrida. Hal
ini dibuktikan dengan banyaknya petani yang berprofesi sebagai pedagang dan
sedikitnya petani padi hibrida yang berprofesi sebagai kuli bangunan.
Tabel 7. Penerimaan rumah tangga petani padi hibrida dan padi inbrida di Desa
Clumprit per petani per tahun
Jenis Usaha
Usahatani Padi
Usahatani Non Padi
Usahaternak
Di luar Usahatani
Jumlah

Nilai (Rp)
Hibrida
Inbrida
27 285
14 445
766,67
666,67
9 528
8 033
636,67
620,27
9 200
6 260
000,00
000,00
10 617
4 216
333,33
000,00
56 631
32 955
736,67
286,94

Persentase (%)
Hibrida
Inbrida
48,18

43,83

16,83

24,38

16,25

19,00

18,75

12,79

100,00

100,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Total penerimaan petani dapat dijabarkan sebagai berikut: penerimaan
usahatani non padi (usahatani jagung dan tebu), usaha ternak (ayam dan sapi), dan
penerimaan dari luar usahatani (dagang, kuli bangunan, supir, dan pegawai negeri
sipil). Petani memiliki pekerjaan lebih dari satu untuk memenuhi kebutuhan
kehidupan sehari-hari. Berikut kita dapat melihat kontribusi usahatani padi
hibrida dan padi inbrida di Desa Clumprit. Kegiatan usahatani padi hibrida dan
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inbrida memberikan kontribusi yang terbesar dari jenis usaha lainnya. Besarnya
kontribusi penerimaan usahatani padi hibrida di Desa Clumprit mencapai 48,18%.
Hal ini menunjukkan usahatani padi hibrida memberikan kontribusi penerimaan
paling besar terhadap total penerimaan rumahtangga petani atau dengan kata lain,
sumbangan penerimaan usahatani padi hibrida dapat diandalkan sebagai salah satu
sumber penerimaan potensial bagi petani meskipun harus melalui beberapa syarat
dalam penanaman padi hibrida.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.

Biaya total rata-rata usahatani padi hibrida per hektar per musim tanam lebih
besar dari usahatani padi inbrida. Komponen biaya yang menyebabkan biaya
padi hibrida lebih besar adalah biaya pupuk, biosida dan tenaga kerja.

2.

Hasil produksi usahatani padi hibrida lebih besar dari usahatani padi inbrida
dengan perbedaan hingga Rp 8 784 088. Pendapatan dan R/C ratio usahatani
padi hibrida lebih besar dari padi inbrida.

3.

Padi hibrida memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat
berupa peningkatan pendapatan sebesar Rp 16 402 750 per tahun, penyerapan
tenaga kerja sebanyak 213 orang per musim tanam, dan penghematan pupuk
anorganik sebesar Rp 88 juta per tahun.

4.

Kontribusi usahatani padi hibrida terhadap pendapatan total petani cukup
besar, yaitu sekitar 48,18%. Hal tersebut berarti usahatani padi hibrida
memegang peranan penting dalam peningkatan penerimaan petani, tetapi
dengan syarat yang ketat dalam pengembangan padi hibrida.

Saran
1.

Hasil produksi dan pendapatan padi hibrida di Desa Clumprit menguntungkan
dan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik bagi petani, namun
pengembangan padi hibrida tidak bisa dilakukan di semua tempat. Terdapat
beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengembangan padi hibrida
yaitu dari segi aspek biofisik lingkungan dan aspek sumberdaya manusia.
Aspek biofisik lingkungan harus merujuk pada buku keluaran Balitbangtan
(2007). Aspek sumberdaya manusia atau petani diutamakan yang memiliki
pendidikan lebih baik dalam pendidikan formal maupun informal, petani yang
memiliki kemampuan finansial dan modal lebih baik, petani yang cermat dan
adaptif terhadap teknologi.

2.

Pada daerah pertanian yang berhasil dalam menanam padi hibrida terpenuhi
aspek biofisik dan sumberdaya manusianya, perlu ditingkatkan ketersediaan
benih padi hibrida dan dilakukan penyuluhan rutin mengenai penanaman padi
hibrida kepada daerah tersebut, sehingga petani bisa menanam padi hibrida
secara berkala dan bisa mendapatkan hasil produksi yang lebih tinggi.
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3.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, padi hibrida lebih banyak membutuhkan
pupuk yang kontinyu memberikan asupan hara agar hasil produksinya dapat
maksimal. Pupuk yang dapat memberikan unsur hara secara kontinyu adalah
pupuk organik. Oleh karena itu, penggunaan pupuk organik untuk padi hibrida
sangat dianjurkan.
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Lampiran 1 . Nilai dan penggunaan benih padi hibrida dan padi inbrida di Desa
Clumprit per hektar per musim tanam
No.

Padi Hibrida

Padi Inbrida

1

Penggunaan (Kg)

Komponen

22,62

25,09

2

Anjuran (Kg)

20,00

25,00

3

Selisih

4

Harga

50 000,00

9 000,00

5

Biaya

1 130 800,00

225 783,00

2,62

0,09

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Lampiran 2.
Kegiatan

Penggunaan tenaga kerja upah harian pada usahatani padi hibrida
dan inbrida di Desa Clumprit per hektar per musim tanam
TKDK (HOK)

TKLK (HOK)

Jumlah Tenaga
Kerja* (HOK)

Biaya (Rp)

Hibrida Inbrida Hibrida Inbrida Hibrida Inbrida Hibrida

Inbrida

1. Persiapan lahan

2,24

2,24

4,02

4,13

6,26

6,37

2. Penyemaian

1,26

1,40

0,41

0,42

1,67

1,82

3. Penanaman

2,90

2,53

9,55

9,40 12,45

4. Penyiangan

4,62

4,84

6,29

5,10 10,91

9,94

545 500 497 000

5. Pemupukan

5,79

6,53

2,20

0,83

7,99

7,36

399 500 368 000

6. Penyemprotan

3,38

4,89

1,53

0,49

4,91

5,38

245 500 269 000

7. Pemanenan

5,69

6,20

0,00

0,00

5,69

6,20

284500

Jumlah

25,88

28,63

24,00

20,37

49,88

11,93

313 000 318 500
83 500

91 000

622 500 596 500

310 000

49,00 2 494 000 2 450 000

Sumber: Data Primer Diolah, 2013
Keterangan: * jumah tenaga kerja = TKDK+TKLK

Lampiran 3. Penggunaan tenaga kerja dalam borongan dan bagi hasil per hektar
per musim tanam
No.

Kegiatan

1

Borongan

2

Bagi Hasil
- Pengairan
- Pemanenan

Bagi Hasil

Jumlah Padi (Kg)
Hibrida

TKLK* (HOK)

Hibrida

Inbrida

-

-

210 600

228 803

4,21

4,57

1 kui / ha

100,00

100,00

350 000

350 000

7,00

7,00

1:16

270,83

147,67

2 188 191 1 513 436

43,76

30,27

2 748 791 2 092 239

54,97

41,84

Jumlah

Inbrida

Biaya (Rp)

Hibrida Inbrida

Sumber: Data Primer Diolah, 2013
Keterangan: * konversi dari biaya ke HOK
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Lampiran 4 Penyusutan alat pertanian per hektar per musim tanam
Alat
Pertanian

No.

Cangkul
Parang
Sabit
Alat Semprot
Jumlah

1
2
3
4
5

Jumlah (buah) Penggunaan
(tahun)
Hibrida Inbrida
4
3
5
3
4
5
4
4
5
3
3
5

Harga
(Rp)
150 000
75 000
75 000
450 000

Biaya Penyusutan (Rp)
Hibrida
Inbrida
37 644,45
33 703,70
14 311,11
14 933,34
19 600,00
19 600,00
86 000,00
86 000,00
157 555,56
154 237,04

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Lampiran 5. Penghematan pupuk anorganik per musim tanam
No.

Jenis
Pupuk

1
2
3
4

Urea 20
Phonska 25
ZA 18
Jumlah

Penggunaan pupuk
(Kg/Ha)
Hibrida
Inbrida
222,05
263,99
209,33
233,20
161,77
175,92

Selisih*
(Kg/Ha)
-41,94
-23,87
-14,15

Hemat penggunaan
pupuk (Kg)
-10 946,34
-6 230,07
-3 693,15

Nilai Manfaat
(Rp)
-21 892 680
-15 575 175
-6 647 670
-44 115 525

Sumber: Data Primer Diolah, 2013
Keterangan: *selisih = hibrida – inbrida

Struktur biaya usahatani padi hibrida dan padi inbrida per ha
No.
1

2
3

4
5
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Komponen Biaya
Biaya Tunai
- PBB
- Sewa Traktor
- Pengairan
- Benih Padi Inbrida
- Pupuk
- Biosida
- TKLK
- Borongan
- Bagi Hasil
- Penyusutan alat
Total Biaya Tunai
Biaya Non Tunai
- Sewa Lahan
- Benih Padi Hibrida
- TKDK
Total Biaya Non Tunai
Total Biaya Usahatani

Padi Hibrida
Nilai (000
(%)
Rp)

Padi Inbrida
Nilai (000
(%)
Rp)

466.7
800.0
350.0
1 915.0
333.2
1 200.2
210.6
2 188.2
157.6
7 621.4

3,1
5,3
2,3
12,7
2,2
7,9
1,4
14,5
1,1
50,7

466.7
800.0
350.0
225.8
1 887.4
315.2
1 018.9
228.8
1 513.4
154.2
6 960.5

3,5
6,0
2,6
1,7
14,1
2,4
7,6
1,7
11,3
1,2
52,0

5 000.0
1 130.8
1 294.
7 424.8
15 046.1

33,2
7,5
8,6
49,4
100,0

5 000.0
1 431.0
6 431.0
13 391.5

37,3
10,7
48,0
100,0
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Pendapatan dan R/C ratio usahatani padi hibrida dan padi inbrida per ha
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Komponen
Penerimaan
Total biaya tunai
Total biaya tidak tunai
Biaya Total
Pendapatan atas biaya tunai
Pendapatan atas biaya total
R/C ratio tunai
R/C ratio usahatani total

Padi Hibrida
(000 Rp/ha)
31.423
7 621
7 425
15 046
23 801
16 377
4,12
2,09

Padi Inbrida
(000 Rp/ha)
21 068
6 960
6 431
13 391
14 108
7 677
3,03
1,57

Note: Hasil padi hibrida 8,98 t/ha; Hasil padi Inbrida 6,02 t/ha.
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ANALISIS FINANSIAL INTRODUKSI MODEL PENGENDALIAN
HAMA TIKUS TERPADU PADA USAHATANI PADI
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Subagiyo dan Arlyna Budi Pustika
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
Email: subagiyosarbini@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan finansial introduksi model
PHTT berbasis TBS pada usahatani padi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian
dilaksanakan pada bulan April sampai dengan September 2014 di Kecamatan
Moyudan Kabupaten Sleman dan Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, DIY
seluas 57 hektar. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode
partisipatif on farms research, dengan wilayah kegiatan meliputi Desa Sumber
Rahayu, Kecamatan Moyudan dan Desa Argosari, Kecamatan Sedayu. Kelompok
Tani yang terlibat ada empat, yaitu KT. Gemah Ripah (Dusun Sangubanyu, Desa
Sumber Rahayu), KT. Giat Makarti (Dusun Goser, Desa Sumber Rahayu), KT.
Sidodadi (Dusun Jaten, Desa Argosari) dan KT. Marsudi Lestari (Dusun Jurug,
Desa Argosari). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa komponen teknologi
Model PHTT berupa TBS efektif merangkap tikus sawah sejak awal pemasangan
yaitu sejak tanam pindah hingga saat menjelang panen, dengan tangkapan tikus
lebih banyak pada fase generatif dibandingkan fase vegetatif. Penerapan Model
PHTT yang meliputi gropyokan massal, tanam dan panen serempak, sanitasi
habitat, pelestarian musuh alami, pengemposan, pemasangan TBS dan LTBS
efektif menurunkan intensitas kerusakan tanaman padi dan luas serangan tikus,
serta meningkatkan hasil panen. Introduksi model PHTT berbasis TBS mampu
meningkatkan produksi sebesar 2,23 – 2,78 ton/ha, setara dengan Rp 10.564.000/
ha (jika harga gabah Rp 3.800). Jika dikurangi biaya pembuatan TBS Rp 2.865.00
maka peningkatan pendapatan petani sebesar Rp 6.407.316 per hektar dengan
MBCR 2.54
Kata Kunci: Introduksi, kelayakan finansial, PHTT dan TBS.
ABSTRACT
This study aimed to analyze the financial feasibility of the Ecologically Based
- Rodent Management (EBRM) Introduction Model based on Trap Barrier
System (TBS) on irrigated rice in Yogyakarta special region. EBRM was named
as Pengendalian Hama Tikus Terpadu (PHTT) in Indonesia. The experiment was
conducted from April to September 2014 in 57 hectares area of Sleman district
(Moyudan sub-district) and Bantul district (Sedayu sub-district). This research
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was conducted using participatory methods on farm research with area activities
include Sumber Rahayu village and Argosari village. Four farmer groups that
involved in this research were KT. Gemah Ripah (Sangubanyu sub-village,
Sumber Rahayu), KT. Giat Makarti (Goser sub-village, Sumber Rahayu), KT.
Sido dadi (Jaten sub-village, Argosari) and KT. Marsudi Lestari (Jurug subvillage, Argosari). The results of research showed that the TBS component
technology was an effective rodent trap since the beginning of the installation
(at transplanting time) to harvest whereas the rodent trapped in generative phase
was higher than in vegetative phase. PHTT introduction model that includes mass
control (gropyokan), synchronized planting and harvesting, sanitation of habitat,
preservation of natural enemies, fumigation of active burrow, TBS and linear trap
barrier system (LTBS) installation were effectively reduced the intensity of rice
damage and increased rice yields. PHTT models based on TBS increased rice
yield by 2.23 to 2.78 tonnes / ha, equivalent to 10.564 million rupiah / ha (if the
price of grain Rp 3.800). When the cost of TBS installation was Rp 2.865 million
per hectare then the increase of farmers’ income will be Rp 6,407,316 per hectare
with MBCR 2.54.
Keywords: introduction, financial feasibility, TBS, PHTT
PENDAHULUAN
Untuk memenuhi kebutuhan padi nasional, Kementerian Pertanian menargetkan
peningkatan produksi beras sebanyak 3,17% dari 36,95 juta ton (2011) menjadi
38,13 juta ton (2012). Kemudian di tahun 2013, target produksi beras meningkat
6,25% (40,51 juta ton). Sehingga surplus beras 10 juta ton dapat dicapai di tahun
2014 sebanyak 43,05 juta ton.
Salah satu faktor penyebab tidak stabilnya produksi beras nasional adalah
adanya serangan hama dan patogen penyebab penyakit tanaman. Kerusakan
tanaman paling luas disebabkan oleh tikus sawah (Rattus argentiventer). Tikus
sawah menyebabkan kerusakan tanaman padi pada beberapa fase pertumbuhan
padi, mulai dari fase pembibitan hingga panen, bahkan di gudang penyimpanan
beras. Kerusakan yang ditimbulkan serangan tikus sawah mencapai 10-15% per
tahun di negara-negara di Asia (Singleton et al, 2003). Sedangkan di Indonesia
kerusakan padi mencapai kurang lebih 152.000 ha per tahun (Direktorat
Perlindungan Tanaman, 2012). Luas serangan tikus di Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) mencapai kurang lebih 2.000 hektar dari rata-rata luas panen padi 150.000
hektar selama 7 tahun terakhir.
Keberhasilan pengendalian tikus di beberapa daerah di Indonesia termasuk
di DIY belum konsisten dan belum semua petani melakukan tata cara pengendalian
tikus yang benar. Beberapa faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya
pengendalian tikus sawah oleh petani adalah: (1) kurangnya monitoring
keberadaan tikus yang menyebabkan kurangnya upaya antisipasi pengendalian
tikus; (2) kurangnya pengetahuan petani terhadap berbagai macam aspek biologi
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tikus dan teknologi pengendaliannya; (3) kegiatan-kegiatan pengedalian masih
berjalan sendiri-sendiri, kurang dikoordinir dengan baik dan tidak berkelanjutan;
(4) ketersediaan sarana pengendalian masih terbatas; (5) beberapa petani masih
mempunyai persepsi “mistik” terhadap tikus.
Introduksi Model Pengendalian Hama Tikus Terpadu (PHTT) yang
dilaksanakn tahun 2013 telah terbukti efektif mengendalikan tikus (Arlyna et
al., 2013; Sudarmaji dan Arlyna, 2014a; Sudarmaji dan Arlyna, 2014b). PHTT
adalah pengendalian tikus yang didasarkan pada pengetahuan (pemahaman)
tentang ekologi tikus, pengendalian secara dini, intensif dan berkelanjutan
dengan menggunakan teknologi yang tepat pada waktu yang tepat. Implementasi
pengendalian tikus harus dilakukan oleh petani secara berkelompok dalam skala
yang luas mencakup hamparan sawah desa (Sudarmaji and Herawati, 2009).
Penerapan Model PHTT yang berdasar pada pemahaman petani tentang
dinamika populasi tikus perlu dilakukan di beberapa daerah endemik serangan
tikus sawah untuk memantapkan efektivitas pengendalian tikus sawah sesuai
Model PHTT di DIY.
Berdasarkan hasil penelitian oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
tahun 1997-2004, telah direkomendasikan pengendalian tikus sawah yang
efektif yaitu pengendalian hama tikus terpadu (PHTT) berbasis Trap Barrier
System (TBS) (Sudarmaji, 2006). Pengendalian Hama Tikus Terpadu (PHTT)
adalah pengendalian tikus yang didasarkan pada pemahaman ekologi tikus,
dilakukan secara dini, intensif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi
pengendalian yang sesuai dan tepat waktu, dilakukan oleh petani secara bersamasama dan terkoordinasi dengan cakupan sasaran pengendalian berskala luas
(hamparan atau desa) (Sudarmaji dan N.A. Herawati, 2009). Kemudian pada tahun
2013 telah dihasilkan Model Pengendalian Hama Tikus Terpadu (PHTT) di DIY
khususnya di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu
dari empat kecamatan di Kabupaten Sleman sebagai daerah endemik serangan
hama tikus sawah. Model PHTT terbukti efektif mengurangi intensitas kerusakan
tanaman padi akibat serangan hama tikus dan meningkatkan keberhasilan panen
(Arlyna et al., 2013; Sudarmaji dan Arlyna, 2014a; Sudarmaji dan Arlyna, 2014b).
Intensitas kerusakan tanaman padi dapat dikurangi menjadi 22.01% dengan
Model PHTT dibandingkan intensitas kerusakan 84,49% jika tanpa Model PHTT.
Produksi padi mencapai 5,42 ton GKP/ha dengan Model PHTT, sedangkan jika
tanpa Model PHTT hanya 2,745 ton GKP/ha bahkan beberapa petani tidak panen.
Pengendalian Hama Tikus Terpadu berbasis Trap Barrier System (TBS)
tentunya memerlukan tambahan biaya usahatani, sehingga tulisan ini bertujuan
untuk menganalisis introduksi model pengendalian hama tikus terpadu berbasis
TBS tersebut yang menguntungkan bagi petani.
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METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan September 2014 di
Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman dan Kecamatan Sedayu Kabupaten
Bantul, D.I. Yogyakarta seluas 57 hektar. Penentuan lokasi dilakukan secara
proporsif dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan daerah endemik
serangan tikus sawah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode
partisipatif on farms research, dengan wilayah kegiatan meliputi Desa Sumber
Rahayu, Kecamatan Moyudan dan Desa Argosari, Kecamatan Sedayu. Kelompok
Tani yang terlibat ada empat, yaitu KT. Gemah Ripah (Dusun Sangubanyu, Desa
Sumber Rahayu), KT. Giat Makarti (Dusun Goser, Desa Sumber Rahayu), KT.
Sidodadi (Dusun Jaten, Desa Argosari) dan KT. Marsudi Lestari (Dusun Jurug,
Desa Argosari).
Data diperoleh melalui pengamatan langsung di lapang dengan menggunakan
farm record kepping (FRK) dan wawancara terstruktur, sedangkan data sekunder
diperoleh dengan studi leteratur dan instansi terkait.
Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan dianalisis dengan
menggunakan pendekatan analisis usahatani serta dijelaskan secara deskriptif.
Untuk mengetahui kelayakan finansial introduksi model pengendalian hama tikus
terpadu pada usahatani padi berbasis Trap Barrier System (TBS) digunakan analisis
Marginal Benefit Cost Ratio (MBCR) (Malian, 2004) dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:

dimana :
B = teknolog baru
P = teknologi petani (eksisting
Jika MBCR > 1 artinya bahwa introduksi model PHTT layak dan menarik untuk
diadopsi.
MBCR = 1 artinya bahwa introduksi model PHTT sama dengan teknologi petani
MBCR < 1 artinya bahwa introduksi model PHTT tidak layak utk didopsi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Komponen – Komponen PHTT
Pengendalian tikus pada dasarnya merupakan upaya menekan tingkat
populasi tikus menjadi serendah mungkin melalui berbagai metode dan teknologi
pengendalian, sehingga secara ekonomi keberadaan tikus di lahan pertanian tidak
merugikan secara nyata. Menjaga populasi tikus sawah supaya selalu berada pada
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tingkat populasi yang rendah sangatlah penting. Oleh karena itu langkah dan
strategi pengendalian tikus sawah dengan pendekatan PHTT harus dikembangkan.
Berbagai komponen teknologi untuk mengendalikan tikus sawah yang telah
ada di masyarakat sampai saat ini sebenarnya cukup efektif apabila diterapkan
sesuai dengan rekomendasinya, yang meliputi ketepatan waktu pelaksanaan,
ketepatan habitat sasaran, pemilihan jenis teknologi yang dipakai dan kebersamaan
pelaksanaan pengendalian yang terorganisir dalam skala hamparan luas.
Dalam kegiatan ini, semua komponen Pengendalian Hama Tikus Terpadu
(PHTT) dilaksanakan sesuai rekomendasi, yaitu gropyokan massal dan
pengendalian dini tikus seminggu sekali saat bero - olah tanah – semai menjelang
tanam pindah, tanam dan panen serempak, sanitasi gulma atau rumput di sepanjang
galengan dan lingkungan sawah, pemasangan empat unit community TBS dan
pemasangan LTBS, pelestarian burung hantu (Tyto alba), fumigasi dilaksanakan
terutama saat padi ada pada masa pertumbuhan generatif terutama saat padi
bunting hingga matang. Semua komponen Pengendalian Hama Tikus Terpadu
(PHTT) dilakukan secara serempak di luasan 57 hektar.
Salah satu komponen PHTT yaitu tanam secara serempak, dilakukan oleh
seluruh petani dengan menggunakan varietas Inpari 23. Pengendalian tikus secara
dini saat bero, olah tanah, dan persemaian menjelang tanam pindah setiap minggu
dilakukan dengan cara menangkap tikus dari sarang habitatnya dan dengan
cara diempos (fumigasi). Untuk mensosialisasikan PHTT yang pelaksanaannya
harus dilakukan secara dini dalam hamparan yang luas secara bersama-sama dan
serempak, kegiatan ini didukung penuh oleh PPL dan POPT setempat, Lurah
atau kepala Desa, Camat, Bupati Sleman dalam program gropyokan massal sekabupaten Sleman (Minggir-Moyudan-Godean-Seyegan). Kegiatan pengendalian
tikus secara dini yang dimulai saat fase persiapan lahan / pengolahan tanah diliput
oleh Jogja TV sebagai salah satu bentuk diseminasi atau penyebarluasan informasi
Pengendalian Hama Tikus Terpadu bagi petani dan masyarakat luas.
Efektivitas TBS (Trap Barrier System) Dalam Menangkap Tikus Di Ekosistem
Sawah.
TBS yang dipasang untuk mengendalikan tikus terbukti efektif merangkap
tikus karena penangkapan tikus terus terjadi selama periode penanaman padi
sawah, mulai dari tanam pindah hingga panen, dengan dinamika populasi tikus
tertangkap seperti tercantum pada Tabel 1. Jumlah tikus tertangkap dari empat
lokasi community TBS masing-masing seluas 1-2 ha dalam satu musim tanam
padi mencapai 3.871 ekor, dengan jumlah tangkapan yang lebih tinggi adalah
tikus betina dibandingkan tikus jantan. Jika rasio tikus jantan:betina adalah 1:1
(Sudarmaji et al., 2007), maka menangkap 1.935 ekor tikus betina dalam bubu
perangkap TBS sama dengan mencegah kelahiran 154.800 ekor anak tikus selama
satu musim tanam padi.
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Tabel 1. Jumlah tikus tertangkap dalam unit TBS selama satu musim tanam
periode Juni s.d. September 2014
Lokasi
1
2
3
4

Hasil Tangkapan
Tikus Jantan
Tikus Betina
742
1307
129
395
154
210
379
555

Total Tikus
Tertangkap
2.049
524
364
934
3.871

Kelahiran tikus dalam satu musim tanam padi dapat terjadi sampai tiga kali,
baik pada periode MK maupun MH. Pada pertanaman padi unggul baru dengan
rata-rata umur 120 hari, perkawinan tikus diperkirakan dimulai sejak padi stadia
bertunas maksimum (maximum tillering). Tikus sawah bunting selama 21 hari
dan dapat kawin lagi 48 jam setelah melahirkan (postpartum oestrous), sehingga
selama satu musim tanaman padi dapat terjadi tiga kali kelahiran (Sudarmaji,
2004). Berdasarkan kelahiran yang terjadi pada satu musim tanam dan banyaknya
anak yang dilahirkan, dapat dihitung jumlah individu yang dihasilkan oleh satu
ekor tikus betina. Tikus sawah menghasilkan anak rata-rata 10 ekor dalam satu
kali kelahiran dengan nisbah kelamin sama. Dalam satu musim tanam padi dapat
terjadi tiga kali kelahiran dan menghasilkan 30 ekor tikus muda. Apabila dalam
satu hamparan terjadi tanam tidak serempak maka terdapat keterlambatan panen
lebih dari dua minggu, atau terdapat ratun padi pada periode sawah bera, sehingga
tikus betina muda yang dilahirkan pertama kali dapat melahirkan anak. Lima ekor
tikus betina muda dari kelahiran pertama akan melahirkan anak sebanyak 50 ekor,
sehingga jumlah anak yang dihasilkan dari satu ekor induk betina dalam satu
musim tanam padi diperkirakan mencapai 80 ekor.

Gambar 1. Jumlah tikus jantan tertangkap per hari dalam bubu perangkap
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Gambar 2. Jumlah tikus betina tertangkap per hari dalam bubu perangkap

Gambar 3. Total jumlah tikus tertangkap per hari dalam bubu perangkap
Tangkapan tikus pada perangkap bubu dalam kegiatan pengkajian ini terjadi
pada waktu TBS mulai dipasang dan semakin tinggi jumlah tangkapan tikusnya saat
tanaman bunting/ malai. Jumlah tangkapan tikus harian dalam TBS dapat dilihat
pada Gambar 1, 2 dan 3. Oleh karena itu TBS juga mampu mengurangi serangan
tikus di lokasi hamparan saat awal tanam karena tikus banyak terperangkap di
dalam unit TBS.
Tikus paling suka terhadap tanaman padi bunting dibandingkan dengan jenis
pakan yang ada di habitat hidupnya yaitu di ekosistem sawah irigasi (Tristiani
et al., 1992; Rahmini dan Sudarmaji, 1997). Perkembang-biakan tikus betina
sebagian besar terjadi pada stadia pertumbuhan generatif dan hanya sebagian kecil
yang terjadi pada stadia vegetatif atau periode bera awal. Hal ini didasarkan atas
adanya tangkapan tikus betina yang bunting dan menyusui anaknya. Tikus betina
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yang tertangkap (58,8 %) pada periode padi stadia generatif diketahui dalam
kondisi bunting dan menyusui. Pada periode sawah bera hanya 6,57 % populasi
betina bunting dan menyusui, dan 3,97 % pada periode padi stadia vegetatif.
Padi bunting merupakan pakan yang paling disukai oleh tikus sawah (Sudarmaji,
2004; Rahmini dan Sudarmaji, 1997). Hasil analisis varian menunjukkan tikus
betina bunting dan menyusui lebih banyak pada stadia padi generatif. Hal
tersebut juga membuktikan bahwa perkembangbiakan tikus sawah lebih banyak
pada periode padi stadia gereratif (bunting hingga matang). Pada periode padi
stadia vegetatif dan periode sawah bera, sangat jarang terjadi perkembangbiakan
tikus sawah. Perkembangbiakan tikus yang terjadi pada padi stadia vegetatif dan
periode sawah bera, diduga disebabkan oleh adanya padi yang tidak serempak
tanam, penanaman varietas umur genjah, dan pertumbuhan ratun padi selama
periode sawah bera. Hasil tangkapan dengan metode empos-gali oleh Sudarmaji
et al. (2007) menunjukkan sebagian besar tikus betina yang dibedah pada padi
stadia generatif juga dalam keadaan bunting. Pada pembedahan tikus betina hasil
tangkapan periode padi stadia vegetatif dan periode sawah bera tidak banyak
ditemukan tikus yang bunting. Hal tersebut sejalan dengan penemuan sebelumnya
bahwa perkembangbiakan tikus sawah terjadi pada padi periode generatif.
Tersedianya pakan (padi) yang cukup dengan kualitas yang baik pada saat padi
bunting dan awal pengisian malai merupakan faktor yang diduga kuat berpengaruh
terhadap jumlah embrio yang dihasilkan oleh induk betina. Tikus-tikus muda yang
melahirkan pertama kali akan menghasilkan embrio lebih banyak dibandingkan
tikus betina yang lebih tua (Rahmini et al., 2003). Penurunan jumlah embrio juga
disebabkan oleh terbatasnya pakan yang berkualitas, khususnya pada periode
bera, dan tikus betina cenderung mengurangi jumlah anaknya menjadi lebih
sedikit agar dapat bertahan hidup setelah dilahirkan. Tikus betina bunting dapat
mengabsorbsi sebagian embrio yang dikandungnya apabila kondisi lingkungan
kurang menguntungkan (Rahmini et al., 2003).
Pengaruh PHTT Dalam Penurunan Intenitas Kerusakan Tanaman Padi Dan
Penurunan Luasan Kerusakan Tanaman Padi Akibat Tikus Sawah
Pada saat fase vegetatif tanaman (Tabel 2), luas serangan tikus di lokasi non
PHTT (kontrol) hanya 8 % dan intensitas kerusakan padi 10 % yang kemudian
meningkat menjadi luas kerusakan 45,33 (fase bunting) dan 56,2 (fase menjelang
panen), serta intensitas kerusakan menjadi 20,0% (fase bunting) dan 30,11%
(fase menjelang panen). Sedangkan pada lokasi PHTT luas serangan tikus 1,50 %
(Dalam TBS) dan 17,2 % (Luar TBS) tetapi intensitas kerusakan padi hanya 2%
dan 1,4%. Kemudian saat tanaman berada pada fase bunting, luas serangan tikus
dalam TBS 17,33% dengan intensitas kerusakan 4,8% dan di luar TBS 23,33%
dengan intensitas kerusakan 12,7%. Saat menjelang panen, luas serangan tikus
dalam TBS tidak bertambah, tetap 17,33% dengan intensitas kerusakan tanaman
juga tidak bertambah, tetap 4,8%, sedangkan diluar TBS terjadi penambahan luas
serangan tikus menjadi 24,56% dan peningkatan intensitas kerusakan menjadi
14,30%.
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Tabel 2. Luas serangan tikus (DA), intensitas kerusakan tanaman (DI) dan
produksi padi selama satu musim tanam periode Juni - September 2014
Lokasi
DA (%)
PHTT dalam tbs

Fase Vegetatif

Fase Generatif Fase Pra Panen Produksi (ton
GKP/ ha)

DI (%) DA (%) DI (%) DA (%) DI (%)
15.0

2.0

17.33

4.8

17.33

4.8

5,18

luar tbs

17.2

1.4

23.33

12.7

24.56

14.30

4,63

NON kontrol
PHTT

8.0

10.00

45.33

20.0

56.20

30.11

2,40

Banyaknya tikus tertangkap dalam bubu perangkap pada lokasi PHTT sama
artinya dengan upaya penurunan tingkat kerusakan tanaman padi akibat tikus. Jika
kerusakan tanaman menurun, maka terjadi peningkatan hasil produksi padi pada
hamparan PHTT. Hasil penerapan Model PHTT ini, dapat dilihat bahwa dengan
intensitas kerusakan tanaman dan luas serangan akibat tikus yang lebih rendah
pada lokasi PHTT sangat mempengaruhi hasil panen yang didapat oleh petani,
yaitu mencapai 4,63-5,18 ton GKP/ha pada lokasi PHTT dan 2,40 ton GKP/ha
pada lokasi tanpa PHTT.
Analisis Finansial Teknologi PHTT
Analisis finansial introduksi model PHTT berbasis TBS memberikan
gambaran bahwa introduksi model ini mampu meningkatkan pendapatan petani.
Penggunaan TBS dalam setiap ha memerlukan tambahan biaya sebesar Rp
2.865.000 untuk biaya pengadaan/pembelian plastik PE 0,8 mm, bubu perangkap,
bambu untuk ajir, tali kenur dan tali rafia. Introduksi model PHTT berbasis
TBS mampu meningkatkan produksi sebesar 2,23 – 2,78 ton/ha, setara dengan
Rp 10.564.000/ha (jika harga gabah Rp 3.800). Jika dikurangi biaya pembuatan
TBS Rp 2.865.000 maka peningkatan pendapatan petani sebesar Rp 6.407.316
per hektar dengan MBCR 2,54. untuk lebih jelasnya analisis finansial introduksi
model PHTT berbasis TBS dpat dilhat pada Tabel 3 dan 4 sebagai berikut:
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Tabel 3. Analisa Introduksi Model PTTH berbasis TBS
No

Uraian

1 Sewa Lahan
2 Saprodi
- Benih (kg)
- Urea (kg)
- KCl
- Ponska (kg)
- Pupuk
kandang/organik
(kg)
- Pestisida
(paket)
3 Komponen
PHTT (TBS)
Plastik PE 0,8
mm
Bubu perangkap
Bambu ajir
Tali kenur plastic
Rafia
4 Upah tenga kerja
- Pengolahan
tanah (paket)
- persemaian
- pencabutan
benih (daut)
- Penanaman
- Pemeliharaan
- Panen (bawon
10%)
5 Total Biaya di
luar bunga
6 Bunga modal 6%
7 Total biaya (4+5)
8 Penerimaan
Produksi gabah
9 Pendapatan (7-6)
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Harga
satuan
1.200.000
6.000
1.800
6.500
2.300
600

250.000

Tanpa PHTT
Vol
Nilai
1 ha/th
400.000
2.720.000
25 kg
150.000
250 kg
450.000
50 kg
325.000
150 kg
345.000
2000 kg
1.200.000

1 pkt

250.000

Dengan PHTT
Vol
Nilai
1 ha/th
400.000
2.720.000
25 kg
150.000
250 kg
450.000
50 kg
325.000
150 kg
345.000
2000 kg
1.200.000

1 pkt

250.000

2.865.000
115.000

10 gulung

70.000
500
20.000
35.000

750.000

20
400
4
1

1 pkt

3.587.000
750.000

unit
batang
gulung
gulung

1 pkt

1.150.000
1.400.000
200.000
80.000
35.000
4.643.400
750.000

35.000
35.000

5 HOK
5 HOK

175.000
175.000

5 HOK
5 HOK

175.000
175.000

35.000
35.000

25 HOK
20 HOK

875.000
700.000
912.000

25 HOK
20 HOK

875.000
700.000
1.968.400

3.800 2.400 kg

6.707.000

10.628.400

402.420
7.109.420

637.704
11.266.104

9.120.000
2.010.580

5.180 kg

19.684.000
8.417.896
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Tabel 4. Analisis Marginal Benefit Ratio (MBCR) introduksi Model PHTT
berbasis TBS
Losses (korbanan)

Jumlah

Gains (tambahan)

Peningkatan biaya
produksi

4.156.684

Total Losses

4.156.684

MBCR

Jumlah

Tambahan pendapatan dari
produksi dari 2.400 ton
menjadi 5.180 ton dengan
harga gabah Rp 3800
Total Gains

10.564.000

10.564.000

2,54

Tabel 4 memberikan gambaran bahwa introduksi model PHTT berbasis
TBS hal ini ditunjukkan nilai MBCR lebih dari 1 yang artinya bahwa introduksi
tersebut layak untuk diadopsi petani dan menguntungkan secara finansial.
KESIMPULAN
Salah satu komponen teknologi Model PHTT berupa TBS efektif memerangkap
tikus sawah sejak awal pemasangan yaitu sejak tanam pindah hingga saat menjelang
panen, dengan tangkapan tikus lebih banyak pada fase generatif dibandingkan
fase vegetatif. Penerapan Model PHTT yang meliputi gropyokan massal, tanam
dan panen serempak, sanitasi habitat, pelestarian musuh alami, pengemposan,
pemasangan TBS dan LTBS efektif menurunkan intensitas kerusakan tanaman
padi dan luas serangan tikus, serta meningkatkan hasil panen. Introduksi model
PHTT berbasis TBS mampu meningkatkan produksi sebesar 2,23 – 2,78 ton/ha,
setara dengan Rp 10.564000/ha (jika harga gabah Rp 3.800). Jika dikurangi biaya
pembuatan TBS Rp 2.865.000 maka peningkatan pendapatan petani sebesar Rp
6.407.316 per hektar dengan MBCR 2,54
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PERAN DAN KONTRIBUSI HAND TRACTOR TERHADAP EFISIENSI
USAHATANI DI BANTEN
Eka Rastiyanto Amrullah dan Eko Kardiyanto
Balai Pengkajian Tenkologi Pertanian Banten
Jl. Ciptayasa KM 01 Ciruas Serang Banten
ekabptpbanten@gmail.com
ABSTRACT
Agricultural tools and machines is one aspect that is important to support the
achievement of the national rice self-sufficiency program. The role of agricultural
tools and machines becomes very important because the demand of rice cultivation
technology. Agricultural machinery make rice farming became more efficient
in terms of efficient use of water, labor and increased cropping intensity (IP),
increasing number of plants per unit area and time to make crops as one of the
leading commodity in Banten Province. Therefore, agricultural development needs
to be supported by the mechanization of agriculture in the form of agricultural
tools and machines. Total Hand tractor scattered in Banten province reached 6,219
units need to be assessed the role and contribution to the efficiency of rice farming
in the province of Banten. The results showed that rice farming using hand tractor
engine can minimize as much as 7.8 hours of working time person-days men.
Based on the cost structure, paddy rice farming by hand tractor an overall cost
savings of Rp. 400,000 per hectare compared to the manual method. The cost
structure of rice farming occurs largely in the workforce financing in the amount
of 36.00% (manual) and 34.75% (hand tractors). The use of a hand tractor has a
better profit margin amounted to Rp. 800,000 per hectare and has a value of B / C
of 1.85 was higher than using the manual method (B / C of 1.62).
Keywords: role, contribution, agricultural machinery, farming
ABSTRAK
Alat dan mesin pertanian merupakan salah satu aspek yang berperan penting untuk
mendukung pencapaian target program swasembada beras nasional. Peranan alat
dan mesin pertanian menjadi sangat penting karena tuntutan kebutuhan teknologi
budidaya tanaman padi. Alsintan menjadikan usahatani padi menjadi lebih efesien
dalam hal penghematan penggunaan air, tenaga kerja dan peningkatan intensitas
pertanaman (IP), Semakin meningkatnya jumlah tanaman per satuan luas dan waktu
menjadikan tanaman pangan sebagai salah satu komoditas unggulan di Provinsi
Banten. Oleh karena itu, pembangunan pertanian perlu didukung oleh mekanisasi
pertanian berupa alat dan mesin pertanian. Jumlah Hand tractor yang tersebar di
Provinsi Banten mencapai 6.219 unit perlu dikaji peran dan kontribusinya terhadap
efisiensi usahatani padi di Provinsi Banten. Hasil kajian menunjukkan bahwa
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usahatani padi dengan menggunakan mesin hand tractor dapat mengefisienkan
waktu kerja sebanyak 7,8 jam hari orang kerja pria. Berdasarkan struktur biaya,
usahatani padi sawah dengan hand tractor secara keseluruhan dapat menghemat
biaya sebesar Rp. 400.000 per hektar dibandingkan cara manual. Struktur biaya
usahatani padi sebagian besar terjadi pada pembiayaan tenaga kerja yaitu sebesar
36,00% (manual) dan 34,75% (hand traktor). Penggunaan hand traktor mempunyai
selisih keuntungan yang lebih baik sebesar Rp. 800.000 per hektar dan memiliki
nilai B/C 1,85 lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan cara manual (B/C
1,62).
Kata kunci : peran, kontribusi, alsintan, usahatani
PENDAHULUAN
Alat dan mesin pertanian merupakan salah satu aspek yang berperan penting untuk
mendukung pencapaian target program swasembada beras nasional. Peranan alat
dan mesin pertanian menjadi sangat penting karena tuntutan kebutuhan teknologi
budidaya tanaman. Menurut Handaka (2002), kontribusi mekanisasi pertanian
untuk tanaman pangan ditandai dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja
pada pengolahan lahan karena makin langkanya tenaga kerja manusia dan ternak
pada daerah beririgasi yang mempunyai intensitas tanam tinggi. Disamping itu,
faktor budidaya tanam padi varietas unggul memerlukan keserempakan tanam
dalam satu kawasan luas yang berfungsi untuk menghindari serangan hama dan
memutus siklus hama. Oleh karena itu, volume pekerjaan menjadi meningkat dan
waktu pengolahan lahan menjadi singkat sehingga jumlah curahan tenaga kerja
untuk kegiatan tersebut meningkat pula.
Pada setiap sub sistem usahatani padi diperlukan peranan alat dan mesin
pertanian sebagai salah satu input teknologi. Alsintan yang digunakan dapat
meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya, meningkatkan kualitas dan
nilai tambah hasil pertanian. Pemilihan atau seleksi mekanisasi merupakan hal
yang penting dalam manajemen teknologi mekanisasi karena berhubungan erat
dengan keberlanjutan sistem, kesepadanan teknologi dan kelayakannya dengan
sub sistem sosio-kultural (Handaka, 1999)
Alsintan mempunyai peran dan potensi sangat strategis karena kontribusinya
dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumberdaya, disamping
peningkatan kualitas melalui prosesing dan diversifikasi produk yang menghasilkan
nilai tambah tinggi dalam mendukung program pengembangan agribisnis.
Jika diterapkan dengan benar dan tepat alsintan akan memberikan kontribusi
positif untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing,
berkerakyatan, berkelajutan dan terdesentralisasi. Dengan mempertimbangkan
peran dan strategis tersebut, maka wajar jika pemerintah melakukan intervensi
dalam pengembangan alsintan (Anonim, 2004).
Kontribusi Alsintan untuk tanaman pangan ditandai dengan kelangkaan
tenaga kerja manusia dan ternak pada daerah beririgasi yang mempunyai
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intensitas tanam tinggi. Disamping itu, faktor budidaya tanam padi varietas unggul
memerlukan keserempakan tanam dalam satu kawasan luas untuk menghindari
serangan hama dan memutus siklus hama. Oleh karena itu, volume pekerjaan
menjadi meningkat waktu pengolahan lahan singkat sehingga jumlah curahan
tenaga kerja untuk kegiatan tersebut meningkat. Sedangkan kontribusi dalam
efisiensi dapat berupa penghematan jumlah air atau tenaga kerja yang digunakan
untuk usahatani. Dapat pula merupakan peningkatan intensitas pertanaman
(IP), dengan makin meningkatnya jumlah tanaman per satuan luas dan waktu.
Mekanisasi pertanian memberikan peluang untuk memberikan input yang lebih
hemat dengan pemberian irigasi yang tepat (Anjar, 2011).
Pada tahun 2013 produktivitas tanaman padi Provinsi Banten Mencapai
5,292 ton/Ha, dengan produksi mencapai 2.083.608 ton dari luas panen 393.704
Hektar (BPS, 2013) masuk dalam daftar 7 Provinsi dengan produktivitas tanaman
padi tertinggi nasional. Hal ini menjadi cerminan bahwa pembangunan pertanian
khususnya tanaman pangan menjadi salah satu komoditas unggulan di Provinsi
Banten sehingga perlu didukung dari sisi mekanisasi pertanian berupa alat dan
mesin pertanian. Menurut Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten pada
tahun 2014 jumlah Hand tractor di provinsi Banten mencapai 6.219 unit sehingga
perlu dikaji peran dan kontribusi hand tractor terhadap efisiensi usahatani padi di
Provinsi Banten.
METODE PENELITIAN
Kajian ini dilakukan di 3 kabupaten sentra produksi padi di Provinsi Banten, yaitu
Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang. Kegiatan dilakukan dari bulan Januari
sampai dengan November 2015. Penentuan lokasi dan responden dilakukan
dengan metode purposive sampling
Pelaksanaan kajian ini dilakukan dengan survei melalui teknik wawancara
mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan daftar pertanyaan.
Pengambilan data primer dilakukan pada tingkat usahatani padi pada lahan sawah
irigasi teknis, dan tadah hujan. Data identitas responden, yaitu : umur, pendidikan,
pengalaman usahatani, pekerjaan utama dan jumlah anggota keluarga, data
curahan waktu tenaga kerja pada tahap kegiatan persemaian hingga tanam, dan
data usahatani terdiri atas data input produksi (harga dan jumlah benih, pupuk dan
pestisida) dan data hasil panen (jumlah dan harga gabah). Data yang dikumpulkan
mencakup data kinerja usahatani padi sebelum dan sesudah menggunakan hand
tracktor. Data-data yang telah terkumpul kemudian ditabulasi dan dianalisis secara
deskriptif kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel.
Responden merupakan Petani pengguna hand tractor dengan jumlah 80 responden.
Metode analisa menggunakan deskriptif serta untuk pengujian kelayakan
usaha tani menggunakan pengujian Benefit Cost Ratio (BCratio) dengan rumus
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Keterangan :
∑ PV Benefit : Total Nilai sekarang penerimaan
∑ PV Cost
: Total nilai sekarang dari semua biaya
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
karakteristik responden, meliputi umur rata – rata pendidikan dan
pengalaman usahatani disajikan dalam tabel 1. Identitas responden menurut
umur menunjukkan tingkat ketersediaan tenaga kerja, jika responden termasuk
dalam kategori umur produktif maka ketersediaan tenaga kerja akan tinggi dan
sebaliknya jika responden non produktif lebih tinggi maka ketersediaan tenaga
kerja akan berkurang. Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa rata rata
umur responden berada pada usia produktif, yakni 48 – 49 tahun. Dari kondisi
tersebut dapat digambarkan bahwa petani pengguna hand tractor merupakan para
petani yang masih memiliki kemampuan fisik yang baik sehingga masih mampu
menerima inovasi mengenai teknologi pertanian dengan baik, dengan demikian
akan lebih efektif dalam melakukan usahatani serta mengikuti kegiatan kelompok
dalam perbaikan infrastruktur irigasi.
Tabel 1. Karakteristik Responden
No

Uraian

Kisaran

1
2
3
4

Umur (tahun)
Pendidikan (tahun)
Pengalaman usahatani (tahun)
Jumlah anggota keluarga (orang)

30-75
6-17
2-40
2-8

Ratarata
Lebak
(n=30)
49,20
8,85
16,92
4,42

Rata-rata Rata-rata
Pandeglang Serang
(n=30)
(n=20)
48,24
9,28
17,92
4,45

49,08
9,42
18,22
4,32

Pendidikan formal menunjukkan lamanya petani mengenyam pendidikan
di bangku sekolah. Pendidikan sangat penting bagi setiap orang, baik dalam
kehidupan petani sehari-harinya maupun dalam hubungannya dengan kemampuan
petani menerima teknologi baru dan informasi pertanian. Dalam penerapannya
petani menjadi lebih terbuka terhadap adanya kemajuan teknologi yang bisa
membantu kemudahan di bidang pelaksanaan teknis usahataninya. Berdasarkan
Tabel 1. rata-rata pendidikan petani adalah 8-9 tahun atau responden mengenyam
pendidikan menengah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa wawasan
pengetahuan petani, cara berpikir dan bertindak dalam rangka pengelolaan
usahataninya tergolong tinggi.
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Pengalaman usahatani dapat menjadi faktor pembaharu bagi perkembangan
usaha dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang pernah terjadi pada masa
sebelumnya untuk menjadi pedoman dalam rangka meningkatkan produksi di
masa depan. Rata-rata pengalaman usahatani petani selama 16 - 19 tahun. Tingkat
pendidikan responden sangat mempengaruhi kemampuan responden untuk
menerima inovasi yang diberikan. Pendidikan yang semakin tinggi ini diharapkan
petani dapat lebih mengembangkan usahataninya dengan memanfaatkan segala
sumber daya yang ada. Semakin luasnya wawasan pengetahuan yang dimiliki oleh
petani diharapkan petani dapat memaksimalkan segala bentuk sumber daya yang
ada di sekitarnya, sehingga akan mendukung dalam pengelolaan usahatani yang
dilakukan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani pada
umumnya.
Jumlah anggota keluarga merupakan semua anggota keluarga yang tinggal
dalam satu rumah dimana masih ditanggung oleh kepala rumah tangga. Dalam
Tabel 1 diketahui bahwa jumlah anggota keluarga responden rata-rata berjumlah
4 orang. Jumlah anggota keluarga dapat mempengaruhi motivasi petani dalam
melakukan pekerjaan atau kegiatan usahatani yang bertujuan memperoleh
pendapatan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Anggota keluarga juga
dapat menjadi sumber tenaga dalam usahatani padi. Menurut Sahara dan Idris
(2007), penggunaan tenaga kerja pada sistem usahatani padi yang membedakan
antara sistem usahatani padi dengan penerapan pengelolaan tanaman terpadu
(PTT) dan pola petani masing-masing membutuhkan tenaga kerja dalam keluarga
sebanyak 28,25 hari kerja setara pria (HKP) dan 21,30 HKP.
Efisiensi waktu
Efisiensi waktu tenaga kerja usahatani dengan menggunakan handtraktor
diukur dengan cara menghitung curahan waktu kerja. Curahan waktu kerja adalah
jumlah waktu yang digunakan oleh seorang petani untuk melakukan aktifitas
kegiatan di sawah. Penggunaan tenaga kerja pada sistem usahatani padi sawah
melibatkan tenaga kerja pria dan wanita baik dari dalam keluarga (DK) maupun
dari luar keluarga (DL). Curahan waktu dalam proses olah tanah terdiri dari tiga
kegiatan yaitu olah tanah pertama, olah tanah kedua dan perataan. Rata – rata
curahan waktu tenaga kerja manual dan traktor dapat dilihat pada Tabel 2. Selisih
curahan waktu kerja antara usahatani menggunakan manual/bajak kerbau dengan
hand traktor adalah 7,8 HOK. Usahatani menggunakan bajak kerbau rata – rata
memerlukan waktu 9-10 hari/ha untuk pengolahan tanah, sedangkan menggunakan
hand traktor memerlukan waktu 3-4 hari/ha.
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Tabel 2. Rata-rata curahan waktu tenaga kerja manual dengan handtarktor
Rata -rata Curahan Waktu Tenaga Kerja (HOK)
No

Cara manual

Kegiatan

laki-laki
DK

DL

Dengan Handtraktor

Perempuan
DK

DL

laki-laki
DK

Perempuan

DL

DK

DL

0

0

Pengolahan lahan
1

a. Olah tanah 1

0

4,8

0

0

0

2,2

0

0

2

b. Olah tanah 2

0

4,2

0

0

0

1,4

0

0

3

c. Perataan

0,6

3,4

0

0

0,6

1

0

0

Jumlah

0,6

12,4

0

0

0,6

4,6

0

0

Biaya Pengolahan Lahan
Perbedaan curahan waktu tenaga kerja usahatani dengan manual bajak
dan dengan menggunakan hand tractor mengakibatkan perbedaan biaya yang
dikeluarkan oleh petani. Rata-rata perbedaan biaya pengolahan lahan manual
dengan handtractor dapat dilihat pada Tabel 3. Perbedaan biaya yang dikeluarkan
petani untuk menyewa bajak kerbau mencapai Rp. 1.300.000/ha, sedangkan untuk
menyewa traktor mencapai 900.000/ha. Terdapat selisih Rp. 400.000. Perbedaan
biaya pengolahan tanah dihitung dari lamanya waktu proses pengerjaan dan
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan petani. Penggunaan benih oleh petani di
lapangan masih melebihi rekomendasi yaitu sebanyak 50 kg/ha. Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian Purwantiningdyah DN dan M Hidayanto (2015), bahwa
penggunaan benih padi sawah di Kalimantan Timur sebanyak 45 kg/ha dan lebih
tinggi dari rekomendasi pengelolaan tanaman terpadi (PTT) padi sawah sebanyak
25 kg/ha. Selanjutnya Suharyanto et al (2015), menambahkan bahwa rataan
penggunaan benih sebanyak 29,95 kg/ha masih memberikan pengaruh yang nyata
terhadap produksi padi sawah. Harga benih dilapangan berkisar antara Rp. 8.000
– Rp. 15.000/kg dengan rataan Rp. 12.000/kg.
Tabel 3. Rata-rata Perbedaan Biaya pengolahan lahan manual dengan handtractor
No

Uraian

Biaya (Rp) per hektar
Cara Manual

Dengan Handtraktor

1

Membuat Persemaian

340.000

340.000

2

Kebutuhan Benih

600.000

600.000

3

Pengolahan tanah
a. Bajak Kerbau
b. Handtraktor
Total biaya
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900.000

2.240.000
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Kelayakan Usahatani
Kelayakan usahatani padi dapat dilihat dari struktur biaya dan struktur
pendapatan usahatani padi. Biaya yang dikeluarkan petani dialokasikan untuk
membeli benih, pupuk, pestisida, sewa alat dan mesin serta upah tenaga kerja.
Keragaan usahatani antara manual dengan handtractor dapat dilihat pada tabel
4. Biaya terbesar pada usahatani padi dengan bajak kerbau digunakan untuk
membayar upah tenaga kerja, mencapai 40,93% dari total biaya usahatani atau
sebesar Rp.3.520.000. dan biaya sewa bajak kerbau mencapai 15,12% atau
sebesar Rp.1.300.000. Sedangkan usahatani dengan hand traktor biaya terbesar
ada pada upah tenaga kerja, mencapai 39,07% atau sebesar Rp.3.120.00, dan biaya
pembelian pupuk 11,41% atau Rp.911.500. Dengan menggunakan handtraktor
dapat menghemat upah tenaga kerja sebesar Rp.400.000
Kedua sistem usahatani yang dilakukan oleh petani di daerah penelitian
menunjukkan nilai BCR cara manual dan menggunakan handtraktor yaitu 1,62
dan 1,85 yang artinya usahatani tersebut dapat memberikan keuntungan sebesar
62-85%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani padi dengan dan atau tanpa
menggunakan hand tractor masih layak diusahakan. Namun keuntungan lebih
besar akan diperoleh pada petani dengan menggunakan hand tractor, dengan
selisih keuntungan yang diterima sebesar Rp.800.000
Tabel 4. Kelayakan usahatani antara manual dengan menggunakan handtraktor
Cara Manual
No

Uraian
Satuan

Volume

Nila
(Rp)

Biaya usahatani
a. Benih/bibit
Kg/tray
50
b. Pupuk
-Urea
Kg
225
-SP-36
Kg
50
-KCl
Kg
30
-Phonska/NPK
Kg
0
-ZA
Kg
0
-Kandang
Kg
675
c. Pestisida
d. Alat dan Mesin
-Bajak Kerbau
ha
1
-Handtraktor
ha
0
e. Tenaga kerja
-Dalam keluarga HOK
25
-luar Keluarga
HOK
63
f. Panen
Kwintal
8
Jumlah Biaya
2
Produksi
Kg GKP 6.400
3
Keuntungan
4
BCR

%

Volume

Dengan
handtraktor
Nilai
%
(Rp)

1

600.000

6,14

50

600.000 6,68

405.000
100.000
69.000
0
0
337.500
246.000

4,14
1,02
0,71
0
0
3,45
2,52

225
50
30
0
0
675

405.000
100.000
69.000
0
0
337.500
246.000

1.300.000
0

13,29
0

0
1

00
900.000 10,03

1.000.000
2.520.000
3.200.000
9.777.500
25.600.000
15.822.500
1,62

10,23
25,77
32,73

24
54
8

960.000 10,69
2.160.000 24,06
3.200.000 35,65
8.977.500
25.600.000
16.622.500
1,85

6.400
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4,51
1,11
0,77
0
0
3,76
2,74
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KESIMPULAN
Usahatani padi dengan menggunakan mesin hand tractor dapat mengefisienkan
waktu kerja sebanyak 7,8 jam hari orang kerja pria. Dari struktur biaya, usahatani
padi sawah dengan hand tractor secara keseluruhan dapat menghemat biaya sebesar
Rp. 400.000 per hektar dibandingkan cara manual. Perbedaan biaya terbesar terjadi
dari perbedaan penggunaan tenaga kerja yang mencapai 36 persen dari total biaya
usahatani cara manual dan 34,75 persen dari total biaya usahatani dengan hand
tractor. Terjadi selisih keuntungan sebesar Rp. 800.000 per hektar antara petani
dengan menggunakan hand tractor dan petani cara manual. Penggunaan hand
traktor menghasilkan nilai B/C sebesar 1,85 dan lebih tinggi dari nilai B/C cara
manual sebesar 1,62. Dalam rangka meningkatkan produksi padi secara nasional
dengan percepatan tanam dan penambahan IP serta mengatasi kelangkaan tenaga
kerja di sektor pertanian maka perlu adanya mekanisasi dalam usahatani padi di
Provinsi Banten.
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JASA TANAM PADI DI KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT
Kurnia dan Bambang Sunandar
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
Jln. Kayu Ambon No. 80 Lembang
Telp: 022-2786238 ; Fax: 022-2789846 ; hp: 081321785577
Email: pobo_dicanio@yahoo.com ; ibenk_b@yahoo.com.au
ABSTRAK
Implementasi penerapan teknologi tanam Jarwo 2:1 di lapangan dipengaruhi oleh
faktor sosial, ekonomi dan budaya petani dan atau buruh tani kelompok jasa tanam
padi. Keberadaan dan keterampilan kelompok jasa tanam sangat menentukan
terhadap penerapan teknologi Jarwo 2:1 di tingkat lapangan. Salah satu upaya
agar penyebaran jajar legowo 2:1 dapat berlangsung secara cepat yaitu disebarkan
melalui tenaga kerja jasa tanam yang melakukan kegiatan penanaman padi di
lahan petani. Agar kelompok jasa tanam terampil dalam menerapkan tanam jajar
legowo 2:1 diperlukan upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan
tenaga kerja jasa tanam melalui pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui efektivitas pelatihan tanam jajar legowo 2:1 terhadap peningkatan
pengetahuan dan keterampilan kelompok jasa tanam padi. Penelitian dilaksanakan
di Kabupaten Subang pada musim tanam MK.I 2015, dengan Metode sebelum
(before) dan Sesudah (after),pengumpulan data dilakukan terhadap 15 orang
responden jasa tanam padi dan analisis data menggunakan uji-t untuk dua sampel
berpasangan (paired sample t-test). Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi
peningkatan skor pengetahuan rata-rata setelah pelatihan yaitu sebesar 0,56 poin
(4,66%) dan hasil perhitungan menunjukan nilai [t- hitung] < t-tabel = - 3,8656<
2,120, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Pelatihan tanam jajar legowo 2:1
meningkatkan keterampilan jasa tanam yaitu dapat mengurangi waktu tanam
selama 46 menit dari waktu tanam sebelum mendapatkan pelatihan, karena jasa
tanam terampil maka akan terjadi efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja tanam.
Kata kunci : Pelatihan, tanam jajar legowo 2:1, pengetahuan dan keterampilan.
ABSTRACT
Implementation of the application of technology planting Jarwo 2: 1 in the field is
influenced by social factors, economics and culture of farmers and farm laborers,
service group transplanting rice. The existence and planting services group skills
is crucial to the implementation of technology Jarwo 2: 1 at the field level. One
effort that deployment Legowo row 2: 1 can take place quickly, namely manpower
services distributed through planting activities rice cultivation in farmers’ fields.
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In order for planting services group skilled in applying Legowo row planting 2:
1 the necessary efforts to increase knowledge and skills of the workforce through
training planting services. This study aims to determine the effectiveness of
training Legowo row planting 2: 1 to improve the knowledge and skills of the riceplanting services group. The research was conducted in Subang on MK.I 2015
growing season, with the method before (before) and after (after), data collection
conducted on 15 respondents rice planting services and data analysis using t-test
for two paired samples (paired sample t -test). The results showed that an increase
in the average knowledge score after the training, namely by 0.56 points (4.66%)
and the calculation results show the value [t-count] <t-table = - 3.8656 <2.120, so
H0 and H1 accepted. Training Legowo row planting 2: 1 increases the skills of
planting services that can reduce the time of planting for 46 minutes from the time
of planting before the training, because the services of skilled planting there will
be efficiency in the use of labor planting.
Keywords: Training, Legowo row planting 2: 1, knowledge and skills.
PENDAHULUAN
Informasi hasil penelitian dan pengkajian pertanian yang dihasilkan oleh Badan
Litbang Pertanian bukan hanya sekedar konsumsi bagi para peneliti dan penyuluh
untuk dijadikan bahan acuan saja, tetapi lebih penting dari itu adalah bagi para
petani.Salah satu inovasi teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian,
yaitu inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo (Jarwo) 2:1. Teknologi sistem
tanam Jarwo 2:1 telah berkontribusi terhadap peningkatan produksi padi di Jawa
Barat. Hasil pengkajian Permadi, et al, (2013) menyebutkan penerapan Jarwo 2:1
menghasilkan produktivitas padi lebih tinggi 1,33 ton/ha dari sistem tanam tegel.
Teknologi ini mampu menghasilkan jumlah populasi tanaman 213.300 tanaman/
ha atau 33,31% lebih banyak dibanding sistem tanam tegel 25 cm x 25 cm, dengan
populasi tanaman hanya 160.000 tanaman/ha. Rata-rata peningkatan produktivitas
yang dicapai dengan penerapan jajar legowo adalah sebesar 13,83% dibanding
dengan sistem tanam tegel.
Menurut Mulyanti dan Pujiharti (2011), penggunaan sistem tanam jajar
legowo 2:1 memberikan hasil yang lebih baik dari sistem tanam jajar legowo 4:1
dan sistem tanam tegel (25 cm x 25 cm). Hasil padi yang diperoleh berturut-turut
yaitu 5,95; 5,30 dan 4,84ton/ha GKP. Sedangkan kenaikan hasil yang didapat
dengan sistem tanam Jarwo 2:1 (tertinggi) sebesar 22,93% dan sistem tanam jajar
legowo 4:1 (terendah) sekitar 9,50%, sehingga jika dibandingkan dengan sistem
jajar legowo 4:1 maka kenaikan sistem tanam jajar legowo 2:1 mencapai sebesar
12,26%.
Kinerja yang baik dari sistem tanam jajar legowo 2:1 tersebut akan lebih
meningkat lagi penerapannya bilamana didukung oleh ketersediaan tenaga jasa
tanam yang terampil dalam penerapan sistem tanam jajar legowo 2:1.Dalam hal
ini, jasa tanam yang terampil adalah tenaga jasa tanam yang memiliki kelebihan
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atau kecakapan menggunakan ide dan kreatifitasnya dalam menerapkan sistem
tanam jajar legowo 2:1.
Pelatihan dilakukan melalui metode teori dan praktek. Kegiatan teori berisi
pemberian materi dengan metode komunikasi langsung (direct communication/
face to face communication) terhadap kelompok jasa tanam, dengan materi yang
disampaikan adalah prinsip tanam jajar legowo 2:1. Praktek di lahan langsung
dengan metode demonstrasi yang bertujuan untuk menunjukan dan membuktikan
cara tanam jajar legowo 2:1 agar kelompok jasa tanam merasa yakin akan teknologi
tanam jajar legowo.
Keterampilan/kemampuan jasa tanam tersebut pada dasarnya akan lebih
baik bila terus diasah dan dilatih tingkat kemampuannya, sehingga dapat menjadi
ahli atau menguasai sistem tanam jajar legowo 2:1. Tanpa adanya pelatihan dan
pengimplementasian ide dan kreatifitas dalam penerapan sistem tanam jajar
legowo 2:1 tersebut maka akan sulit untuk bisa menguasai sistem tanam jajar
legowo 2:1secara lebih cepat, akurat, efsien, dan sesuai dengan yang diharapkan.
Implementasi penerapan teknologi tanam Jarwo 2:1 di lapangan dipengaruhi
oleh faktor sosial, ekonomi dan budaya petani dan atau buruh tani kelompok
jasa tanam padi. Keberadaan dan keterampilan kelompok jasa tanam sangat
menentukan terhadap penerapan teknologi Jarwo 2:1 di tingkat lapangan.Salah
satu upaya agar penyebaran jajar legowo 2:1 dapat berlangsung secara cepat yaitu
disebarkan melalui tenaga kerja jasa tanam yang melakukan kegiatan penanaman
padi di lahan petani. Oleh karena itu, agar kelompok jasa tanam tersebut terampil
dalam menerapkan tanam jajar legowo 2:1 diperlukan upaya-upaya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja jasa tanam melalui pendidikan dan
pelatihan.
Pelatihan adalah suatu kegiatan di dalam kelas maupun di lapang yang
dilakukan oleh sekelompok orang dengan tingkat pendidikan peserta relatif
seragam. Maksud pelatihan adalah untuk mengajarkan peserta agar mampu
mengadopsi dan mendiseminasikan hasil yang didapat dari kegiatan pelatihan
tersebut. Pelatihan diberikan dalam upaya untuk mengembangkan Pengetahuan,
sikap dan keterampilan petani dalam menyebarluaskan teknologi tanam jajar
legowo pada khususnya dan PTT padi pada umumnya agar dapat diadopsi oleh
petani (Maryati dkk, 2014). Pelatihan dapat dilakukan melalui teori dan praktik.
Praktik dapat dilakukan dengan peragaan teknologi. Uji coba lapang paket teknologi
spesifik lokasi atau disebut Kaji Terap adalah percobaan teknologi pertanian yang
dilaksanakan oleh petani, sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian/pengujian
teknologi anjuran, teknologi hasil galian petani atau dari berbagai sumber
teknologi lainnya, untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan/
lokasi petani dengan bimbingan penyuluh pertanian (Kementan, 2010).
Johnson dalam (Singer, 1980) mengidentifikasi adanya empat aspek atau
variabel yang mencirikan keterampilan. Keempat aspek itu adalah kecepatan,
akurasi, bentuk, dan kesesuaian. Artinya, pertama keterampilan harus ditampilkan
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dalam batasan waktu tertentu, yang menunjukkan bahwa semakin cepat semakin
baik. Kedua keterampilan harus menunjukkan akurasi yang tinggi sesuai dengan
yang ditargetkan. Ketiga keterampilan harus dilaksanakan dengan kebutuhan
energi yang minimal (form atau bentuk menunjuk pada usaha yang ekonomis).
Dan keempat, keterampilan pun harus juga adaptif, yaitu tetap cakap meskipun di
bawah kondisi yang berbeda-beda.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelatihan
tanam jajar legowo 2:1 terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan
kelompik jasa tanam padi di Kabupaten Subang. Dengan diketahuinya efektivitas
pelatihan tersebut maka dapat dijadikan sebagai arahan pengambil kebijakan
untuk peningkatan keterampilan kelompok jasa tanam dan untuk pengembangan
penerapan teknologi tanam jajar legowo 2:1 di Jawa Barat.
METODOLOGI
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Musim tanam MK I bulan Mei 2015 di
Desa Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang.
Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebelum (before) dan
Sesudah (after), artinya dilakukan pengukuran data terhadap beberapa indikator
yang menjadi cakupan kegiatan melalui seperangkat instrumen pengukuran.
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan pengukuran
terhadap objek yang diamati pada saat sebelum (before) introduksi teknologi
sistem tanam jajar legowo 2:1 dibandingkan dengan sesudah (after) introduksi
teknologi sistem tanam jajar legowo 2:1.
Metode Penentuan Sampel
Pengambilan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling yaitu
pengambilan sampel dilakukan secara sengaja kepada kelompok jasa tanam padi.
Jumlah responden sebanyak 15 buruh jasa tanam yang mewakili 3 kelompok jasa
tanam.
Peserta pelatihan adalah tiga kelompok kerja jasa tanam berdasarkan
kedekatan lokasi tempat tinggal, dengan latar belakang pendidikan dan tingkat
pengalaman yang bervariasi.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengambilan data yaitu metode observasi. Data yang digunakan
adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa nilai hasil pre-test dan posttest diperoleh dengan menggunakan kuesioner berisi pertanyaan tentang teknologi
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tanam jajar legowo 2:1. Indikator yang diobservasi terdiri dari pengetahuan dan
ketrampilan jasa tanam. Pengetahuan yang diobservasi adalah mengenai prinsip
dasar tanam legowo dan cara tanam jajar legowo, sedangkan hal keterampilan jasa
tanam indicator yang diobservasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan
tanam jajar legowo (menit), waktu yang diukur yaitu sebelum dan sesudah
mendapatkan pelatihan terhadap masing-masing kelompok jasa tanam.
Metode Analisis Data
Metode analisis data secara deskriptif dan kuantitatif digunakan untuk
menggambarkan sejauhmana karakteristik jasa tanam.Sedangkan untuk
mengetahui apakah ada pengaruh pelatihan tanam jajar legowo 2:1 terhadap
peningkatan pengetahuan jasa tanam, dilakukan perhitungan dengan bantuan
program SPSS 20.0 dengan menggunakan uji-t untuk dua sampel berpasangan
(paired sample t-test), dengan hipotesis sebagai berikut :

H0 : μ2 = 0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor sebelum dan
sesudah mengikuti pelatihan tanam jajar legowo 2:1
H1 : μ2 = 0, terdapat perbedaan yang signifikan antara skor sebelum dan sesudah
mengikuti pelatihan tanam jajar legowo 2:1
•

H0 diterima dan H1 ditolak, apabila t hitung > t tabel, berarti
pelatihan tanam jajar legowo 2:1 tidak memiliki peranan terhadap
peningkatan pengetahuan kelompok jasa tanam padi.

•

H0 ditolak dan H1 diterima, apabila t hitung < t tabel, berarti
pelatihan tanam jajar legowo 2:1 memiliki peranan terhadap
peningkatan pengetahuan kelompok jasa tanam padi.

Untuk mengetahui apakah ada peningkatan keterampilan setelah mendapatkan
pelatihan dilakukan pencatatan terhadap waktu tanam yang dilakukan pada saat
sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan tanam jajar legowo 2:1 pada luasan
tanam tertentu dan dikonversikan pada luasan 1 ha. Keterampilan indikatornya
adalah bahwa semakin cepat melakukan tanam jajar legowo 2:1 maka semakin
terampil.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Karakteristik kelompok jasa tanam padi
• Umur
Umur adalah salah satu faktor yang berkaitan erat dengan kemampuan kerja
dalam melaksanakan kegiatan usahatani, umur dapat dijadikan sebagai tolok
ukur dalam melihat aktivitas seseorang dalam bekerja bilamana dengan
kondisi umur yang masih produktif maka kemungkinan besar seseorang dapat
bekerja dengan baik dan maksimal (Hasyim, 2006). Umur merupakan salah
satu faktor utama yang mempengaruhi efisiensi belajar dan minat seseorang
terhadap pekerjaan. Umur juga sangat berpengaruh terhadap tingkat
kematangan seseorang baik fisik maupun emosional yang akan menentukan
kesiapan untuk belajar (Kusnadi, 2005).

17.60%
15 - 55 tahun
> 55 tahun
82.30%

Diagram 1. Karakteristik kelompok jasa tanam berdasarkan tingkatan umur
Karakteristik jasa tanam di Desa Cicadas, Kec. Binong, Kab. Subang
berdasarkan tingkatan umur disajikan pada Diagram 1. Pada Diagram 1,
dapat diketahui bahwa sebagian besar jasa tanam di Desa Cicadas berada
pada kategori umur produktif (15-55 tahun) yaitu sebesar 82,30%. Menurut
Keynesian dalam Wibowo (2002), usia produktif berada pada kisaran umur
14 - 55 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jasa tanam berada
pada kategori umur produktif, umur terkait dengan adanya inovasi. Seseorang
pada umur produktif akan lebih mudah dan cepat menerima inovasi sehingga
akan lebih terampil dalam menerapkan teknologi. Sebaliknya seseorang pada
umur non produktif akan cenderung sulit menerima inovasi seiring dengan
bertambahnya umur. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekartawi (2005)
bahwa makin muda petani biasanya mempunyai semangat untuk ingin tahu
apa yang belum mereka ketahui, sehingga mereka berusaha untuk lebih
cepat melakukan adopsi inovasi walaupun biasanya mereka masih belum
berpengalaman dalam soal adopsi inovasi tersebut.
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• Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar jasa tanam berpendidikan
Tamat SD (41,2 %), dan 11,8 % berpendidikan SMP (tamat SMP), seperti
pada Diagram 2. Data pada Diagram 2, menunjukkan bahwa pendidikan
formal peserta pelatihan tergolong rendah karena sebagian besar (41,2 %)
pendidikannya hanya sampai dengan SD.
11.80%
15.70%

Tidak sekolah
Tidak tamat SD

41.20%

31.30%

Tamat SD
Tamatan SMP

Diagram 2. Karakteristik jasa tanam berdasarkan tingkat pendidikan
Hasil ini menunjukkan bahwa jasa tanam di Desa Cicadas, Kecamatan Binong,
Kabupaten Subang, kurang memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat
memahami permasalahan mereka dan kurang tepat dalam menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
Jika pendidikan jasa tanam rendah maka respon terhadap teknologi baru
akan lebih lambat sehingga akan berpengaruh terhadap keterampilan dalam
melakukan tanam jajar legowo 2:1, misalnya jumlah bibit yang ditanam
terlalu banyak (ombol). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudarta (2005),
Jika tingkat pendidikan berkorelasi positif terhadap penerapan suatu teknologi
baru di bidang pertanian.
• Pengalaman
Karakteristik Jasa tanam di Desa Cicadas, Kec. Binong, Kab. Subang
berdasarkan pengalaman, disajikan pada Diagram 3. Jasa tanam di Desa
Cicadas, Kec. Binong, Kab. Subang sebagian besar mempunyai pengalaman
sebagai buruh tanam padi adalah <10 th (30,50 %) dan 21-31 th (30,50%),
hal ini menunjukkan bahwa bervariasinya umur jasa tanam di Desa Cicadas.
Bervariasinya umur memperlihatkan adanya regenerasi jasa tanam di desa
Cicadas. Pengalaman ini merupakan modal dasar dalam menerima inovasi
teknologi terutama tanam jajar legowo 2:1, untuk selanjutnya diharapkan
dapat ikut menyebarkan teknologi tanam jajar legowo 2:1 baik kepada sesama
jasa tanam maupun pemilik lahan.
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Pengalaman seseorang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan
terutama penerimaan terhadap suatu inovasi bagi usaha yang dilakukan,
sehingga petani yang memiliki pengalaman tinggi cenderung sangat selektif
dalam menerima inovasi (Soedijanto, 1994 dalam Kusnadi, 2005).

Diagram 3. Karakteritik jasa tanam berdasarkan pengalaman
2.

Efektivitas pelatihan
keterampilan

terhadap

peningkatan

pengetahuan

dan

• Peningkatan Pengetahuan
Salah satu tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan jasa
tanam tentang cara tanam jajar legowo 2:1. Rata-rata nilai untuk pengetahuan
kelompok jasa tanam pada sebelum dan setelah mengikuti pelatihan dapat
dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1. Hasil Pretest dan Post test pelatihan tanam jajar legowo 2:1
Kelompok
Jasa Tanam
A
B
C

Rata-rata Nilai
Sebelum Pelatihan
11,83
10,50
12

Rata-rata Nilai
Setelah Pelatihan
13,33
13,17
13

Peningkatan
Nilai
1,5
1,67
1

Persentase
10,71 %
11,90 %
7,14 %

*Nilai Maksimal = 14 apabila seluruh pertanyaan terjawab dengan benar

Besaran nilai pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti
pelatihan, terjadi peningkatan pengetahuan yang terlihat dari semakin
naiknya nilai pada post test. Setelah diberi materi pelatihan, pada post test
peserta mampu menjawab lebih banyak soal dengan benar dibandingkan
dibandingkan pre test. Peningkatan nilai memperlihatkan bahwa peserta
pelatihan mendapatkan pengetahuan baru dari materi yang diberikan.
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Peningkatan pada kelompok A (10,71%) dan B (11,90%) disebabkan karena
ada anggota kelompok jasa tanam yang tamatan SMP. Mereka mampu
menjawab lebih bayak soal dengan benar. Adanya anggota kelompok yang
lulusan SMP diperkirakan menaikkan rata-rata nilai setelah pelatihan.
Kelompok A dan B beranggotakan ibu-ibu tamatan SMP, tamatan SD, tidak
tamat SD dan tidak sekolah. Menurut Gautama (2007) bahwa seseorang akan
lebih cepat menanggapi suatu masalah melalui kemampuan berpikir yang
ditunjang oleh pendidikan yang memadai. Selain itu, kelompok B rata-rata
umurnya paling muda (40,83 tahun) sehingga berpengaruh dalam menerima
pengetahuan yang baru. Faktor umur juga mempengaruhi seseorang dalam
menerima suatu informasi atau materi yang baru.
Berdasarkan hasil perhitungan uji-t diperoleh nilai t-hitung = - 3,656, dengan
nilai df = 16 pada signifikansi 0,05 dan nilai t-tabel yang diperoleh adalah
2,120. Nilai [t- hitung] < t-tabel, sehingga keputusannya adalah H0 ditolak dan
H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan tanam jajar legowo
2:1 merupakan metode yang efektif, karena berperan dalam meningkatkan
pengetahuan kelompok jasa tanam padi. Hal ini dikarenakan karena pelatihan
memiliki beberapa kelebihan, yaitu dilakukan dengan metode teori dan
praktek sehingga responden (kelompok jasa tanam) setelah mengetahui
melalui teori, responden dapat membuktikannya secara langsung melalui
praktek di lapangan. Melalui metode ini diharapkan responden dapat merasa
yakin terhadap teknologi tanam jajar legowo 2:1.
• Peningkatan Keterampilan
Keterampilan jasa tanam akan mempengaruhi terhadap minat untuk
menerapkan teknologi. Untuk mengetahui adanya peningkatan ketrampilan
peserta setelah mengikuti pelatihan, perlu membandingkan data keterampilan
sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan. Keterampilan jasa tanam dapat
dilihat dari kecepatan/waktu yang dibutuhkan dalam melakukan tanam.
Perbedaan waktu tanam sebelum dan setelah pelatihan disajikan pada Tabel 2.
Sebagaimana pendapat Soekartawi (1988) bahwa makin muda petani biasanya
mempunyai semangat untuk ingin tahu apa yang belum mereka ketahui,
sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk lebih cepat melakukan
adopsi inovasi walaupun sebenarnya mereka masih belum berpengalaman
dalam soal adopsi inovasi tersebut.
Tabel 2. Perbedaan waktu tanam sebelum dan sesudah mendapatkan
pelatihan tanam jajar legowo 2:1
Kelompok
Jasa Tanam
A
B
C

Waktu tanam
sebelum pelatihan
Jam/ha HOK/Ha
10,84
14,45
11,58
15,44
12,13
16,17

Waktu tanam setelah
pelatihan
Jam/ha
HOK/Ha
10,45
13,94
11,09
14,78
11,65
15,35

Pengurangan
waktu
-0,39
-0,50
-0,48

*Jumlah jasa tanam per kelompok = 6 orang
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Peningkatan waktu tanam paling cepat adalah kelompok B
dengan pengurangan waktu sebanyak 50 menit. Peningkatan tertinggi
ketrampilan pada kelompok B disebabkan rata-rata umur kelompok B
adalah yang paling muda umurnya yaitu 40,83 tahun. Rata-rata umur
kelompok A adalah 51,5 tahun dan kelompok C adalah 50,5 tahun.
Faktor umur sangat mempengaruhi jasa tanam dalam ketrampilan
praktek tanam jajar legowo. Kecepatan waktu tanam sangat ditentukan
oleh umur jasa tanam, semakin muda umur jasa tanam, maka semakin
terampil melakukan tanam padinya.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.

Peserta pelatihan yaitu kelompok jasa tanam padi , sebagian besar berumur
45-55 tahun, berpendidikan SD, dan berpengalaman dalam menerapkan
tanam jajar legowo 2:1 selama >10 tahun dan 21-31 tahun.

2.

Pelatihan tanam jajar legowo 2:1 merupakan metode yang efektif, karena
berperan dalam meningkatkan pengetahuan kelompok jasa tanam padi, hal
ini terlihat dari peningkatan skor rata-rata setelah pelatihan yaitu sebesar 0,56
poin (4,66%), dan hasil perhitungan menunjukan nilai [t- hitung] < t-tabel= 3,656< 2,120, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima.

3.

Pelatihan tanam jajar legowo 2:1 meningkatkan keterampilan jasa tanam
yaitu dapat mengurangi waktu tanam selama 39-50 menit dari waktu tanam
sebelum mendapatkan pelatihan, karena jasa tanam terampil maka akan
terjadi efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja tanam.
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IDENTIFIKASI PENYEBARAN INFORMASI TEKNOLOGI PADI
DI JAWA TENGAH

F. Rudi Prasetyo H. dan Munir Eti Wulanjari
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
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ABSTRAK
Keberhasilan pembangunan pertanian tidak terlepas dari kemampuan petani dalam
menerapkan teknologi secara efektif. Namun permasalahannya teknologi yang
telah diterima oleh petani belum memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan
harapan teknologi tersebut diciptakan. Rendahnya hasil ini yang mengakibatkan
besarnya senjang hasil antara yang diperoleh di tingkat petani dengan hasil di
tingkat penelitian. Dibutuhkan peran peneliti, tokoh masyarakat, dinas, kontak
tani, lembaga komersial, media massa dan khususnya penyuluh pertanian bertindak
sebagai jembatan sekaligus penghantar teknologi. Pengkajian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi a) Sumber informasi terkait teknologi padi, b) Bentuk penyampaian
informasi terkait teknologi padi, c) Peran kelompok tani dalam penyebaran
informasi teknologi usahatani padi d) Respon petani sebagai anggota kelompok
tani dalam menyikapi kesepakatan kelompok untuk menerapkan teknologi baru e)
Penilaian petani terhadap peran penyuluh dalam penyebaran informasi teknologi
usahatani padi. Identifikasi dilaksanakan pada bulan September – Oktober 2014
di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pati, dan Kabupaten
Batang. Pengkajian bersifat survei dengan melibatkan petani sebagai responden.
Responden ditetapkan dengan sengaja (purposive sampling) yaitu petani di lokasi
kecamatan dengan produktifitas tertinggi dan terendah. Data yang diperoleh
dianalisis secara deskriptif. Hasil identifikasi sumber informasi terkait teknologi
bahwa penyuluh lapang/BPP merupakan sumber informasi yang tertinggi dari
ketiga kabupaten. Namun di Kecamatan Polokerto Kabupaten Sukoharjo dan di
Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, sumber informasi terbanyak berasal dari
kontak tani. . Bentuk informasi yang diminati petani di Kabupaten Sukoharjo
tertinggi 50% berbentuk temu lapang, di kabupaten Pati tertinggi 70% juga
menginginkan temu lapang, sedangkan Kabupaten Batang sebesar 86,67%
menginginkan penjelasan langsung. Pendapat petani terhadap peran kelompok
tani dalam penyebaran informasi teknologi di kabupaten Sukoharjo dan kabupaten
Pati menganggap penting sebesar 100% sedangkan di kabupaten batang 93,3%
yang menga nggap penting. Respon petani sebagai anggota kelompok tani dalam
menyikapi kesepakantan menerapkan teknologi baru teknologi baru di kabupaten
sukoharjo sebesar 40% keberatan dan tidak mengikuti kesepakatan, di kabupaten
pati sebesar 61,54% tidak keberatan dan mengikuti kesepakataan, sedangkan
di kabupaten batang 65,52% petani tidak keberatan dan mengikuti kesepakatan.
Penilaian petani terhadap intensitas dilapangan di kabupaten sukoharjo 70%
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penyuluh di lokasi kurang lebih 2 kali dalam sebulan, di kabupaten Pati intensitas
penyuluh 50% datang ke lapangan sebanyak 2-3 bulan sekali, dan di kabupaten
Batang penyuluh datang ke lapangan sebanyak 1 kali dalam sebulan. Menurut
petani penjelasan penyuluh yang dianggap jelas dan sesuai dikabupaten Sukoharjo
93,33%, di kabupaten pati 51,72%, dan kabupaten Batang 73,08%. Partimbangan
penyuluh menyampaikan informasi kepada petani di kabupaten sukoharjo sebesar
73,33% kebutuhan petani, kabupaten Pati 62,96% sesuai kebutuhan dan kabupaten
Batang 72,73%.
Kata kunci : Identifikasi, Informasi Teknologi, Senjang Hasil
ABSTRACT
The success of agricultural development can not be separated from the ability of
farmers in applying technology effectively. But the problem of technology that
has been accepted by farmers has not given maximum results in accordance with
the expectations of the technology was created. This low yield resulted in the
magnitude of the intermediate yield gap obtained at the farm level with results
at the research level. It takes the role of researchers, community leaders, offices,
farm contacts, commercial institutions, mass media and especially agricultural
extension workers to act as bridges as well as conducting technology. This
assessment aims to identify a) Sources of information related to rice technology, b)
Form of information delivery related to rice technology, c) Role of farmer groups
in the dissemination of rice technology information technology d) Response of
farmers as members of farmer groups in responding group agreement to implement
new technology e ) Assessment of farmers on the role of extension workers in
the dissemination of rice technology information technology. Identification was
conducted in September - October 2014 in three districts of Sukoharjo, Pati,
and Batang. Assessment is survey by involving farmers as respondents. The
respondents were purposively sampled, ie farmers in sub-district locations with
the highest and lowest productivity. The data obtained were analyzed descriptively.
The result of the identification of technology related information sources that the
extension agent / BPP is the highest source of information from the three districts.
However, in Kecamatan Polokerto Sukoharjo District and Tersono District, Batang
Regency, the most source of information comes from farmers’ contacts. . The
information form of interest of farmers in Sukoharjo Regency is 50% in the form
of field meeting. In Kabupaten Pati, the highest 70% also wants field meeting,
while 86,67% of Batang Regency want direct explanation. Farmers’ opinion on
the role of farmer groups in the dissemination of technological information in
Sukoharjo and Pati districts considered 100% importance while in the 93,3%
stem district it was important. The response of farmers as farmer group members
in responding to the agreement applying new technology of new technology in
sukoharjo regency is 40% objection and do not follow the agreement, in starch
regency 61,54% do not mind and follow agreement, while in stem district 65,52%
Objection and follow the agreement. Farmers’ assessment of the intensity of
the field in the district of Sukoharjo 70% of extension workers at the location
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approximately 2 times a month, in Pati district intensity extension 50% come
to the field as much as 2-3 months, and in Batang extension come to the field
once in a month . According to farmers explanation extension is considered clear
and appropriate dikabamatan Sukoharjo 93.33%, in starch district 51.72%, and
Batang district 73.08%. Extension Participants convey information to farmers in
sukoharjo regency of 73.33% of farmers’ needs, Pati district 62.96% according to
needs and Batang district 72.73%.
Keywords: Identification, Information Technology, Results Gap
PENDAHULUAN
Keberhasilan pembangunan pertanian tidak terlepas dari kemampuan dan
peran petani dalam menerapkan teknologi. Agar teknologi dapat diterima dan
digunakan oleh petani diperlukan adanya informasi teknologi yang berasal dari
tokoh masyarakat, dinas, kontak tani, lembaga komersial, peneliti, media massa
dan khususnya penyuluh pertanian sebagai penghantar teknologi pertanian.
Teknologi yang dimaksudkan antara lain bagaimana cara penyebaran benih,
pemeliharaan tanaman, memungut hasil serta termasuk pula benih pupuk, obatobatan, pemberantasan hama, alat-alat, sumber tenaga kerja dan kombinasi jenisjenis usaha oleh para petani dalam fungsinya selaku pengelola untuk mengambil
keputusan (Suhardiyono, 1992).
Permasalahannya teknologi yang telah diterima oleh petani belum
memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan teknologi tersebut
diciptakan. Rendahnya hasil ini yang mengakibatkan besarnya senjang hasil
antara yang diperoleh di tingkat petani dengan hasil di tingkat penelitian. Ini
terjadi pada sebagian besar tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan
(Ardi, A. 2011). Senjang hasil dapat disebabkan oleh masalah yang berupa faktor
biofisik (ketersediaan air irigasi, kesuburan tanah), faktor teknik, sosial ekonomi,
dan kelembagaan.
Menurut Fagi (2008) pada hasil pengujian teknologi Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) di lahan petani pada MT 2002 di sentra produksi padi di Indonesia
dan penerapan teknologi PTT pada padi sawah di area PMI (Perbaikan Mutu
Intensifikasi) di Jawa Barat pada musim tanam (MT) 2002 dan 2003 menyimpulkan
bahwa kenaikan hasil padi oleh penerapan teknologi PTT terjadi di semua jenis
tanah, tetapi tingkat kenaikan hasil tidak ditentukan oleh jenis tanah, melainkan
oleh tingkat hasil awal pada tingkat penerapan teknologi oleh petani. Artinya
faktor sosial ekonomi dan kelembagaan sebagai faktor utama terjadinya variasi
tingkat senjang hasil. Kendala faktor sosial ekonomi misalnya tingkat pendidikan
petani, kurangnya pengetahuan, kebiasaan dan sikap, faktor ketidakpastian dan
sebagainya (Hanafie, R. 2010). Sedangkan faktor kelembagaan masih lemahnya
pembinaan kepada petani serta minimmya peran daerah dalam menyampaikan
informasi teknologi.
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Penyampaian informasi berupa inovasi teknologi yang bersifat renovatif
atau introduktif, bila diadopsi petani mampu mempersempit kesenjangan antara
hasil tanaman yang mendapat perlakuan teknologi intensif menurut persepsi petani
dan hasil tanaman yang dikelola dengan menggunakan teknologi inovatif dari
lembaga-lembaga penelitian (Fagi, 2008). Hasil pengkajian BPTP Jawa Tengah di
beberapa wilayah kabupaten Jawa Tengah selama tahun 2010-2014 menunjukkan
bahwa penerapan PTT di lahan sawah mampu meningkatkan hasil padi berkisar
antara 0,2 – 3,2 t/ha. Selain meningkatkan hasil, penerapan PTT juga efisien
dalam penggunaan benih, pupuk, dan air irigasi.
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga pangan
nasional. Pada tahun 2013 produksi padi di Jawa Tengah sebesar 10.344.816
ton, merupakan produksi padi terbesar ketiga setelah Jawa Barat (12.083.162
ton) dan Jawa Timur (12.049.816 ton) (BPS, 2015). Tabel 1 menunjukkan data
produktivitas padi tiap kabupaten di Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai dengan
tahun 2013. Pada tahun 2013 produktivitas padi tertinggi sebesar 63,29 kuintal
per hektar yaitu Kabupaten Sukoharjo sedangkan kota Semarang memiliki
produktivitas terendah 32,62 kuintal per hektar. Data tersebut juga menunjukkan
adanya senjang hasil produktivitas padi antara kabupaten satu dengan yang lain
di Jawa Tengah. Banyak faktor yang menyebabkan senjang hasil tersebut namun
penulis ingin mengidentifikasi terkait informasi teknologi yang diperoleh dari
rangking hasil produktivitas padi di Jawa Tengah.
Pengkajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi a) Sumber informasi terkait
teknologi padi, b) Bentuk penyampaian informasi terkait teknologi padi, c) Peran
kelompok tani dalam penyebaran informasi teknologi usahatani padi d) Respon
petani sebagai anggota kelompok tani dalam menyikapi kesepakatan kelompok
untuk menerapkan teknoogi baru e) Penilaian petani terhadap peran penyuluh
dalam penyebaran informasi teknologi usahatani padi.
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Tabel 1. Produktivitas Padi di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2013
No.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Kabupaten/kota
Kab. Cilacap
Kab. Banyumas
Kab. Purbalingga
Kab. Banjarnegara
Kab. Kebumen
Kab. Purworejo
Kab. Wonosobo
Kab.Magelang
Kab.Boyolali
Kab.Klaten
Kab.Sukoharjo
Kab.Wonogiri
Kab.Karanganyar
Kab.Sragen
Kab.Grobogan
Kab.Blora
Kab.Rembang
Kab.Pati
Kab.Kudus
Kab.Jepara
Kab.Demak
Kab.Semarang
Kab.Temanggung
Kab.Kendal
Kab.Batang
Kab.Pekalongan
Kab.Pemalang
Kab.Tegal
Kab.Brebes
Kota Magelang
Kota Surakarta
Kota Salatiga
Kota Semarang
Kota Pekalongan
Kota Tegal

2007
55,15
55,05
53,36
55,69
53,96
54,08
53,06
52,47
55,65
56,14
57,87
54,71
57,37
55,34
56,68
51,03
50,62
50,61
51,31
53,36
55,14
52,16
54,42
54,27
51,61
50,46
51,01
53,69
54,27
51,92
52,7
51,51
51,23
51,12
52,97

2008
56,9
53,41
53,84
56,36
58,22
55,75
50.63
56,14
58,55
59,68
62,23
55,63
59,61
58,48
61,32
50,36
51,59
54,1
55,39
52,69
59,13
50,36
58,14
53
50,42
47,24
51,05
55,41
57,51
56,18
48,33
52,04
44,45
45,99
56,9

2009
57,98
54,59
54,51
57.74
59,81
57,36
52,02
57,32
59,66
61,28
62,68
56,32
59,93
58,59
62,97
50,99
52,23
55,19
52
52,76
59,9
50,04
58,28
52,99
50,63
47,45
50,66
54,75
57,92
56,87
49,25
52,53
45,04
46,5
57,6

2010
57,73
55,28
55,15
59,33
59,66
58,24
52,74
59,85
53,8
55,48
57,97
60,11
60,17
57,5
63,5
53,75
53,6
55,85
53,73
54,5
59,81
53,84
62,63
53,68
49,47
52,51
50,18
55,33
61,22
57,3
49,81
54,31
45,63
54,72
58,44

2011
54,91
56,21
57,17
63,25
57,66
56,82
56,27
62,24
57,69
43,23
54,28
56,14
52,49
59,36
55,83
48,18
51,58
53
55,75
47,32
60,97
55,36
60,56
57,6
43,96
46,36
48,05
51,22
65,58
56,16
50,62
53,76
46,04
59,35
63,77

2012
62,1
59,42
61,3
61,93
63,36
62,94
54,53
60,12
59,92
61,41
66,49
61,16
60,2
61,06
57,62
53,29
57,03
58,21
57,6
48,24
61,43
56,99
62,54
57,21
40,24
47,03
51,47
56,27
58,83
57,7
66,06
57,28
48,02
53,6
60,84

2013
54,21
49,68
48,20
58,25
56,22
53,75
49,95
58,18
53,91
54,06
63,29
56,75
62,12
58,93
51,56
51,87
46,77
54,31
59,83
53,69
59,24
57,33
60,29
54,72
42,49
40,38
51,13
49,02
57,40
58,18
53,93
57,62
32,82
44,13
55,25

Sumber : BPS 2007 – 2013
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METODOLOGI
Identifikasi dilaksanakan pada bulan September – Oktober 2014 di tiga kabupaten
yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Batang. Pemilihan
kabupaten tersebut berdasarkan ranking teratas, tengah, dan bawah data
produktivitas padi di Jawa Tengah menurut BPS tahun 2013.
Identifikasi penyebaran informasi teknologi ini menggunakan pendekatan
survai dengan melibatkan petani padi sebagai responden. Dari responden tersebut
diperoleh data primer hasil wawancara terstuktur dengan menggunakan kuisioner
dan data dianalisis secara deskriptif. Responden ditetapkan dengan sengaja
(purposive sampling) sejumlah 183 orang yaitu petani di lokasi kecamatan dengan
produktivitas rangking tertinggi dan terendah di wilayah Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Pati, dan Kabupaten Batang. Responden merupakan perwakilan petani
dari desa-desa di lokasi kecamatan yang telah ditetapkan.
Tabel 2. Produktivitas padi kecamatan tinggi dan terendah di Kabupaten
Sukoharjo, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Batang
Kabupaten
Sukoharjo
Pati
Batang

Kecamatan
Polokerjo
Mojolaban
Jaken
Widarajeksa
Tersono
Reban

Produktivitas (kw/ha)

Produktivitas (kw/ha)
Kabupaten

66,35 (tertinggi)
62,33 (terendah)
61,5 (tertinggi)
57,8 (terendah)
44,55 (tertinggi)
37,93 (terendah)

66,49
57,89
40,19

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo (2013), Kabupaten Pati (2013), Kabupaten Batang
(2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Identifikasi sumber informasi terkait teknologi padi
Penerapan inovasi teknologi oleh petani dipengaruhi oleh berberapa faktor,
antara lain potensi individu untuk menerapkan inovasi, peran sumber
informasi dalam menyediakan dan mendiseminasikan inovasi, serta faktorfaktor eksternal yang memungkinkan pengguna menerapkan inovasi
teknologi (Etty dan Setyorini, 2012). Selain itu pendidikan dan pendapatan
berhubungan nyata dengan tingkat aksesibilitas terhadap informasi pertanian.
Ketersediaan dan kredibilitas sumber informasi serta sarana akses informasi
juga akan menentukan kebutuhan informasi pengguna.
Hasil identifikasi pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa peran penyuluh
menjadi sumber utama dalam menginformasikan teknologi padi di Kabupaten
Sukoharjo, Kabupaten Pati dan Kabupaten Batang. Namun di Kecamatan
Polokerto, Kabupaten Sukoharjo, sumber informasi terbesar menurut petani
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berasal dari kontak tani (48,39%). Demikian pula di Kecamatan Tersono,
Kabupaten Batang, kontak tani menjadi sumber informasi teknologi padi
terbesar (48,28%). Perlu diketahui bahwa dua kecamatan tersebut merupakan
kecamatan dengan produkvitas tertinggi di kabupaten masing-masing.
Sumber-sumber informasi lain seperti dari Dinas, BPTP, Tokoh Masyarakat,
Lembaga Komersial, Media Massa dan lainnya hanya berperan kecil dalam
penyampaian sumber teknologi (<20%).
Tabel 3. Identifikasi sumber informasi terkait teknologi padi (%)
Sumber informasi
Peneliti/penyuluh BPTP
Penyuluh lapangan/BPP
Dinas
Kontak tani
Tokoh masyarakat
Lembaga komersial
(produsen benih,
formulator)
Media massa
Lainnya

Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Pati
Kabupaten Batang
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Polokarto Mojolaban Jaken Wedarijaksa Tersono Reban
(n=32)
(n=30)
(n=31)
(n=31)
(n=29)
(n=30)
9,68
6,67
3,33
6,67
73,33
53,33
76,67
43,33
16,13
37,93
16,13
3,33
48,39
48,28
13,33
33,33
13,33
40,00
9,68
3,33
3,45
13,33
3,33
6,67
3,33

-

-

3,33
-

-

3,45
6,90

-

Sumber : Data Primer diolah

2.

Identifikasi bentuk penyampaian informasi terkait teknologi padi
Komunikasi pertanian dipengaruhi oleh pihak pemberi pesan, sehingga
komunikasi pertanian sering disebut komunikasi model linear. Menurut
Soekartawi (1988) interaksi antar perorangan maupun antar kelompok menjadi
faktor penting untuk menentukan keberhasilan penyampaian informasi
dalam komunikasi. Cara-cara penyampaian materi informasi melalui media
komunikasi harus berdasarkan persyaratan 1) sesuai keadaan sasaran, 2)
cukup dalam jumlah dan mutu, 3) tepat sasaran dan waktu, 4) mudah diterima
dan dimengerti, dan 5) murah pembiayaan (Wiraatmadja, 1977).
Beberapa metode yang diharapkan mampu memberikan informasi
teknologi yang efektif dan efisien, berdasarkan identifikasi yang dilakukan
pada berbagai tingkatan adalah sebagai berikut : 1) Model Komunikasi
Diskusi adalah cara yang paling diinginkan petani, karena dapat lebih
mengerti dan membuka kesempatan yang luas untuk bertanya ataupun
berbagi pengalaman. Cara monolog bagi mereka tidak terlalu tepat karena
membuat bingung, apalagi penyampaian yang bertele-tele dan tidak kena
sasaran. 2) Metode Demplot. Demplot teknologi terbaru dilahan petani
lebih efektif daripada Kaji terap yang dilakukan di lahan percobaan petani
(yang diharapkan dari kaji terap cukup membantu dalam menyiapkan materi
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penyuluhan). Karena petani-PPL dan pengguna lainnya dapat bersama-sama
melakukan penanaman ini. Di sini, petani cepat memahami dan bersama
menikmati apa yang dihasilkan. Bila ada kekurangan dalam demplot yang
dilakukan, maka pada saat penanaman di lahan petani yang sesungguhnya,
petani dan PPL telah bersama-sama melakukan perbaikan. Metode ini sangat
diinginkan bukan hanya petani tapi juga petugas pertanian (PPL). 3) Metode
Penyuluhan. Tatap muka dan turun langsung ke lahan petani adalah cara
tepat yang diinginkan dalam penyampaian informasi. Pada model ini petani
mengharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada apalagi dengan
teknologi terbaru dan terjangkau. Selain itu model pendampingan atau
pengawalan teknologi oleh petugas pertanian sangat penting dan diharapkan
petani. 4) Bahan cetakan dengan teknologi terbaru sangat dibutuhkan oleh PPL
sebagai bahan ajar. Bahan cetakan berupa Brosur menjadi rekomendasi saat
ini. Keuntungan brosur, daripada majalah pertanian dan leaflet : penyampaian
sistematis terutama teknologi budidaya (sering tidak ada pada majalah) dan
lengkap (tidak pada leaflet). 5) Metode Pameran. Metode ini sangat tepat
bagi para pengguna lainnya yaitu masyarakat umum yang berminat terhadap
teknologi pertanian. Masyarakat umum ini adalah para hobies komoditas,
siswa/mahasiswa, dan pemerhati pertanian lainnya. Cara penyampaian materi
pameran haruslah menarik (warna, wadah, tata letak), informatif sangat
dibutuhkan dan terdapat teknologi baru yang mampu memberikan dampak
positif bagi perkembangan kegiatan pertanian, lingkungan dan kehidupan
ekonomi masyarakat (Joula Sondakh, 2012).
Hasil identifikasi bentuk penyampaian informasi terkait teknologi
padi pada Tabel 4 menunjukan bahwa di Kabupaten Sukoharjo, temu lapang
menjadi bentuk penyampaian informasi tertinggi di Kecamatan Polokarto
sebesar 50% dan penjelasan langsung sebesar 43,75%, sedangkan di
Kecamatan Mojolaban penjelasan langsung merupakan bentuk penyampaian
informasi tertinggi (48,28%), dan diikuti temu lapang sebesar 44,83%. Pada
tabel 4 dapat dilihat penyampaian materi dalam bentuk media cetak dan
elektronik kecuali siaran tv tidak diterima oleh petani.
Di Kabupaten Pati, penyampaian informasi dalam bentuk penjelasan
langsung merupakan tertinggi sebesar 58,62% di Kecamatan Jaken,
sedangkan di Kecamatan Widarijaksa, temu lapang menjadi bentuk
penyampaian informasi yang tertinggi sebesar 70%. Demontrasi plot dan
media cetak seperti makalah dan brosur masih diterima oleh petani malaupun
dalam prosentase kecil.
Hasil identifikasi di Kabupaten Batang, penjelasan langsung merupakan
bentuk penyampaian yang tertinggi di Kecamatan Tersono (72,61%) dan
Kecamatan Reban (86,67%). Penyampaian materi dalam bentuk media cetak
dan elektronik kecuali siaran tv tidak diterima oleh petani.
Terkait senjang hasil produktivitas dari ketiga kabupaten dapat dilihat
bahwa penyampaian informasi dalam bentuk penjelasan langsung kemudian
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diikuti dengan temu lapang diterima oleh petani di Kabupaten Sukoharjo dan
Kabupaten Pati. Dengan temu lapang petani dapat melihat langsung hasil
teknologi yang diterapkan dan kemungkinan besar petani akan mengikuti
atau melaksanakan teknologi yang diterapkan pada demontrasi teknologi
tersebut. Sedangkan di Kabupaten Batang penjelasan langsung merupakan
bentuk penyampaian informasi yang terbesar. Pada kenyataannya petani akan
mengikuti atau menerapkan teknologi yang sudah jelas hasilnya, sehingga
dapat dikatakan bahwa penjelasan saja tanpa melihat hasil menjadikan
petani ragu untuk menerapkan teknologi dan tidak akan berspekulasi dalam
usahataninya.
Tabel 4. Identifikasi bentuk penyampaian informasi terkait teknologi padi (%)
Kabupaten Sukoharjo
Bentuk informasi

Kec.
Polokarto
(n=32)

Kabupaten Pati

Kec.
Mojolaban
(n=30)

Kec.
Jaken
(n=31)

Kabupaten Batang

Kec.
Wedarijaksa
(n=31)

Kec.
Tersono
(n=29)

Kec.
Reban
(n=30)

Temu lapang

50,0

44,83

20,69

70,00

24,14

Demonstrasi plot

3,13

6,90

10,34

6,67

-

3,33

43,75

48,28

58,62

23,33

72,41

86,67

Kursus/pelatihan

-

-

-

-

-

-

Prosiding/makalah

-

-

3,45

-

-

-

Majalah/Koran

-

-

-

-

-

-

Brosur/leaflet

-

-

6,90

-

-

-

Poster/liptan

-

-

-

-

-

-

3,13

-

-

-

3,45

-

Siaran radio

-

-

-

-

-

-

VCD

-

-

-

-

-

-

Penjelasan langsung

Siaran TV

10,00

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS (n = 183)

3.

Identifikasi peran kelompok tani dalam penyebaran informasi teknologi
usahatani padi
Kelompok tani merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani untuk
meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani (Drajat,
2011). Dalam aliran pengetahuan informasi yang bersumber dari hasil
peneltian yang disampaikan penyuluh, petani dan kelompok tani diposisikan
sebagai penerima dan pengguna teknologi. Peran kelompok tani adalah
menggerakkan anggotanya dalam mengadopsi teknologi yang telah menjadi
milik umum sehingga menjadi masukan bagi lembaga penelitian untuk
menumbuhkan teknologi menjadi usaha komersial (Simatupang, 2004).
Sehingga menjadi jelas bahwa kelompok tani sebagi barometer keberhasilan
suatu inovasi teknologi dengan keberhasilan umpan balik adopsi kelompok
kepada pihak penyedia teknologi untuk melanjutkan teknologi ke tahap
inovasi yang lebih maju
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Tabel 5 menunjukan bahwa hasil identifikasi terhadap peran kelompok tani
dalam penyebaran informasi teknologi di tiga kabupaten adalah penting, lebih
dari 80% petani mengatakan kelompok tani penting terutama di Kecamatan
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan Kecamatan Widarijaksa petani 100%
menjawab penting. Namun ada beberapa petani yang masih ragu dan
menganggap kelompok tani tidak penting.
Berperan penting sebagai sumber informasi, kelompok tani juga
diarahkan pada peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan
agribisnis, penguatan kelompoktani menjadi organisasi petani yang kuat
dan mandiri yang dicirikan antara lain adanya pertemuan anggota/pengurus
yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan. Pertemuan
rutin yang diselenggarakan secara berkala bertujuan untuk jalinan kerjasama
antar anggota dan antar kelompok dan kerjasama  dengan pihak lain, sumber
informasi teknologi bagi para anggotanya, dan pemupukan modal usaha dari
iuran anggota atau penyisihan hasil usaha kelompok (Zainal, 2012).
Selanjutnya pada Tabel 5 terlihat bahwa di Kabupaten Sukoharjo
terutama di Kecamatan Polokarto sebesar 55,17% petani tidak pernah
mengikuti pertemuan rutin kelompok. Berbeda dengan pernyataan sebelumnya
bahwa peran kelompok tani penting namun pada kenyataanya sebagian besar
tidak pernah mengikuti pertemuan rutin. Di Kecamatan Mojolaban pertemuan
kelompok 1 – 3 kali, yang tertinggi pertemuan sebanyak 2 kali yaitu 53,57%.
Tabel 5. Identifikasi peran kelompok tani dalam penyebaran informasi teknologi
usahatani padi
Uraian
Kec. Polokarto
(n=32)

Kabupaten
Sukoharjo
Kec.
Kec.
Mojolaban Jaken
(n=30)
(n=31)

Kabupaten Pati
Kec.
Wedarijaksa
(n=31)

Peran kelompok tani
Penting
90,32
100,0
83,33
Ragu-ragu
3,23
6,67
Tidak penting
6,45
10,00
Pertemuan rutin kelompok dalam sebulan/selapanan
3 kali
3,57
2 kali
53,57
1 kali
44,83
42,86
63,33
Tidak pernah
55,17
36,67
Sumber : Data Primer diolah

Kec.
Tersono
(n=29)

Kabupaten
Batang
Kec.
Reban
(n=30)

100
-

93,10
6,90
-

80,00
3,33
16,67

13,33
23,33
63,33
-

60,0
40,0

7,69
53,85
34,62

Di Kecamatan Jaken kabupaten Pati, hasil identifikasi bahwa pertemuan
rutin 1 kali satu bulan memiliki prosentase tertinggi sebesar 63,33%, namun
sebesar 36,67% petani tidak pernah mengikuti pertemuan. Di Kecamatan
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Widarijaksa pertemuan rutin diadakan 1-3 kali sebulan. Petani yang
mengadalan pertemun 1 kali sebulan sebesar 63,33% sedangkan sisanya
melakukan pertemuan 2-3 kali dalam sebulan.
Di Kabupaten Batang petani yang mengikuti pertemuan rutin satu kali
dalam sebulan di Kecamatan Tersono sebesar 60% dan di Kecamtan Reban
sebesar 53,85%, sedangkan yang tidak pernah mengikuti pertemuan rutin
dikecamatan Tersono sebesar 40% dan di Kecamatan Reban sebesar 34,62%.
Terkait senjang hasil produktivitas di Kecamatan Polokarto Kabupaten
Sukoharjo hasil identifikasi dapat dilihat bahwa peran kelompok tani dan ada
tidaknya pertemuan rutin tidak mempengaruhi produktivitas. Jumlah petani
yang tidak mengikuti pertemuan rutin lebih besar dari yang sering mengikuti,
namun produktivitas padi tertinggi di tingkat Propinsi.
4.

Identifikasi respon petani sebagai anggota kelompok tani dalam
menyikapi kesepakatan kelompok untuk menerapkan teknologi baru
Hasil identifikasi terhadap respon petani dalam menyikapi kesepakatan
kelompok dapat dilihat pada tabel 6. Di Kabupaten Sukoharjo jumlah petani
yang tidak mengikuti kesepakatan kelompok baik dengan mengemukakan
pendapat dan tidak, lebih besar daripada petani yang mengikuti kesepakatan
kelompok. Di Kecamatan Polokarto, petani yang tidak mengikuti
kesepakatan dengan mengemukakan keberatan menerapkan teknologi baru
sebesar 36,67%, sedangkan petani yang tidak mengikuti kesepakatan tanpa
mengemukakan keberatan sebesar 30%. dan Kecamatan Mojolaban, petani
yang keberatan dan tidak mengikuti kesepakatan sebesar 40%, sedangkan
yang tidak mengemukakan keberatan dan tidak mengikuti kesepakatan
sebesar 30%. Di Kabupaten Sokoharjo, baik di Kecamatan Polokarto dan
Kecamatan Mojolaban lebih dari 60% petani tidak mengikuti kesepakatan
yang dibuat oleh kelompok tani.
Berbeda dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Batang, persentase hasil
identifikasi respon petani terhadap kesepakatan kelompok dalam penerapan
teknologi hampir sama antara Kabupaten Pati dan Kabupaten Batang. Petani
yang mengikuti kesepakatan tanpa mengemukakan keberatan persentasenya
paling tinggi ditingkat kecamatan maupun kabupaten di Kabupaten Pati dan
Batang. Persentase tertinggi berikutnya yaitu petani yang mengemukakan
pendapat namun masih mengikuti kesepakatan kelompok. Di Kabupaten Pati
dan Batang persentase petani yang mengikuti kesepakatan petani lebih besar
dari 60% baik petani yang keberatan maupun yang tidak keberatan. Namun di
kedua kabupaten tersebut masih ada petani yang tidak mengikuti kesepakatan
walaupun persentasenya kecil.
Dalam sebuah kelompok, komunikasi dalam kelompok efektif bila
setiap anggota kelompok terlibat dan mengemukakan pendapat. Menurut
Rakhmat dalam Riyanto (2011) menyatakan bahwa keefektifan kelompok
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dapat diidentifikasi melalui karakteristik kelompok: (1) ukuran kelompok, (2)
jaringan komunikasi, (3) hubungan antar kelompok, dan (4) kepemimpinan.
Jumlah anggota kelompok mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok.
Menurut Saleh (2010) bahwa semakin besar jumlah anggota kelompok akan
ada kemungkinan anggota yang kurang berpartisipasi aktif terutama dalam
penyampaian gagasan secara lisan. Jumlah anggota kelompok yang sedikit
akan mempermudah pertukaran informasi antar anggota kelompok. Kelompok
juga akan lebih mudah dikendalikan sehingga komunikasi transaksional
dapat berlangsung dengan baik. Gangguan dalam komunikasi akan semakin
sedikit karena penyampaian informasi cenderung akan lebih efektif. Hal ini
memungkinkan informasi-informasi mengenai inovasi mudah diserap dan
mempermudah tercapainya kesepakatan.
Tabel 6. Identifikasi respon petani sebagai anggota kelompok tani dalam
menyikapi kesepakatan kelompok untuk menerapkan teknologi baru
(%)
Kabupaten Sukoharjo
Respon petani

Kabupaten Pati

Kabupaten
Batang

Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Polokarto Mojolaban Jaken Wedarijaksa Tersono Reban
(n=32)
(n=30)
(n=31)
(n=31)
(n=29) (n=30)

Mengemukakan keberatan
menerapkan teknologi baru dan
tidak mengikuti kesepakatan

36,67

40,00

15,38

13,79

6,90

7,41

Mengemukakan keberatan
menerapkan teknologi baru
namun mengikuti kesepakatan

23,33

20,00

23,08

34,48

17,24

25,93

Tidak mengemukakan keberatan
menerapkan teknologi baru
namun tidak mengikuti
kesepakatan

30,00

30,00

-

6,90

10,34

7,41

Tidak mengemukakan keberatan
menerapkan teknologi baru dan
mengikuti kesepakatan

10,00

10,00

61,54

44,83

65,52

48,15

Keterangan :
Sumber : Data Primer diolah

5.

Identifikasi penilaian petani terhadap peran penyuluh dalam penyebaran
informasi teknologi usahatani padi
Keberhasilan penyebaran suatu teknologi tidak terlepas dari peran penyuluh
yang menjalankan fungsinya sebagai agen pembaharu. Van den Ban dan
Hawkins (1999) mengemukakan bahwa peranan utama penyuluhan di banyak
negara pada masa lalu dipandang sebagai alih teknologi dari peneliti ke
petani, namun sekarang peranan penyuluhan lebih dipandang sebagai proses
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membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah
pilihan bagi mereka, dan dengan cara menolong mereka mengembangkan
wawasan mengenai konsekuensi dari masing-masing pilihan itu.
Penyuluhan merupakan sebuah proses dalam menyampaikan suatu
informasi, tidak semua orang yang menyampaikan informasi atau seorang
penyuluh dapat berhasil dalam menyampaikan sebuah informasi yang
diinginkan. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam
penyampain informasi. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi dari penerima
informasi. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang penting, namun
sering dikesampingkan dan konotasinya negatif, karena dianggap mencari
kesalahan, kegagalan dan kelemahan dari suatu kegiatan penyuluhan
pertanian. Sebenarnya evaluasi harus dilihat dari segi manfaatnya sebagai
upaya memperbaiki dan penyempurnaan program/kegiatan penyuluhan
pertanian sehingga lebih efektif, efisien dan dapat mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Evaluasi penyuluhan pertanian dapat digunakan untuk
memperbaiki perencanaan kegiatan/program penyuluhan, dan kinerja
penyuluhan, mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan,
membandingkan antara kegiatan yang dicapai dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Evaluasi merupakan kegiatan yang meliputi pengukuran dan
penilaian. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan
ukuran tertentu dan bersifat kuantitatif. Penilaian adalah kegiatan mengambil
keputusan untuk menentukan sesuatu berdasarkan kriteria baik buruk dan
bersifat kualitatif.
1). Intensitas penyuluhan/kunjungan ke kelompok tani
Hasil identifikasi menurut penilaian petani terhadap intensitas
penyuluhan/kunjungan penyuluh di kelompok tani Kecamatan Polokarto
Kabupaten Sukoharjo bahwa intensitas penyuluh jarang berkunjung bahkan
ada petani yang menilai penyuluh tidak pernah berkunjung. Seperti terlihat
pada Tabel 7 bahwa penyuluh hanya perkunjung 2-3 bulan sekali (46,67%)
dan 33,33% penyuluh tidak pernah berkunjung. Kebalikannya di Kecamatan
Mojolaban intensitas penyuluh berkunjung tinggi sebesar 70% petani
mengatakan bahwa penyuluh berkunjung 2 kali per bulan. Di Kabupaten
Pati intensitas penyuluh berkunjung tertinggi menurut petani adalah 1 kali
dalam sebulan (41,38%) di Kecamatan Jaken, kemudian menurut petani
yang mengatakan tidak pernah datang sebesar 34,48% dan di Kecamatan
Widarijaksa petani mengatakan penyuluh selalu berkunjung ke petani
walaupun intensitasnya berbeda dari yang sebulan 2 kali sampai penyuluh
yang datang 1 kali dalam 2-3 bulan. Hasil identifikasi di Kabupaten Batang, di
wilayah dengan produktivitas padi tertinggi, persentase kunjungan penyuluh
2-3 bulan sekali menurut petani adalah yang tertinggi (50%) dan masih ada
petani yang belum pernah dikunjungi penyuluh sebesar 25%. Di Kecamatan
Reban, sebesar 48,15% penyuluh berkunjung ke kelompok tani sebulan sekali,
sedangkan 33,33% menurut petani tidak penah melakukan penyuluhan.

Prasetyo dan Wulanjari : Identifikasi Penyebaran Informasi Teknologi Padi di....

1307

Terkait senjang hasil dapat kita lihat pada Tabel 7 bahwa intensitas
penyuluhan/kunjungan penyuluh ke kelompok tani cukup tinggi terutama
di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Kehadiran penyuluh 2 kali
dalam sebulan dapat diartikan bahwa semakin sering kehadiran penyuluh ke
kelompok tani maka petani akan sering memperoleh informasi teknologi.
Sedangkan di Kabupaten Batang intensitas kunjungan penyuluh/penyuluhan
dapat dikatakan jarang baik di Kecamatan Tersono maupun Kecamatan
Reban.
2). Sifat penyampaian informasi
Hanafi (1986) menyatakan bahwa penyuluh pertanian berfungsi sebagi
mata rantai, penghubung antara dua sistem sosial, yaitu pemerintah /dinas
lingkup pertanian dengan masyarakat tani. Disamping itu peranan penyuluh
sebagai guru pertanian, penasehat, penganalisis dan sebagai organisatoris,
serta sebagai kawan yang memberi dorongan bekerja (Mosher, 1968).
Dalam era baru pertanian, penyuluh lapangan dituntut untuk memiliki fungsi
paling tidak dalam tiga hal yaitu transfer teknologi (technology transfer),
fasilitasi (facilitation) dan penasehat (advisory work). Untuk mendukung
fungsi-fungsi tersebut, penyuluh pertanian lapangan mestinya juga menguasai
dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Hasil identifikasi terhadap sifat penyampaian informasi yang dilakukan
oleh penyuluh menurut petani lebih dari 50% penyuluh di Kabupaten
Sukoharjo, Pati dan Batang.dapat menyampaikan dengan jelas dan sesuai.
Namun masih ada pula penyuluh yang cara penyampaiannya jelas namun
tidak sesuai dengan penerapan teknologi yang seharusnya disampaikan.
Di kabupaten Pati menurut petani sebesar 31,03% ada penyuluh yang
penyampaiannya tidak jelas dan tidak sesuai, hal tersebut ada pula di
Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Batang namun persentasenya kecil.
3). Dasar pertimbangan penyuluh dalam penyampaian informasi
Dalam menyampaikan informasi penyuluh mempunyai sumber sebagai
dasar pertimbangan untuk penyuluhan. Ada beberapa sumber yang dijadikan
untuk pertimbangan antara lain program pemerintah, kebutuhan petani,
komoditas unggulan, program swasta, komoditas strategis dan komoditas
andalan. Dari hasil identifikasi di Kabupaten Sukoharjo dasar pertimbangan
melakukan penyuluhan adalah kebutuhan dari petani, di Kecamatan
Mojolaban sebesar 73,33% sedangkan di Kecamatan Polokarto 46,67%.
Pertimbangan penyuluh berikutnya yaitu program pemerintah. Di Kabupaten
Pati sebesar 52,61% (Kecamatan Widarijaksa) penyuluh menyampaikan
informasi berdasarkan program dari pemerintah. Di Kecamatan Jiken
62,96% penyuluh manampaikan berdasarkan kebutuhan petani. Sama dengan
Kabupaten Sukoharjo, di Kabupaten Batang pertimbangan kebutuhan petani
sebagai dasar penyampaian informasi (Kecamatan Tersono (62,54%) dan
Kecamatan Reban (72,73%).
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Tabel 7. Identifikasi penilaian petani terhadap peran penyuluh dalam penyebaran
informasi teknologi usahatani padi (%)
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten Pati
Sukoharjo
Batang
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Mojolaban Jaken Wedarijaksa Tersono Reban
(n=30)
(n=31)
(n=31)
(n=29) (n=30)
Intensitas penyuluhan/kunjungan ke kelompok tani
2 kali per bulan
70,00
13,79
36,67
4,17
7,41
1 kali per bulan
20,00
13,33
41,38
30,00
20,83 48,15
2-3 bulan sekali
46,67
16,67
10,34
33,33
50,00 11,11
Tidak pernah
33,33
34,48
25,00 33,33
Sifat penyampaian informasi
Jelas dan sesuai
93,33
89,66
51,72
78,57
73,08 72,73
Jelas tetapi tidak sesuai
3,33
10,34
17,24
21,43
26,92 18,18
Tidak jelas dan tidak sesuai
3,33
31,03
9,09
Dasar pertimbangan penyuluh dalam penyampaian informasi
Program pemerintah
44,83
26,67
37,04
51,61
23,08 27,27
Kebutuhan petani
48,28
73,33
62,96
19,35
61,54 72,73
Komoditas unggulan
6,90
25,81
15,38
Program swasta
Komoditas strategis
3,23
Komoditas andalan
Uraian
Kec. Polokarto
(n=32)

Sumber : Data Primer diolah

KESIMPULAN
Sumber informasi terkait teknologi padi yang tertinggi adalah berasal dari
penyuluh/BPP. Peran penyuluh/BPP menonjol di kecamatan yang memiliki
produktivitas padi rendah. Kontak tani juga berperan penting sebagai sumber
informasi untuk para petani. Bentuk informasi yang diminati petani di Kabupaten
Sukoharjo dan kabupaten Pati yaitu temu lapang, sedangkan Kabupaten Batang
menginginkan penjelasan langsung. Peran kelompok tani dalam penyebaran
informasi teknologi menurut petani penting, namun ada beberapa petani yang
masih ragu dan menganggap kelompok tani tidak penting..
Di Kabupaten dengan produktifitas padi tertinggi respon petani sebagai
anggota kelompok tani dalam menyikapi kesepakatan menerapkan teknologi baru
sebagian besar tidak mengikuti kesepakatan yang dibuat oleh kelompok tani.
Sedangkan di Kabupaten Pati dan Batang petani yang mengikuti kesepakatan
kelompok tani dan tidak keberatan lebih dari 60%.
Penilaian petani terhadap a) Intensitas dilapangan bahwa penyuluhan/
kunjungan penyuluh ke kelompok tani cukup tinggi terutama di Kecamatan
Mojolaban. Namun di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo intensitas
penyuluh jarang perkunjung bahkan ada petani yang mengatakan penyuluh
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tidak pernah berkunjung. Di Kabupaten Batang intensitas kunjungan penyuluh/
penyuluhan di Kecamatan Tersono maupun Kecamatan Reban dapat dikatakan
jarang. b) Sifat penyampaian informasi yang dilakukan oleh penyuluh menurut
petani lebih dari 50% dapat menyampaikan dengan jelas dan sesuai. Namun masih
ada pula penyuluh yang cara penyampaiaannya jelas namun tidak sesuai dengan
penerapan teknologi yang seharusnya disampaikan. c) Dasar pertimbangan
melakukan penyuluhan adalah kebutuhan dari petani, pertimbangan berikutnya
yaitu program pemerintah.
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ABSTRAK
Luas lahan sawah Kabupaten Batubara mengalami pengurangan setiap tahunnya
(2,66% tahun 2015), hal ini disebabkan semakin banyaknya alih fungsi lahan. Alih
fungsi lahan sawah menjadi komoditas non padi akan menjadi ancaman serius
bagi pencapaian ketahanan pangan khususnya Provinsi Sumatera Utara dan juga
nasional. Seperti diketahui bahwa kabinet Kerja telah menetapkan Swasembada
Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai harus dicapai dalam
waktu 3 (tiga) tahun. Target produksi padi yang ditetapkan pemeritah untuk tahun
2015 adalah sebesar 73.4 juta ton GKG dan tahun 2016 naik menjadi 76 juta ton
GKG. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ancaman dan
faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di Kabupaten Batubara,
Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif.
Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung
(observasi) dan wawancara mendalam (indept interview). Data sekunder diperoleh
melalui informasi dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), aparat desa, Dinas
Pertanian Kabupaten Batubara, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
(BKP3) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh diidentifikasi dan
dianalisis secara kuantitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
konversi lahan sawah di Kabupaten Batubara terjadi setiap tahunnya (tahun
2012:4,94%, tahun 2013:3,34%, tahun 2014: 0,31% dan tahun 2015: 2,66%)
atau sebesar 10,85% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2011-2015) sehingga
mengakibatkan terjadinya konversi beras (tahun 2012:6,74%, tahun 2013:18,09%, tahun 2014: 3,85% dan 2015: 4,53%). Faktor penyebab berkurangnya
lahan adalah karena petani alih komoditas dari tanaman padi menjadi tanaman
hortikultura (cabe merah dan semangka) dengan nilai ekonomi (land rent) yang
lebih tinggi dibandingkan padi, kondisi sarana irigasi tidak memadai, peran
sponsor produk sarana produksi pertanian untuk hortikultura yang terlalu aktif dan
kebijakan pemerintah mengembangan komoditas padi kurang konsisten. Untuk
mengendalikan konversi lahan maka perlu dilakukan sosialisasi dan implementasi
peraturan-peraturan yang melarang alih fungsi lahan. Perlu adanya kebijakan
berupa komitmen dari pemerintah dan stakeholder terkait terhadap pengembangan
komoditas tanaman padi menjadi skala prioritas.
Kata kunci :konversi lahan, lahan sawah, ketahanan pangan, kabupaten batubara,
sumatera utara
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ABSTRACT
Batubara wetland area reduced annually (2.66%), this is due to the increasing
number of land conversion. Rather wetland function becomes non-rice
commodities will be a serious threat to the achievement of North Sumatera
Province and national food security. The working Cabinet has set a Sustainable
and Self-Sufficient of Rice Corn and Soybeans should be achieved within three
(3) years. Rice production target which has been set by goverment for 2015 is
73.4 million tons of GKG and in 2016 increased to 76 million tonnes of paddy.
The study was conducted to analyze the threats and factors affecting wetland
conversion in Batubara District, North Sumatra Province. Data and information
collected by direct observation (observation) and in-depth interviews (indept
interview). Secondary data were obtained from the information of Agricultural
Extension (PPL), Village officials, Batubara District Dept of Agriculture, Agency
for Food Security and Agricultural Extension (BKP3) and the Central Statistics
Agency (BPS). The data obtained are identified and analyzed quantitative and
descriptive. The results showed that the wetland conversion in Batubara District
occured each year (2012: 4.94%, 2013: 3.34%, 2014: 0.31% and 2015: 2.66%)
or by 10.85% in the last 5 years (2011-2015) that resulted in the conversion of
rice (2012: 6.74%, 2013: -18.09%, 2014: 3.85% and 2015: 4.53%). Factors that
cause decreasing of wetland area is that farmer change the commodity of rice
plants into horticultural crops (red pepper and watermelon) with higer economic
value (land rent) than rice, conditions of inadequate irrigation facilities, the role of
sponsor products means of agricultural production overactive government policy
and develop paddy less consistent. In order to control the conversion of land, it is
necessary to disseminate and implement regulations that prohibit land conversion.
There needs to be a commitment from the government’s policy and relevant
stakeholders on the development of the rice crop commodities become priorities.
Keywords: conversion, wetland, food security.
PENDAHULUAN
World Health Organization mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan
pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kabinet Kerja telah menetapkan Swasembada
Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai harus dicapai dalam
waktu 3 (tiga) tahun. Target produksi padi yang ditetapkan pemeritah untuk tahun
2015 adalah sebesar 73.4 juta ton GKG dan tahun 2016 naik menjadi 76 juta ton
GKG. Batubara merupakan salah satu kabupaten utama di Provinsi Sumatera
Utara yang menjadi sentra padi di Indonesia, sehingga produksi padi di Kab.
Batubara cukup memberikan sumbangan terhadap pencapaian swasembada padi
di Indonesia.
Komoditas utama pertanian di Kabupaten Batubara adalah tanaman padi.
Salah satu indikator peningkatan produksi padi dapat dilihat dari Luas areal panen
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dan produktifitas tanaman. Kabupaten Batubara masuk dalam 5 besar kabupaten
yang memberi andil dalam memenuhi kebutuhan pangan di Provisi Sumatera
Utara dari 33 kabupaten yang ada. Produksi padi sawah (GKP) Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2014 adalah sebesar 3.490.516 ton dan 173.840,40 ton (5,1%) dari
Kabupaten Batubara. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Batubara mempunyai
peranan dalam mendukung ketahanan pangan di Sumatera Utara. Produksi padi
Provisi Sumatera Utara masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Produksi padi masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara Tahun 2014.
Kabupaten/Kota
Kabupaten
1. N i a s
2. Mandailing Natal
3. Tapanuli Selatan
4 . Tapanuli Tengah
5. Tapanuli Utara
6. Toba Samosir
7. Labuhanbatu
8. A s a h a n
9. Simalungun
10.D a i r i
11.K a r o
12.Deli Serdang
13.L a n g k a t
14.Nias Selatan
15.Humbang Hasundutan
16.Pakpak Bharat
17.Samosir
18.Serdang Bedagai
19.Batu Bara
20.Padang Lawas Utara
21.Padang Lawas
22.Labuhanbatu Selatan
23.Labuhanbatu Utara
24.Nias Utara
25.Nias Barat
Kota
71.S i b o l g a
72.Tanjung Balai
73.Pematang Siantar
74.Tebing Tinggi
75.M e d a n
76.B i n j a i
77.Padang Sidimpuan
78.Gunung Sitoli
Sumatera Utara

Luas Panen
(ha)

Produksi (ton)

Rata-rata Produksi
(kw/ha)

6.573
37.918
29.651
26.662
23.106
24.067
27.756
18.263
74.946
14.975
15.407
79.741
80.289
20.337
17.577
2.588
8.303
71.789
34.926
17.873
13.682
662
19.653
2.009
2.012

20.177
180.813
144.524
121.199
113.903
136.362
121.715
102.448
436.678
80.953
87.118
448.479
405.957
88.440
85.493
105.536
43.239
394.978
181.590
72.983
57.602
2.982
92.494
5.714
6.126

30,70
47,69
48,74
45,46
49,30
56,66
43,85
56,10
58,27
54,06
56,54
56,24
50,56
43,49
48,64
40,71
52,08
55,02
51,99
40,83
42,10
45,05
47,06
28,44
30,45

266
3.615
769
3.552
3.962
10.752
3.663
697.344

1.224
19.638
3.683
17.098
19.707
53.034
14.253
3.571.141

46,03
54,32
48,14
49,32
49,32
38,91
34.62

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (2014).
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Dalam rangka mencapai swasembada pangan dan swasembada berkelanjutan
ada berbagai persoalaan yang dihadapi. Seperti diketahui bersama, pertanian
merupakan sektor penyedia pangan yang tidak akan pernah lepas dari berbagai
persoalan, baik persoalan ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan persoalan
kebijakan politik mengingat pangan merupakan kebutuhan pokok penduduk,
terutama di Indonesia. Terkait dengan upaya mewujudkan swasembada pangan
khususnya padi ada banyak faktor yang perlu mendapat perhatian diantaranya
adalah perubahan iklim global, adanya alih fungsi lahan pertanian, kesuburan
tanah yang menurun, ketersediaan air yang tidak mencukupi, jaringan irigasi yang
rusak, kekurangan tenaga kerja petani, serangan hama dan penyakit, dll.
Upaya pemenuhan kebutuhan pangan (swasembada) dapat terwujud dengan
adanya dukungan ketersediaan lahan pertanian dan optimalisasi pemanfaatan
bahan pangan lokal (Triana, Hamidi et. al, 2010). Sebagai salah satu lumbung
padi di Sumatera Utara, pada kenyataannya luas lahan sawah Kabupaten Batubara
mengalami pengurangan setiap tahunnya, hal ini disebabkan semakin banyaknya
alih fungsi lahan. Tahun 2015 lahan sawah Kabupaten Batubara seluas 17.245
ha, sedangkan pada tahun 2014 seluas 17.773 ha (BPS, 2015). Artinya terjadi
konversi lahan sawah sebesar 2,66%. Disisi lain kebutuhan pangan terutama beras
terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan
perkembangan industri pengolahan bahan baku dari beras.
Alih fungsi lahan sawah menjadi komoditas non padi akan menjadi ancaman
serius bagi pencapaian ketahanan pangan nasional. Berbagai faktor penyebab
terjadinya alih komoditas yang menyebabkan tanaman padi tidak lagi menjadi
primadona bagi sebagian petani. Penelitian dilakukan untuk menganalisis ancaman
dan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah terhadap ketahanan
pangan di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2015, di Kabupaten
Batubara, Propinsi Sumatera Utara. Penelitian merupakan penelitian deskriptif
eksploratif dengan pengambilan sample secara purpose sampling. Pengumpulan
data primer dan informasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung (observasi)
dan wawancara mendalam (indept interview). Data sekunder diperoleh melalui
informasi dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), aparat desa, Dinas Pertanian
Kabupaten Batubara, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKP3)
dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh diidentifikasi dan dianalisis
secara kuantitatif dan deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Kabupaten Batubara
Kabupaten Batubara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera
Utara yang baru terbentuk pada tahun 2007 hasil pemekaran dari Kabupaten
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Asahan. Kabupaten Batubara berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara
yang berbatasan dengan Selat Malaka. Luas Kabupaten Batubara adalah 90.496
ha yang terdiri dari 7 kecamatan serta 151 desa/kelurahan defenitif. Wilayah
Kabupaten Batubara di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serdang
Bedagai, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Asahan, di sebelah
Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan sebelah Timur berbatasan
dengan Selat Malaka (Gambar 1). Jumlah penduduk tahun 2014 adalah 396.479
jiwa (199.508 laki-laki dan 196.971 perempuan). Penduduk didominasi oleh etnis
Melayu kemudian diikuti Jawa dan Batak. Mata pencaharian utama masyarakat
adalah sebagai petani dan sektor pertanian merupakan salah satu bagian penting
dalam perekonomian masyarakat setempat.

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Batubara (Pemerintah kab. Batubara, 2013)
Kondisi Umum Lahan Sawah Kabupaten Batubara
Berdasarkan jenis pengairannya, lahan sawah di Kabupaten Batubara terdiri
dari lahan sawah irigasi seluas 14.999 ha dengan luasan terbesar di Kecamatan
Air Putih, tadah hujan seluas 2131 ha dan rawa pasang surut seluas 115 ha. Luas
lahan sawah berdasarkan jenis pengairan masing-masing kecamatan dapat dilihat
pada Tabel 2.
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Tabel 2. Luas Lahan Sawah menurut jenis pengairan masing-masing kecamatan
di Kabupaten Batubara Tahun 2015.
Tadah
Rawa Pasang Surut
Hujan
Sei Balai
2 020
129
Tanjung Tiram
335
400
115
Talawi
764
554
Lima Puluh
3 931
30
Air Putih
4 254
40
Sei Suka
1 421
130
Medang Deras
2 274
1 017
Jumlah
14.999
2 131
115
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara (2015)
Kecamatan

Irigasi

Rawa
Lebak

Jumlah
-

1 999
850
1 489
3 939
4 450
1 565
3 424
17.716

Konversi Lahan Sawah Kabupaten Batubara
Beras merupakan bahan pangan utama bangsa Indonesia sehingga
menyebabkan beras menjadi komoditas strategis dan bahkan politis. Kondisi
ketersediaan beras bahkan dapat memicu adanya konflik sosial di masyarakat.
Beberapa tahun terakhir, keberlanjutan sektor pertanian–tanaman pangan tengah
dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan sawah yang terus menyusut
akibat konversi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian maupun perkebunan
dan hortikultura yang terjadi secara masif. Hal ini menyebabkan daerah yang
selama ini merupakan sentra produksi beras terus menurun seiring dengan
terjadinya alih fungsi lahan.
Keragaan perubahan lahan sawah di Kabupaten Batubara dapat dilihat pada
Tabel 3. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengurangan lahan sawah

dalam lima tahun terakhir (tahun 2011–2015) telah terjadi seluas 2.098 ha.
Simatupang dan Irawan (2002) menyatakan bahwa konversi lahan pertanian
tidak terhindari antara lain, karena: (1) pembangunan berlangsung pesat
dan jumlah penduduk terus meningkat terutama di daerah yang langka
lahan, (2) mekanisme pasar disebabkan oleh rante ekonomi lebih rendah
pada sektor tanaman pangan dari permintaan di luar tanaman pangan.
Tabel 3. Luas sawah dan konversi lahan sawah masing-masing kecamatan di
Kabupaten Batubara lima tahun terakhir (2011-2015).
Kecamatan
Sei Balai
Tanjung Tiram
Talawi
Lima Puluh
Air Putih
Sei Suka
Medang Deras
Jumlah
Konversi Lahan (%)

2011
1 870
1 850
1 819
4 079
4 818
1 585
3 322
19 343

2012
1 870
850
1 620
4 323
4 818
1 585
3 322
18 388
4,94

Tahun
2013
1 870
850
1 489
3 938
4 499
1 565
3 517
17 728
3,34

2014
1 999
850
1 489
3 939
4 450
1 565
3 424
17 716
0,32

2015
2 035
850
1 283
3 961
4 294
1 551
3 271
17 245
2,66

Sumber : BPS Kab. Batubara, 2016.
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Konversi lahan sawah akan berdampak langsung terhadap penurunan
produksi padi yang selanjutkan akan berpengaruh terhadap ketersediaan beras
untuk konsumsi. Keragaan produksi dan konversi beras Kabupaten Batubara dapat
dilihat pada Tabel 4. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hanya pada tahun
2012 tidak terjadi konversi produksi beras, walaupun pada Tabel 3 menunjukkan
bahwa tahun 2012 juga mengalami konversi lahan sawah sebesar 4,94%. Hal ini
dimungkinkan terjadi karena adanya peningkatan produktivitas padi pada tahun
2012.
Tabel 4. Produksi Padi Sawah (ton), produksi beras (ton) dan konversi beras
Kabupaten Batubara lima tahun terakhir (2011-2015).
Kecamatan
Sei Balai

Tahun
2010

2011

2012

2013

2014

18 334.61

18 251

18 714

15 209

19 179.90

6 009.1

5 839

5 244

4 714

4 606.56

Talawi

15 978.8

23 063

14 175

10 153

14 954.73

Lima Puluh

36 745.0

39 873

71 255

64 486

46 842.88

Air Putih

43 186.2

36 623

32 035

44 104

46 559.88

Sei Suka

21 194.9

9 076

14 357

13 601

14 103.60

Medang Deras

30 053.0

27 648

33 612

29 830

28 293.20

171 461.6

160 374

189 392

Tanjung Tiram

Jumlah
Produksi Beras *)
Konversi Produksi Beras *)
Persentase Konversi Produksi
Beras *)

182 097 173 841.40

107 575,01 100 618,65 118 824, 54 114 247,66 109 068,09
6 956,36 (18 205,89)
6,47

-18,09

4 576,88

5 179,56

3,85

4,53

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Batu Bara
Keterangan: *) diolah dari data Dinas Pertanian Kabupaten Batubara: Konversi produksi gabah ke
beras 62,74%

Alih fungsi lahan sawah menjadi komoditas non padi seperti cabe merah dan
semangka di Kabupaten Batubara terjadi secara sporadis dan bersifat progresif.
Alih fungsi lahan paling banyak terjadi di Kecamatan Lima Puluh dan Air Putih
Berdasarkan hasil wawancara dengan petani setempat, alasan mereka beralih ke
komoditas cabe merah dan semangka adalah coba-coba atau untuk mendapat
peruntungan. Apabila dari hasil coba-coba tersebut ternyata hasil dari komoditas
non padi memiliki nilai ekonomi lebih menguntungkan dibandingkan komoditas
padi maka informasi ini akan menyebar kepetani lainnya di berbagai lokasi dengan
wilayah yang lebih luas dalam waktu singkat. Apabila hal ini terjadi maka luasan
lahan sawah akan terus berkurang. Alih fungsi lahan dilakukan oleh petani dengan
skala kepemilikan lahan sawah yang kecil (rata-rata 0,4 ha/KK). Luas lahan sawah
yang digunakan menjadi komoditas non padi seperti cabe merah dan semangka di
Kabupaten Batubara Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Luas lahan sawah yang digunakan menjadi komoditas non padi masingmasing kecamatan di Kabupaten Batubara Tahun 2014.
Kecamatan
Sei Balai

Luas Lahan (ha)
Cabe Merah

Produksi (ton)

Semangka

Cabe Merah

Semangka

6

65

562

17 905

10

-

1 823

-

-

5

-

2 360

1 499

563

4 801

122 148

Air Putih

613

163

-

33 728

Sei Suka

369

1

975

215

24

62

-

15 949

2 521

859

8 161

192 305

Tanjung Tiram
Talawi
Lima Puluh

Medang Deras
Jumlah
Sumber : BPS (2014)

Alih fungsi lahan sawah menjadi komoditas non padi sebagian dipicu
keadaan irigasi dan drainase yang kurang baik/mendukung. Petani beralasan
air tidak mencukupi untuk bercocok tanam padi sehingga beralih ke komoditas
semangka. Proses ini menghasilkan spot-spot diantara areal persawahan. Hal ini
berpengaruh terhadap petani yang lainnya cenderung memberakan/membiarkan
lahan sawahnya tidak produktif karena apabila bertahan bertanam padi diantara
tanaman semangka terjadi gagal panen karena padi menjadi mudah terserang hama
dan faktor eksternal lainnya. Apabila hal ini dibiarkan terjadi maka petani akan
terus beralih komoditas dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Akibatnya tidak ada
komoditas prioritas yang pasti dan tidak jarang menyebabkan konflik dilapangan.
Terjadinya alih fungsi lahan sawah terhadap komoditas non padi berdampak
langsung terhadap penurunan produksi padi dan ketahanan pangan, di satu sisi
setiap daerah memiliki peran untuk mendukung ketahan pangan naisonal.
Kebijakan pemerintah dan stakeholder terkait sangat diharapkan untuk
mengatur strategi dengan pengaturan komoditas prioritas yang dipertahankan
sehingga tidak bertolak belakang dengan kebijakan lainnya di lahan yang
sama. Peraturan daerah Bupati Kabupaten Batubara Nomor 10 Tahun 2014
tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah ada. Pada
Perda ini, pasal 58 dijelaskan bahwa setiap orang yang memiliki hak atas tanah
yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan mencegah kerusakan irigasi. Tetapi
dilapangan belum berjalan sebagaimana mestinya, di berbagai desa lahan sawah
dengan irigasi yang mencukupi masih difungsikan untuk komoditas selain padi.
Undang–undang No.18/2012 tentang Pangan, mengamanatkan untuk
memenuhi kebutuhan pangan sampai tingkat perseorangan. Hal tersebut dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,
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bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan
dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara
berkelanjutan. Dari hasil observasi lapang, diketahui bahwa kondisi sawah banyak
yang beralih kekomoditas non padi. Walaupun Perda dan UU sudah ada tetapi dalam
implementasinya belum efektif. Insentif ekonomi yang tertuang dalam PP tersebut
masih dalam tataran normatif sehingga relatif sulit untuk diimplementasikan
di lapangan. Hal ini akan terus menjadi suatu ancaman terhadap ketersediaan
pangan. Harus ada kebijakan yang tegas yang menerangkan peruntukan sawah
secara prioritas.
Faktor-Faktor Konversi Lahan Sawah di Kabupaten Batubara
Faktor-faktor yang menentukan konversi lahan dikelompokkan menjadi tiga,
yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, dan peraturan pertanahan yang ada (Ilham et
al (2005), hal ini didukung pendapat Witjaksono (2006) yang menyatakan alasan
ekonomi senantiasa melatar-belakangi dan menjadi faktor pendorong terjadinya
konversi lahan pertanian antara lain : a) nilai land rent yang diperoleh dari usaha
pertanian senantiasa lebih rendah dibanding nilai land rent untuk sektor non
pertanian (perumahan, jasa, industri, infrastrukur jalan), b) kesejahteraan petani
yang masih tertinggal, c) kepentingan pemerintah daerah di era otonomi daerah
khususnya terkait penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ada anggapan
sektor pertanian tidak memberikan keuntungan yang signifikan, dan d) lemahnya
fungsi kontrol dan pemberlakuan peraturan oleh lembaga terkait.
Permasalahan alih komoditas padi di lahan sawah merupakan hal yang
rumit dan kompleks, serta terbentuk dari berbagai sebab baik langsung dan tidak
langsung yang terakumulasi dalam waku yang cukup lama. Hasil observasi
dilapangan di Kabupaten Batubara menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan
petani alih komoditas dari tanaman padi menjadi cabe merah dan semangka
adalah: a) Nilai ekonomi (land rent). Petani menilai bahwa nilai yang dihasilkan
dari tanaman padi lebih rendah bila dibandingkan dengan tanaman hortikultura
lainnya. Sebagian kecamatan walaupun kondisi irigasi memadai tetapi petani
tetap beralih komoditas. Hasil penelitian Fahri et al. (2014) menunjukkan
bahwa salah satu faktor yang menyebabkan konversi lahan sawah di Kabupaten
Kampar adalah pendapatan usahatani padi yang lebih rendah. b) Kondisi sarana
dan prasarana yang kurang memadai seperti irigasi dan permodalan. Kondisi
jaringan irigasi yang rusak dan bahkan tidak berfungsi merupakan salah satu
faktor pendorong bagi petani untuk meninggalkan usahatani padi. Kondisi
jaringan irigasi di Kabupaten Batubara sekitar 30% dalam keadaan rusak dan
perlu perawatan dan rehabilitasi. Hasil penelitian Hamdan (2012) di Kabupaten
Seluma Provinsi Bengkulu juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan
terhadap konversi lahan sawah adalah kendala irigasi yang tidak bagus. c)
Sponsor produk sarana produksi pertanian melalui formulator/penyuluh swasta/
swadaya. Formulator sangat agresif dan persuasif untuk mempengaruhi petani
sehingga berani untuk mencoba komoditas non padi dan apabila hasilnya lebih
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menguntungkan maka petani otomatis beralih komoditi. d) Kebijakan pemerintah
kadang berjalan tidak sinkron. Instansi dibidang pertanian memiliki kebijakan
yang berbeda-beda terhadap komoditas yang dikembangkan dilahan yang sama.
Kadang mengorbankan lahan sawah menjadi komoditas non padi seperti saat ini
selain cabe merah dan semangka, belakangan ini sudah mulai berkembang ke
komoditas bawang merah.
Strategi Pengendalian Konversi Lahan Sawah
Upaya pengendalian alih fungsi lahan tidak dapat dilakukan secara
parsial, instan namun harus terkonsep secara sistematis, konfrehensif, holistik
dan berkelanjutan (Fahri, 2015). Perlu dilakukan sosialisasi dan implementasi
peraturan-peraturan yang melarang alih fungsi lahan sawah ke panggunaan lain
serta menindak tegas pelaku konversi seperti yang diamanatkan dalam Undangundang (UU) 41 tahun 2009, demi menjaga stabilitas ketahanan pangan secara
nasional. Undang–undang No.18/2012 tentang memenuhi kebutuhan pangan
dan Peraturan daerah Bupati Kabupaten Batubara Nomor 10 Tahun 2014 tentang
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Khususnya di Kabupaten Batubara, dalam pengendalian konversi lahan sawah
disamping pendekatan low enforcement, perlu didukung pleh peraturan lainnya,
pengawasan dan penerapan sangsi yang adil. Peningkatan kapasitas irigasi seperti
rehabilitasi jaringan irigasi dan introduksi teknologi. Memberdayakan masyarakat,
sehingga terlembaganya nilai- nilai dalam menunjang kebijakan pengendalian alih
fungsi lahan, dan terjadi peningkatan kontribusi lembaga sosial yang ada maupun
respon masyarakat dalam pengendalian konversi lahan (Fahri, 2015). Dan
sangat diperlukan konsistensi pemerintah daerah dalam mengembangkan suatu
komoditas terutama tanaman padi.
KESIMPULAN
Terjadi konversi lahan sawah di Kabupaten Batubara setiap tahunnya (tahun
2012:4,94%, tahun 2013:3,34%, tahun 2014: 0,31% dan tahun 2015: 2,66%)
hal ini menyebabkan terjadinya konversi beras (tahun 2012:6,74%, tahun 2013:18,09%, tahun 2014: 3,85% dan 2015: 4,53%). Faktor penyebab petani alih
komoditas dari tanaman padi menjadi tanaman hortikultura (cabe merah dan
semangka) dengan nilai ekonomi (land rent) yang lebih tinggi dibandingkan padi,
kondisi sarana irigasi tidak memadai, peran sponsor produk sarana produksi
pertanian hortikultura yang terlalu aktif dan kebijakan pemerintah mengembangan
komoditas padi kurang konsisten. Perlu dilakukan sosialisasi dan implementasi
peraturan-peraturan yang melarang alih fungsi lahan. Perlu adanya kebijakan
berupa komitmen dari pemerintah dan stakeholder terkait terhadap pengembangan
komoditas tanaman padi menjadi skala prioritas.

1322

Septianingrum dan Sitindaon : Ancaman Konversi Lahan Sawah Di Kabupaten....

UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih diucapkan kepada Ibu Dr. Ir. Rahmini, MP atas kontribusinya berupa
saran, masukan serta pendampingan selama kegiatan dilapangan sekaligus juga
sebagai LO dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi).
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (BPS) 2014. Sumatera Utara dalam Angka 2014. Badan
Pusat Statistik Pronvinsi Sumatera Utara.
Badan Pusat Statistik (BPS) 2015. Statistik Lahan Sawah Kabupaten Batubara
2015. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batubara.
Badan Pusat Statistik (BPS) 2014. Kabupaten Batubara dalam Angka Badan Pusat
Statistik Kabupaten Batubara.
Chairil, Hamdi, dan Triana. 2010. Penyusutan Luas Lahan Tanaman Pangan
Perlu
Diwaspadai.
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_
content&task=view&id=4617. Diakses pada Tanggal 11 Agustus 2016
Pukul 14.15 WIB.
Fahri A, L.M. Kolopaking, dan D.B. Hakim. 2014. Laju Konversi Lahan
Menjadi Perkebunan Sawit Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serta
Dampaknya Terhadap Produksi Padi Di Kabupaten Kampar, Riau. Jurnal
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Volume 17, Nomor
1. Maret 2014. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian. Bogor.
Fahri A 2015. Ancaman Konversi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Dan
Strategi Pengendalian Di Kabupaten Kampar. Prosiding Seminar Padi.
Medan 02 Desember 2015. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
Sumut.
Hamdan. 2012. Ekonomi Konversi Lahan Sawah Menjadi Kebun Kelapa Sawit di
Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Tesis.
Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Ilham N, Syaukat Y, Friyatno S.2005. Perkembangan Dan Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah serta Dampak Ekonominya.
[Internet].[diunduh 2012 Maret 25].Tersedia pada : http://ejournal.unud.
ac.id/. SOCA (Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness).5(2). Bali
(ID): Universitas Udayana.
Pemerintah Kabupaten Batubara, 2013. Sejarah Singkat. http://www.batubarakab.
go.id/sejarah-singkat. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 19.05
WIB.

Septianingrum dan Sitindaon : Ancaman Konversi Lahan Sawah Di Kabupaten....

1323

Simatupang P, Irawan B. 2002. Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan
Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi. Prosiding Seminar Nasional
Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian.
Triana, Hamidi, dan Chairil. 2010.Penyusutan Luas Lahan Tanaman Pangan
Perlu
Diwaspadai.
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_
content&task=view&id=4617&Itemid=29 diakses tanggal 27 Juni 2016
pukul 19.00 WIB.
Witjaksono R. 2006. Konversi lahan: Suatu tinjauan sosiologis. Dalam Prosiding
Lokakarya “ Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air”:
Dampaknya terhadap Keberlanjutan Swasembada Beras: Bogor (ID). Kerja
sama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation.
113 – 120p.

1324

Septianingrum dan Sitindaon : Ancaman Konversi Lahan Sawah Di Kabupaten....

PREFERENSI PETANI TERHADAP VARIETAS UNGGUL PADI
(Studi Kasus di Desa Cigeulang, Kecamatan Pamulihan, Sumedang)
Widyantoro, Tita Rustiati dan Miftah A.Pamungkas
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jalan Raya 9 Sukamandi, Ciasem, Subang 41256
e-mail: widyantoro712@yahoo.co.id
ABSTRAK
Varietas unggul padi merupakan inovasi teknologi utama Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian yang berperan dalam peningkatan produktivitas padi
di Indonesia. Berbagai upaya dalam kerangka diseminasi telah dilakukan untuk
memperkenalkan varietas unggul padi yang telah dilepas ke petani. Diperlukan
suatu metode dimana petani sebagai produsen sekaligus konsumen bisa langsung
melihat, merasakan, dan mempraktekkan varietas-varietas yang baru dikenalnya.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan petani padi terhadap
varietas unggul baru. Penelitian dilaksanakan pada MH 2015/2016 di Desa
Cigeulang, Kecamatan Pamulihan, Sumedang. Sebanyak 25 orang yang terdiri dari
petani, pedagang beras, penangkar benih, dan ibu rumah tangga bertugas sebagai
panelis pada beberapa varietas unggul baru yang sedang ditanam. Uji preferensi
dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan mulai dari pertanaman fase
vegetatif sampai fase generatif dan organoleptik nasi. Sebagai media dan materi
yang dijadikan bahan studi adalah pertanaman demplot padi unggul baru yang
ditanam di lahan petani sebanyak 6 varietas padi yaitu: Situ Bagendit, Inpago 5,
Inpago 8, Inpago 9, Mekongga, dan Ciherang serta satu varietas lokal (Mareum).
Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pertumbuhan tanaman, bentuk dan
warna gabah dan beras, serta organoleptik nasi, semua varietas yang diperkenalkan
dapat diterima petani.
Kata kunci: Varietas unggul padi, preferensi, petani.
ABSTRACT
Farmer’s preference to improved new varieties of rice. New variety rice is
model innovation main technology from Indonesian Agency of Agricultural
Research and Development which participation in increasing of rice productivity.
All type of dissemination already implemented for introduce new variety of rice.
Needed of method where a farmers as producer and consumers can direct to look
at and to practice new variety of rice. This research was conducted to learn farmers
of rice preference at several new variety of rice. Research at 2015/2016 wet season
at Cigeulang village, sub-district Pamulihan, District of Sumedang. 25 people
consisting of farmer rice, traders rice, seed breeder, and mother of a household
having a job as panelist to regarding some new variety of rice. Use questionnaire
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to preference test from vegetative stage to generative stage and organoleptic rice.
The material study were farmers rice that is Situ Bagendit, Inpago 5, Inpago 8,
Inpago 9, Mekongga, Ciherang, and local variety to check. The result showed
based on plant growth, shape and color of grain and rice as well as organoleptic
rice all varieties are introduced can be received by farmers.
Keywords: New variety of rice, preference, farmers.
PENDAHULUAN
Beras merupakan komoditas pangan paling strategis bagi pemerintah Indonesia
karena selain merupakan bahan pangan utama, juga merupakan sumber nafkah
bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada
komoditas ini. Besarnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap komoditas ini
bisa dilihat dari campur tangan pemerintah dalam setiap proses pra produksi,
produksi maupun pasca produksi mulai dari subsidi pupuk, harga pembelian
pemerintah (HPP) gabah, tata niaga beras dan lain sebagainya. Namun yang
terpenting dari pada itu adalah bagaimana pemerintah dapat menyediakan pangan
utamanya beras bagi penduduk yang kebutuhannya dari tahun ke tahun semakin
meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Jika laju pertumbuhan
penduduk Indonesia rata-rata 1,3% per tahun, maka idealnya laju pertumbuhan
penyediaan pangan harus lebih besar dari angka tersebut.
Varietas unggul baru padi merupakan inovasi teknologi utama Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang berperan sangat dominan dalam
peningkatan produktivitas padi (BB Padi, 2007 dan Suprihatno, et al., 2011).
Berbagai upaya dalam kerangka diseminasi telah dilakukan untuk memperkenalkan
varietas unggul padi yang telah dilepas, namun demikian upaya tersebut masih
dirasakan kurang efektif penyebaran informasi tentang varietas unggul padi
tersebut. Diperlukan suatu metode dimana petani sebagai produsen sekaligus
konsumen bisa langsung melihat, merasakan, dan mempraktekkan varietasvarietas yang baru dikenalnya. Dengan demikian informasi yang diperoleh dari
leaflet, poster, maupun buku bisa dilihat secara langsung sehingga petani bisa
menilai tentang keunggulan varietas-varietas yang baru dilepas.
Salah satu upaya memperkenalkan varietas-varietas unggul baru padi
kepada petani adalah melalui preferensi konsumen, yang melibatkan petani secara
aktif untuk menilai secara langsung varietas unggul yang baru dilepas. Bentuk
penilaian petani bisa dimulai dari pertanaman melalui demonstrasi plot mulai
dari fase fegetatif sampai generatif (tinggi tanaman, jumlah anakan, dan panjang
malai), mutu fisik gabah dan beras (bentuk gabah, warna gabah, dan mutu beras),
organoleptik nasi (warna nasi, kilap, aroma, kepulenan, dan rasa nasi), serta
penerimaan secara umum.
Pada preferensi petani terhadap varietas-varietas yang baru dilepas, perbedaan
antar beras yang berbentuk ramping dan bulat atau sedang juga menyebabkan
tingkat preferensi konsumen berbeda. Sifat fisik beras seperti keputihan beras,
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butir mengapur, butir kuning serta persentase butir patah juga menentukan tingkat
preferensi konsumen. Umumnya didalam menentukan kualitas beras di tingkat
konsumen, faktor keputihan beras, butir beras patah yang sedikit dan tidak ada
campuran benda asing seperti biji gulma, gabah tak tergiling, batu/kerikil dan
kotoran lainnya menjadi faktor yang utama. Namun yang lebih menentukan
tingkat penerimaan konsumen akan beras adalah rasa nasi, dalam arti apakah rasa
nasi tersebut sedang, enak, atau pulen. Sifat rasa nasi tersebut ditentukan oleh
kadar amilosa yang terdapat pada beras. Kustianto et al. (1982) dan Damardjati
(1991), melaporkan kadar amilosa beras berkorelasi positif terhadap kekerasan
nasi. Pada nasi pulen, kadar amilosa berasnya berkisar 20-24%.
Preferensi konsumen terhadap jenis padi adalah ukuran dan bentuk gabah
serta penampilan beras setelah disosoh. Muhammad et al. (2000), mengatakan
kriteria tipe (panjang) beras giling ditentukan sebagai berikut: pendek (<5,0
mm), sedang (5,1-6,0 mm), panjang (6,1-7,0 mm) dan sangat panjang (>7,0 mm).
Sedangkan bentuk beras giling ditentukan dari rasio panjang dan lebar beras yaitu:
agak bulat (<2,0 mm), sedang (2,1-3,0 mm) dan ramping (>3,0 mm). Berbagai
varietas padi di Indonesia termasuk lokal, bulu, dan cere umumnya mempunyai
bentuk gabah/beras sedang (Damardjati, et al, 1982).
Berdasarkan pemikiran dan permasalahan tersebut perlu kiranya dilakukan
penelitian tentang tingkat kesukaan atau preferensi petani terhadap varietas unggul
padi dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan petani terhadap varietas
unggul baru padi yang sedang dikembangkan.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada MH 2015/2016 di Desa Cigeulang, Kecamatan
Pamulihan, Sumedang pada pertanaman demplot varietas unggul padi. Jumlah
panelis terlibat sebanyak 25 orang yang terdiri dari petani, pedagang beras,
penangkar benih, dan ibu rumah tangga yang bertugas sebagai evaluator terhadap
beberapa varietas yang sedang dikembangkan. Uji preferensi dilakukan dengan
menggunakan daftar pertanyaan mulai dari pertanaman fase vegetatif sampai
fase generatif (tinggi tanaman dan jumlah anakan), mutu fisik (bentuk dan warna
gabah, bentuk dan warna beras), dan organoleptik nasi (warna nasi, aroma nasi,
rasa nasi, dan kepulenan), serta penerimaan umum terhadap varietas unggul padi
yang sedang diperkenalkan. Sebagai media dan materi yang dijadikan bahan studi
adalah pertanaman padi yang ditanam di lahan petani sebanyak 6 varietas unggul
baru, yaitu: Situ Bagendit, Inpago 5, Inpago 8, Inpago 9, Mekongga, dan Ciherang
dan satu varietas lokal (Mareum) sebagai cek. Ke-enam VUB tersebut ditanam di
lahan kering beriklim basah pada ketinggian 690 m dpl dengan curah hujan ratarata diatas 200 mm/bulan.
Tahapan kegiatan penelitian pada studi preferensi varietas unggul padi
di tingkat petani ini dibagi dalam dua tahap, yaitu 1) penilaian petani terhadap
keragaan tanaman saat umur 60 hst untuk menilai pertumbuhan tanaman (tinggi
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tanaman dan jumlah anakan) dan 2) penilaian petani terhadap tipe tanaman dan
panjang malai serta mutu gabah, mutu beras dan organoleptik nasi menjelang
panen.
Kriteria yang digunakan untuk menilai pertumbuhan tanaman, mutu gabah,
mutu beras, dan organoleptik nasi adalah dengan memberi nilai skor: 1 = sangat
suka, 2 = suka, 3 = sedang, 4 = kurang suka, dan 5 = tidak suka. Penilaian terhadap
pertumbuhan tanaman yang perlu diperhatikan adalah bentuk/tipe tanaman (tegak,
agak tegak, dan menyebar dalam rumpunnya), tinggi tanaman dan jumlah anakan,
sedangkan penilaian terhadap mutu malai diupayakan secara menyeluruh dengan
memperhatikan a) kepadatan gabah dalam malai, b) pemunculan malai dari
pelepah (eksersi malai), c) jumlah gabah dalam malai atau tingkat kehampaan, dan
d) panjang malai. Untuk penilaian terhadap mutu gabah, yang perlu diperhatikan
adalah a) ukuran gabah (panjang/ramping, bulat, atau sedang), dan b) warna gabah
(bernas/mulus dalam arti kuning atau coklat, diskolorasi/bercak, dan keseragaman
warna). Sedangkan penilaian terhadap mutu beras, yang perlu diperhatikan adalah
a) ukuran beras, b) bentuk ukuran beras, c) warna beras, dan d) aroma beras. Untuk
penilaian secara umum, merupakan hasil kesimpulan akhir dari seluruh penilaian.
Adapun yang perlu diperhatikan dalam penilaian warna nasi adalah keputihan
dan kekusaman nasi, kilap nasi adalah kekilapan dan kekusaman nasi, aroma nasi
adalah wangi dan keapekan nasi, kepulenan nasi adalah pulen dan pera, serta rasa
nasi adalah enak dan tidak enak.
Semua data yang terkumpul selanjutnya di tabulasi dan di analisis secara
deskriptif serta disajikan dalam bentuk tabel silang sederhana untuk di analisis
lanjutan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Preferensi petani terhadap pertumbuhan tanaman. Berdasarkan hasil uji
preferensi tingkat petani pada umur 60 hst terhadap pertumbuhan tanaman tinggi
tanaman dan jumlah anakan di Desa Cigeulang, Kecamatan Pamulihan, Sumedang
secara umum semua panelis mempunyai penilaian suka sampai sedang terhadap
semua varietas unggul baru yang diperkenalkan. Varietas unggul baru yang disukai
petani adalah Inpago 5, Inpago 8 dan Inpago 9 dengan alasan pertanamannya
tegak dengan jumlah anakan berkisar antara 11-14 anakan serta menghasilkan
brangkasan yang banyak untuk pakan ternak. Varietas Situ Bagendit, Mekongga
dan Ciherang dinilai sedang oleh panelis dengan alasan pertanamannya biasa-biasa
saja dan sering dilihat panelis di daerahnya. Kriteria yang sama diberikan pada
varietas lokal/Mareum (Tabel 1). Ini menunjukkan bahwa varietas Situ Bagendit,
Mekongga dan Ciherang dinilai sebanding dengan varietas lokal yang ada.
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Tabel 1. Persentase preferensi petani terhadap pertumbuhan tanaman pada
berbagai varietas unggul padi. Desa Cigeulang, Pamulihan, Sumedang.
MH 2015/2016
Varietas
Situ Bagendit
Inpago 5
Inpago 8
Inpago 9
Mekongga
Ciherang
Mareum/lokal

Variabel
Tinggi tanaman
Jumlah anakan
Tinggi tanaman
Jumlah anakan
Tinggi tanaman
Jumlah anakan
Tinggi tanaman
Jumlah anakan
Tinggi tanaman
Jumlah anakan
Tinggi tanaman
Jumlah anakan
Tinggi tanaman
Jumlah anakan

Sangat
Suka
10
20
25
30
20
20
30
25
20
20
20
30
25
25

Suka

Sedang

25
30
50
50
60
35
35
40
20
15
20
25
20
30

35
40
15
10
10
30
25
20
35
30
40
35
35
35

Kurang
Suka
25
10
10
10
5
10
5
15
15
20
10
5
15
5

Tidak
Suka
5
0
0
0
5
5
5
0
10
15
10
5
5
5

Preferensi petani terhadap tipe tanaman dan panjang malai. Berdasarkan
penilaian tipe tanaman dan panjang malai terlihat hanya varietas Situ Bagendit yang
dinilai petani kurang suka, sedangkan varietas unggul Inpago 5, Inpago 8, Inpago
9, Mekongga, dan Ciherang di sukai petani. Khusus untuk varietas Mekongga dan
Ciherang, meskipun di sukai petani tetapi persentasenya mendekati kriteria sedang
(Tabel 2). Varietas lokal sendiri dinilai petani dengan kriteria sedang khususnya
untuk panjang malai.
Tabel 2. Persentase preferensi petani terhadap panjang malai dan tipe tanaman
pada berbagai varietas unggul padi. Desa Cigeulang, Pamulihan,
Sumedang. MH 2015/2016
Varietas
Situ Bagendit
Inpago 5
Inpago 8
Inpago 9
Mekongga
Ciherang
Mareum/lokal

Variabel
Tipe tanaman
Panjang malai
Tipe tanaman
Panjang malai
Tipe tanaman
Panjang malai
Tipe tanaman
Panjang malai
Tipe tanaman
Panjang malai
Tipe tanaman
Panjang malai
Tipe tanaman
Panjang malai

Sangat
Suka
10
5
25
30
20
20
15
20
20
10
10
10
10
25

Suka

Sedang

10
15
50
50
60
40
50
50
40
45
40
35
15
30

25
30
15
10
10
25
25
20
30
40
35
30
25
35
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Kurang
Suka
40
40
10
10
5
10
5
10
20
5
10
25
45
10

Tidak
Suka
15
10
0
0
5
5
5
0
5
0
5
0
5
0
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Preferensi petani terhadap mutu gabah dan mutu beras. Berdasarkan hasil
uji preferensi terhadap bentuk beras dan warna gabah, bentuk dan warna beras
dari para panelis secara umum semua panelis mempunyai penilaian suka sampai
sedang terhadap semua varietas unggul baru yang diperkenalkan. Para panelis
menyatakan kesukaannya terhadap varietas Situ Bagendit, Inpago 8, Mekongga
dan Ciherang terhadap variabel bentuk dan warna gabah dan bentuk dan warna
beras. Namun untuk varietas Inpago 5, semua responden memberikan penilaian
sedang terhadap semua variabel bentuk dan warna gabah dan bentuk dan warna
beras. Untuk preferensi terhadap varietas Inpago 9 tingkat kesukaan para panelis
berbeda-beda. Kriteria sangat suka dan suka diberikan responden terhadap variabel
bentuk gabah dan warna gabah, sebaliknya kriteria sedang dan suka diberikan
responden pada variabel bentuk beras dan warna beras (Tabel 3).
Tabel 3. Persentase preferensi petani terhadap bentuk dan warna dari gabah dan
beras pada berbagai varietas unggul padi. Desa Cigeulang, Pamulihan,
Sumedang. MH 2015/2016
Varietas

Variabel

Bentuk gabah
Warna gabah
Situ Bagendit
Bentuk beras
Warna beras
Bentuk gabah
Warna gabah
Inpago 5
Bentuk beras
Warna beras
Bentuk gabah
Warna gabah
Inpago 8
Bentuk beras
Warna beras
Bentuk gabah
Warna gabah
Inpago 9
Bentuk beras
Warna beras
Bentuk gabah
Warna gabah
Mekongga
Bentuk beras
Warna beras
Bentuk gabah
Warna gabah
Ciherang
Bentuk beras
Warna beras
Bentuk gabah
Warna gabah
Mareum/lokal
Bentuk beras
Warna beras
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Sangat
Suka
19
10
43
38
5
0
10
5
25
19
19
14
29
19
9
10
0
0
5
0
5
0
10
5
20
10
0
0

Suka

Sedang

67
71
43
57
24
19
20
30
46
57
43
38
19
29
25
40
55
45
55
50
50
50
33
48
25
25
30
20

9
19
9
5
38
57
55
30
24
19
29
34
24
19
33
10
40
30
25
35
35
35
26
21
25
30
10
10

Kurang
Suka
5
0
5
0
33
24
10
30
5
5
9
14
28
28
24
35
5
25
15
15
10
15
26
21
30
35
50
40

Tidak
Suka
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
5
9
5
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
10
30
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Khusus untuk varietas lokal Mareum yang biasa petani budidayakan dan
konsumsi sehari-hari, semua responden cenderung menyatakan penilaian kurang
suka terhadap bentuk gabah (agak bulat) dan warna gabah (kuning kusam) maupun
bentuk beras (agak bulat) dan warna beras (merah). Hasil ini juga sejalan dengan
Widyantoro et al. (2009) yang menyatakan bahwa varietas lokal cenderung kurang
disukai petani karena bentuk gabah dan berasnya agak bulat namun mempunyai
rasa yang disukai.
Preferensi petani terhadap warna, aroma, rasa dan kepulenan nasi. Hasil
analisis preferensi petani terhadap organoleptik nasi yang terdiri dari variabel
warna, aroma, rasa, dan kepulenan nasi menunjukkan secara umum semua
responden menyatakan suka dengan persentase yang beragam terhadap semua
varietas unggul baru (Tabel 4).
Tabel 4. Persentase preferensi petani terhadap warna, aroma, rasa dan kepulenan
nasi pada berbagai varietas unggul padi. Desa Cigeulang, Pamulihan,
Sumedang. MH 2015/2016
Varietas

Situ Bagendit

Inpago 5

Inpago 8

Inpago 9

Mekongga

Ciherang

Mareum/lokal

Variabel
Warna nasi
Aroma nasi
Rasa nasi
Kepulenan
Warna nasi
Aroma nasi
Rasa nasi
Kepulenan
Warna nasi
Aroma nasi
Rasa nasi
Kepulenan
Warna nasi
Aroma nasi
Rasa nasi
Kepulenan
Warna nasi
Aroma nasi
Rasa nasi
Kepulenan
Warna nasi
Aroma nasi
Rasa nasi
Kepulenan
Warna nasi
Aroma nasi
Rasa nasi
Kepulenan

Sangat
Suka
16
0
0
0
5
5
0
0
5
0
0
5
5
5
0
0
5
11
10
21
0
0
5
5
0
0
5
5

Suka

Sedang

74
53
53
79
16
16
26
32
79
48
53
42
37
10
15
5
74
37
36
27
58
42
48
37
26
58
5
0

5
26
26
11
21
58
21
16
5
26
32
21
26
21
15
5
5
26
21
26
32
37
21
26
11
16
32
16
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Kurang
Suka
0
21
16
5
5
16
48
52
11
26
10
32
32
64
49
74
16
26
28
21
10
21
26
32
53
26
58
63

Tidak
Suka
5
0
5
5
5
5
5
0
0
0
5
0
0
0
21
16
0
0
5
5
0
0
0
0
10
0
0
16
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Semua variabel pada varietas Situ Bagendit, Inpago 8, Mekongga, dan
Ciherang disukai semua panelis, ini menunjukkan bahwa warna, aroma, rasa,
dan kepulenan pada varietas yang ada pada varietas Situ Bagendit, Inpago 8,
Mekongga, dan Ciherang sesuai kriteria panelis yang membutuhkan standar
tersendiri sesuai keinginan. Hal berbeda diberikan responden pada varietas Inpago
5, dimana hanya warna dan aroma nasi saja yang dinilai sedang, sedangkan
variabel rasa dan kepulenan nasi tidak sesuai kriteria panelis atau kurang suka.
Hal yang sama juga diberikan responden pada varietas Inpago 9, dimana hanya
warna nasinya saja yang disukai petani sedangkan aroma, rasa, dan kepulenan nasi
dinilai kurang suka.
Khusus untuk varietas lokal Mareum yang biasa petani budidayakan dan
konsumsi sehari-hari, hanya aroma nasi (agak wangi) saja yang disukai oleh
semua panelis, sedangkan variabel lainnya seperti warna nasi (merah), rasa nasi
(agak pera), dan kepulenan nasi dinilai kurang suka oleh sebagian besar panelis.
Penerimaan Umum terhadap Organoleptik Nasi. Berdasarkan penilaian
terhadap warna, aroma, rasa, dan kepulenan nasi, secara umum semua panelis bisa
menerima semua nasi dari varietas-varietas yang diperkenalkan dengan kriteria
sedang sampai suka. Varietas lokal sendiri secara umum dinilai petani kurang suka
(Tabel 5).
Tabel 5. Persentase penerimaan umum terhadap organoleptik nasi, pada
berbagai varietas unggul padi. Desa Cigeulang, Pamulihan, Sumedang.
MH 2015/2016
No.
1
2
3
4
5
6
7

Varietas
Situ Bagendit
Inpago 5
Inpago 8
Inpago 9
Mekongga
Ciherang
Mareum/lokal

Sangat
Suka
19
19
10
5
10
15
5

Suka

Sedang

28
67
52
50
35
25
5

48
9
33
30
40
40
19

Kurang
Suka
5
5
5
15
15
10
67

Tidak Suka
0
0
0
0
0
10
4

KESIMPULAN
1.

2.

3.

Berdasarkan pertumbuhan dan tipe tanaman serta panjang malai varietas padi
Inpago 5, Inpago 8, dan Inpago 9 disukai petani, namun secara umum semua
varietas yang diperkenalkan disukai petani.
Berdasarkan bentuk gabah, warna gabah, bentuk beras dan warna beras,
secara umum semua varietas yang diperkenalkan disukai petani. Bentuk
gabah dan beras agak panjang lebih disukai panelis daripada bentuk gabah
dan beras bulat.
Secara umum berdasarkan hasil organoleptik nasi maka semua varietas padi
yang diperkenalkan dapat diterima petani.
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EVALUASI KINERJA PENDAMPINGAN PTT PADI
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KALIMANTAN SELATAN
Rina D. Ningsih, Sumanto, Aulia D., dan Eni S. Rohaeni
BPTP Kalimantan Selatan
Jl. P.Batur Barat no. 4 Banjarbaru 70711
rdningsih@yahoo.com
ABSTRAK
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan inovasi untuk memecahkan
berbagai permasalahan dalam peningkatan produktivitas. Kegiatan ini bertujuan
untuk mengetahui kinerja pendampingan PTT padi yang telah dilakukan di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Lokasi kegiatan adalah
sentra produksi padi dan ada program SLPTT padi di tujuh desa pada Kabupaten
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan dilakukan pada bulan Nopember 2014.
Kegiatan dilakukan dengan metode survey dan wawancara terstruktur pada
petani responden. Petani responden yang terlibat sebanyak 29 orang. Data yang
dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer yang diamati yaitu
karakteristik petani, karakteristik usahatani, dan pengukuran indicator kinerja
PTT padi. Data yang diperoleh diedit, ditabulasi dan dianalisis. Hasil survey
menunjukkan bahwa komponen teknologi PTT padi yang diterapkan oleh petani
dengan respon petani antara setuju dan sangat setuju. Penerapan PTT padi dapat
meningkatkan produktivitas sebesar 1,26 ton GKG/ha atau 41,10%. Penerapan
PTT padi dapat meningkatkan pendapatan sebesar Rp 3.484.225 atau sebesar
165,92%. Usahatani padi menguntungkan dan layak untuk diusahakan baik
dengan teknologi PTT padi maupun tidak, nilai R/C pada non PTT sebesar 2,26
dan dengan penerapan PTT padi sebesar 2,97. Nilai MBCR dengan penerapan
PTT padi sebesar 4,13. Penerapan PTT padi dapat meningkatkan kesejahteraan
petani baik dari asset pemilikan berupa lahan, rumah, sepeda motor dan televise.
Peningkatan terjadi pula pada keragaan kelembagaan yaitu aktivitas kelompok
meningkat menjadi lebih aktif.
Kata kunci : kinerja, pendampingan, PTT padi
PENDAHULUAN
Upaya peningkatan produksi padi sangat rentan, mudah terganggu dengan adanya
perubahan iklim yang ekstrim (El-nino dan el nina). Penanganan masalah secara
parsial yang telah ditempuh selama ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah
yang kompleks dan juga tidak efisien (Kartaatmadja dan Fagi, 2000). Suartha
(2002), memprediksi bahwa negara kita akan mengalami krisis pangan, apabila
usaha-usaha kita dalam meningkatkan produksi pangan masih tetap seperti waktu-
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waktu sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mencari terobosan
teknologi budidaya yang mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan
efisiensi usaha.
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan inovasi untuk memecahkan
berbagai permasalahan dalam peningkatan produktivitas. Implementasi PTT
tergantung pada masalah yang akan diatasi (demand driven technology). Komponen
teknologi PTT ditentukan bersama-sama petani melalui analisis kebutuhan
teknologi (need assessment). Untuk lebih mengoptimalkan produktivitas sesuai
potensinya, pemerintah membuat program SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan
Tanaman Terpadu).
Menurut Sumarno dan Suyamto (1998), bahwa tindakan PTT merupakan
good agronomic practices yang antara lain meliputi; (a) penentuan pilihan
komoditas adaptif sesuai agroklimat dan musim tanam, (b) varietas unggul adaptif
dan benih bermutu tinggi, (c) pengelolaan tanah, air, hara dan tanaman secara
optimal, (d) pengendalian hama-penyakit secara terpadu, dan (e) penanganan
panen dan pasca panen secara tepat. Hasil penelitian Tina dan Lintje (2011),
menunjukkan bahwa PTT padi sawah berdampak pada peningkatan produktivitas
sebesar 79,24% dan pendapatan usaha tani padi sawah 130,75%. Sedangkan
menurut Rusdi, M (2011) kontribusi inovasi teknologi berbasis PTT terhadap
peningkatan produktivitas padi sawah rata-rata sebesar 86,7% pada kegiatan
demplot PTT dibandingkan dg pola petani, sebesar 8,2% pada LL dibandingkan
dg SL, sebesar 17,8% pada LL dibandingkan dengan non SL. (Rusdi, M, 2011).
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi sawah yang implementasinya sebagian
atau seluruh komponen teknologi dapat meningkatkan produksi dan produktivitas.
Model PTT merupakan kumpulan komponen teknologi budidaya yang saling
bersinergis. Implementasi model ini dilaporkan dapat meningkatkan hasil padi
dari sekitar 5,6 menjadi 7,3 – 9,6 t/ha, dan pendapatan petani meningkat dari Rp,
1,6 juta menjadi Rp. 4,1 juta/ha (Puslitbangtan, 2000).
Badan Litbang Pertanian mendapat tugas untuk melakukan pendampingan
agar inovasi teknologi PTT dapat diterapkan secara optimal sehingga pelaksanaan
PTT padi dapat berjalan dengan baik dan lebih berkualias dalam mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan produksi padi nasional (Kementan,
2014). Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pendampingan PTT padi
yang telah dilakukan oleh BPTP Kalimantan Selatan di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.
METODOLOGI
Lokasi kegiatan adalah tujuh desa pada Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, yang merupakan sentra produksi padi dan ada program SLPTT padi. Dan
survey dilakukan pada bulan Nopember 2014.
Kegiatan survey merupakan wawancara terstruktur pada petani responden.
Petani responden yang terlibat sebanyak 29 orang. Data yang dikumpulkan berupa
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data primer dan sekunder. Data primer yang diamati yaitu karakteristik petani,
karakteristik usahatani, dan pengukuran indikator kinerja PTT padi.
Klasifikasi tingkat adopsi yang akan dibahas pada kegiatan ini mengacu pada
Hendayana (2014) yaitu tedapat 5 klasifikasi. Lebih jelasnya klasifikasi tingkat
adopter ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Klasifikasi tingkat adopsi
No

Nilai adopsi (%)

Klasifikasi

1

0 – 20,00

sangat rendah

2

20,01 – 40,00

rendah

3

40,01- 60,00

Sedang

4

60,01 – 80,00

Tinggi

5

80,01 – 100,00

Sangat tinggi

Sumber : Hendayana, 2014

Analisis usahatani yang dihitung yaitu penerimaan dan pendapatan.
Pendapatan merupakan selisih antara penerimaaan dengan biaya yang dikeluarkan.
Kelayakan usahatani dilakukan dengan menggunakan R/C ratio yang merupakan
perbandingan (nisbah) antara penerimaan dan biaya. Semakin besar nilai R/C ratio
usahatani maka makin layak usahatani. Selain itu dihitung nilai MBCR (margin
benefit cost ratio) untuk melihat benefit akibat dari penggunaan teknologi lama ke
teknologi baru.
Jika MBCR > 1 maka dikatakan layak, jika MBCR < 1 dikatakan tidak layak
dan jika MBCR = 1 maka artinya impas (tidak untung atau tidak rugi).
MBCR = Penerimaan kotor cara baru – Penerimaan kotor cara lama
Total biaya cara baru – total biaya cara lama
Menurut Malian (2004), MBCR teknologi baru harus mempunyai nilai lebih
besar dari 1 agar menarik petani untuk mengadopsi teknologi itu. Bila MBCR sama
dengan 1 maka teknologi baru itu tidak berpotensi secara ekonomi, perubahan
teknologi atau mengadopsi teknologi baru, secara ekonomi tidak memberikan
kenaikan keuntungan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani
Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa rataan umur responden adalah
50,10 tahun, usia ini termasuk dalam kategori usia produktif. Tingkat usia produktif
ini menunjukkan bahwa seseorang maksimal dalam melakukan pekerjaan dan
relative mudah untuk menerima inovasi teknologi jika menguntungkan dan mudah
diterapkan.
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Rataan pendidikan petani 8,82 tahun atau setara dengan pendidikan SLTP
kelas tiga. Pendidikan merupakan indikator yang mutlak diperlukan untuk
mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang baik
sangat diperlukan sebagai suatu modal yang penting dalam melaksanakan
pembangunan daerah dalam berbagai sektor termasuk pertanian.
Mata pencaharian utama adalah sebagai petani (96,55%) dan sisanya
(3,45%) adalah pegawai. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (ART) petani
adalah 3,08 jiwa/KK dengan jumlah tanggungan di bawah usia 15 tahun sebanyak
0,88 jiwa dan diatas 15 tahun 1,20 jiwa. Jumlah ART berkaitan dengan tenaga
kerja dalam usaha tani. Semakin sedikit ART berarti akan terjadi kesulitan tenaga
kerja terutama pada musim tanam dan panen, sehingga diperlukan mesin-mesin
pertanian.
Rataan pengalaman bertani 21,85 tahun, lebih dari dua puluh tahun,
merupakan pengalaman bertani yang cukup lama. Lamanya pengalaman
memberikan pengaruh yang positif terhadap keberhasilan suatu usaha, karena
pengalaman merupakan suatu proses belajar secara informal. Penerapan PTT
padi di Kab. Hulu Sungai Selatan sudah berlangsung selama 4,03 tahun, dilakukan
pertama kali pada tahun 2010. Rataan luas sawah total yang diusahakan petani
responden adalah 0,65 ha yang terdiri atas sawah milik sendiri 0,55 ha, dan sawah
garapan 0,10 ha.
Tabel 2. Karakterisasi usahatani padi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
No
1

2

3

4

5
6

7

1338

Uraian
Usahatani padi yang dilakukan (%) :
Musim Hujan
Musim Kemarau
Tanam padi dalam satu tahun (%)
Satu kali
>1x
Rataan luas tanam padi (hektar) :
Sebelum PTT padi
Sesudah PTT padi
Produktivitas padi (t/ha):
Sebelum PTT padi
Sesudah PTT padi
Peningkatan produksi setelah menerapkan PTT padi (%)
Penyebaran PTT padi pada teman/saudara (%) :
Disebarkan
Tidak disebarkan
Jumlah teman/tetangga yang ikut menerapkan PTT padi (orang)

Nilai rataan
100,00
58,62
41,38
58,62
0,59
0,65
3,05
4,31
41,10
79,31
20,69
32
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Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanam dua kali setahun (58,62%) lebih
banyak daripada yang tanam satu kali (41,38). Pada musim hujan semua petani
menanam padi (100%), pada musim kemarau hanya 58,62% yang mengusahakan
padi. Peluang untuk meningkatkan produksi melalui luas tanam masih bisa
dilakukan (Tabel 2).
Sebelum ada program SL-PTT, rataan luas tanam padi sebesar 0,59 ha/KK
dan setelah SLPTT padi meningkat menjadi 0,65 ha/KK, peningkatan luas tanam
memang tidak besar hanya 0,06 ha/KK. Setelah teknologi PTT padi diterapkan
menunjukkan bahwa adanya peningkatan produksi sebesar 41,10%. Adanya
peningkatan produksi padi yang dihasilkan antara sebelum dan setelah PTT
padi merupakan hal yang positif karena kondisi ini merupakan salah satu bentuk
penyebaran/diseminasi PTT padi yang dilakukan oleh petani pada kerabat atau
petani lainnya. Terlihat dari data penyebaran PTT padi yang dilakukan oleh petani
sebesar 79,31% dengan jumlah adopter lainnya rataan sebesar 32 orang (Tabel 2).
Penerapan Komponen Teknologi PTT Padi
Komponen teknologi dari PTT padi ada 12, ada 10 komponen yang
diterapkan oleh petani dengan tingkat adopsi tinggi sampai sangat tinggi (Tabel
3), yang tingkat adopsinya rendah adalah pengairan intermitten. Rendah tingkat
adopsinya disebabkan kesulitan dalam menerapkannya karena lahan pertaniannya
tidak dilengkapi dengan saluran irigasi, merupakan lahan tadah hujan. Yang tingkat
adopsinya sedang adalah penggunaan pupuk organik. Kurangnya penerapan
komponen teknologi penggunaan pupuk organik karena sulit untuk mendapatkan
pupuk organik dan menurut petani lahan yang digunakan sudah subur sehingga
tidak perlu diberikan pupuk organik.
Sumber informasi teknologi PTT padi yang diperoleh petani sebagian besar
berasal dari penyuluh BPP, Dinas Pertanian, sesama petani baik dari desa atau luar
desa. BPTP merupakan salah satu sumber informasi hanya terbatas pada petani
demplot atau binaan, selain itu BPTP utamanya menyebarkan informasi teknologi
pada PPL.
Respon/persepsi tertinggi dengan kriteria sangat setuju terhadap dua
komponen teknologi yaitu penggunaan VUB dan bibit bermutu dan sehat.
Komponen teknologi yang termasuk dalam kriteria setuju yaitu sebelas kompenen
lainnya (Tabel 4). Bila respon petani terkumpul pada setuju dan sangat setuju,
biasanya komponen tersebut akan tetap digunakan petani walaupun tidak ada
bantuan dari pemerintah.
Ada petani yang tidak setuju dengan penggunaan teknologi bibit muda (1525 HSS), ini ternyata disebabkan pada lahan petani tersebut sangat banyak hama
keong mas dan sulit dikendalikan, sehingga petaninya tidak bisa tanam bibit muda.
Petani lainnya disebabkan kondisi air yang lebih sering tergenang, sehingga bila
tanam bibit muda, padinya tenggelam.
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Tabel 3. Tingkat penerapan komponen teknologi PTT padi yang diterapkan di
Kab. Hulu Sungai Selatan
Tingkat adopsi (%)

Kriteria

a.  Penggunaan VUB

Komponen teknologi

100

Sangat tinggi

b.  Bibit bermutu dan sehat

100

Sda

c.  Jajar legowo

100

Sda

d. Pemupukan berdasar status hara

96.55

Sda

e. Pengendalia OPT dg PHT

93.10

Sda

f. Bahan organik/kandang

41.38

Sedang

g. Penggunaan bibit muda (15-25 HSS)

89.66

Sangat tinggi

100

Sda

i. Pengolahan tanah yang baik

93.10

Sda

j. Pengairan secara efisien (berseling)

22.76

rendah

k. Penggunan pupuk cair

62.07

Tinggi

100

Sangat tinggi

h. Tanam bibit 1-3 batang

l. Penanganan panen dan pasca panen

Tabel 4. Respon/persepsi petani terhadap komponen teknologi PTT padi di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Komponen teknologi

SS

S

TT

KS

TS

%

Penggunaan VUB

67.86

34.48

0.00

0.00

0.00

Bibit bermutu dan sehat

60.71

41.38

0.00

0.00

0.00

Jajar legowo

35.71

62.07

0.00

3.13

0.00

Pemupukan berdasar status hara

17.86

75.86

6.25

0.00

0.00

Pengendalian OPT dg PHT

50.00

51.72

0.00

0.00

0.00

Pemberian pupuk organik

17.86

58.62

3.13

18.75

0.00

Penggunaan bibit muda

39.29

58.62

0.00

0.00

3.13

Tanam bibit 1-3 batang

39.29

62.07

0.00

0.00

0.00

Pengolahan tanah yg baik

39.29

62.07

0.00

0.00

0.00

Pengairan efektif

21.43

68.97

9.38

0.00

0.00

Penggunaan pupuk cair

7.14

55.17

21.88

12.50

0.00

Penanganan panen dan pasca panen

32.14

68.97

0.00

0.00

0.00

Keterangan : SS : sangat setuju; S : setuju; TT : tidak tahu; KS : kurang setuju; TS : tidak setuju

1340

Ningsih et al : Evaluasi Kinerja Pendampingan PTT Padi di Kabupaten Hulu Sungai....

Indikator Kinerja Pendampingan
Indikator kinerja yang diamati dalam mengevaluasi pendampingan
program SL-PTT padi yaitu produktivitas, pendapatan serta kesejahteraan petani.
Berdasarkan hasil analisia diketahui bahwa penerapan teknologi PTT padi
meningkatkan produktivitas, pada Tabel 5 disajikan data. Sebelum teknologi PTT
padi diintroduksikan rataan produktivitas sebesar 3,05 ton GKG/ha dan sesudah
petani menerapkan PTT meningkat menjadi 4,31 ton GKG/ha atau meningkat
sebesar 1,16 ton GKG/ha atau sebesar 41,10%. Peningkatan produktivitas ini
tentu saja merupakan hal yang positif dan dinilai bahwa PTT padi merupakan
teknologi yang telah diadopsi petani.
Tabel 5. Produktivitas dan produksi padi sebelum dan sesudah pendampingan
SL-PTT padi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
No
1

2

Uraian
Produktivitas padi per hektar
Sebelum PTT padi
Setelah PTT padi
Peningkatan :
Ton
%

Nilai
3,05 ton GKG
4,31 ton GKG
1,16 ton
41,10 %

Berdasarkan data BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2013) diketahui
bahwa rataan produktivitas padi sawah adalah sebesar 5,06 ton/ha. Jika
dibandingkan antara data hasil survey (4,31 ton/ha) pada kondisi setelah introduksi
PTT padi lebih rendah dari data produksi yang dilaporkan oleh BPS Hulu Sungai
Selatan (2013). Ini dimungkinkan perbedaan dalam pengambilan sample lokasi
dan petani.
Indikator kinerja lainnya adalah pendapatan, penerapan PTT padi dapat
meningkatkan pendapatan dibandingkan sebelum menerapkan PTT. Peningkatan
pendapatan sebesar Rp 6.217.278/ha atau sekitar 170,125% (Tabel 6). Peningkatan
pendapatan ini disebabkan karena adanya peningkatan hasil/produksi padi
yaitu meningkat sebesar 32,77%, sedang untuk total biaya penerapan PTT padi
meningkat sebesar 46,47%. Peningkatan pendapatan ini cukup banyak, apalagi
jika teknologi PTT padi dapat diterapkan oleh sebagian besar petani di Kabupaten
HSS karena akan meningkatkan kesejahteraan petani secara umum.
Tabel 6. Perubahan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah pendampingan
SLPTT padi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2014
No
1
2
3
4
5

Teknologi PTT padi
Penerimaan
Biaya
Pendapatan
R/C
MBCR

Tingkat pendapatan (Rp)
Sebelum
Sesudah
5.493.308
11.655.747
2.430.917
3.923.847
2.099.925
5.584.150
2,26
2,97
4,13

Perubahan
Rp
%
6.162.440
112,18
1.492.930
61,41
3.484.225
165,92
0,71
31,45
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Nilai R/C (revenue cost ratio) pada kondisi sesudah menerapkan PTT padi
sebesar 2,97 dan sebelum 2,26. Berdasarkan nilai R/C terlihat bahwa pada kedua
kondisi menunjukkan usahatani padi menguntungkan dan layak untuk diusahakan.
Kedua teknologi antara sebelum dan setelah menerapkan PTT padi dengan
menggunakan nilai MBCR (margin benefit cost ratio) diketahui sebesar 4,13.
Nilai ini berarti bahwa setiap perubahan satu rupiah dalam penerapan PTT padi
dapat meningkatkan keuntungan sebesar Rp 4,13 (Swastika, 2004; Hermawan dan
Hendayana, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan PTT padi lebih baik
dibandingkan dengan teknologi lama.
Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa penerapan PTT padi dapat
meningkatkan kesejahteraan petani, diantaranya peningkatan pemilikan asset
(lahan, rumah, motor, mobil dan TV). Tabel 7 menunjukkan bahwa rataan
kepemilikan lahan sebelum menerapkan PTT padi seluas 1,49 ha, kemudian pada
tahun 2014 menjadi 1,55 ha. Peningkatan kesejahteraanpun terjadi pada pemilikan
asset yang lain berupa rumah, motor, dan TV. Kepemilikan rumah meningkat
sebesar 24,14%. Pemilikan sepeda motor meningkat sebesar 43,59%. Kepemilikan
TV meningkat 112,50%. Penurunan terjadi pada jumlah Anggota Rumah Tangga
(ART) yang sekolah sebesar 61,82%. Penurunan ini disebabkan anak-anak petani
sudah menyelesaikan sekolahnya (setingkat SMA) dan yang melanjutkan sekolah
S1 akan tinggal diluar kota (kost), tidak serumah dengan orang tuanya. Informasi
lain mengenai jumlah hutang menurun sedangkan jumlah tabungan meningkat
sebesar 100% yang awalnya Rp 500.000/tahun menjadi Rp 1.000.000/tahun.
Harga produk juga meningkat baik pada bentuk GKG maupun beras.
Tabel 7. Perubahan kesejahteraan petani padi Hulu Sungai Selatan.
Introduksi PTT Padi
Sebelum

Setelah

Perubahan
(%)

Lahan (ha)

1,49

1,55

4,03

Memiliki rumah (%)

24,14

48,28

24,14

Motor (unit)

1.29

1.85

43.59

Memiliki motor (%)

24,14

48,13

24,14

Memiliki TV (%)

27,59

58,62

112,50

Jumlah ART yang sekolah (orang)

3,33

1,27

-61,82

ART berobat (kali/tahun)

11.50

5.5

-52,17

Tabungan (Rp/tahun)

500.000

1.000.000

100,00

Jumlah utang (Rp/tahun)

250.000

-

100,00

Harga gabah (Rp GKG/blek)

34.500

46.000

33,33

Harga beras (Rp/kg)

5.000

7.000

40,00

Uraian pemilkan aset
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Kelembagaan
Kelembagaan yang ada di lokasi kajian survey PTT padi khususnya dan
di Kabupaten HSS pada umumnya adalah kelompok tani, gabungan kelompok
tani (gapoktan), kelembagaan keuangan mikro yang mendapat bantuan dana
PUAP, P3A, penggilingan, lumbung padi, dan penangkar benih padi. Tabel 8
menampilkan data tentang keragaan kelembagaan pada kondisi sebelum dan
setelah introduksi PTT padi.
Keragaan kelembagaan terjadi pada kondisi setelah adanya SLPTT, pada
Tabel 8 terlihat bahwa aktivitas kelompok tani menjadi lebih aktif pada kondisi
setelah adanya SLPTT dan penerapan PTT padi walaupun peningkatan tidak
besar yaitu hanya 200,00% . Hal ini karena memang kelompok tani di Hulu
Sungai Selatan sudah aktif. Adanya PTT padi memberikan pengaruh terhadap
peningkatan kerjasama atau kemitraan antara petani dengan pihak luar (swasta),
yang telah melakukan menjadi 68,97% yaitu kerjasama dengan perusahaan obatobatan, pupuk atau penyalur benih berlabel/sertifikat (khusus untuk penangkar).
Tabel 8. Keragaan kelembagaan setelah adanya SLPTT padi di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan
Keragaan kelompok
1. Aktivitas kelompok
a. Aktif
b. Sedang
c. Pasif
d. Tidak menjawab
2. Kemitraan dg pihak luar
a. Ada
b. Tidak ada
c. Tidak menjawab
3. Kinerja kelembagaan pendukung
a. Kelompok tani
b. Gapoktan
c. P3A
d. Koperasi tani
4. Kinerja kelembagaan input output
a. Meningkat
b. Tetap
c. Turun
d. Tidak menjawab
5. Apresiasi Pemda
a. Meningkat
b. Tetap
c. Tidak ada
d. Tidak menjawab
6. Pemanfaatan sumberdaya lahan
a. Meningkat
b. Tetap
c. Tidak menjawab
7. Jumlah stakeholder yang berkunjung
a. Ada
b. Tidak ada
c. Tidak menjawab

sebelum setelah

perubahan

%

27.59
41.38
17.24
13.79

82.76
0.00
6.90
10.34

55.17
-41.38
-10.34
-3.45

200.00
-100.00
-60.00
-25.00

10.34
72.41
17.24

68.97
20.69
10.34

58.62
-51.72
-6.90

566.67
-71.43
-40.00

86.21
34.48
27.59
13.79

51.72
82.76
37.93
13.79

-34.48
48.28
10.34
0.00

-40.00
140.00
37.50
0.00

0.00
55.17
10.34
34.48

86.21
0.00
0.00
13.79

86.21
-55.17
-10.34
-20.69

-100.00
-100.00
-60.00

0.00
34.48
31.03
34.48

75.86
10.34
0.00
13.79

75.86
-24.14
-31.03
-20.69

-70.00
-100.00
-60.00

3.45
62.07
34.48

51.72
34.48
13.79

48.28
-27.59
-20.69

1400.00
-44.44
-60.00

10.34
55.17
34.48

79.31
6.90
13.79

68.97
-48.28
-20.69

666.67
-87.50
-60.00
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Kinerja kelembagaan pendukung untuk kelompok tani tetap, namun ada
penurunan keragaan kelembagan diantaranya gapoktan, P3A dan koperasi tani,
kondisi ini tidak dicari penyebabnya oleh tim survey alasannya. Kelembagaan
input output keragaannya meningkat sukup besar yaitu 86,21%. Apresiasi
dan kunjungan PEMDA dan stakeholder ke desa untuk melihat usahatani padi
khususnya mengalami peningkatan, hal ini berarti perhatian dan kontribusi
pemerintah terhadap sector pertanian dioptimalkan. Pemanfaatan sumberdaya
lahan juga mengalami peningkatan.
KESIMPULAN
Kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
1.

Penerapan PTT padi dapat meningkatkan produktivitas sebesar 1,26 ton/
ha atau 41,10% dan meningkatkan pendapatan sebesar Rp 3.484.225 atau
sebesar 165,92%.

2.

Usahatani padi menguntungkan dan layak untuk diusahakan baik dengan
teknologi PTT padi maupun tidak, nilai R/C pada non PTT sebesar 2,26 dan
dengan penerapan PTT padi sebesar 2,97 dan nilai MBCR dengan penerapan
PTT padi sebesar 4,13

3.

Penerapan PTT padi dapat meningkatkan kesejahteraan petani baik dari asset
pemilikan berupa lahan, rumah, sepeda motor dan televise. Dan peningkatan
keragaan kelembagaan yaitu aktivitas kelompok meningkat menjadi lebih
aktif.
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ABSTRAK
Tujuan kajian untuk memetakan pola distribusi faktor-faktor penentu penerapan
inovasi PTT padi sawah di Provinsi Aceh. Penelitian dilaksanakan di dua
kabupaten, yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen yang merupakan daerah
lumbung padi di Provinsi Aceh. Jumlah keseluruhan sampel terdiri dari 240 orang
petani responden dan 24 orang Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat penerapan inovasi PTT padi sawah di Provinsi Aceh
masih tergolong sedang. Sebanyak 60,3% petani baru menerapkan sebagian
rekomendasi komponen teknologi pada PTT padi sawah. Sebanyak 25,5% petani
melaksanakan komponen dasar PTT padi karena memang sudah biasa dilakukan
oleh masyarakat setempat. Hanya 14,1% yang telah menerapkan sebagian besar
komponen inovasi PTT secara tepat dan masalah yang menyebabkan belum
tingginya tingkat adopsi inovasi PTT padi di Provinsi Aceh adalah karena
intensitas dan kualitas penyuluhan di tingkat petani masih rendah. Kurangnya
biaya operasional penyuluh dan terbatasnya pengetahuan dan pemahaman PPL
dan petugas lapangan lainya terhadap inovasi PTT padi menyebabkan tidak
tepatnya informasi yang disampaikan kepada petani.
Kata kunci: pola distribusi, PTT padi sawah, dan Provinsi Aceh.
ABSTRACT
Objective assessment to map the distribution pattern of the determinants of
adoption of innovations ICM paddy field in the province of Aceh. The research was
conducted in two districts, Pidie Jaya and Bireuen which is the rice granary areas in
Aceh province. The total number of sample consisted of 240 respondents farmers
and 24 extension agents (PPL). The results showed that the rate of adoption of
innovations ICM paddy rice in Aceh province is still relatively moderate. A total of
60.3% of new farmers apply most recommendations ICM technology components
in paddy fields. A total of 25.5% of the farmers carry out the basic components
of ICM rice because it is usually done by the local society. Only 14.1% had been
implemented most appropriately ICM component of innovation and problem that
causes high levels of innovation adoption yet ICM rice in Aceh province is due
to the intensity and the quality of education at the farm level is still low. Lack of
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extension of operational costs and limited knowledge and understanding of PPL
and other field personnel to innovation ICM rice lead to inaccurate information
provided to the farmers.
Keywords: Distribution patterns, ICM paddy fields and the province of Aceh.
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah banyak
menghasilkan sejumlah inovasi tepat guna. Sejumlah diantaranya telah
digunakan secara luas dan terbukti menjadi tenaga pendorong utama
pertumbuhan dan perkembangan usaha dan sistem agribisnis berbagai
komoditas pertanian. Namun demikian, evaluasi eksternal maupun internal
menunjukkan bahwa kecepatan distribusi dan tingkat pemanfaatan inovasi
teknologi yang dihasilkan cenderung melambat bahkan menurun.
Keberhasilan distribusi penerapan inovasi pertanian spesifik lokasi
tercermin dari tingkat penggunaan/penerapan teknologi di tingkat petani atau
pengguna, tingkat pembaharuan teknologi dan informasi yang telah dan atau
sedang digunakan oleh pengguna, meluasnya, penggunaan/penerapan informasi
teknologi tersebut di kalangan penggunannya, peningkatan kemampuan pengguna
dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan pokoknya, serta peningkatan kesejahteraan
pengguna yang dicapai dengan penerapan inovasi pertanian spesifik lokasi.
Keberhasilan tersebut dapat dicapai apabila pola distribusi dan faktor-faktor yang
menentukan dapat dirumuskan secara tepat.
Agar teknologi inovasi dapat cepat digunakan oleh petani/masyarakat
tentunya dengan mendekatkan, menyerasikan dan memadukan kegiatan penelitian/
pengkajian dengan kepentingan pengguna stakeholder, yakni petani, pemerintah
daerah dan instansi terkait, KUD, Perguruan Tinggi, LSM, dan pengusaha
swasta yang bergerak di sektor pertanian, memperkuat tali hubungan penelitian/
pengkajian dan penyuluhan pertanian dalam upaya menciptakan teknologi adaptif
yang spesifik lokasi dengan pendekatan partisipatif yang merupakan titik strategis
meningkatkan akses komunikasi kepada petani sebagai pengguna teknologi
(Badan Litbangtan, 2010).
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah suatu pendekatan inovatif dan
dinamis yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian dalam upaya meningkatkan
produksi dan pendapatan petani melalui perakitan komponen teknologi secara
partisipatif bersama petani. Pengembangan varietas unggul yang dibudidayakan
dengan input kimia secara tidak terkendali untuk memacu produksi padi ternyata
menurunkan kualitas lahan, lingkungan dan effisiensi sistem produksi, sehingga
keuntungan yang diperoleh petani dari usahataninya relatif tidak seimbang dengan
biaya dan tenaga yang di investasikan. PTT merupakan pendekatan inovasi yang
mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani tanpa merusak kualitas
lahan dan lingkungan.
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PTT adalah pendekatan dalam budidaya tanaman dan berperan
penting dalam meningkatkan produksi padi dalam beberapa tahun terakhir.
Keberhasilan program P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional) yang
di implementasikan sejak tahun 2007 tentu tidak dapat dipisahkan dari
pengembangan PTT Padi Sawah. Untuk mempertahankan swasembada
beras yang telah berhasil diraih kembali pada tahun 2008, inovasi teknologi
ini terus dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Oleh karena itu
upaya percepatan penyebarluasan dan penerapan konsep PTT padi sawah
di tingkat petani pengguna menjadi penting dan pengkajian pola distribusi
dan faktor-faktor yang menentukan penerapan inovasi tersebut merupakan
langkah awal dalam merumuskan strategi yang tepat. Tujuan kajian untuk
memetakan pola distribusi faktor-faktor penentu penerapan inovasi PTT
padi sawah di Provinsi Aceh.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Lokasi
Pengkajian dilaksanakan pada bulan Maret – Oktober 2011. Sebagai daerah
pengambilan sampel di Provinsi Aceh ditetapkan dua kabupaten sebagai tempat
lokasi survei, yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Birueun. Pemilihan
kedua kabupaten tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut
merupakan wilayah sentra produksi padi di Provinsi Aceh dan sudah menjadi
lokasi program pengembangan PTT padi sejak beberapa tahun terakhir.
Pemilihan Sampel
Populasi dari pengkajian ini adalah petani pengelola padi sawah yang ada
di dua kabupaten terpilih. Pengambilan lokasi sampel dan petani responden
dilakukan secara purposive random sampling. Pada masing-masing kabupaten
dipilih enam kecamatan, dalam satu kecamatan dipilih dua desa. Dari setiap desa
dipilih secara acak 10 orang petani sebagai responden survei, dengan demikian
jumlah petani responden secara keseluruhan adalah 240 orang. Pada setiap desa
dipilih satu orang petugas penyuluh lapangan (PPL).
Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam pengkajian ini meliputi data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi sampel hasil
survei, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, Biro Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Aceh, Dinas Pertanian Provinsi Aceh dan Dinas Pertanian pada
masing-masing kabupaten.
Teknik pengumpulan data primer adalah sebagai berikut:
1. Wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur terhadap petani
dan PPL responden.
2. Diskusi kelompok fokus (focus group discussion) yang melibatkan tokoh
masyarakat, semua responden dan PPL secara bersamaan.
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Analisis Data
Untuk mengukur tingkat penerapan inovasi PTT padi sawah oleh responden
digunakan skor. Pemberian skor tersebut berdasarkan bobot masing-masing
komponen teknologi PTT padi sawah. Skor penerapan inovasi PTT yang didapat
oleh setiap responden adalah penjumlahan dari skor masing-masing komponen
teknologi yang diterapkannya. Klasifikasi atau pengelompokan tingkat penerapan
responden ke dalam kategori tinggi, sedang dan rendah menggunakan rumus
interval yaitu:
Interval (I) =

nilai tertinggi – nilai terendah
---------------------------------------jumlah responden

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Usahatani Padi di Provinsi Aceh
Provinsi Aceh merupakan sentra produksi tanaman pangan terutama padi
dalam pemenuhan kebutuhan pangan, pakan dan industri nasional yang setiap
tahunnya terus meningkat. Sekitar 16,6% kebutuhan beras nasional dipenuhi
dari Provinsi Aceh, dengan rerata produktivitas 4,6 ton/ha (Dinas Pertanian TPH
Prov. Aceh, 2009). Produktivitas padi Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari
4,26 ton per hektar pada 2008, meningkat jadi 4,32 ton per hektar pada 2009 atau
meningkat sebesar 1,37 persen, sedangkan target peningkatan pada tahun 2010
sebesar 6,08% atau 4,6 ton per hektar (BPS, 2009).
Padi sebagai salah satu komoditas pangan yang mempunyai potensi produksi
dan perkembangan yang cukup tinggi di Provinsi Aceh. Ketersediaan lahan sawah
potensial ada seluas 408.486 ha tersebar pada 21 kabupaten/kota. Dari data
tersebut menunjukkan bahwa setiap musim tanam Aceh membutuhkan benih padi
12,25 juta ton dengan perhitungan kebutuhan benih 30 kg/ha. (Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Aceh, 2008).
Peningkatan produktivitas padi dan tanaman pangan lainnya disebabkan
antara lain curah hujan dan persediaan pupuk yang cukup serta penggunaan bibit
semakin berkualitas. Luas panen meningkat sebesar 5,87 persen dibandingkan
tahun 2008. Ini disebabkan sudah berfungsinya irigasi secara baik di beberapa
daerah seperti Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara,
Aceh Timur, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan.
Dengan berfungsinya irigasi tersebut, dan didukung curah hujan yang cukup,
maka pemanfaatan lahan dapat lebih optimal, khususnya lahan yang sebelumnya
tidak terairi. Selain itu peningkatan indeks penanaman (IP) di beberapa daerah,
telah melakukan penanaman 2-3 kali setahun juga memberikan kontribusi bagi
peningkatan produktivitas padi di Aceh (BPS, 2009).
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A. Perkembangan luas panen, produktivitas dan produksi padi di Provinsi Aceh
Perkembangan padi sawah (luas panen, produktivitas dan produksi) di Provinsi
Aceh periode 2005-2009 disajikan pada Tabel 1. Data tersebut menunjukkan
bahwa peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi cenderung melandai.
Terjadi penurunan luas panen padi sawah pada tahun 2006, 2008, dan 2009 dari
tahun sebelumnya. Pada tahun 2006 terjadi penurunan luas panen sebesar 17.137
ha atau 5,13 %, pada tahun 2008 luas panen menurun sebesar 30.591 ha atau 8,56
% dan pada tahun 2009 terjadi penurunan luas panen sebesar 13.582 atau 3,78
%. Penurunan ini terutama disebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan
kekeringan. Sedangkan produktivitas masih rendah (4,44 ton/ha). Produktivtas
ini masih jauh berada di bawah potensi beberapa padi varietas unggul baru.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka peningkatan produksi padi sawah di
Provinsi Aceh setiap tahunnya masih rendah.
Tabel 1. Distribusi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Padi
Sawah dari Tahun 2005 - 2009 di Provinsi Aceh
Uraian

2005
Luas panen (ha)
334.049
Produktivitas (ton/ha)
4,20
Produksi (ton)
1.403.141

Tahun
2006
2007
316.912
357.269
4,23
4,27
1.342.137 1.525.604

2008
326.678
4,27
1.396.814

2009
352.006
4,37
1.539.449

Sumber : Aceh dalam Angka 2006-2010

Disamping padi sawah sebagian petani juga menanam padi ladang /gogo pada
lahan kering. Luas panen, produktivitas dan produksi padi ladang di Provinsi Aceh
periode tahun 2005 - 2010 disajikan pada Tabel 2. Peningkatan luas panen padi
ladang di Provinsi Aceh cukup nyata pada tahun 2009 dibanding luas panen pada
tahun 2008, yaitu sebesar 4.938 ha atau 203,12 %, sedangkan produktivitasnya
masih rendah yaitu 2,36 ton/ha. Peningkatan produktivitas padi ladang pada tahun
2009 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,11 ton/ha atau 4,89 %.
Berdasarkan luas panen dan produktivitas padi ladang tahun 2009, maka produksi
padi ladang di Provinsi Aceh tahun 2009 mencapai 17.410 ton. Hal ini berarti
padi ladang telah menambah peningkatan produksi padi di Provinsi Aceh sebesar
1,12 % pada tahun 2009.
Tabel 2. Distribusi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Padi
Ladang dari Tahun 2005 s/d 2009 di Provinsi Aceh
Uraian
Luas panen (ha)
Produktivitas (ton/ha)
Produksi (ton)

2005
3.844
2,22
8.508

2006
3.877
2,21
8.611

Tahun
2007
3.448
2,25
7.765

2008
2.431
2,25
5.473

2009
7.369
2,36
17.410

Sumber : Aceh dalam Angka 2006-2010
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Daerah sentra produksi padi sawah di Provinsi Aceh sebagian besar berada
pada bagian Timur yang meliputi Kabupaten : Aceh Utara Aceh Timur, Pidie,
Bireuen, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Kota Lhoseumawe, dan Kota Langsa. Pada
bagian Timur meliputi Kabupaten : Nagan Raya, Aceh Tenggara, Aceh Selatan,
Aceh Barat Daya, dan Aceh Barat.
Luas panen, produktivitas dan produksi padi sawah menurut kabupaten di
Provinsi Aceh tahun 2009 disajikan pada Tabel 3. Data tersebut menunjukkan
bahwa sentra produksi padi di Provinsi Aceh sebagian besar berada di bagian
timur dengan luas tanam 222,695 ha, luas panen 204.73 ha, produksi 904.849 ton
dan produktivitas 4,29 ton/ha, di bagian barat luas tanam 122.655 ha, luas panen
127.120 ha, produksi 549.862 ton dan produktivitas 4,16 ton/ha.
Dalam upaya peningkatan produktivitas padi sawah secara nasional
khususnya di Provinsi Aceh. Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang
Pertanian telah memprogramkan model PTT pada luasan 1,5 juta ha untuk padi
inbrida (VUB) dan 87.500 ha untuk padi hibrida. Untuk tahun 2009 pengembangan
model PTT padi inbrida (VUB) akan dikembangkan pada luasan 2,0 juta ha.
Peningkatan produktivitasa penerapan model PTT untuk VUB ditargetkan 1,0
t/ha dan untuk padi hibrida 2,0 t/ha. Untuk memudahkan koordinasai program
tersebut, telah dibentuk sekolah lapang model PTT (SL PTT) dengan luasan 35,0
ha per unit untuk padi inbrida dan padi hibrida.
SL PTT merupakan sekolah lapang bagi petani untuk mengadopsi berbagai
teknologi usaha tani dengan penggunaan input produksi yang efisien dan bersifat
spesifik lokasi sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan
sekaligus peningkatan produksi serta pendapatan petani secara berkelanjutan.
Untuk memudahkan transfer inovasi teknologi baru, pada setiap unit SL
PTT dibentuk satu unit Laboratorium Lapang (LL) dengan luasan sekitar 1,0 ha.
Laboratorium Lapang (LL) adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan
SL PTT yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, tempat belajar dan tempat
praktek penerapan teknologi model PTT yang akan diaplikasikan bersama oleh
kelompok tani/petani. Unit Laboratorium Lapang dijadikan semacam kelas seperti
pada sekolah formal. Kegiatan pada laboratorium lapang akan dijadikan semacam
percontohan bagaimana melaksanakan Model PTT yang benar.
Pada laboratorium lapang SL-PTT dengan luasan 1,0 ha di demontrasikan
penerapan model PTT dengan menggunakan komponen dasar pada luasan 0,75 ha
dan 0,25 ha sisanya untuk melaksanakan pengujian komponen teknologi model
PTT.
BPTP NAD merupakan salah satu lembaga pelayanan teknis dibawah
BBP2TP yang turut berperan dalam menghasilkan inovasi teknologi sekaligus
berfungsi sebagai penyebar informasi teknologi hasil pengkajian kepada pengguna
melalui kegiatan desiminasi. Penelitian/pengkajian yang di implementasikan
dalam bentuk ”Sekolah Lapang (demplot)” akan lebih bersifat lokal spesifik,
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dinamis dan partisipatif dimana petani terlibat langsung sejak perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pengembangannya. Petani dapat mengadopsi secara
parsial atau paket spesifik tergantung kemampuan petani. Dengan pendekatan
seperti ini teknologi hasil penelitian akan cepat sampai dan di adopsi petani karena
paket tersebut sudah teruji langsung di lapangan.
Tabel 3. Distribusi Luas Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman
Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2009
Kabupaten / Kota

Luas tanam Luas panen
(ha)
(ha)

Produksi
(ton)

Produktivitas
(ton/ha)

1.

Simeulue

4.725

3.694

13.463

3,64

2.

Aceh Singkil

1.012

936

3.729

3,98

3.

Aceh Selatan

12.920

13.841

59.351

4,29

4.

Aceh Tenggara

18.985

20.528

86.908

4,23

5.

Aceh Timur

40.918

38.092

167.906

4,41

6.

Aceh Tengah

8.276

6.826

28.733

4,21

7.

Aceh Barat

11.517

10.581

44.592

4,21

8.

Aceh Besar

32.805

35.619

162.336

4,56

9.

Pidie

39.995

38.575

172.473

4,47

10. Bireuen

38.780

36.386

161.118

4,43

11. Aceh Utara

60.154

52.259

232.212

4,44

12. Aceh Barat Daya

11.532

9.568

42.119

4,40

9.158

10.275

43.651

4,25

14. Aceh Tamiang

23.442

23.321

100.350

4,30

15. Nagan Raya

20.896

22.492

98.564

4,38

7.346

8.683

34.081

3,93

13. Gayo Lues

16. Aceh Jaya
17. Bener Meriah

2.525

3.055

12.355

4,04

13.684

12.814

57.425

4,48

161

106

415

3,91

20. Sabang

-

-

-

-

21. Langsa

2.138

1.164

4.694

4,03

22. Lhokseumawe

3.423

2.013

8.256

4,10

917

1.178

4.719

4,01

352.006

1.539.450

4,21

18. Pidie Jaya
19. Banda Aceh

23. Subusalam
Jumlah / Total

365.309

Sumber : Aceh dalam Angka 2010
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Salah satu kegiatan diseminasi yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan
adopsi teknologi yaitu kegiatan SL-PTT. Sekolah Lapang ini diharapkan dapat
memberi suatu daya tarik tersendiri terhadap petani dalam memecahkan masalah.
Dengan pendekatan SL-PTT juga diharapkan petani dapat berpartisipasi aktif
sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan menentukan paket yang terbaik.
SL-PTT yang nantinya diharapkan dapat ditiru dan diadopsi oleh pengguna secara
berkelanjutan.
Penyebarluasan inovasi dilakukan melalui demplot dengan introduksi
masing-masing lima varietas unggul baru (VUB) padi yang berproduksi tinggi dan
satu varietas pembanding yang telah digunakan petani secara luas. Laboratorium
Lapang (LL) adalah kawasan/areal yang terdapat dalam kawasan SL-PTT yang
berfungsi sebagai percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek
penerapan teknologi yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompoktani/
petani (Dirjen Tanaman Pangan, 2010). Diharapkan dengan penerapan SL-PTT
padi di Provinsi Aceh mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil usahatani,
meningkatkan efisiensi biaya usahatani dengan penggunaan teknologi yang tepat
untuk masing-masing lokasi, serta terjaganya kesehatan lingkungan tumbuh
pertanaman dan lingkungan kehidupan secara keseluruhan.
Karakteristik Sosial Ekonomi Responden
Karakteristik sosial ekonomi responden meliputi umur, pendidikan formal,
pengalaman berusahatani padi, jumlah anggota keluarga, dan luas lahan usahatani
padi. Distribusi responden berdasarkan karakteristik sosial ekonomi dapat dilihat
pada Tabel 4.
Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi
Karakteristik sosial ekonomi responden
Umur

Pendidikan formal

Pengalaman usahatani padi

Jumlah anggota keluarga

Luas lahan usahatani padi
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Kategori
≤ 39 th
40 – 54 th
≥ 55 th
Jumlah
Rendah ( ≤ 6 th)
Sedang (7 – 9 th)
Tinggi ( ≥ 9 th)
Jumlah
Rendah ( ≤ 3 th)
Sedang (4 – 9 th)
Tinggi ( ≥ 10 th)
Jumlah
Sedikit ( ≤ 4 orang)
Sedang (5 – 6 orang)
Banyak ( ≥ 7 orang)
Jumlah
Sempit ( < 0,5 ha)
Sedang (0,5 – 0,75
ha)
Luas ( > 1,0 ha)
Jumlah

Jumlah
48
137
55
240
134
72
34
240
10
160
70
240
98
53
89
240
91
120
29
240

%
20
57
23
100
56
30
14
100
4
67
29
100
41
22
37
240
38
50
12
100
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1. Umur
Umur responden dihitung berdasarkan pengakuan saat penelitian dilakukan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa 57% usia responden termasuk dalam kategori
dewasa (40-54th), sedangkan 23% responden termasuk dalam kategori usia tua ( ≥
55 th) dan 20% responden termasuk dalam kategori usia muda (25 – 39 th). Umur
responden sebagian besar termasuk dalam kategori usia produktif. Artinya bahwa
pada umur tersebut responden mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
2. Pendidikan formal
Pendidikan formal merupakan jenjang pendidikan yang telah diselesaikan
responden di bangku sekolah, dihitung dari lama responden menempuh pendidikan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa 56% responden menempuh pendidikan formal
≤ 6 tahun, 30 % responden menempuh selama 7-9 tahun dan 14% responden
menempuh pendidikan formal lebih dari 9 tahun. Rendahnya tingkat pendidikan
formal responden karena latar belakang sosial ekonomi, responden mengutamakan
untuk memenuhi kebutuhan lain yang dianggap lebih penting dibandingkan
untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Responden beranggapan bahwa
menguasai baca tulis dan berhitung sudah cukup, tanpa harus melanjutkan jenjang
yang lebih tinggi.
3. Pengalaman usahatani padi
Pengalaman usahatani padi adalah lamanya responden mulai berusahatani
padi dimana petani sebagai pengambil keputusan dalam mengelola usahatani
padinya. Pengalaman usahatani padi diukur jumlah tahun sejak mulai
berusahatani padinya sendiri sampai dengan saat ini. Hasil analisis menunjukkan
4 % responden yang memiliki pengalaman berusahatani padi selama ≤ 3 tahun,
sedangkan 67% responden telah memiliki pengalaman usahatani 4 – 9 th dan 29 %
responden berpengalaman usahatani padi ≥ 10 th. Program PTT padi sawah telah
diperkenalkan di beberapa daerah di Provinsi NAD sejak 4 – 7 tahun yang lalu
sehingga pengetahuan dan keterampilan responden mengenai komponen dalam
PTT serta cara penerapannya diharapkan telah diperoleh oleh responden pada
masa-masa tersebut.
4. Jumlah anggota keluarga
Jumlah anggota keluarga diukur dengan banyaknya jiwa dalam rumah
tangga yang masih dalam tanggungan kepala keluarga. Sebanyak 41 % responden
memiliki jumlah anggota keluarga ≤ 4 orang, sedangkan 22 % responden memiliki
jumlah anggota keluarga 5 – 6 orang dan 37 % responden memiliki anggota
keluarga ≥ 7 orang. Pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap penerapan
inovasi PTT padi sawah bersifat ambigius. Di satu sisi jumlah anggota keluarga
diharapkan sebagai sumber tenaga kerja untuk lahan usahatani padi. Pada sisi
lain, oleh karena kebutuhan keluarga meningkat mengikuti jumlah tanggungan

Chairunas et al : Kajian Pola Distribusi dan Penerapan Inovasi Teknologi Spesifik....

1355

keluarga, maka curahan waktu untuk usahatani padi semakin sedikit karena
kepala keluarga cenderung memperoleh sumber penghasilan dari usaha lain di
luar usahatani padi.
5. Luas lahan
Luas lahan adalah lahan yang digunakan responden untuk usahatani padi
pada saat penelitian dilakukan. Tabel 4 menunjukkan luas lahan responden 12
% termasuk dalam kategori luas ( > 0,75 ha), sedangkan 50 % responden luas
lahannya termasuk dalam kategori sedang (0,5 – 0,75 ha) dan 38% responden
memiliki lahan < 0,5 ha. Luas lahan menentukan kecepatan seseorang untuk
mengadopsi suatu inovasi. Luas lahan menunjukkan kemampuan ekonomi
seseorang. Seperti pendapat Lionberger (1960) dan Hanafi (1987) bahwa semakin
luas lahan biasanya akan semakin cepat dalam mengadopsi inovasi.
Diseminasi Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah
Diseminasi adalah suatu proses interakfif dalam penyampaian inovasi,
yang pada akhirnya dapat merubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat.
Dalam proses diseminasi ini umumnya ada beberapa unsur penting yang
menentukan keberhasilan dari proses itu sendiri, yaitu inovasi yang dibawa, media
diseminasinya, waktu atau proses diseminasi itu sendiri serta pihak yang terlibat
dalam proses diseminasi tersebut.
PTT padi sebagai salah satu inovasi unggulan Badan Litbang Pertanian juga
menjadi salah satu bahan diseminasi untuk masyarakat pengguna, khususnya
petani padi. Terdapat indikasi bahwa proses adopsi di tingkat petani belum seperti
yang diharapkan dan terjadi keberagaman pemahaman tentang PTT padi itu
sendiri.
Penerapan inovasi PTT yang tinggi di tingkat petani sangat erat kaitannya
dengan intensitas kegiatan penyuluhan melalui berbagai metode penyampaian
informasi. Petani yang terlibat secara langsung dalam program-program pemerintah
untuk pengembangan produksi padi cenderung memiliki tingkat penerapan inovasi
PTT padi sawah yang tinggi, karena menerima pelayanan penyuluhan yang intensif
(kunjungan PPL, demonstrasi plot, pelatihan). Petani yang tidak terlibat secara
langsung namun memiliki sumberdaya manusia (pendidikan formal, pengalaman
usahatani, pelatihan, dan motivasi) yang lebih baik cenderung memiliki tingkat
penerapan inovasi dengan kategori sedang. Sedangkan petani yang tidak memiliki
akses kegiatan penyuluhan dan memiliki sumberdaya manusia yang rendah
cenderung masih memiliki tingkat penerapan inovasi dengan kategori rendah.
Masalah lain adalah kurangnya pemahaman para petugas, termasuk
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) tentang PTT padi. Tingkat pengetahuan dan
keterampilan PPL terhadap inovasi pertanian cukup bervariasi. Saat ini banyak PPL
yang berada di Balai Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan berstatus Tenaga
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Bantu Penyuluhan-Tenaga Harian Lepas (THL) yang memiliki pengalaman dan
akses informasi yang rendah, sehingga kemampuan untuk menyampaikan inovasi
pertanian kepada pengguna juga kurang. Demikian pula dengan terbatasnya dana
operasional penyuluh di daerah dan sedikitnya pelatihan bagi PPL menyebabkan
lambatnya pembaharuan inovasi pertanian di tingkat PPL, yang selanjutnya akan
memperlambat dan menurunnya tingkat penerapan inovasi pertanian di tingkat
petani pengguna.
Tingkat Penerapan Komponen Teknologi PTT Padi Sawah
Pengelolaan tanaman terpadu (PTT) merupakan pendekatan dalam
pengelolaan lahan, air, tanaman, organisme pengganggu tanaman (OPT), dan
iklim secara terpadu dan bekelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas,
pendapatan petani dan kelestarian lingkungan. Prinsip PTT mencakup empat
unsur yaitu integrasi, interaksi, dinamis dan partisipatif. Komponen teknologi
dalam PTT dibagi menjadi dua, yaitu komponen teknologi dasar terdiri dari (1)
varietas unggul, (2) benih bermutu dan berlabel, (3) pemupukan yang efisien,
dan (4) pengendalian hama penyakit sesuai OPT sasaran, (5) penggunaan bahan
organik, dan (6) pengaturan populasi tanaman dan komponen teknologi pilihan
terdiri dari (1) pengolahan tanah sempurna, (2) bibit muda, (3) jumlah bibit per
rumpun, (4) irigasi berselang, (5) penyiangan dengan gasrok, dan (6) penanganan
panen dan pascapanen (Departemen Pertanian, 2008).
Berdasarkan komponen-komponen teknologi yang terkandung dalam
pendekatan PTT padi sawah tersebut, maka distribusi tingkat penerapan
komponen PTT padi sawah yang telah dilaksanakan oleh petani responden
seperti terdapat pada Tabel 5. Tingkat penerapan inovasi PTT padi sawah petani
responden dikategorikan berdasarkan skor yang diperoleh, yaitu rendah (skor 0 –
50), sedang (skor 51-75), dan tingggi (skor 75-100). Sebanyak 60,3 % responden
telah memiliki tingkat penerapan inovasi PTT padi sawah dengan kategori sedang,
sedangkan 25,6 % responden termasuk dalam kategori rendah dan hanya 14,1
% termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar
petani telah melaksanakan komponen dasar (pengolahan tanah, benih bermutu,
dan pengendalian HPT) dalam inovasi PTT padi sawah, akan tetapi hanya
sebagian kecil yang telah melaksanakan komponen pilihan yang dianjurkan dalam
PTT padi sawah (bibit muda, penggunaan pupuk organik, pengaturan populasi
tanaman, pengaturan air, pemeliharaan, dan penanganan panen dan pascapanen)
secara tepat.
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Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Penerapan Inovasi PTT
Padi Sawah di Provinsi Aceh, 2011.
Tingkat Penerapan PTT Padi Sawah

Jumlah (orang)

Persentase (%)

Rendah (skor 30 – 50)
Sedang (skor 51 – 70)
Tinggi (skor 71 – 90)

62
145
34

25,6
60,3
14,1

Jumlah

240

100

Distribusi responden berdasarkan kesesuaian penerapan masing-masing
komponen teknologi pada model PTT padi sawah seperti terdapat pada Tabel
6. Kesesuaian penerapan pada masing-masing komponen teknologi diuraikan
berikut ini.
1. Varietas unggul
Varietas unggul merupakan varietas yang mempunyai keunggulankeunggulan tertentu, misalnya mempunyai daya hasil yang tinggi, cita rasa baik,
maupun mempunyai ketahanan terhadap penyakit. Pada Tabel 6 menunjukkan
bahwa sebanyak 160 orang (67 %) menggunakan varietas unggul sesuai baik
varietas dan jumlahnya dengan yang direkomendasikan oleh PPL setempat. Petani
responden menggunakan varietas unggul sesuai dengan yang direkomendasikan
oleh PPL karena petani mendapatkan bantuan benih langsung dari PPL setempat
dan membeli di toko saprodi sesuai dengan rekomendasi PPL setempat. Sedangkan
sebanyak 80 orang (33 %) menggunakan varietas unggul tapi jumlahnya tidak
sesuai karena masih berlebihan dari yang di rekomendasikan.
2. Benih bermutu
Benih bermutu biasanya ditandai dengan ciri-ciri benih tersebut berlabel
atau bersertifikat, kemurnian dan daya kecambahnya tinggi. Penggunaan benih
bermutu ini sangat membantu responden karena menghasilkan bibit yang sehat
dengan akar yang banyak, menghasilkan perkecambahan dan pertumbuhan yang
seragam, ketika ditanam pindah bibit dapat tumbuh dengan cepat. Cara memilih
benih yang baik adalah dengan direndam dalam larutan garam atau ZA kemudian
benih yang mengapung dibuang.
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Tabel 6. Distribusi Responden berdasarkan Tingkat Kesesuaian Penerapan
Komponen Inovasi PTT Padi Sawah di Provinsi Aceh, 2011.
Komponen Teknologi PTT padi
sawah
Komponen dasar:
1. Varietas unggul
2. Benih bermutu
3. Penggunaan bahan organik
4. Pengaturan populasi tanaman
5. Pemupukan
6. Pengendalian OPT

Tidak
sesuai

Kategori
Kurang
Sesuai

Sesuai

Jumlah

0
(0)
0
(0)
220
(91)
148
(62)
140
(59)
218
(90)

80
(33)
34
(14)
8
(4)
32
(13)
60
(25)
15
(7)

160
(67)
206
(86)
12
(5)
60
(25)
40
(16)
7
(3)

240
(100)
240
(100)
240
(100)
240
(100)
240
(100)
240
(100)

0
(0)
15
(7)
15
(7)
0
(0)
12
(5)
4
(2)

0
(0)
35
(18)
87
(37)
40
(16)
238
(91)
0
(0)

240
(100)
190
(75)
38
(56)
200
(84)
10
(4)
236
(98)

240
(100)
240
(100)
240
(100)
240
(100)
240
(100)
240
(100)

Komponen pilihan:
7. Pengolahan tanah sempurna
8. Bibit muda ( umur < 21 hari)
9. Tanam 1-3 bibit per rumpun
10. Pengaturan pengairan
11. Penyiangan dengan gasrok
12. Panen dan pasca panen

Merujuk pada Tabel 6, sebanyak 106 orang (86 %) menggunakan benih
sesuai dengan rekomendasi model PTT padi sawah. Hal ini disebabkan karena
sebagian besar petani menggunakan benih yang bermutu sesuai dengan yang
direkomendasikan oleh PPL setempat. Selain itu petani responden telah melakukan
perendaman terhadap benihnya dengan larutan ZA 20 g/liter air atau garam sesuai
dengan rekomendasi dengan tujuan untuk memilih benih yang berkualitas baik.
Benih yang berkualitas baik ditandai dengan tenggelamnya benih setelah direndam
dalam larutan ZA atau garam.
Petani yang dalam penggunaan benih bermutu kurang sesuai dengan
rekomendasi sebanyak 34 orang (14 %), hal tersebut dikarenakan responden
menggunakan benih hasil pembenihan sendiri atau tidak melakukan perendaman
terhadap benih sesuai dengan yang telah direkomendasikan PTT padi sawah.
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3. Penggunaan bahan organik
Sebagian besar petani (91 %) belum menggunakan bahan organik baik
berupa pupuk kandang maupun kompos atas dasar inisiatif sendiri. Beberapa
alasan dikemukakan antara lain: belum mengetahui manfaat pupuk organik, bahan
tidak tersedia di lokasi setempat, dan tidak ada biaya atau tenaga kerja. Hanya
sebagian kecil petani (12 %) yang telah menggunakan bahan organik secara tepat
baik jenis maupun jumlahnya, sebagian lagi sudah mencoba memberikan bahan
organik tapi masih dalam jumlah sedikit.
4. Pengaturan populasi tanaman
Dalam PTT padi sawah pengaturan populasi tanaman dilakukan dengan
mengatur sistem tanam. Sistem tanam adalah jarak tanam yang digunakan oleh
petani responden dalam usaha tani padi. Sistem tanam yang direkomendasikan
kepada petani adalah sistem jajar legowo 2:1 atau 4:1. Sistem jajar legowo 2:1
yaitu cara tanam berselang-seling 2 baris kemudian 1 baris kosong. Sistem jajar
legowo 4:1 adalah cara tanam berselang-seling 4 baris kemudian 1 baris kosong.
Penggunaan sistem tanam jajar legowo mempunyai tujuan untuk memudahkan
dalam pengendalian hama, penyakit dan gulma. Selain itu penggunaan sistem
tanam jajar legowo bertujuan untuk penyediaan ruang kosong untuk pengaturan
air.
Sebanyak 60 petani (25 %) telah menerapkan sistem tanam jajar legowo (2:1
atau 4:1). Sedangkan sebanyak 148 petani (62 %) menggunakan sistem tanam
konvensional yaitu dengan menggunakan sistem tanam tegel. Sebanyak 32 (13%)
sudah menggunakan sistem tanam jajar legowo tapi jarak tanam yang digunakan
kurang tepat sehingga dapat mengurangi jumlah populasi tanaman per hektar.
5. Tanam 1-3 bibit per lubang
Jumlah bibit merupakan jumlah bibit tiap lubang yang ditanam oleh petani
responden. Sebanyak 38 petani (567%) menanam bibit dalam jumlah yang sesuai
dengan rekomendasi dan sebanyak 87 petani (84 %) kurang sesuai karena jumlah
bibit yang digunakan lebih banyak dari rekomendasi dengan alasan masih ada
hambatan, seperti hama keong mas. Sebanyak 7 % petani menggunakan cara
konvensional, yaitu bibit lebih dari 3 batang per lubang meskipun tidak ada
hambatan.
6. Pengolahan tanah
Pengolahan tanah yang sempurna adalah dengan menggunakan traktor dan
dilanjutkan dengan secara manual. Pada musim hujan sebaiknya pengolahan
dilakukan paling sedikit sebanyak dua kali dan satu kali pada musim kemarau.
Semua petani (100 %) sudah melakukan pengolahan tanah secara sempurna. Hal
ini dikarenakan pengolahan tanah merupakan hal biasa dilakukan dan biasanya
dikoordinasikan melalui kelompok secara seragam.
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7. Bibit muda ( < 21 hari)
Bibit muda adalah bibit yang berumur tidak lebih dari 21 Hari Setelah
Sebar (HSS). Penggunaan bibit muda bertujuan untuk menghasilkan anakan lebih
banyak dibandingkan dengan menggunakan bibit yang lebih tua.
Sebagaimana data yang tersaji pada Tabel 6, sebanyak 190 petani (75 %)
menggunakan bibit muda sesuai dengan rekomendasi. Ini berarti bahwa petani
menanam bibit pada usia muda yaitu pada usia kurang dari 21 hari setelah sebar.
Petani yang menggunakan bibit kurang sesuai dengan rekomendasi sebanyak 87
petani (38 %), hal tersebut dikarenakan petani masih menemui hambatan seperti
hama keong mas yang menyerang tanaman muda. Sebanyak 15 orang (7 %) tidak
mengetahui keuntungan penggunaan bibit muda.
8. Pemupukan
Pada tahap pemupukan petani kurang memperhatikan dosis dalam
penggunaan pupuk. Selain itu petani responden juga kurang tepat dalam
pelaksanaan pemupukan. Dosis pupuk yang tepat berdasarkan hasil pengukuran
dengan Bagan Warna Daun untuk unsur Nitrogen (N) dan dengan Perangkat
Uji Tanah Sawah untuk unsur Phosfat (P)dan Kalium (K). Rekomendasi waktu
pemupukan susulan I dilaksanakan pada saat padi berumur 23-28 HST dan
pemupukan susulan II dilaksanakan pada saat padi berumur 38-42 HST.
Hanya sebanyak 16 % petani yang melakukan dengan tepat baik dosis
maupun waktu pemberian, sedangkan 25 % kurang tepat karena tidak sesuai dosis
ataupun tidak tepat waktu pemberian, bahkan sebagian besar petani (59 %) tidak
melakukan pemupukan secara benar karena dosisnya tidak tepat (kurang atau
berlebihan) dan waktu pemberian tidak sesuai anjuran.
9. Pengaturan air
Sebagian besar petani telah melakukan pengaturan air (irigasi dan drainase)
karena umumnya mereka berusahatani di lahan sawah yang memiliki jaringan
irigasi, hanya saja pengaturan waktunya yang tidak tepat dalam melakukan
pengaturan air secara berselang. Alasan yang dikemukakan adalah kondisi
saluran irigasi atau drainase yang tidak sempurna, sehingga mereka tergantung
pada ketersediaan air pada saluran irigasi. Pada lokasi tertentu, petani kesulitan
melakukan pembuangan air karena posisi sawah yang terletak di pangkal atau di
ujung hamparan dimana air selalu tergenang. Sebanyak 84 % petani telah mampu
melaksanakan pengaturan air secara berselang, sedangkan 16 % lainnya masih
menghadapi masalah dalam pengaturan air.
10. Pengendalian OPT
Rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman adalah
dengan metode pengendalian hama penyakit secara terpadu, dimana petani harus
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melakukan monitoring secara berkala melakukan pencegahan dan pembasmian
HPT berdasarkan tingkat populasi hama dan kerusakan, sanitasi lingkungan,
penggunaan varietas resisten, rotasi tanaman, dan mengutamakan penggunaan
pestisida nabati sebelum menggunakan pestisida kimia.
Sebagian besar petani (90 %) masih menggunakan pestisida kimia tanpa
mempertimbangkan jenis hama penyakit, intensitas serangan, dan cara perlakuan.
Hal ini disebabkan karena faktor kebiasaan dan pemahaman yang kurang pada
pelestarian lingkungan. Sedangkan sebanyak 15 % telah melakukan secara benar
tapi masih menggunakan pestisida kimia sebagai bahan utama. Hanya 3 % petani
yang secara benar memahami dan melaksanakan tindakan pengendalian sesuai
anjuran.
11. Penyiangan
Penyiangan atau pembersihan gulma merupakan salah satu tindakan
pemeliharaan yang sangat penting, karena gulma di lokasi pertanaman padi akan
menjadi tempat persinggahan bagi hama dan penyakit. Selain itu, gulma juga
menjadi pesaing tanaman padi dalam memperoleh hara dalam tanah. Penyiangan
yang tepat dilakukan paling sedikit dua kali selama masa pertanaman. Cara
penyiangan yang dianjurkan adalah dengan menggunakan alat landak/gasrok.
Penyiangan dengan cara ini dapat menghemat waktu dan tenaga kerja. Sebagian
besar petani (91 %) telah melakukan penyiangan sebanyak dua kali selama masa
pertanaman, hanya saja masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mencabut
atau mencangkul. Bahkan 5 % petani menggunakan herbisida untuk penyiangan
atau tidak melakukan penyiangan secara memadai. Hanya 4 % petani yang telah
melakukan penyiangan secara berkala dengan alat gasrok.
12. Panen dan pascapanen
Panen dan pasca panen merupakan tindakan petani pada saat memanen dan
pada saat setelah panen. Berdasarkan Tabel 6 sebanyak 236 petani responden (98
%) melaksanakan tindakan panen dan pasca panen sesuai dengan rekomendasi.
Responden melakukan proses panen pada saat padi berumur 105-100 hari setelah
tanam atau setelah 95 % gabah padi masak yang ditandai dengan berwarna kuning.
Petani responden merontokkan gabah dengan menggunakan power threser sehingga
membutuhkan waktu lebih sedikit apabila dibandingkan dengan menggunakan
pedal threser maupun dirontokkan secara manual. Sedangkan sebanyak 4 petani
responden (2 %) melaksanakan tindakan panen dan pasca panen tidak sesuai
dengan rekomendasi. Hal tersebut dikarenakan petani memanen tanamannya pada
saat padi berusia kurang dari 100 hari atau lebih dari 110 hari setelah tanam. Panen
yang terlalu dini akan menyebabkan banyaknya gabah hampa dan penen yang
terlalu lambat akan menyebabkan kualitas beras menurun karena mudah patah.
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KESIMPULAN
Kesimpulan
1.

Tingkat penerapan inovasi PTT padi sawah di Provinsi Aceh masih tergolong
sedang. Sebanyak 60,3 % petani baru menerapkan sebagian rekomendasi
komponen teknologi pada PTT padi sawah. Sebanyak 25,5 % petani
melaksanakan komponen dasar PTT padi karena memang sudah biasa
dilakukan oleh masyrakat setempat. Hanya 14,1 % yang telah menerapkan
sebagian besar komponen inovasi PTT secara tepat.

2.

Masalah yang menyebabkan belum tingginya tingkat adopsi inovasi PTT padi
di Provinsi Aceh adalah karena intensitas dan kualitas penyuluhan di tingkat
petani masih rendah. Kurangnya biaya operasional penyuluh dan terbatasnya
pengetahuan dan pemahaman PPL dan petugas lapangan lainya terhadap
inovasi PTT padi menyebabkan tidak tepatnya informasi yang disampaikan
kepada petani.
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ABSTRAK
Kebutuhan inovasi teknologi dalam peningkatan produksi sudah semakin
mendesak diterapkan, hal tersebut seiring dengan adanya keinginan pemerintah
untuk swasembada pangan dalam 3 tahun (2015 – 2017). Inovasi teknologi dapat
menjawab permasalahan – permasalahan usahatani yang selama ini terjadi misal
berkurangnya lahan usahatani, sulit tenaga kerja dibidang pertanian dan adanya
anomali iklim. Penelitian kinerja beberapa varietas unggul baru mendukung
swasembada pangan dilakukan di Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah,
Kabupaten Purbalingga mulai bulan Juni sampai dengan September 2015. Tujuan
penelitian adalah mengetahui keragaan agronomis VUB yang didisplaykan,
persepsi dan respon petani terhadap VUB yang didisplaykan dan kelayakan
usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaan agronomis baik tinggi
tanaman, jumlah anakan maupun produksi VUB yang didisplaykan menunjukkan
ada perbedaan. Produksi tertinggi dicapai oleh Inpari 31 (9,52 t/ha GKP) sedangkan
terendah Inpari 32 (7,93 t/ha GKP). Produksi tersebut lebih tinggi 1,43 – 3,02 t/
ha GKP dari varietas eksisting yaitu Ciherang/IR64 (6,5 t/ha GKP). Hasil survei
dari 33 petani menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum pernah mengenal
padi varietas Inpari. Sedangkan hasil evaluasi kelayakan usahatani baik secara
teknis maupun finansial menunjukkan bahwa display inovasi teknologi lebih layak
dibanding dengan pola petani. Persepsi dan respon petani terhadap varietas yang
didisplaykan kecenderungan petani memilih Inpari 31 baik dilihat dari komponen
agronomis maupun hasil/produksinya. Sebesar 69,7% petani menyatakan akan
menanam varietas yang dipilih pada musim berikutnya. Penggunaan varietas
unggul baru dengan penerapan inovasi teknologi secara utuh dapat meningkatkan
produksi, untuk itu sudah semestinya petani menerapkan inovasi teknologi
dalam usahataninya. Inpari 31 perlu dipertimbangkan untuk di masyarakatkan
di Kabupaten Purbalingga baik secara jabal dari hasil panen display maupun
dijadikan program pemerintah Kabupaten melalui bantuan benih.
Kata kunci : Inovasi teknologi, varietas unggul baru dan swasembada pangan.
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ABSTRACT
The need of innovative technology for increasing production is urgently applied,
it is in line with the government’s desire for food self sufficiency in three years
(2015-2017). Innovative technology can answer problems of farming that has
been happened for example, the reduction of farm land, difficult to find labor in
agriculture and the climate anomaly. The Research of performance of some high
yielding rice variety in support of food self sufficiency is just be held in Kalimanah
Wetan, District Kalimanah, Purbalingga from June to September 2015. The
purpose of the research was to determine the agronomic diversity of High Yielding
Rice Variety (VUB) that was displayed, perception and response of farmers to the
displayed VUB and feasibility of farming. The results shows that the diversity of
agronomic – that is plant height, number of seeds and production of displayed
VUB - has difference. The highest production is Inpari 31 (9.52 t / ha GKP) and
the lowest is Inpari 32 (7.93 t / ha GKP). That is higher 1.43 to 3.02 t/ha GKP
than existing varieties that is Ciherang / IR64 (6.5 t / ha GKP). The survey of 33
farmers showed that most farmers have not known Inpari rice yet. While the results
of farming feasibility both technically and financially indicate that the displayed
innovative technology is more feasible than the farmer’s pattern. Perception and
response of farmers to displayed varieties shows a trend that farmers choose Inpari
31 because of agronomic component and the results. 69.7% of the farmers said
they would plant varieties that have been selected in the next season. The new high
yielding varieties with innovative technology can increase production, so farmers
should apply innovative technology in farming. Inpari 31 should be considered by
Purbalingga People either Jabal or District government’s programs through Seed
Help.
Keywords: Innovative technology, new high yielding rice varieties and food selfsufficiency.
PENDAHULUAN
Inovasi teknologi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang luas dalam berbagai
bidang, termasuk bidang pertanian. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) bukan sekedar mengikuti tren, namun karena memang dibutuhkan. Perlu
kita sadari, bahwa hingga saat ini proses adopsi agroinovasi yang dihasilkan
lembaga penelitian ke pengguna (petani dan pelaku agribisnis) masih terkesan
lamban. Kondisi semacam ini harus dicarikan solusi agar inovasi unggul dibidang
pertanian segera dapat dimanfaatkan pengguna untuk meningkatkan produktivitas
dan efisiensi usaha pertanian.
Berkaitan dengan program pemerintah saat ini yaitu mewujudkan
Swasembada Pangan (padi, jagung dan kedelai) dalam 3 tahun (2015 – 2017),
maka peran inovasi teknologi menjadi sangat penting. Indikator swasembada
itu sendiri adalah tercapainya target produksi yang telah ditetapkan dan dapat
mempertahankan atau bahkan meningkatkan produksi tersebut sehingga kebutuhan
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pangan dalam negeri dapat terpenuhi. Target produksi padi nasional yang harus
dicapai pada tahun 2016 adalah 80,2 juta ton dengan pertumbuhan 2,21%/tahun.
Melihat permasalahan-permasalahan pertanian yang saat ini dihadapi maka
peluang untuk memenuhi target tersebut sangat berat, diantara permasalahan
pertanian yang sulit mendapatkan solusi adalah kondisi lahan pertanian yang
terus menyempit, tenaga kerja pertanian yang semakin berkurang dan adanya
gejala iklim yang tidak menentu, selain itu harga produk pertanian juga kurang
menjanjikan bagi petani.
Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten yang diharapkan dapat
berkontribusi terhadap pencapaian swasembada, sasaran produksi padi Kabupaten
Purbalingga tahun 2015 sebesar 242.096 ton. Produksi tersebut dihasilkan dari
luas tanam 39.064 ha dengan sasaran produktivitas 6,71 t/ha. Berdasarkan data
baik dari BPS maupun Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Purbalingga, dalam lima tahun terakhir produksi dan produktivitas padi belum
pernah mencapai angka tersebut. Rerata produktivitas padi dalam lima tahun
terakhir adalah 5,73 t/ha dimana produktivitas tertinggi dicapai pada tahun 2012
yaitu 6,13 t/ha (tabel 1), selebihnya produktivitas yang dicapai berkisar antara
5,40 t/ha (tahun 2009) sampai dengan 5,89 (tahun 2013).
Tabel 1. Luas panen, produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Purbalingga
dalam 5 tahun terkahir.
Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
Rata-rata

Luas Panen
35.357
37.116
37.108
36.552
35.715
36.369

Produksi (ton)
191.069
204.685
212.139
224.046
210.468
208.481

Provitas (kw/ha)
54,04
55,15
57,17
61,30
58,93
57,32

Sumber : BPS Jawa Tengah (diolah)
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga, (diolah)
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Disisi lain hasil kajian BPTP melalui display varietas unggul baru dengan
menerapkan komponen teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) yang
dilakukan di Kabupaten Purbalingga tahun 2010 sampai dengan tahun 2013
menunjukkan hasil yang berbeda setiap varietas. Produktivitas tertinggi dicapai
oleh varietas mekongga yaitu 10,24 t/ha (pelaksanaan display tahun 2010)
sedangkan terendah varietas Inpari 18 yaitu 5,00 (pelaksanaan display 2013)
(tabel 2).
Secara umum VUB yang didisplaykan dengan pendekatan PTT mencapai
rerata produktivitas 7,28 t/ha. Jika dibandingkan dengan target produktivitas
yang harus dicapai pada tahun 2015 oleh Kabupaten Purbalingga (6,71 t/ha)
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maka peluang untuk mencapai target tersebut ada (bisa tercapai) asalkan ada
komitmen dari semua pihak baik pemda (dinas dan BP2KP) maupun petani untuk
menerapkan inovasi teknologi padi dalam usahataninya.
Tabel 2. Keragaan hasil display VUB di Kabupaten Purbalingga tahun 2010 2013
Varietas

Pelaksanaan Display VUB dengan pendekatan PTT
(t/ha GKP)
2010

Inpari 1

2011

2012

7,57

Inpari 2

8,21

Inpari 6

10,48

Inpari 10

7,57
8,21
6,34
6,20

Inpari 11
Inpari 13

8,41
6,75

6,47

6,91

6,91

6,55

Inpari 14

6,55
6,41

Inpari 18
Inpari 19
Inpari 20

6,66

Sidenuk

Rerata

2013

6,41
5,00

5,00

6,75

6,75

8,4

7,53

6,96

6,96

Mekongga

10,24

10,24

Conde

7,73

7,73

Sumber : laporan pendampingan SLPTT BPTP Jawa Tengah tahun 210 - 2013

Varietas unggul merupakan salah satu teknologi inovatif yang handal untuk
meningkatkan produktivitas padi, baik melalui peningkatan potensi atau daya hasil
tanaman maupun toleransi dan/atau ketahanannya terhadap cekaman biotik dan
abiotik (Sembiring, H., 2008). Varietas unggul juga merupakan teknologi yang
paling mudah diadopsi karena teknologinya murah dan penggunaannya sangat
praktis (Balitbangtan, 2007). Kontribusi varietas unggul dalam peningkatan
produktivitas padi mencapai 56,1 %, selain itu penggunaan VUB spesifik
lokasi juga dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan dapat mengatasi
permasalahan kekeringan (penggunaan VUB genjah) (Kushartanti E., et al., 2011).
Pada tahun 2015 BPTP kembali melakukan display beberapa VUB yaitu
Inpari 30, Inpari 31 dan Inpari 32. VUB tersebut diharapkan dapat menjadi
alternative pengganti dari varietas yang umum ditanam petani selama ini. Tujuan
penelitian ini adalah 1) Mengetahui keragaan VUB Inpri 30, Inpari 31 dan Inpari
32 di Kabupaten Purbalingga, 2) Mengetahui persepsi dan respon petani terhadap
VUB Inpari 30, Inpari 31 dan Inpari 32, 3) Mengetahui usahatani VUB Inpari 30,
Inpari 31 dan Inpari 32 dibanding dengan varietas yang biasa ditanam petani.
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METODE PENELITIAN
Penelitian kinerja VUB padi dilaksanakan Bulan Juni sampai dengan September
2015 di Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.
Rangkaian kegiatan diawali dengan sosialisasi inovasi teknologi padi dan
penggalian informasi potensi masalah dan peluang usahatani yang dapat
dikembangkan/diterapkan. Setelah itu dilakukan pendampingan teknologi disetiap
tahapan mulai persiapan lahan, seed treatment benih, pelaksanaan persemaian,
tanam, pemupukan, pengamatan dan pengendalian OPT sampai panen (temu
lapang).
Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung (data agronomis)
dan survei menggunakan alat bantu kuisioner. Penyebaran kuisioner dilakukan
untuk mendapatkan informasi lebih detil tentang kondisi riil usaha tani, selain
itu kuisioner juga dijadikan alat evaluasi (umpan balik) untuk mengukur kinerja
inovasi teknologi yang telah di sampaikan. Data yang telah terkumpul dilakukan
analisis secara deskriptif dengan cara membandingkan antara paket teknologi
yang biasa diterapkan petani dengan teknologi baru yang di introduksikan.
Persepsi dan respon petani terhadap display inovasi teknologi yang
dimaksud adalah penilaian petani terhadap display inovasi teknologi khususnya
terhadap varietas (VUB Inpari 30, 31 dan 32) serta sistem tanam jajar legowo.
Penggalian informasi terkait persepsi dan respon dilakukan bersamaan dengan
kegiatan temu lapang menggunakan alat bantu kuisioner, jumlah responden yang
menjadi sasaran persepsi dan respon sebanyak 33 orang. Data yang diperoleh
dinilai dengan metode penskalaan model Likert Summated Ratings (LRS). Cara
penggolongan tingkat persepsi dan tingkat respon digunakan rumus interval kelas
dan dianalisis dengan uji parameter proporsi (Dajan, 1986).
Analisis kelayakan finansial penerapan paket teknologi dinilai dari kelayakan
perubahan teknologi antara cara tanam kebiasaan petani dengan teknologi yang
diintroduksikan pada kegiatan display. Kelayakan finansial dianalisis dengan B/C
ratio dan MBCR.
TY
Py.Y
BC ratio = ------ = -----------------TC
TVC + TFC
Keterangan :
TY : total penerimaan
Py : harga produksi (Rp/kg)
Y
: jumlah produksi (kg)
TC : total biaya
TVC : total biaya variabel
TFC : total biaya tetap
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Varietas Unggul Baru
Hasil identifikasi Pemahaman Masalah dan Peluang (PMP) menunjukkan
bahwa komponen teknologi yang belum pernah dilakukan petani adalah seed
treatment benih, sedangkan komponen lain pernah dilakukan akan tetapi belum
sesuai baku teknis.
Tabel 3. Hasil identifikasi PMP usahatani padi di Desa Kalimanah Wetan,
Kecamatan Kalimanah, Kab. Purbalingga MT II 2015
No
1.
2.
3.
4.
5.

Uraian
Pengolahan tanah
Varietas
Seed treatment benih
Umur bibit
Sistem tanam

6.

Pemupukan

7.
8.

OPT yang menyerang
Produksi

Keterangan
Sempurna
Situ Bagendit, Logawa, dan Ciherang
Tidak dilakukan
>30 hss
Tegel 25 X 25 cm
Legowo 12 : 1
Urea : 250 kg/ha
Phonska : 150 kg/ha
Tikus, keong mas, penggerek batang, dan WBC
5,6 t/ha

Sumber : Data primer diolah (2015)

Pada perlakuan display dengan menggunakan varietas Inpari 30, Inpari 31
dan Inpari 32 serta sistem tanam yang dilakukan adalah tanam pindah legowo 2
: 1 dengan jarak tanam 40 x 25 x 12,5 cm. Sebelum dilakukan penanaman, tanah
terlebih dahulu di caplak dengan alat bantu garit/caplak legowo untuk memudahkan
regu tanam dalam melakukan penanaman. Sistem tanam tersebut dianggap baru
khususnya oleh petani/regu tanam, akibatnya regu tanam meminta tambahan biaya
karena menganggap cara tanam tersebut relative sulit dan membuat bingung.
Kondisi pertanaman selama kegiatan display terdapat beberapa serangan
OPT, secara umum OPT yang dijumpai adalah tikus, WBC, dan penggerek batang.
Kegiatan pengendalian OPT dilakukan secara serentak, pengendalian tersebut
merupakan arahan POPT yang sebelumnya melakukan pengamatan bersama
dengan PPL, Babinsa dan juga melibatkan mahasiswa pendamping kegiatan
UPSUS padi.
Varietas padi yang diintroduksikan pada prinsipnya mempunyai keunggulan
spesifik, Inpari 30 misalnya, merupakan perbaikan Ciherang yang dimasukkan gen
sub 1. Mempunyai ketahanan terhadap rendaman pada fase vegetatif sampai umur
16 hari setelah tanam. Varietas lain yaitu Inpari 31 secara deskripsi mempunyai
ketahanan terhadap hama WBC dan termasuk dalam umur genjah (103 – 105 hss),
sedangkan Inpari 32 tahan penyakit HDB dan Blas tetapi umurnya relative panjang
(120 hss). Dari ketiga varietas yang didisplaykan potensi produksi tertinggi adalah
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Inpari 30 yang mempunyai potensi hasil 9,6 t/ha rerata hasil 7,2 t/ha dan Inpari
32 potensi produksi 9,4 t/ha dengan rerata hasil yang dicapai 6,3 t/ha, sedangkan
Inpari 31 mempunyai potensi hasil 8,5 t/ha dengan rerata hasil 6,6 t/ha (Romdon
et al., 2014).
Hasil pengamatan display inovasi teknologi padi menunjukkan bahwa
komponen agronomis dan produksi/hasil yang dicapai antar varietas berbeda. Hal
tersebut menunjukkan bahwa genetik mempengaruhi daya adaptasi dari suatu
varietas disamping faktor lingkungan. Faktor lingkungan berupa kesuburan tanah,
kondisi pengairan, ketinggian tempat dan lain – lain ternyata dapat mempengaruhi
kondisi pertanaman. Taryat et al., (2000) menyatakan bahwa perbedaan masa
pertumbuhan total pada fase vegetatif, lebih dipengaruhi oleh sifat genetik atau
tergantung pada sensitifitas dari varietas yang di budidayakan terhadap lingkungan.
Rerata tinggi tanaman yang dicapai antar varietas berbeda. Secara umum
tinggi tanaman Inapri 30 (102,40 cm) paling tinggi jika dibanding dengan varietas
lain, Inpari 31 (102,60 cm), menduduki peringkat kedua dan Inpari 32 merupakan
varietas yang mempunyai tinggi tanaman yang paling rendah jika dibanding
dengan Inpari 30 maupun 31.
Perbedaan tinggi tanaman antar varietas sangat dipengaruhi oleh perbedaan
faktor genetis dan kondisi agroekosistem/lingkungan dari masing-masing varietas.
Keragaman genetis antara populasi menghasilkan ekspresi genetik yang beragam
pula. Sebagai salah satu indikator pertumbuhan pada tanaman padi, parameter
tinggi tanaman sangat terkait dengan ketersediaan unsur hara dalam tanah namun
belum menjamin tingkat produksinya. Dengan pemupukan yang tepat terutama
dosis dan waktu aplikasi yang tepat, maka unsur N, P, dan K yang dibutuhkan
tanaman akan ditranslokasikan ke organ vegetatif tanaman seperti batang yang
tumbuh secara horizontal (Salisbury dan Ross 1995).
Tabel 4. Keragaan tanaman hasil display inovasi teknologi di Desa Kalimanah
Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kab. Purbalingga
Inpari 30
Jarwo 2:1

Inpari 31
Jarwo 2:1

Tinggi Tanaman

102,40

102,60

82,00

Jumlah Anakan

15,20

15,25

19,30

Panjang Malai

23,23

24,60

17,20

121,65

133,05

111,30

14,15

21,30

20,40

Produksi (GKP)

8,40

9,52

7,93

Produksi (GKG)

7,89

8,87

6,90

102

105

92

Keragaan Tanaman

Jumlah gabah isi
Jumlah gabah hampa

Umur panen (HSS)

Inpari 32
Jarwo 2 : 1

Sumber : Data primer 2015 (diolah)
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Jumlah anakan menjadi salah satu indikator petani dalam pemilihan suatu
varietas dengan anggapan semakin banyak jumlah anakan maka produksi yang
dicapaipun akan banyak pula. Jumlah anakan terbagi dalam 2 bagian yaitu anakan
produktif artinya anakan yang menghasilkan malai produktif dan anakan tidak
produktif (anakan yang tidak menghasilkan malai). Secara umum jumlah anakan
varietas inpari yang didisplaykan berkisar antara 15,2 – 19,5 anakan produktif.
Jika dilihat dari varietas yang didisplaykan ternyata Inpari 32 mempunyai jumlah
anakan produktif lebih banyak dibanding Inpari 30 dan Inpari 31.
Pembentukan anakan produktif ternyata dipengaruhi oleh genetis tanaman
itu sendiri, kesuburan tanah dan jarak tanam. Semakin lebar jarak tanam maka
jumlah anakan optimal dari suatu varietas akan lebih tercapai dibanding jarak
tanam sempit. Selain hal tersebut faktor lain yang mempengaruhi jumlah anakan
optimal adalah umur bibit dan cara tanam bibit. Hasil penelitian Yoshida dalam
Pramono (2015) disebutkan bahwa tanaman padi mempunyai ruas – ruas yang
berpotensi mengeluarkan anakan. Jumlah ruas dalam satu tanaman padi kurang
lebih 10 ruas, ruas ke dua dan ke tiga dari bibit tanaman merupakan ruas berpotensi
menghasilkan anakan tertinggi yaitu 13 dan 9 anakan (gambar 1). Sedangkan
ruas lainnya jumlah anakan yang di hasilkan lebih sedikit. Berkaitan dengan hal
tersebut maka ruas bibit padi saat tanam semestinya tidak dipotong atau ditekuk,
hal tersebut hanya dapat dilakukan pada bibit muda.

Gambar 1. Potensi anakan yang dihasilkan dari tanaman padi dalam kondisi
normal (Yoshida dalam Pramono, 2015)
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Secara umum Produksi yang dihasilkan dari ketiga varietas yang di
displaykan cukup bervariasi antara 7,93 – 9,52 t/ha GKP. Produksi tertinggi
dicapai oleh Inpari 31 yaitu 9,52 t/ha GKP, sedangkan yang terendah dicapai oleh
Inpari 32 yaitu 7,93 t/ha GKP. Jika dibanding dengan produksi varietas eksisting
yang umum ditanam petani yaitu varietas Ciherang/IR64 (6,5 t/ha GKP) dengan
model tanam tegel (20 x 20 cm) produksi padi varietas Inpari yang didisplaykan
lebih tinggi berkisar 1,43 – 3,02 t/ha GKP. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan
bahwa optimalnya produksi yang dihasilkan dari satu varietas ditentukan oleh
sifat genetik, lingkungan dan pengelolaan pertanaman.
Jika melihat deskripsi varietas secara agronomis Inpari 30 dan Inpari
31 yang didisplaykan mempunyai karakter/sifat yang hampir sama dengan
deskripsinya baik dilihat dari tinggi tanaman, jumlah anakan maupun umur
tanaman, hal tersebut menunjukkan bahwa varietas tersebut telah beradaptasi
dengan baik di lokasi display. Varietas Inpari 32 memiliki perbedaan yang cukup
jauh dengan deskripsinya, selain tinggi tanaman yang dicapai (82,00 – 82,80 cm)
lebih rendah dibanding deskripsinya (97 cm), umur panenpun lebih cepat 28 hari
dari deskripsinya (120 hss). Umur padi varietas Inpari 32 secara deskripsi lebih
panjang dibanding dengan Inpari 30 dan Inpari 31 (antara 8 – 10 hari), akan tetapi
kenyataan dilapang Inpari 32 lebih awal dipanen (saat tanaman umur 92 hss)
karena kondisi tanaman sudah masak/siap dipanen dibanding dengan Inpari 30
dan 31 yang kondisi tanaman siap panen setelah umur 102 – 105 hss.
Perbedaan kondisi agronomis padi varietas Inpari yang didisplaykan diduga
dipengaruhi oleh perilaku petani. Di lokasi pertanaman Inpari 30 dan Inpari 31
dalam 3 tahun terakhir, petani selalu memberikan pupuk organik/kompos ke lahan
sawahnya dengan takaran antara 2 – 5 t/ha, sedangkan di lokasi inpari 32 tidak
pernah menambahkan pupuk organik ke lahan sawahnya. Walau lokasi ketiga
varietas yang didisplaykan bersebelahan, ternyata perilaku petani memberikan
hasil yang berbeda pada tanaman yang di usahakannya. Pengaruh pemberian pupuk
organik berdampak pada ketersediaan air yang dibutuhkan tanaman padi, dimana
petani yang menggunakan pupuk organik kondisi lahan dalam menampung air
terlihat lebih lama jika dibanding dengan yang tidak menggunakan pupuk organik
(tanah cepat kering), hal tersebut yang menjadikan Inpari 32 lebih pendek fisiknya
dan umur panen lebih cepat.
Persepsi dan respon petani terhadap varietas unggul baru di Kabupaten
Purbalingga
Hasil penggalian informasi terkait pengalaman petani menanam padi varietas
Inpari, sebanyak 25 orang petani menyatakan belum pernah tahu dan tanam padi
varietas Inpari, sedangkan sisanya (8 petani) pernah tanam padi varietas Inpari
yaitu Inpari 1, Inpari 6, Inpari 10, Inpari 13, dan Inpari 31. Sumber informasi
varietas padi varietas Inpari yang digunakan petani adalah petugas (PPL) dan
petani lain yang sebelumnya pernah mendapatkan demplot/display VUB dari
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BPTP. Sedangkan petani yang belum pernah tanam padi varietas inpari ternyata
menanam IR64, Situ Bagendit, Mekongga dan varietas lokal seperti Rajalele dan
Cianjur.

Gambar 2. Pengalaman petani dalam menanam padi varietas Inpari
Pada dasarnya varietas padi yang diharapkan oleh petani ialah varietas padi
yang secara umum mempunyai karakteristik seperti IR64/Ciherang karena mudah
dalam pemasaran, hanya saja saat ini varietas tersebut oleh petani dinilai sudah
tidak tahan terrhadap OPT dan cekaman abiotik yang selama ini sulit diprediksi.
Penggalian informasi terkait pertimbangan petani dalam pemilihan varietas
ternyata sebagian besar petani memilih varietas yang berproduksi tinggi, namun
demikian ada juga petani yang mengutamakan ketahanan terhadap OPT menjadi
pertimbangan dalam pemilihan varietas dibanding produksi karena petani tersebut
mempunyai pengalaman tanam padi 2 kali tidak panen akibat adanya serangan
OPT.
Penggalian informasi terkait pertimbangan dalam memilih varietas juga
dilakukan secara agronomis. Ini dilakukan sebagai umpan balik terhadap
pemulia tanaman dalam merakit varietas. Secara rinci hasil penggalian informasi
pertimbangan petani terhadap karakter agronomis padi di disajikan pada tabel 5.
Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak semua karakteristik agronomis
penting dijadikan pertimbangan bagi petani, dari 33 petani yang disurvei ternyata
23 petani menyatakan umur penting dijadikan pertimbangan, 24 petani menyatakan
jumlah anakan dan panjang malai penting dijadikan pertimbangan dan 25 petani
menyatakan produksi/hasil penting dijadikan pertimbangan. Karakter agronomis
yang dianggap penting bagi petani tersebut ternyata berkaitan dengan produksi
dimana jumlah anakan, panjang malai dan produksi merupakan karakter yang
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berkaitan. Semakin banyak jumlah anakan produktif dan semakin panjang malai
maka peluang produksi/hasil yang dicapai juga akan tinggi.
Tabel 5. Pertimbangan petani dalam memilih varietas dilihat secara agronomis
No

Karakter agronomis

Pertimbangan
Penting

Tidak Penting

1

Tinggi tanaman

14 (42,5%)

19 (57,5%)

2

Jumlah anakan

24 (72,7%)

9 (27,3%)

3

Posisi daun bendera

17 (51,5%)

16 (48,5%)

4

Panjang malai

24 (72,7%)

9 (27,3%)

5

Bentuk gabah

18 (54,5%)

15 (45,5%)

6

Umur

23 (69,7%)

10 (30,3%)

7

Produksi

25 (75,8%)

8 (24,2%)

Sumber : Data primer 2015 (diolah)

Tinggi tanaman, posisi daun bendera, dan bentuk/warna gabah secara
berurutan tidak menjadi prioritas utama dalam mempertimbangkan pemilihan
varietas, tinggi tanaman hanya 14 petani yang menyatakan penting sedangkan
posisi daun bendera sebanyak 17 petani menyatakan penting. Kondisi tersebut
biasanya berkaitan dengan OPT burung, jika lokasi tersebut endemis hama burung
kemungkinan besar petani akan memilih posisi daun bendera tegak dengan malai
tertutup daun bendera sehingga posisi tersebut paling tidak dapat menyulitkan
burung untuk merusak/memakan bulir padi.
Bentuk dan warna gabah menjadi penting bagi petani jika kebiasaan petani
menjual gabah secara tebasan, biasanya penebas akan menurunkan harga jika
bentuk gabah berbeda dengan yang umum di tanam petani dimana di Jawa Tengah
secara umum varietas Situ Bagendit, Ciherang dan IR 64 merupakan varietas
paling eksis/favorit.
Persepsi petani terhadap varietas unggul baru (VUB) padi yang didisplaykan
secara umum berada pada kategori sedang (nilai 14,00 dengan skala 0,00 – 11,00
rendah, 11,10 – 22,00 sedang dan 22,10 – 33,00 tinggi) namun demikian jika
dirinci per varietas kecenderungan petani memilih varietas yang didisplaykan
adalah Inpari 31 (tabel 6).
Tabel 6 menunjukkan bahwa kecenderungan petani memilih varietas
yang di displaykan secara berurutan adalah Inpari 31 (23,14 petani), Inpari 30
(13,57 petani) dan Inpari 32 (5,29 petani) baik dilihat secara agronomis maupun
produksi yang dihasilkan. Inpari 32 menjadi varietas yang paling sedikit disukai,
hal tersebut karena keragaan secara fisik kurang menarik dan pada fase vegetatif
keragaan tanaman inpari 32 kurang maksimal karena kekurangan air. Penggalian
informasi lebih lanjut terkait pengembangan atau respon petani terhadap varietas
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yang disukai ternyata sebagian besar petani (69,7 %) akan menanam varietas yang
disukai pada musim berikutnya sedangkan sisanya tidak yakin dengan varietas
yang disukai dan petani tidak akan menanam varietas tersebut pada musim
berikutnya.
Tabel 6. Penilaian petani terhadap VUB Inpari pada display inovasi teknologi di
Kabupaten Purbalingga.
Varietas
Unggul Baru
(VUB)

Jumlah petani yang menyatakan suka *
Tinggi Jumlah Posisi Daun Panjang Bentuk
Umur Hasil Rerata
Tanaman Anakan Bendera
Malai dan Warna Tanam
Gabah

Inpari 30

13

14

13

13

14

13

15

13,57

Inpari 31

21

25

22

23

24

23

24

23,14

Inpari 32

4

5

6

6

6

5

5

5,29

*1 = suka 0 = tidak suka
Sumber : Data primer 2015 (diolah)

Analisis usahatani kegiatan display inovasi teknologi padi di Kabupaten
Purbalingga
Analisis usahatani display inovasi teknologi padi di Kabupaten Purbalingga
disajikan pada tabel 7, sebagai pembanding analisis usahatani padi juga dilakukan
pada pola petani.
Berdasarkan hasil analisis usahatani yang dilakukan pada display inovasi
maupun pola petani menguntungkan karena nilai B/C ratio yang diperoleh lebih
dari 1, akan tetapi jika di telaah lebih dalam ternyata nilai B/C ratio display inovasi
teknologi lebih tinggi jika dibanding dengan pola petani (2,65 >2,14). Tingginya
keuntungan display inovasi teknologi ternyata disebabkan oleh tingginya produksi
yang dihasilkan.
Jumlah sarana produksi yang di keluarkan di lokasi display inovasi lebih
rendah Rp. 325.000 jika dibanding dengan pola petani. Rendahnya nilai sarana
produksi display inovasi teknologi dibanding dengan pola petani disebabkan oleh
rendahnya jumlah benih dan pupuk yang digunakan, selain itu jumlah pestisida
yang digunakan dilokasi display inovasi teknologi lebih tinggi karena adanya
perlakuan benih dengan pestisida berbahan aktif fipronil.
Jika dilihat dari ongkos produksi padi per kg yang dikeluarkan ternyata
ongkos produksi pola petani lebih tinggi jika dibanding dengan display inovasi
teknologi (1.924<2.388). Tingginya nilai ongkos tersebut disebabkan oleh
rendahnya produksi yang dihasilkan. Dengan demikian display inovasi teknologi
secara finansial lebih menguntungkan dibanding pola petani dengan keuntungan
bersih Rp. 26.837.900,-.
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Tabel 7. Hasil analisis usahatani padi display inovasi teknologi dibanding
dengan pola petani di Kabupaten Purbalingga pada luasan 1 ha.
Komponen Biaya

Penerapan Pola
Display Inovasi*

Petani Desa Kalimanah

Upah :

8,342,100

7,282,200

-   Olah tanah

1,200,000

1,200,000

-   Tanam, pesemaian

1,800,000

1,500,000

900,000

900,000

-   Panen dan pasca panen**

4,442,100

3,682,200

Sarana Produksi :

7,915,000

8,240,000

-   Benih

270,000

280,000

-   Pupuk kimia

840,000

1,260,000

-   Pupuk organik

250,000

250,000

-   Pestisida

555,000

450,000

-   Penyiangan,pemupukan

-   Sewa lahan/musim

6,000,000

6,000,000

16,257,100

15,522,200

8.450

6,500

Nilai jual (GY*5100)

43,095,000

33,150,000

Keuntungan bersih

26,837,900

17,627,800

1,924

2,388

2.65

2.14

Total biaya produksi (Rp)
Hasil gabah (GY) kg/ha

Ongkos per kg gabah (Rp)
Benefit/cost ratio

Keterangan : Harga gabah Rp.5.100/kg GKG, Urea Rp.1800/kg, Phonska Rp. 2.400/kg, pupuk
organik Rp. 500/kg,
*) Analisis usahatani display yang dihitung di Desa Kalimanah Wetan
**) Asumsi panen sendiri (tidak ditebaskan) dengan sistem bawon yaitu 9 : 1

KESIMPULAN
1.

Produksi VUB tertinggi dicapai oleh Inpari 31 (9,52 t/ha GKP) sedangkan
terendah Inpari 32 (7,93 t/ha GKP). Produksi tersebut lebih tinggi 1,43 – 3,02
t/ha GKP dari varietas eksisting yaitu Ciherang/IR64 (6,5 t/ha GKP).

2.

Sebagian besar petani belum pernah mengenal padi varietas Inpari. Secara
teknis maupun finansial menunjukkan bahwa display inovasi teknologi lebih
layak dibanding dengan pola petani. Petani lebih memilih Inpari 31 baik
dilihat dari karakter agronomis maupun hasil/produksinya. Respon petani
terhadap inpari yang disukai sebesar 69,7% akan menanam padi varietas
Inpari pada musim berikutnya.
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PRODUKSI BENIH PADI INPARI 30 MELALUI CALON PENANGKAR
MENDUKUNG MANDIRI BENIH DI LAHAN SAWAH IRIGASI
PROVINSI JAMBI
Jumakir, Kamalia M dan Endrizal
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi
Email : jumakirvilla@yahoo.co.id
ABSTRAK
Tujuan pengkajian adalah untuk menghasilkan benih sumber tanaman padi
varietas Inpari 30 dalam memenuhi kebutuhan benih di suatu wilayah melalui
calon penangkar mendukung mandiri benih di lahan sawah irigasi. Kegiatan
dilaksanakan di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dari Bulan
Mei sampai Agustus 2015. Varietas yang ditanam adalah Inpari 30 dengan luas
tanam 5 ha. Paket teknologi yang diterapkan adalah teknologi produksi benih
sumber padi mengacu kepada Pedoman Umum Produksi Benih Sumber Padi
dan pendampingan produksi benih dan roguing kepada calon penangkar. Hasil
pengkajian menunjukkan bahwa pertumbuhan padi varietas Inpari 30 cukup baik
dengan produksi benih padi 2500 kg/ha. Pengembangan mandiri benih padi dengan
memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang teknologi produksi benih padi,
membina calon penangkar dengan mengadakan pertemuan dan pendampingan
di lapangan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan calon penangkar
sehingga petani bisa bekerja secara berkelompok dalam suatu sistem.
Kata kunci : Inpari 30, Produksi benih dan Penangkar
ABSTRACT
The purpose of the assessment is to produce a rice seed source of Inpari 30 needs
of seed in the region through supporting independent seed in irrigated land. The
activities carried out in the village of Seling Subdistrict Tabir Merangin District
from May to August 2015. The varieties used are Inpari 30 with the planting area
of 5 ha. Packages of applied technology is a seed production technology of rice
propagation sources refer to the General Guidelines for Seed Production of Rice
and mentoring/technology seed production and roguing to prospective breeders.
The study showed that the growth of Inpari 30 is quite good and the production
of 2500 kg/ha of rice seeds. Self rice seed development by providing training and
education on rice seed production technology, fostering farmer with meeting and
assistance in the field as well as the development and institutional strengthening
farmer so that they can work in groups in a system.
Keywords: Inpari 30, Seed production Seed grower
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PENDAHULAN
Benih memiliki peran strategis sebagai sarana pembawa teknologi baru, berupa
keunggulan yang dimiliki varietas dengan berbagai spesifikasi keunggulan yakni
: 1) daya hasil tinggi, 2) tahan terhadap hama dan penyakit yang mendukung
pola tanam dan program pengendalian hama terpadu, 3) umur genjah untuk
meningkatkan indeks pertanaman, dan 4) keunggulan mutu hasil panen sehingga
sesuai dengan selera konsumen (Nugraha dan Sayaka, 2013).
Sumber benih bagi petani di Indonesia terdiri dari dua sistem, yaitu
perbenihan formal dan perbenihan non formal. Produksi benih melalui sektor
formal biasanya dicirikan oleh produksi yang terencana, pengolahan benih dengan
tingkat mekanisasi tertentu, penamaan varietas yang jelas (baku), dipasarkan
dalam kemasan yang teridentifikasi, dan menerapkan jaminan mutu sampai
tingkat tertentu, sehingga benih yang dihasilkan akan sangat jelas berbeda dengan
gabah (Turner, 1996 dalam Nugraha dan Sayaka, 2013), dan biasanya sektor ini
hanya memproduksi benih dari varietas-varietas tertentu yang permintaannya
secara ekonomis feasible (layak untuk diproduksi). Sebaliknya, sektor perbenihan
non formal tidak memiliki ciri-ciri seperti tersebut di atas; gabah yang terlihat baik
secara visual dapat dianggap sebagai benih. Benih padi yang digunakan petani
sebagian besar (>60%) berasal dari sektor informal, yaitu berupa gabah yang
disisihkan dari sebagian hasil panen musim sebelumnya.
Benih berkualitas (sertifikat/label) memiliki keunggulan 1) keragaman
pertumbuhan, pembungaan dan pemasakan buah sehingga dapat dipanen sekaligus,
(2) rendemen beras tinggi dan mutunya seragam, dan (3) meningkatkan mutu
produksi beras yang dihasilkan. Namun minat petani untuk menggunakan benih
bermutu (bersertifikat) dan varietas unggul masih rendah. Rendahnya pemanfaatan
benih padi varietas unggul bersertifikat ditingkat petani diduga disebabkan
beberapa hal, antara lain : (1) petani belum mengenal benih bersertifikat, (2) petani
belum mengenal VUB, (3) kurangnya informasi dan penyuluhan, dan (4) belum
ada kelembagaan atau kurang berfungsinya kelembagaan benih formal dan non
formal yang telah ada. (Shri Hari Mulya et al., 2008).
Produksi benih yang efektif dan efisien dengan memperhatikan jaminan mutu
dalam skala komersial dapat terwujud melalui suatu industri benih dengan sistem
manajemen mutu yang memadai. Sektor perbenihan informal yang menyediakan
benih baru yang berasal dari penangkar atau petani sendiri juga sebaiknya tidak
diabaikan, karena sektor ini merupakan sumber benih yang mensuplai sekitar 60%
benih padi bagi petani. Agar benih varietas unggul baru sampai kepada para petani
melalui sektor informal, maka perlu mendapat perhatian semua pihak yang terkait
dengan upaya peningkatan produksi padi melalui adopsi variets unggul (Nugraha,
2013). Menurut Abdullah et al. (2008), VUB padi sawah perlu dikembangkan
di Indonesia, karena: 1) padi sawah merupakan pemasok utama produksi beras
nasional, sehingga penanaman VUB akan meningkatkan produktivitas, produksi
dan pendapatan petani, 2) VUB merupakan padi inhibrida, sehingga produksi benih
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lebih mudah dan murah dan harga benih bermutu terjangkau petani. Selanjutnya
Suprihatno et al. ( 2009) bahwa beberapa VUB padi lahan sawah irigasi yang
memiliki potensi hasil tinggi diantaranya Inpari 30. Tujuan pengkajian adalah
untuk memproduksi benih sumber tanaman padi varietas Inpari 30 dan kendala
dalam memenuhi kebutuhan benih melalui calon penangkar mendukung mandiri
benih di lahan sawah irigasi.
METODOLOGI
Pengkajian ini dilaksanakan di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin
pada musim kemarau (MK) bulan Mei sampai Agustus 2015. Pengkajian ini
memberdayakan calon penangkar benih dengan luas tanam 5 ha (1 ha untuk
Laboratorium Lapang), varietas yang digunakan adalah Inpari 30.
Model kawasan mandiri benih menggunakan referensi Model Sistem
Perbenihan Berbasis Masyarakat yang dikembangkan oleh Consortium
Unfavourable Rice Environment (CURE), IRRI dikembangkan model yang
melibatkan jaringan Balitkomoditas, BPTP dan calon penangkar berkoordinasi
dengan dinas terkait di daerah (Gambar 1). (Kementerian Pertanian, 2015).

BPTP mengidentifikasi calon penangkar yang menyediakan benih di
suatu wilayah namun belum mendaftarkan kegiatan produksi benih mereka
kepada dinas pertanian dan melakukan sertifikasi benih yang diproduksi pada
BPSB. Dalam upaya meningkatkan mutu benih produksi calon penangkar
BPTP menyelenggarakan sekolah lapang produksi benih dengan mengadakan
laboratorium lapang produksi benih sumber klas SS pada luasan 1 ha.
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Sebelum pengkajian dimulai dilakukan terlebih dahulu sosialisasi perbenihan
padi bersama gapoktan, aparat desa, PPL, BP3K, petani calon penangkar dan
BPSB. Selanjutnya dilakukan komunikasi ke Dinas Pertanian Provinsi (BPSB
Provinsi), Dinas Pertanian Kabupaten Merangin (BPSB Kabupaten), dan
pengajukan permohonan sertifikasi benih dan penjelasan cakupan kegiatan
pengkajian perbenihan di lahan petani yang bersifat terapan dan berskala luas serta
pembinaan/pendampingan gapoktan. Pemantauan secara bertahap oleh BPSB yaitu
saat tanam dilapangan, panen dan pasca panen sampai benih diuji laboratorium
BPSB untuk dijadikan benih bersertifikat. Komponen teknologi perbenihan padi
lahan sawah irigasi tertera pada Tabel 1 (Badan Litbang Pertanian, 2007).
Parameter yang diamati pada pengkajian ini melipui aspek agronomis dan
aspek usahatani serta kendala/permasalahan. Aspek agronomis meliputi keragaan
tanaman, reaksi terhadap hama/penyakit, tinggi tanaman, jumlah anakan dan hasil.
Aspek usahatani yaitu input, output dan harga benih. Analisis yang dilakukan
analisis ekonomi meliputi R/C, dan analisis anggaran parsial MBCR (marginal
benefit cost ratio) yaitu ratio pertambahan peneriman bersih terhadap penambahan
biaya dari perlakuan (Swastika, 2004 dan Malian, 2004).
1.

Kelayakan usahatani (R/C)
R/C = Total penerimaan/Total biaya
Dengan ketentuan :
R/C > 1, usahatani secara ekonomi menguntungkan
R/C = 1, usahatani secara ekonomi berada pada titik impas (BEP)
R/C < 1, usahatani secara ekonomi idak menguntungkan (rugi)

2.

Analisis anggaran parsial MBCR (marginal benefit cost ratio)

R(n+1) - Rn
MBCR = ---------------------C(n+1)-Cn

R(n+1)
Rn
C(n+1)
Cn
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= Pendapatan dari perlakuan yang diuji
= Pendapatan dari perlakuan pembanding
= Biaya dari perlakuan yang diuji
= Biaya dari perlakuan pembanding
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Tabel 1. Panduan teknologi perbenihan padi di Desa Seling Kecamatan Tabir,
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi MK 2015
No
1

Komponen
Teknologi
Varietas

2

Pemilihan
lokasi

3
4

Penyiapan
lahan
Pesemaian

5

Penanaman

6

Pengaturan
Irigasi

Teknologi Perbenihan
• Inpari 30
• Lahan subur dengan air irigasi dan saluran drainase yang
baik
• Bersih dari sisa-sisa tanaman/varietas lain
• Bersih dari gangguan hama/penyakit
• Jarak minimal antar varietas yang berbeda 3 m
• Lahan terbaik untuk produksi benih sumber adalah lahan
bekas varietas yang sama musim sebelumnya atau lahan bera
• Buat bedengan persemaian dengan tinggi 5-10 cm, lebar
sekitar 110 cm, panjang sesuai kebutuhan
• Luas lahan untuk persemaian sekitar 4% dari luas areal
produksi (400 m2 per hektar pertanaman).
• Tabur benih secara merata pada persemaian
• Pupuk Urea, SP 36 dan KCl masing-masing 15 g/m2
• Aplikasi pestisida bila diperlukan.
• Bibit dipindahkan ke lapangan saat berumur 10-15 HSS.
Bibit yang ditanam sebaiknya mempunyai umur fisiologis
yang sama (dicirikan oleh jumlah daun yang sama, misalkan
bibit dengan 2 atau 3 daun).
• Penanaman dilakukan dengan 2-3 bibit/lubang tanam
• Jarak tanam 25x25 cm atau 20x20 cm tergantung varietas
• Sisa dari bibit yang telah dicabut disimpan di dalam petak
untuk bahan menyulam pertanaman.
• Penyulaman dilakukan pada 7 HST dengan menggunakan
bibit dari varietas dan umur yang sama.
• Setelah tanam, ketinggian air sekitar 3 cm dipertahankan
sampai 3 hari
• Pada fase primordia bunga sampai bunting, ketinggian air
dipertahankan sekitar 5 cm untuk menekan anakan baru.
• Pada fase bunting sampai fase berbunga, lahan secara
periodik diairi dan dikeringkan secara bergantian (selangseling, intermitten). Petakan diairi setinggi 5 cm kemudian
dibiarkan sampai kondisi sawah kering selama 2 hari dan
kemudian diairi kembali setinggi 5 cm dan seterusnya.
• Setelah selesai fase berbunga sampai masa pengisian biji,
ketinggian air pada lahan sipertahankan setinggi 3 cm.
• Fase pemasakan biji pengairan intermitten, kemudian 7 hari
menjelang lahan mulai dikeringkan untuk memudahkan saat
panen.
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7

Pemupukan

8

Pengendalian
hama/penyakit
Pengendalian
Gulma

9
10

Roguing

11

Panen

12

Pengolahan
benih
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• Pada pengolahan tanah I dilakukan aplikasi bahan organik
(pupuk kandang 1 ton/ha).
• Pada saat tanam atau maksimal 1 MST, aplikasi 75 kg Urea/
ha, 100 kg SP 36/ha dan 50-100 kg KCl/ha.
• 4 MST dilakukan pemupukan susulan 75 kg Urea/ha
• Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
• Pengendalian gulma dapat dilakukan secara manual dengan
tangan maupun menggunakan gasrok ataupun dengan
menggunakan bahan kimia (herbisida).
• Roguing adalah kegiatan untuk membuang tipe simpang
(rumpun-rumpun tanaman yang ciri-ciri morfologinya
menyimpang dari ciri-ciri rumpun tanaman varietas yang
sedang diproduksi), campuran varietas lain dan membuang
tanaman lain.
• Tanaman yang terinfeksi oleh stem borer atau penyakit
tanaman lainnya seperti tungro juga harus dibuang pada saat
roguing.
• Sebelum panen dimulai, beberapa peralatan yang akan
digunakan untuk panen (thresher), pengeringan (lantai
jemur, mesin pengering) harus disiapkan dan dibersihkan
agar tidak menjadi sumber kontaminasi. Untuk karung
sebaiknya digunakan karung yang baru.
• Sebelum panen juga harus dipastikan bahwa di areal
yang akan dipanen tidak ada sisa malai yang tertinggal
di pertanaman yang dibuang saat roguing, terutama saat
roguing terakhir (1 minggu sebelum panen).
• Panen sebaiknya dilakukan per varietas. Calon benih
kemudian dimasukkan ke karung dengan diberi label (nama
varietas, tanggal panen dan lokasi produksi).
• Pemeriksaan alat-alat pengolahan sebelum pengolahan benih
dimulai harus dilakukan.
• Pengolahan benih mencakup pengeringan, pembersihan ,
grading (bila perlu) dan pengemasan.
• Bila pengeringan dengan cara penjemuran, maka lantai
jemur sebaiknya diberi lamporan untuk mencegah suhu yang
terlalu tinggi pada lantai jemur.
• Bila menggunakan mesin pengering, suhu pengeringan harus
mempertimbangkan kadar air benih awal.
• Hal lain yang perlu diperhatikan adalah : usahakan benih
tidak tercampur selama pengeringan dan penjemuran
sebaiknya dilakukan 4-5 jam/hari (tidak melampaui jam 12
siang
• Hindari benih tercampur/tertukar dengan varietas lain
selama pengeringan dan pengolahan.
• Penjemuran sebaiknya dilakukan 4-5 jam/hari (tidak
melampaui jam 12 siang)
• Benih yang telah diproses dimasukkan dalam karung baru
dan diberi label yang jelas di dalam dan di luar karung.
• Bila alat pengolahan akan digunakan untuk varietas lain,
maka alat tersebut harus dibersihkan dari sisa-sisa benih
varietas lain.
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Penyimpanan
Benih

• Penyimpanan benih sementara (menunggu sertifikat benih)
dapat menggunakan karung plastik dan diletakkan dalam
ruang ber-AC.
• Pengemasan benih sudah dilengkapi dengan sertifikat
harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya : lama
penyimpanan, kadar air benih saat simpan dan kondisi (RH
dan suhu) ruang simpan.
• Penyimpanan untuk tujuan komersiil sebaiknya
menggunakan kantong plastik ketebalan 0,8 mm yang diseal rapat
• Gudang penyimpanan benih sebaiknya memenuhi
persyaratan :
• Tidak bocor, lantai harus padat dan ventilasi yang cukup
• Cara penumpukan hendaknya diatur sedemikian rupa agar
tumpukan rapih, mudah dikontrol, tidak mudah roboh dan
barang dapat keluar masuk dengan mudah.
• Pada setiap tumpukan benih tersedia kartu pengawasan yang
memberikan informasi, nama varietas, tanggal panen, lokasi,
jumlah asal dan jumlah stock akhir).

Sumber : BBP2TP ( 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Wilayah
Desa Seling merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah kerja
penyuluh pertanian (WKPP) Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi dengan luas wilayah 3.208 ha. Tata guna lahan sebagai lahan sawah 369
ha, kebun 1.600 ha, topografi datar terletak pada ketinggian 10-15 m dpl dan ratarata curah hujan 2.400-2.600 mm/tahun (Tabel 2). Tanah di Desa Seling memiliki
karakterisik antara lain berwarna hitam kelabu sampai coklat tua karena bahan
organiknya sudah berkurang, berstruktur remah dan tekstur lempung berpasir,
kandungan unsur hara rendah dan pH tanah agak masam. Kondisi tanah tersebut
memerlukan perbaikan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan hasil padi.
Penambahan bahan organik berupa pupuk kandang/kompos dapat menambah unsur
hara, memperbaiki sifat fisik tanah dan dapat mengikat unsur hara mikro yang
berlebihan (Buckman dan Brady, 1982). Selanjutnya Sanchez (1976) mengatakan
unsur hara yang paling banyak dibutuhkan tanaman adalah nitrogen, fosfor dan
kalium. Menurut Anwar et al. (2007), bahwa lahan sawah yang diusahakan untuk
pertanaman padi tergolong kelas kesesuaian lahan dengan kategori S1 yaitu sangat
sesuai untuk padi sawah dan kategori S3 yaitu sesuai marginal, mempunyai faktor
pembatas ketersediaan oksigen sehingga untuk memperoleh produktivitas optimal
diperlukan drainase yang baik dan penambahan input berupa pupuk organik
dan pupuk anorganik. Berdasarkan hasil analisis tanah, beberapa sifat tanah dan
ciri tanah yang optimal untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi adalah :
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1) pH antara 5,5-6,5, 2) tekstur tanah lempung, berdrainase baik 3) tipe mineral
liat 1:1 dan bahan induk kaya akan hara, 4) kandungan bahan organik sedang, 5)
ketersediaan hara dan mikro cukup (Makarim, 2004).
Secara umum sistem usahatani yang berkembang di Desa Seling adalah
sistem usahatani berbasis tanaman pangan dengan pola tanam : Padi-Padi. Padi
sawah musim hujan, waktu tanamnya pada awal musim hujan yaitu bulan Oktober/
November dan panen dilakukan pada bulan Januari/Pebruari. Pada sawah musim
kemarau waktu tanamnya pada bulan Januari/Pebruari dan panen pada bulan Mei.
Varietas yang digunakan adalah varietas unggul seperti Ciherang.
Tabel 2. Karakteristik Desa Seling
Provinsi Jambi
No

Karakteristik

1.

Sumber daya lahan

Desa Seling

- Luas
2.

3.

4.

6.
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3.208 ha

Tata guna lahan
- Sawah

369 ha

- Kebun

1.600 ha

Kondisi lahan
- Elevasi

10-15 m dpl

- Topografi

Datar bergelombang

- Kesuburan

Rendah-sedang

- Jenis tanah/Tipologi lahan

Podsolik Merah Kuning

Pola tanam
- Musim hujan

5.

Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

(MH)

Padi

- Musim kemarau (MK)

Padi

- Tanaman utama

Padi

Iklim
- Tipe

B

- Curah hujan

2.400-2.600 mm/tahun

Kelembagaan
- Kelompok tani

11

- Kios saprotan

1

- RMU

10

- Hand traktor

14

- Gapoktan

1 (Bina Bersama)
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Pola curah hujan di Desa Seling hampir merata sepanjang tahun dengan
curah hujan bulanan tertinggi umumnya terjadi bulan Desember/Januari dan curah
hujan terendah bulan Agustus. Biasanya musim hujan di Desa Seling dimulai
bulan September/Oktober dan musim kemarau pada bulan April/Mei (Tabel 3).
Tabel 3. Kalender musim dan pola tanam di Desa Seling Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin-Jambi
Variabel

10

11

12

1

2

Bulan
3
4

5

6

7

8

9

Kalender Musim :
- Musim Hujan (MH)
- Musim Kemarau (MK)
Pola Tanam :
- Padi
- Padi

Koordinasi, Sosialisasi dan Kelembagaan
Koordinasi dilakukan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan BPSB
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi menyampaikan rencana kegiatan pengkajian.
Koordinasi dan penentuan lokasi dilakukan bersama dengan BPSB, PPL,
Gapoktan, Kelompok Tani dan BPTP Jambi. Lokasi yang dipilih adalah Desa
Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dengan agroekosistem lahan sawah
irigasi.
Penentuan calon kelompok penangkar dilakukan setelah berkoordinasi
dengan Dinas Pertanian Kab. Merangin dan BPSB Kab. Merangin, dilanjutkan ke
lokasi calon lokasi dan pertemuan dengan Ketua gapoktan dan ketua kelompok
tani untuk penentuan calon kelompok penangkar. Kelompok tani calon penangkar
padi dari Desa Seling adalah Perintis Muda (Tabel 4). Sosialisasi dan pelatihan
kelompok calon penangkar yang telah dilaksanakan adalah : 1). Penyampaian
kegiatan model mandiri benih padi, 2) Teknik produksi benih sumber, 3) Sertifikasi
benih tanaman pangan.
Tabel 4. Kelompok tani di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi
No
1
2
3
4
5
6

Kelompok Tani
Subur
Bukit Banyung
Perintis Muda
Karya tani
Sembilang
Usaha Baru

Agroekosistem
Sawah irigasi
Sawah irigasi
Sawah irigasi
Sawah irigasi
Sawah irigasi
Sawah irigasi

No
7
8
9
10
11

Kelompok Tani
Tunas Muda
Pulai Tinggi
Saiyo
Bina Sejahtera
Olak Dusun

Agroekosistem
Sawah irigasi
Sawah irigasi
Sawah irigasi
Sawah irigasi
Tadah hujan
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Desa Seling mempunyai beberapa kelompok tani dan kelompokkelompok ini masih perlu pendampingan dan pembinaan dari penyuluh dan
pembina lainnya dalam hal : administrasi kelompok, kepengurusan kelompok,
perencanaan kelompok, program kerja, aturan-aturan, mencari informasi pasar,
analisa usahatani, pemupukan modal, penyediaan saprodi, dan hal-hal lain yang
diperlukan kelompok yang berkaitan dengan kegiatan. Dalam penerapan inovasiinovasi teknologi penangkaran benih padi, petugas mendampingi petani/kelompok
tani secara langsung di lapangan dalam bentuk teori dan praktek. Pendampingan
petani dilaksanakan langsung dilapangan, meliputi dua aspek pembinaan yaitu:
•

Pendampingan petani agar petani dapat menguasai dan menerapkan inovasiinovasi teknologi yang dianjurkan, sehingga mereka bisa melakukannya
walaupun sudah tidak didampingi lagi.

•

Pengembangan dan penguatan kelembagaan petani sehingga petani bisa
bekerja secara berkelompok dalam suatu sistem.

Untuk mendukung program kegiatan model desa mandiri benih padi pada
tahun 2015, Dinas Pertanian dan BPSB Kabupaten Merangin telah melakukan
kegiatan mandiri benih padi. Dalam mendukung program tersebut oleh instansi
terkait dibangun gudang penyimpanan benih padi. BPSB mempunyai peran
dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan terutama pendampingan dalam seleksi
pertanaman dilapangan bersama BPTP, penyuluh dan calon penangkar benih padi
selain itu sertifikasi benih padi.
Pertanaman Padi Varietas Inpari 30
Penanaman padi varietas Inpari 30 dilakukan bulan Juni 2015 dengan luas
5 hektar yaitu 1 ha (LL) dan 4 ha (SL). Sumber benih padi Inpari 30 dari UPBS
BPTP Jambi. Persiapan lahan dilakukan dengan pengolahan tanah sempurna
dengan menggunakan hand traktor. Persemaian dengan umur 21 hari, dan ditanam
2-3 bibit/rumpun. Pengaturan populasi tanam menggunakan sistem tanam jajar
Legowo 4 : 1 dengan jarak tanam (25 x 25) cm x 50 cm. Pupuk dasar dengan
menggunakan pupuk anorganik diberikan berdasarkan kebutuhan tanaman dan
status hara tanah dengan dosis yang diberikan adalah 150 kg Urea, 100 kg SP-36,
dan 50 kg KCL per hektar. Rouging dilaksanakan bersama-sama dengan kelompok
tani, BPSB dan BPTP yaitu : Rouging I umur padi 35 – 45 HST, Rouging II
umur 50 – 60 HST, Rouging III umr 85 – 90 HST dan Rouging IV umur 100 –
115 HST. Pertumbuhan tanaman padi di lapangan menunjukkan keragaan cukup
baik, hama yang muncul seperti hama putih, penggulung daun, sundep, walang
sangit dan beluk dengan intensitas serangan rendah. Pengendalian hama tersebut
dengan penyemprotan insektisida. Pertumbuhan tanaman padi secara umum pada
fase vegetatif dan fase generatif menunjukkan keragaan tanaman padi cukup
baik. Namun pada lahan yang kekurangan air terlihat pertumbuhan padinya tidak
optimal akibat adanya perbaikan saluran irigasi.
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Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan pertumbuhan tanaman
padi adalah faktor lingkungan selain itu juga dipengaruhi oleh faktor genotif
varietas tersebut (Sudir et al., 2002). Menurut Allard dan Bradshaw (1964), bahwa
penampilan fenotik tanaman adalah refleksi pengaruh genetik dan lingkungan
selama perkembangan tanaman, maka akan dapat merubah kestabilan sifat suatu
varietas padi. Selanjutnya dari hasil penelitian Satoto dan Suprihatno (1998), bahwa
keragaman sifat tanaman padi ditentukan keragaman lingkungan dan keragaman
genotif serta interaksi keduanya. Pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah anakan
padi varietas Inpari 30 adalah 94,8 cm dan 16,6. Hasil ubinan yang diperoleh 5,0
t/ha sedangkan produksi benih yang dihasilkan sebanyak 2.500 kg/ha. Selanjutnya
benih tersebut oleh kelompok tani/petani ditanam kembali pada musim hujan di
Desa Seling. Menurut Delouche and Potts (1983), bahwa peranan penting benih
dalam pertanian yaitu: 1) benih merupakan sarana yang paling efektif dan efisien
dalam perbanyakan tanaman, dan 2) benih yang dibentuk melalui proses sexual
berperan penting dalam pemuliaan dan penyebarluasan varietas unggul.
Analisis Usahatani Perbenihan Padi
Hasil analisis usahatani padi benih dan padi konsumsi terdapat perbedaan
terutama untuk biaya tenaga kerja. Perbenihan padi memerlukan biaya tambahan
rouging dan prosesing benih sesuai jumlah yang dijadikan benih (Tabel 5). Biaya
tenaga kerja perbenihan padi sebesar Rp 4.122.000, sedangkan untuk padi konsumsi
sebesar Rp 4.793.000. Penggunaan saprodi perbenihan padi sama dengan padi
konsumsi sebesar Rp 1.520.000. Total biaya yang dikeluarkan perbenihan padi
dan padi konsumsi masing-masing adalah Rp 5.642.000 dan Rp 6.313.000.
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Tabel 5. Biaya usahatani padi benih dan padi konsumsi di lahan sawah irigasi
Desa Seling Kabupaten Merangin -Jambi 2015
No.

Uraian

I.

Sarana Produksi (Rp)

Padi benih
Fisik

Nilai (Rp)

Fisik

Nilai (Rp)

- Benih

25 kg

250.000

25 kg

250.000

- Urea

150 kg

330.000

150 kg

330.000

- SP 36

100 kg

240.000

100 kg

240.000

50 kg

300.000

50 kg

300.000

- KCl
- Pestisida
Jumlah
II.

Padi konsumsi

400.000

400.000

1.520.000

1.520.000

Tenaga Kerja (Rp)
- Semai

2 HOK

100.000

2 HOK

100.000

- Olah tanah

Borongan

1.000.000

Borongan

1.000.000

- Caplak

Borongan

100.000

Borongan

100.000

- Cabut bibit

Borongan

400.000

Borongan

400.000

- Tanam

Borongan

500.000

Borongan

500.000

- Pemupukan

3 HOK

150.000

3 HOK

150.000

- Penyiangan

4 HOK

200.000

4 HOK

200.000

- Pengendalian hapen

4 HOK

200.000

4 HOK

200.000

- Rouging
- Panen/prosesing

10 HOK

500.000

-

0

Bawon

1.072.000

Bawon

2.143.000

Jumlah

4.122.000

4.793.000

Total ( I + II)

5.642.000

6.313.000

III. Tenaga Kerja (Rp)
Prosesing benih
-

Pembersihan
d
a
n
pengepakan

Jumlah
Total (I+II+III)

2.500 kg

-

0

500.000

-

0

500.000

-

6.142.000

0
6.313.000

Pendapatan yang diperoleh padi benih sebesar Rp 10.108.000 (B/C 1,65)
sedangkan pendapatan yang diperoleh padi konsumsi adalah Rp 8.687.000 (B/C
1,38). Hal ini menunjukkan pendapatan padi benih lebih besar dibandingkan
padi konsumsi sehingga terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp 1.421.000.
MBCR 1,16 menunjukkan bahwa untuk setiap tambahan biaya yang dikeluarkan
memberikan tambahan pendapatan sekitar 1,16 kali (Tabel 6).
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Tabel 6. Analisis usahatani padi benih dan padi konsumsi di lahan sawah irigasi
Desa Seling Kabupaten Merangin -Jambi 2015
No.
I.

II.

Uraian
Penerimaan (Rp)
a.Hasil (kg/ha)
b.Harga (Rp/kg)
Total (axb)
Pendapatan (Rp)
R/C
B/C
MBCR

Padi benih
Fisik
Nilai (Rp)
2.500
-

6.500
16.250.000
10.108.000
2,65
1,65

Padi konsumsi
Fisik
Nilai (Rp)
5.000
-

3.000
15.000.000
8.687.000
2,38
1,38
1,16

Kendala dan Upaya Pemecahannya
Kendala yang muncul ada 2 aspek yaitu aspek teknis dan non teknis.
Aspek teknis meliputi perbaikan/rehab saluran irigasi sehingga pengaturan air ke
lahan sawah bergantian dan curah hujan rendah dan adanya kabut asap. Aspek
non teknis adalah sumber daya manusia dalam hal ini pengetahuan petani masih
terbatas dalam penerimaan inovasi teknologi produksi benih padi dan koordinasi
dan sinkronisasi kegiatan belum optimal dengan semua stakeholder yang terlibat
dalam kegiatan tersebut. Upaya pemecahanya yang dilakukan adalah penggunaan
pompa air dan mengatur jadwal tanam disesuaikan kondisi dilapangan,
memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang teknologi produksi benih padi,
membina petani dengan mengadakan pertemuan dan pendampingan di lapangan
dan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dari tingkat provinsi hingga kecamatan
dan desa harus dilakukan secara intensif, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut
dimasa mendatang akan menjadi lebih baik.
KESIMPULAN
1.

Pertumbuhan padi varietas Inpari 30 cukup baik dan produksi benih padi 2500
kg/ha. Penyebaran varietas tersebut di beberapa kelompok tani desa tersebut
artinya calon penangkar benih padi sudah dapat memenuhi kebutuhan benih
di desa sendiri.

2.

Model pengembangan mandiri benih padi dengan memberikan pelatihan dan
penyuluhan tentang teknologi produksi benih padi, membina calon penangkar
dengan mengadakan pertemuan dan pendampingan di lapangan, sehingga
petani bisa melakukannya secara mandiri.
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PENGARUH MODEL SISTEM TANAM JARWO TERHADAP
PERTUMBUHAN DAN HASIL PADI PADA POLA TANAM
PADI+PADI+KEDELAI
Sutardi
Peneliti BPTP Yogyakarta
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22 Karangsari, Wedomartani, Ngemplak,
Sleman,Yogyakarta
Telp. : (0274) 884662, 514959, 4477053Fax. : (0274) 4477052
www.yogya.litbang.deptan.go.id, e-mail: bptp-diy@litbang.deptan.go.id
1)

ABSTRAK
Di D.I.Yogyakarta pola tanam padi+padi+palawija telah disepakati dengan istilah
sabuk merah artinya setelah padi dua kali diwajibkan tanam kedelai. Tujuan
pengkajian untuk membaktikan inovasi teknologi sistem tanam padi model
Jarwo dapat memberikan kontribusi dalam mendongkrak peningkatan hasil dan
produktivitas padi. Metode pengkajian yang digunakan mengimplementasikan
sistem Tanam Jajar Legowo seluas 3 ha pada MK1 (Maret –Juli 2015) di kelompok
tani “Tani Maju” Desa Banaran, Galur, Kulon Progo. Sedang lokasi demonstrasi
ditetapkan pada Bulak Jati, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon
Progo. Di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan pendekatan kemitraan
dan partisipatif. Peubah pengamatan meliputi analisis PMP (Pemahaman Masalah
dan Peluang), adapsi dan persepsi petani, pengamatan dan pengumpulan data
agronomi dan analisis ekonomi. Analisis data dilakukan secara diskriptif dan sidik
ragam. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebelumnya sistem tanam Tajarwo belum
teradopsi oleh petani. Hasil sistem tanam Tajarwo berdasarkan peubah agronomi
jumlah anakan per rumpun dan anakan produktif serta panjang malai dan jumlah
malai berbeda nyata sistem Tajarwo model 2:1 dan 4:1 lebih tinggi dibandingkan
dengan model sistem tanam Tajarwo ompong (op) dan Non Tarwo. Besarnya
selisih hasil antara sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan sistem non Tajrwo
sebesar 1.483 kg/ha, sehingga berdampak terhadap besarnya selisih keuntungan
antara sistem tanam jarwo 2:1 dengan sistem non jarwo sebesar Rp.6.463.750/
ha,-. Selanjutnya sistem tanam Jarwo 4:1 dibandingkan dengan keuntungan yang
diperoleh petani melalui sistem tanam jarwo ompong sebesar 852 kg/ha dengan
selisih keuntungan antara sistem tanam Jarwo 2:1 dengan sistem non jarwo
sebesar Rp.3.834.000/ha,Kata kunci : Sistem tanam, padi, konvensional, jarwo.
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ABSTRACT
History prove that rice planting systems has undergone many developments and
progress in Indonesia especially on Java, so innovations rice planting system has
prove it role for increased rice productivity. A purpose of the study is to prove
innovation of rice planting system technology jarwo models can give contribution
on increasing yields and productivity. Methodology that use is implementation of
planting system jarwo covered 3 ha on MK 1 (March – July 2015) on farmer group
“Tani Maju” Banaran vilage, Galur sub district of Kulon Progo. Demonstration
location on Bulak Jati village, Banaran sub district, Galur district of Kulon
Progo. Used an approach partnership and participatory. Observation variable
covering UPO analyst (Understanding of the Problem and Opportunities), farmer
adaptation and perception, observation and collection agronomy data and analyst
of economy. Data analysis done by descriptively and stastictik anova. The study
show that planting system Tajarwo have not been adapted by farmer. The result
of planting Tajarwo system based on variable of agronomy number of tillers per
hill and naber tiller also panicle length and panicle number different with tajarwo
system model 2 : 1 and 4 : 1 is higher than planting system jarwo ompong (OP)
and non Tajarwo. The large difference in result between planting system jarwo 2
: 1 with system non jarwo is 1.483 kg/ha, so impacting on big difference in profit
between planting system Jarwo 2:1 with non Jarwo system is Rp 6.463.750/ha,-.
Next, planting system Jarwo 4:1 compared with the profit that obtained by farmers
trough planting system jarwo ompong is 852 kg/ha with big difference in profit
between planting system Jarwo 2:1 with non Jarwo is Rp 3.834.000/ha,Key Word : Rice, planting system, conventional, jarwo
PENDAHULUAN
Sistem tanam mengalami perkembangan sesuai dengan hasil inovasi penelitian
dari tahun ke tahun. Sejarah membuktikan bahwa sistem tanam padi banyak
mengalami perkembangan dan kemajuan di Indonesia khususnya di Jawa termasuk
di D.I.Yogyakarta. Inovasi sistem tanam padi telah membuktikan peranannya
untuk peningkatan hasil dan produktivitas padi seiring dengan penemuan berbagai
varietas unggul baru padi. Berbagai hasil penelitian tentang sistem tanam
berdampak terhadap peningkatan hasil dan produktivitas lahan secara optimal,
sehingga dari berbagai pendekatan sistem tanam menjadi komponen utama atau
pilihan dalam penerapan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) yang telah menjadi
rujukan dalam pendekatan inovasi spesifik lokasi.
Sistem tanam padi tidak terlepas dari sejarah tanam padi dengan istilah
tandur. Sistem tanam padi awal mulanya dengan tanam berupa benih padi ditanam
diantara pertemuan garis lurus yang memanjang dan memotong pada satu petak
sawah, sehingga tampak rapi dan berbaris sesuai dengan garis caplakan. Pada
awal mulanya sistem tanam padi dengan menanam sebagai pedoman jarak tanam
mengikuti ruas bambu. Sebelumnya petani yang sudah lama menggunakan teknik
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tugal dengan berbagai kelebihan dan kekurangan dalam menyesuaikan dengan
sosial budaya masing-masing wilayah. Akan tetapi pada kenyataannya kedua
inovasi teknik tersebut telah membuktikan bahwa sistem tanam padi banyak
mengalami perkembangan dan kemuajuan. Akan tetapi pada kenyataannya inovasi
teknik tersebut membuahkan hasil bahkan sampai hari ini masih tetap dilakukan
oleh masyarakat petani yang ada di seluruh Indonesia.
Teknik sistem tanam tradisonal mulai dari sistem tanam benih disebar
dan ditugal telah menjadi permasalahan utama dalam peningkatan hasil dan
produktivitas secara optimal. Kurasawa (1993) melaporkan bahwa perubahan
sistem tanam garis lurus ditujukan untuk mengatasi permasalahan rendahnya
tingkat produktivitas padi telah ditemukan bahwa rekomendasi jarak tanam yang
ideal diantara bibit dari kebanyakan daerah Jawa dan D.I.Yogyakarta dengan
tatanan lingkungannya untuk jenis padi yang ada, adalah 20 cm. Selanjutnya tahun
1970 masih terbatas petani menerapkan sistem tanam larikan, akan tetapi dengan
munculnya varietas unggul baru sistem tanam berkembang dengan menggunakan
larikan secara teratur dengan model tegel atau segi empat sampai sekarang masih
medominasi, kemudian dikenalkan sistem tanam Jajar legowo (tajarwo). Istilah
Legowo diambil dari bahasa jawa, yaitu berasal dari kata ”lego” berarti luas dan
”dowo” berarti memanjang. Legowo diartikan pula sebagai cara tanam padi sawah
yang memiliki beberapa barisan dan diselingi satu barisan kosong.
Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan
PTT berhasil meningkatkan produktivitas padi sawah di lahan tadah hujan
(Widyantoro dan Toha 2010), melalui introduksi varietas unggul spesifik lokasi
memberikan kontribusi secara nyata terhadap peningkatan produksi padi (Adri
dan Yardha 2014), ditinjau dari segi sosial ekonomi merupakan cara yang efisien
untuk diterapkan di lahan tadah hujan (Murniati et al. 2014). Peningkatan hasil
dan produktivitas padi dengan menerapkan sistem tanam Tajarwo menjadi
pilihan utama selain VUB. Cara yang efektif dan efisien untuk meningkatkan
produksi padi nasional secara berkelanjutan adalah meningkatkan produktivitas
melalui ketepatan pemilihan komponen teknologi dengan memperhatikan kondisi
lingkungan biotik, lingkungan abiotik serta pengelolaan lahan yang optimal oleh
petani termasuk pemanfaatan residu dan sumberdaya setempat yang ada (Makarim
& Las, 2005).
Berdasarkan hal diatas sistem tanam padi secara umum dan spesifik
dapat diterapkan dengan berberapa modifikasi sehingga manjadi pilihan untuk
peningkatan hasil dan produksi. Untuk itu diperlukan pembuktian secara luas
(scalling up) kepada petani dan kelompok tani melalui pendekatan on farm
research dengan melibatkan petani menjadi kooperator. Oleh sebab itu sistem
tanam secara konvensional dan sistem tanam Jarwo menjadi model sistem
tanam ke depan. Keuntungan penanaman jajar legowo merupakan cara tanam
yang memanfaatkan efek tanam pinggir (border effect). Tujuan penelitian
untuk membuktikan pengembangan inovasi teknologi sistem tanam padi model
Jarwo dapat memberikan kontribusi dalam mendongkrak peningkatan hasil dan
produktivitas padi.
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METODE PENGKAJIAN
Kegiatan pendampingan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dalam rangka
mengimplementasikan sistem Tanam Jajar Legowo di Kabupaten Kulon Progo
dilaksanakan dengan pendekatan kemitraan dan partisipatif. Berbagai kegiatan
yang telah dilaksanakan dimaksudkan untuk mendukung implementasi konsep
Litkajibang-diklatluh-rap. Metode diseminasi dengan menerapkan Sistem
Disiminasi Multi Cenel (SDMC) karena tidak ada satupun metoda yang dapat
menjangkau dan sekaligus mempengaruhi semua orang. Dengan demikian
pemilihan metode harus digunakan secara kombinasi yang efektif.
Ruang lingkup kajian melalui beberapa cara koordinasi dengan Dinas
Pertanian dan Badan Ketahahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian/kelembagaan
penyuluhan Kabupaten Kulon Progo. Hasil koordinasi berupa kajian tingkat
lapang dilakukan koordinasi dengan BPP terpilih di Kabupaten Kulon Progo.
Kemudiaan dihasilkan kajian bersama untuk meningkatkan kuantitas, kualitas
dan efektivitas interaksi antara BPTP dengan kelembagaan penyuluhan pertanian.
Penerapan di tingkat on farm research pemasyarakatan inovasi hasil litkaji melalui
kerjasama kegiatan pelatihan dan penyuluh pertanian. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk mensosialisasikan kegiatan pendampingan dan menentukan BPP yang
memenuhi persyaratan sebagai sasaran pendampingan. Persyaratannya antara
lain, BPP harus mempunyai wilayah kerja (WKBPP) yang masyarakat taninya
berusahatani dibidang tanaman pangan khusunya padi, disamping itu BPP bukan
sebagai posko pembangunan pertanian sehingga dalam pelaksanaan penyuluhan,
khusunya penyebaran teknologi pertanian perlu pendampingan.
Koordinasi dengan BPP terpilih di Kabupaten Kulon Progo dilakukan diskusi
kelompok terfokus dengan para penyuluh untuk mengindentifikasi kebutuhan
teknologi petani dan inovasi teknologi yang dibutuhkan serta memilih calon
lokasi dan calon petani sebagai penerap teknologi introduksi/petani kooperator
demonstrasi cara.
Kegiatan bersama untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas interaksi
antara BPTP dengan kelembagaan penyuluhan pertanian kabupaten dilaksanakan
kegiatan bersama antara peneliti, penyuluh dan para petani di lapangan dalam
bentuk demonstrasi cara tanam padi sistem tanam jajar legowo (Tajarwo)
1. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam kegiatan mencakup sarana produksi usahatani
padi (bibit, pupuk, obat-obatan, dll); konsumsi untuk pertemuan; kuesioner dan
bahan penunjang pengkajian seperti ATK dan kebutuhan operasional komputer.
2. Waktu dan Tempat
Kegiatan dilaksanakan pada bulan Maret – Juli 2015 sejak pembuatan
proposal sampai dengan pelaksanaan kegiatan di BPTP Yogyakarta dan di salah
satu wilayah BPP Lendah, Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta.
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3. Metode/Prosedur Pelaksanaan
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan demonstrasi meliputi
tahapan sebagai berikut :
1. Sosialisasi kegiatan
2. PMP (Pemahaman Masalah dan Peluang)
3. Penyuluhan terkait dengan materi demonstrasi
4. Penerapan teknologi di lapangan/demontrasi
5. Pengamatan dan pengumpulan data
6. Analisis data
Pemasyarakatan inovasi hasil litkaji melalui kerjasama
kegiatan
pelatihan penyuluh pertanian dan perluasan spektrum inovasi pertanian.
Dalam rangka pemasyarakatan inovasi hasil litkaji salah satu strategi yang telah
dilaksanakan adalah melakukan kerjasama kegiatan pelatihan bagi penyuluh
pertanian. Materi pelatihan dalam kegiatan kerjasama tersebut didiskusikan
terlebih dahulu dengan para penyuluh sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan,
terutama menyangkut teknologi produksi padi. Pada kegiatan kerjasama tersebut,
sebagai penyelenggara pelatihan adalah lembaga penyuluhan di tingkat kabupaten
dan BPTP Yogyakarta bertindak sebagai nara sumber. Kegiatan kerjasama
pelatihan bagi penyuluh pertanian merupakan salah satu strategi yang efektif
untuk percepatan dan perluasan pemasyarakatan inovasi teknologi hasil litkaji.
Sedang kegiatan perluasan spektrum inovasi pertanian merupakan salah satu
metode penyampaian informasi/komunikasi secara langsung kepada pengguna
inovasi pertanian (petani, petugas/penyuluh pertanian) tentang teknologi yang
telah mapan/matang dan siap digunakan/ disebarkan secara luas. Kegiatan tersebut
dimaksudkan untuk mendukung implementasi konsep Litkajibang-diklatluh-rap.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil SOP (standar prosedur operasional) terhadap pemilihan Calon Petani (CP)
dan Calon Lokasi (CL) yang dilakukan berdasar hasil kriteria sebagai berikut
(Tabel 1)
Tabel 1. Kriteria calon petani (CP) dan calon lokasi (CL) di lokasi BPP
Galur, Kulon Progo, D.I.Yogyakarta
No
1
2
3
4
5
6
7

Sikap Calon Petani
Terbuka terhadap masukan
teknologi
Bersedia bekerjasama
Bersedia mematuhi ketentuan
teknis yg disyaratkan kegiatan
pendampingan BPP
Bersedia berbagi informasi
Bersedia membantu
mensukseskan kegiatan
percepatan penerapan inovasi
-

Persyarata Calon Lokasi
Kondisi lahan (sifat fisika, kimia dan
jenis tanah) mewakili wilayahnya
Mudah terjangkau dari jalan raya
dan representatif sebagai lokasi
percontohan
Luasan hamparan lahan memadai
Akses penyediaan input produksi
mudah dipenuhi serta mendapatkan
akses pengairan dan pupuk organik
Aman dari gangguan
Cukup strategis untuk dijangkau
oleh target petani sekitarnya
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Keterangan
Utama
Utama
Utama
Utama
Utama
Utama
Pendukung
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Berdasar kriteria tersebut diatas ditetapkan bahwa calon petani kooperator
pelaksana kajian cara tanam jajar legowo adalah warga Kelompok Tani “Tani
Maju”, Desa Banaran, Galur, Kulon Progo. Sedang lokasi demonstrasi ditetapkan
pada bulak Jati, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo.
Petani kooperator dan luas 3 ha dengan pemilikan lahan sebagaimana Tabel
2 di bawah ini :
Tabel 2. Calon petani kooperator dan luas pemilikan lahan
No
NAMA
1
Supriyadi
2
Margo S
3
Kamus
4
Rubikah
5
Giyo
6
Arjodinomo
7
Sartijan
8
Adi Suprapto
9
Sadiyo
10 Mujiran
11 Gimin
12 Adi Prayitno
13 Rebin
14 Jumadi
15 Slamet Sarwono
16 Hadi subagyo
17 Rubijo
18 Kasmanto
19 Nursam
20 Ratno Winaryo
21 Salimin
22 Suroso
23 Budi Marsono
JUMLAH

LUAS LAHAN
150 Ru
100 Ru
150 Ru
200 Ru
250 Ru
150 Ru
40 Ru
70 Ru
50 Ru
40 Ru
50 Ru
150 Ru
80 Ru
100 Ru
75 Ru
150 Ru
20 Ru
80 Ru
60 Ru
120 Ru
150 Ru
28,5 Ru
50 Ru
2.143,5 Ru

2.100 m2
1.400 m2
2.100 m2
2.800 m2
3.500 m2
2.100 m2
560 m2
980 m2
700 m2
560 m2
700 m2
2.100 m2
1.120 m2
1.400 m2
1.050 m2
2.100 m2
280 m2
1.120 m2
840 m2
1.680 m2
2.100 m2
399 m2
700 m2
30.009 m2

Keterangan 1 Ru = ± 14 m2

Langkah selanjutnya kajian dilakukan melakukan Pemahaman Masalah dan
Peluang (PMP). Hasil PMP tingkat penguasaan teknologi petani dalam budidaya
padi cara tanam jajar legowo sebelum dan penerapan sistem Tajarwo. Beberapa
karakteristik responden yang meliputi sebaran usia responden, pendidikan dan
pengalaman usahatani responden sebagai berikut : usia responden menunjukkan
bahwa usia responden berkisar antara 27 tahun sampai 69 tahun atau dengan umur
rata-rata 45 tahun. Usia responden yang relatif muda antara 20-30 hanya 10 %,
responden yang berumur antara 40-50 tahun sebesar 65 %, sedang yang berumur
diatas 50 tahun hanya 5 %.
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Sumberdaya petani yang diukur dari tingkat pendidikan merupakan faktor
penting dalam mengakomodasi teknologi maupun ketrampilan dalam usaha
tani padi menggambarkan bahwa tingkat pendidikan petani anggota Kelompok
Tani “Tani Jaya” Desa Banaran mulai dari tamat SD, tamat SLTP, dan tamat
SLTA. Tingkat pendidikan formal petani berkaitan dengan kemampuan dalam
pengambilan keputusan, berfikir, bertindak, berbuat dan menanggapi suatu proses
inovasi dalam mengolah usahatani. Pendidikan terbesar anggota keltan “Tani Jaya”
tingkat SLTP yaitu sebanyak 58 % maka pengelolaan usahatani padi disamping
karena pengalamannya, juga sudah banyak yang memanfaatkan teknologi
yang diperoleh dari para penyuluh di desa tersebut. Sehingga dengan berbekal
pengalaman dan adanya inovasi baru tersebut dapat mempengaruhi terhadap hasil
usahatani padi. Sejauhmana lama pengalaman petani dalam berusahatani padi
dapat diketahui bahwa lama berusaha tani berkisar antara 1 tahun sampai 20 tahun
dengan rata-rata lama berusaha tani 10 tahun. Anggota Kelompok Tani “Tani Jaya”
Desa Banaran mempunyai pengalaman bervariasi dalam usahatani padi, sebagian
besar petani mempunyai pengalaman 5-10 tahun yaitu sebanyak 60 %. Biasanya
merupakan petani tradisional yang berusahatani secara turun menurun.
Hasil kegiatan diketahui bahwa anggota kelompoktani “Tani Jaya” telah
menerapkan komponen dasar dan komponen penunjang teknologi budidaya
padi menggunakan model Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi sawah.
Komponen dasar dan penunjang yang telah diterapkan di Kelompok Tani “Tani
Jaya” desa Banaran ditunjukkan Tabel 3.
Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa komponen PTT padi sawah yang
sudah diterapkan anggota Kelompok Tani “Tani Jaya”, Desa Banaran, Kecamatan
Galur, Kabupaten Kulon Progo pada peringkat pertama hanya mencapai rata-rata
84 % untuk komponen dasar, yaitu penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB),
penggunaan benih bermutu dan berlabel. Komponen dasar yang dianggap agak
penting mencapai 45 % meliputi penggunaan bibit muda (< 21 hari), dan jumlah
bibit 1-3/lubang. Sedangkan untuk komponen penunjang belum ada komponen
yang diterapkan sebagai peringkat utama. Adopsi petani untuk komponen dasar
yang sudah dianggap penting untuk diterapkan baru mencapai 2 komponen PTT
dari 11 komponen PTT. Secara umum, sudah 36,36 % komponen teknologi PTT
padi diterapkan oleh Kelompok Tani “Tani Jaya” dimana kelompok ini dalam
kelas kelompok masuk dalam kriteria “Kelas Lanjut”.
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Tabel 3. Hasil analsis adopsi komponen dasar dan komponen penunjang PTT
padi di Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo
Komponen PTT Padi

Tanggapan (%)

Peringkat

VUB yang sesuai dengan karakteristik lahan

82,00

1

Benih bermutu dan berlabel

86,00

1

Bibit muda (<21 HSS)

46,00

2

Jumlah bibit 1-3 per lubang

46,00

3

Penyiapan lahan

46,67

4

Pengairan berselang

53,33

4

Pengendalian gulma

100,00

3

Pengendalian OPT

47,00

3

Panen tepat waktu

53,33

5

Komponen Dasar PTT

Komponen Pilihan PTT

Gambaran keadaan eksisting bercocok tanam padi sawah di lokasi
pendampingan BPP Galur, kabupaten Kulon Progo disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Kondisi eksisting bercocok tanam padi sawah di lokasi pendampingan
BPP Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo
Komponen Teknologi

Eksisting

Model Kajian

Varietas

Ciherang

Sistem tanam

20 x 20 cm (3 bibit), Jarwo Tajarwo 2 : 1, Jarwo 4:1
4:1 tanpa sisipan

Pengolahan tanah

Olah Tanah Sempurna

Olah Tanah Sempurna

Jenis pupuk

Urea dan Phonska

200 kg Urea + 300 kg
Phonska +2000 kg pupuk
organik/ha

Intensitas pemupukan

3 kali

Takaran pemupukan

Phonska 125-300 kg/ha dan
Urea 125-450 kg

Pendangiran dan
penyiangan

1-2 kali

OPT yang biasa menyerang Tikus, wereng,
burung
Pengendalian

Semprot pestisida
tersedia di pasaran

Hasil panen

5 – 6 ton/ha GKP
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Ciherang

1-2 kali
sundep, Wereng dan pengerek batang
yang PHT
7 – 9 t/ha GKP
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Berdasarkan kondisi eksisting cara bercocok tanaman padi sebagaimana
disajikan pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa petani Banaran sudah
membudidayakan padi secara intensif dengan olah tanah sempurna, kecukupan
air, pemupukan yang memadai (sesuai anjuran) tetapi produktivitasnya masih
rendah rata-rata 5,5 ton/ha GKP. Hal ini diduga karena penerapan cara tanam
yang belum sesuai anjuran yaitu jajar legowo 4:1 tanpa sisipan pada baris pinggir
yang diistilahkan legowo ompong, maka sebagai wahana pendampingan bersama
penyuluh pertanian Kabupaten Kulon Progo dan Penyuluh BPTP Yogyakarta
ditetapkan satu komponen teknologi PTT yang di implementasikan dalam display/
demonstrasi budidaya padi sebagai tempat pembelajaran yaitu (i) Cara tanam
untuk optimalisasi populasi tanam dengan sistem tanam jajar legowo 2:1 dan 4:1
sesuai teknologi rekomendasi Badan Litbang Pertanian, pada lahan seluas 3 ha ,
dan melibatkan 23 petani kooperator.
Persepsi petani terhadap teknologi cara tanam padi oleh petani dalam menilai
komponen teknologi yang diintroduksikan, menggunakan kuesioner disajikan
pada Tabel 5.
Tabel 5. Respon petani terhadap komponen teknologi yang di introduksikan di
Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo.
Komponen Teknologi
Sistem tanam jajar legowo 2:1
Sistem tanam jajar legowo 4:1
Menggunakan caplak
Menggunakan tali sebagai kenteng
Penyiangan menggunakan landak
Penggunaan BWD
Rata-rata
*Keterangan: skor: 1,00-1,50=rumit/tidak
2,31-3,00=mudah/tertarik

Skor*
Kemudahan
2,45
2,55
2,66
2,60
2,72
2,58
2,59
tertarik;

1,51-2,30=agak

Ketertarikan
2,35
2,75
2,85
2,25
2,30
1,50
2,33
mudah/agak

tertarik;

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa dari segi kemudahan komponen
teknologi introduksi yang paling dianggap mudah berturut-turut adalah penyiangan
menggunakan landak, menggunakan caplak untuk larikan tanam, menggunakan
tali sebagai kenteng buat larikan tanaman, penggunaan BWD, sistem Tajarwo 4:1,
dan sitem Tajarwo 2:1. Hampir semua komponen teknologi yang di introduksikan
dinyatakan mudah oleh petani dengan nilai rerata 2,45 – 2,72
Dilihat dari segi ketertarikan komponen teknologi yang menarik untuk
diterapkan secara berturut-turut yaitu penggunaan caplak untuk mengatur barisan
tanam; sistem tanam jajar legowo 4:1; Sistem tanam jajar legowo 2:1; penyiangan
menggunakan landak; dan penggunaan BWD dalam merencanakan pemupukan.
Berdasarkan data tabel menunjukkan bahwa semua komponen teknologi yang di
introduksikan dinyatakan tertarik untuk diterapkan dengan nilai rerata 1,50-2,85
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Secara umum dapat dikatakan bahwa komponen teknologi yang
diintroduksikan mempunyai prospek untuk di adopsi karena dinyatakan mudah
oleh petani dengan nilai rerata 2,59 dan mempunyai nilai rerata 2,33 (petani
tertarik) untuk menerapkan teknologi yang di introduksikan.
Aspek Agronomi
Komponen pertumbuhan tanaman yang diamati adalah tinggi tanaman dan
jumlah anakan (maksimum dan produktif). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa
tanam jajar legowo tidak mempengaruhi secara nyata terhadap tinggi tanaman,
tetapi berpengaruh nyata terhadap anakan maksimum dan anakan produktif. Hal
ini disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Rataan anakan maksimum, anak produktif, dan tinggi tanaman, padi
sawah varietas Ciherang Desa Banaran, Galur, Kulon Progo 2015.
Anakan maksimum
(btg/rumpun)

Anakan
produktif (btg/
rumpun)

Tinggi Tanaman

Jarwo 2:1

21,60 b

18,80 b

108,3 a

Jarwo 4:1

21,55 b

18,70 b

108,2 a

Jarwo 4:1 op

18,65 a

16,75 a

108,0 a

Tanpa jajar legowo

18,70 a

16,80 a

107,7 a

Cara tanam

Angka pada lajur yang diikuti huruf yang sama berbeda tidak nyata menurut uji DMRT 5 %

Pada Tabel 6 nampak jumlah anakan maksimum dan anakan produktif
lebih banyak pada perlakuan Jarwo 2:1 dan 4:1 dibanding dengan jajar legowo
4:1 ompong dan tanpa Jajar legowo. Ini berarti bahwa varietas Ciherang
cenderung memberikan jumlah anakan maksimum dan anakan produktif lebih
banyak bila memperoleh sinar matahari lebih banyak. Sistem tanam jajar legowo
memberikan ruang yang berbeda dalam memperoleh cahaya matahari yang
dipergunakan dalam proses fotosintesis. Semakin banyak sinar matahari yang
bisa diserap tanaman semakin cepat proses fotosintesis berlangsung dan akhirnya
mempercepat pertumbuhan tanaman. Jarak tanam yang lebar pada sistem jajar
legowo mengakibatkan tanaman dapat tumbuh lebih leluasa sehingga ketersediaan
unsur hara dapat diserap lebih optimal oleh tanaman.
Komponen hasil tanaman yang diamati adalah panjang malai, prosentase
gabah hampa, dan berat 1000 butir. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa
perlakuan sistem tanam mempengaruhi secara nyata terhadap panjang malai, dan
jumlah gabah permalai. Sedang persentase gabah hampa dan berat 1000 butir
tidak memberikan pengaruh secara nyata (Tabel 7).
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Tabel 7. Rataan panjang malai, jumlah gabah per malai, persentase gabah hampa
per malai, dan bobot 1000 butir, padi sawah varietas Ciherang Desa
Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo 2015.

Cara tanam

Panjang
malai
(cm)

Jumlah
gabah per
malai
(btr)

Persentase
gabah hampa
(%)

Berat 1000 butir
(gr)

Jarwo 2:1

31,50 a

138,20 a

21,50 a

26,15 a

Jarwo 4:1

25,20 b

125,30 b

21,20 a

25,50 a

Jarwo 4:1 op

22,30 c

120,00 c

20,50 a

25,23 a

Tanpa tajarwo

21,80 c

120,30 c

21,80 a

24,70 a

Angka pada lajur yang diikuti huruf yang sama berbeda tidak nyata menurut uji DMRT 5 %

Pada Tabel 6 nampak bahwa panjang malai berkisar 21,80 -31,50 cm,
dimana malai terpanjang di dapat pada jajar legowo 2:1 (31,5 cm) dan berbeda
nyata dengan perlakuan lainnya. Jumlah gabah permalai berkisar 120,00 -138,20
butir, dimana yang terbanyak didapat pada perlakuan jajar legowo 2:1 (138,2
butir) dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Jumlah gabah yang terendah
ditunjukkan pada perlakuan jajar legowo 4:1 Ompong (120,0 butir), tidak berbeda
nyata dengan tanpa jajar legowo (120,30 butir), berbeda nyata dengan jajar legowo
2:1 (138,20 butir) dan jajar legowo 4:1 (125,30 butir). Ada kecenderungan bahwa
semakin banyak lorong tanaman maka jumlah gabah juga semakin meningkat.
Sutardi (2013) melaporkan bahwa sistem tanam Tajarwo dapat meningkatkan
produktivitas 8-15% dibandingkan dengan sistem tegel atau konvensional. Sistem
tanam tajarwo mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan sistem
tanam biasa (tegel), yaitu: 1) pada legowo 2:1, semua bagian rumpun tanaman
berada pada bagian pinggir yang biasanya memberi hasil lebih tinggi (efek
tanaman pinggir); 2) pengendalian hama, penyakit dan gulma lebih mudah; 3)
terdapat ruang kosong untuk pengaturan air, saluran pengumpul keong mas, atau
untuk mina padi; dan 4) penggunaan pupuk lebih berdaya guna (Badan Litbang
Pertanian, 2007).
Analisa Usahatani
Analisa usahatani sistem tanam jajar legowo dengan sistem tanam non jajar
Legowo dapat diolihat pada Tabel sebagai berikut :
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Tabel 8. Analisa usahatani padi sawah per hektar melalui sistem tanam Jarwo
dengan sistem tanam non Jarwo di Desa Banaran, Kecamatan Galur,
Kabupaten Kulon Progo
Harga/
Satuan satuan (Rp)

Uraian

Jarwo 2:1

Non Jarwo

H

Jumlah

Nilai

Jumlah

Nilai

Kg

9.200

25

230.000

40

368.000

HOK

50.000

88,64

4.432.000

81.64

4.082.000

- Urea

Kg

1.800

200

360.000

200

360.000

- Ponska

Kg

2.300

300

690.000

300

690.000

- Organik

Kg

1.000

2.000

2.000.000

2.000

2.000.000

- Rundap

Liter

68.000

3

204.000

3

204.000

- Mitrako

Liter

185.000

2,5

462.500

2,5

462.500

Biaya Produksi :
1. Bibit
2.Tenaga kerja
3.Pupuk

4.Pestisida

5.Penyusutan
Total Biaya (Rp)

8.378.500

8.166,500

Penerimaan
Produksi ubinan (kg)

4.500

7.858

35.361.000 5.880 26.460.000

Produksi
Sensus (kg)

4.500

5.893

26.520.750 4.410 19.845.000

Keuntungan(Rp)

18.142.250

11.678500

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa besarnya keuntungan petani dalam
usahatani melalui sistem tanam Jajar legowo dibandingkan dengan keuntungan
yang diperoleh petani melalui sistem Non jajar Legowo. Besarnya selisih produksi
antara sistem tanam Jajar Legowo 2:1 dengan Sistem Non jajar legowo sebesar
1.483 Kg. Besarnya selisih keuntungan antara sistem tanam Jajar Legowo 2:1
dengan Sistem Non jajar legowo sebesar Rp.6.463.750,-
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Tabel 9. Analisa usahatani padi sawah melalui sistem tanam jajar legowo 4:1
dengan sistem tanam jajar legowo 4:1 Ompong di Desa Banaran,
Kecamatan Galur, Kulon Progo
Harga/
sartuan
(Rp)

Jumlah

Nilai

Jumlah

Nilai

Kg

9.200

25

230.000

25

230.000

HOK

50.000

- Urea

Kg

1.800

200

360.000

200

360.000

- Ponska

Kg

2.300

300

690.000

300

690.000

- Organik

Kg

1.000

2.000

2.000.000

2.000

2.000.000

- Rundap

Liter

68.000

3

204.000

3

204.000

- Mitrako

Liter

185.000

2,5

462.500

2,5

462.500

Uraian

Satuan

Jarwo 4:1

Jarwo ompong

Biaya Produksi :
2. Bibit
2.Tenaga kerja

4.432.000

4.432.000

3.Pupuk

4.Pestisida

5.Penyusutan
Total Biaya

8.378.500

8.378.500

Penerimaan (Rp)
Produksi ubinan (kg)

4.500

6.806

30.627.000

5.670

25.515.000

Produksi sensus (kg)

4.500

5.104

22.970.250

4.252

19.136.250

Keuntungan (Rp)

14.591,750

10.757.750

Dari Tabel 9. dapat dilihat bahwa besarnya keuntungan petani dalam
usahatani melalui sistem tanam Jarwo 4:1 dibandingkan dengan keuntungan yang
diperoleh petani melalui sistem Tanam jarwo Ompong. Besarnya selisih produksi
antara sistem tanam Jajar Legowo 4:1 dengan sistem tanam jajar legowo Ompong
sebesar 852 kg. Besarnya selisih keuntungan antara sistem tanam Jarwo 2:1
dengan Sistem Non jarwo sebesar Rp.3.834.000,-
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Tabel 10. Analisa usahatani padi sawah per hektar melalui sistem tanam non
Jarwo dengan sistem Jarwo Ompong di Desa Banaran, Kecamatan
Galur, Kabupaten Kulon Progo.
Uraian

Satuan

Non Tajarwo
Harga
satuan (Rp) Jumlah
Nilai

Jarwo ompong
Jumlah
Nilai

Biaya Produksi :
3. Bibit

Kg

9.200

HOK

50.000

- Urea

Kg

1.800

200

360.000

200

- Ponska

Kg

2.300

300

690.000

300

690.000

- Organik

Kg

1.000

2.000

2.000.000

2.000

2.000.000

- Rundap

Liter

68.000

3

204.000

3

204.000

- Mitrako

Liter

185.000

2,5

462.500

2,5

462.500

2.Tenaga kerja

40

368.000

25

4.082.000

230.000
4.432.000

3.Pupuk
360.000

4.Pestisida

5.Penyusutan
Total Biaya
Penerimaan (Rp)
Produksi ubinan (kg)
Produksi
sensus
(kg)
Keuntungan

8.166,500
4.500
4.500

5.880 26.460.000
4.410 19.845.000
11.678.500

8.378.500
5.670
4.252

25.515.000
19.136.250
10.757.750

Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa besarnya keuntungan petani dalam
usahatani melalui sistem tanam non Jarwo 4:1 dibandingkan dengan keuntungan
yang diperoleh petani melalui sistem tanam jarwo Ompong. Besarnya selisih
produksi antara sistem tanam non jarwo dengan sistem tanam jarwo Ompong
sebesar 158 kg. Besarnya selisih keuntungan antara sistem tanam Jarwo 2:1
dengan sistem non jarwo sebesar Rp.920.750/ha,- Hal yang sama dari hasil
pengkajian oleh Sirappa, M.P (2011) melaporkan bahwa penerapan inovasi
teknologi PTT melalui penggunaan varietas unggul baru dengan sistem tanam
legowo 2:1 atau 4:1, baik tabela maupun tapin mampu memberikan hasil gabah
yang cukup tinggi dibandingkan dengan teknologi yang diterapkan petani.
Varietas unggul Memberamo, Mekongga, Cigeulis, Ciherang, dan IR66 yang
ditanam dengan sistem legowo rata-rata memberikan hasil gabah lebih tinggi (5,5
– 8,3 t/ha) dibandingkan dengan teknologi petani (non PTT) yang hanya sekitar
4 t/ha. Perbaikan teknologi budidaya padi melalui penerapan inovasi PTT dengan
penggunaan varietas unggul dan sistem tanam legowo mempunyai prospek yang
cukup baik untuk dikembangkan di dataran Way Apo Kabupaten Buru dan di lokasi
sentra produksi padi lainnya di Maluku dalam upaya meningkatkan produktivitas
mendukung swasembada pangan.

1408

Sutardi : Pengaruh Model Sistem Tanam Jarwo Terhadap Pertumbuhan dan Hasil....

KESIMPULAN
Model sistem tanam Tajarwo 2: 1 dan 4:1 mempunyai peluang harapan dalam
meningkatkan hasil dan produktivitas padi di masa yang akan datang. Model
tanam Tajarwo berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan per rumpun dan
anakan produktif serta panjang malai dan jumlah malai dibandingkan model sistem
tanam Tajarwo ompong (op) dan non Tajarwo. Besarnya selisih hasil antara model
sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan sistem non jajar legowo sebesar 1.483 kg/
ha, selisih keuntungan dengan sistem non jajar legowo sebesar Rp.6.463.750/ha,-.
Sedangkan model sistem tanam Jarwo 4:1 dibandingkan dengan keuntungan yang
diperoleh petani melalui sistem tanam jarwo Ompong sebesar 852 kg/ha dengan
selisih keuntungan antara sistem tanam Jarwo 2:1 dengan sistem non jarwo sebesar
Rp 3.834.000/ha,DAFTAR PUSTAKA
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ABSTRAK
Perencanaan pembangunan pertanian pada periode RPJM 2015-2019 telah
ditetapkan fokus pada lokasi pengembangan kawasan. Upaya peningkatan
produktivitas padi difokuskan pada kawasan tanaman pangan, melalui GPPTT disertai dengan dukungan pembinaan, pengawalan dan pemantauan oleh
berbagai pihak. PTT merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil padi dan
efisiensi masukan produksi dengan memperhatikan penggunaan sumber daya
alam secara bijak antisipasi perubahan iklim mendukung kedaulatan pangan.
Penelitian dilaksanakan di Subak Gede, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar pada bulan April sampai dengan Juli 2015. Penelitian
bertujuan mengetahui pertumbuhan, produktivitas beberapa VUB padi, kelayakan
usaha dan peningkatan pendapatan petani melalui penerapan GP-PTT. Metode
yang digunakan metode demplot seluas lima hektar dan survei dengan kelompok
tani sebelum dan sesudah GP-PTT. Varietas yang digunakan sebelum GP-PTT
yaitu varietas Ciherang, dan Setelah GP-PTT yaitu varietas Inpari 13, Inpari 20,
dan Inpari 24. Data yang dikumpulkan meliputi data komponen pertumbuhan,
produktivitas, biaya produksi, dan pendapatan usahatani. Komponen pertumbuhan
dan hasil yang diamati antara lain tinggi tanaman, jumlah anakan produktif,
panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa per malai, berat 1.000 butir
dan hasil GKP per hektar. Data dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA),
dan analisis usahatani. Hasil penelitian menunjukkan keragaan pertumbuhan dan
produktivitas Inpari 24 lebih tinggi dari varietas lainnya dan Ciherang sebelum GPPTT. Peningkatan produktivitas rata-rata 1,65 ton/ha GKP atau meningkat 17,67%
setelah GP-PTT. Pendapatan petani setelah GP-PTT sebesar Rp 14.284.353,74
lebih tinggi dibandingkan sebelum GP-PTT sebesar Rp 9.707.637,01. Usahatani
padi layak diusahakan dengan R/C rasio sebelum GP-PTT sebesar 1,77 dan
setelah GP-PTT sebesar 1,90.
Kata kunci : peningkatan produktivitas, padi sawah, GP-PTT.
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ABSTRACT
Planning RPJM agricultural development in the period 2015-2019 has been
established to focus on regional development locations. Efforts focused on
the increased productivity of rice crop area, through GP-PTT along with the
support of coaching, supervision and monitoring by the various parties. PTT is
an attempt to increase rice yield and efficiency of production inputs with regard
to the use of natural resources wisely anticipating climate change supports food
sovereignty. Research conducted at Subak Gede, Sukawati village, sub-district
Sukawati, Gianyar in April until July 2015. The study aims to determine the
growth, productivity of some of VUB, feasibility and increase the income of
farmers through the implementation of GP-PTT. The method used method of
demonstration plots of five hectares and surveys with farmers’ groups before and
after the GP-PTT. The varieties used before GP-PTT is Ciherang, and after the GPPTT is Inpari 13 Inpari 20, and Inpari 24. Data collected includes data components
of growth, productivity, costs of production, and farm income. Components of
growth and yield were observed among other plant height, number of productive
tiller, panicle length, number of grain fill, empty grain number per panicle, 1000
grain weight and yield per hectare GKP. Data were analyzed using analysis of
variance (ANOVA), and analysis of farming. The results showed the performance
of growth and productivity Inpari 24 higher than other varieties and Ciherang
before GP-PTT. The increase in average productivity of 1.65 ton / ha GKP, an
increase of 17.67% after the GP-PTT. Farmers’ income after the GP-PTT Rp
14,284,353.74 higher than before the GP-PTT Rp 9,707,637.01. Rice farming
viable with R / C ratio before GP-PTT of 1.77 and after the GP-PTT amounting
to 1.90.
Keywords: increased productivity, paddy rice, GP-PTT.
PENDAHULUAN
Padi merupakan komoditas yang sangat penting, karena saat ini beras menjadi
makanan pokok bagi lebih dari 90% rakyat di Indonesia. Beras dianggap
memiliki nilai sosial lebih tinggi dibanding komoditas lain, sehingga masyarakat
mulai mengalihkan konsumsi dari pangan non beras ke beras (Wardana, 2012).
Upaya meningkatkan peran strategis pertanian sebagai bahan pangan, Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian menargetkan pencapaian swasembada
beras, dengan penyelenggaraan pengembangan kawasan berbasis komoditas padi
(Badan Litbang, 2014).
Pembangunan pertanian masih dihadapkan pada beberapa permasalahan
mendasar yang memerlukan penanganan secara cermat dan cepat. Beberapa
permasalahan tersebut diantaranya adalah meningkatnya kerusakan lingkungan
dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, belum
optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani
terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, masih lemahnya
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kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, meningkatnya alih fungsi lahan
pertanian ke penggunaan non pertanian serta kurang harmonisnya koordinasi
kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian. Guna mengatasi permasalahan
tersebut, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui Pendampingan
Pengembangan Kawasan Pertanian, dimana kegiatan pertanian dilakukan secara
utuh dan terpadu, serta fokus pada pencapaian sasaran yang ada khususnya sasaran
pada komoditas padi (Anonimus, 2012).
Perencanaan pembangunan pertanian pada periode RPJM 2015-2019 telah
ditetapkan fokus pada lokasi pengembangan kawasan. Komoditas strategis dan
unggulan nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh,
sehingga menjadi satu kesatuan dalam sistem pertanian bioindustri. Rancangan
lokasi kawasan untuk pengembangan komoditas strategis/unggulan nasional akan
menjadi bagian dari Dokumen Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 sehingga
mengikat bagi pusat dan daerah untuk secara konsisten mengembangkan kawasan
dalam periode 5 tahun ke depan (Dirjentan, 2015). Sejalan dengan hal tersebut
diatas, maka pada tahun 2015 upaya peningkatan produksi padi difokuskan pada
kawasan tanaman pangan, melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (GP-PTT) disertai dengan dukungan pembinaan, pengawalan dan
pemantauan oleh berbagai pihak.
Pengelolaan Tanaman Terpadu adalah suatu pendekatan inovatif dalam
upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani serta sebagai suatu
pendekatan pembangunan tanaman pangan khususnya dalam mendorong
peningkatan produksi padi. PTT telah dilaksanakan secara Nasional dengan
berbagai perbaikan dan penyempurnaan dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi. Berdasarkan pengertian tersebut PTT tidak sekedar meningkatkan
produktivitas, tetapi mengupayakan agar sumberdaya dan modal dimanfaatkan
secara efisien untuk memperbesar pendapatan. Pemanfaatan saprodi khususnya
pupuk, pestisida, dan air, didasarkan pada kebutuhan tanaman agar tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Secara sederhana PTT dapat
diartikan sebagai suatu pendekatan pengelolaan tanaman dengan memadukan
sejumlah komponen teknologi dan sumberdaya sedemikian rupa sehingga
diperoleh hasil optimal, keuntungan maksimal dan sumberdaya alam terjaga
kelestariannya untuk menjamin pertanian berkelanjutan (Badan Litbang 2014).
Mendukung program kedaulatan pangan, BPTP Bali bekerjasama dengan
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gianyar melaksanakan
penelitian bertujuan mengetahui pertumbuhan, produktivitas beberapa VUB padi,
kelayakan usaha dan peningkatan pendapatan petani melalui penerapan GP-PTT.
BAHAN DAN METODE
Penetapan lokasi dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian, Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Gianyar, BPP Sukawati, dan petugas lapangan.
Penelitian dilaksanakan di Subak Gede, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar pada bulan April sampai dengan Juli 2015, yang merupakan
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lokasi kegiatan demplot pendampingan pengembangan kawasan komoditas padi.
Penelitian seluas lima hektar dengan 27 orang petani pelaksana menggunakan
varietas Inpari 13, Inpari 20 dan Inpari 24 melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (GP-PTT), diantaranya; VUB yang berlabel dan bersertifikat,
tanam bibit muda, tanam dengan 1-3 bibit/lubang, legowo 2:1 (25x12,5x50) cm,
pengairan berselang, pemupukan berimbang, dan pengendalian OPT sesuai PHT.
Data yang dikumpulkan antara lain adalah data komponen pertumbuhan dan
produksi, biaya produksi, dan pendapatan usahatani. Komponen pertumbuhan dan
hasil yang diamati antara lain tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, panjang
malai, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa per malai, berat 1.000 butir dan
produktivitas GKP per hektar. Untuk mengetahui tingkat produktivitas dilakukan
dengan panen ubinan. Plot ubinan seluas 12 m2 yaitu 4 set tanaman legowo
sepanjang 4 m atau (12 x 0,25 m) x 4 m, kemudian hasil ubinan konversi ke
ha. Keseluruhan parameter dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA)
dan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf 5% terhadap parameter dengan
signifikansi nyata atau sangat nyata.
Analisis usahatani sebelum dan sesudah GP-PTT dengan metode survey
menggunakan kuisioner sebanyak 17 sampel dengan cara purposive sampling.
Untuk menunjang kelengkapan data primer digunakan pula data sekunder yang
diperoleh melalui referensi dan dari informan seperti dinas pertanian atau instansi
terkait.
Data dianalisis menggunakan analisis pendapatan, analisis kelayakan
finansial, dan R/C ratio. Analisis pendapatan usahatani merupakan selisih antara
penerimaan dengan semua biaya yang dikeluarkan (Soekartawi 1995). Pendapatan
usahatani padi diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :
TL = Y.Py - Σ Xi. Pi
Keterangan :
TL = pendapatan usaha tani padi (Rp)
Y = produksi padi (kg GKP)
Py = harga padi (Rp/kg GKP)
X i = penggunaan faktor ke-i
Pi = harga faktor ke-i.
Analisis kelayakan finansial digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi
usahatani terhadap imbangan penerimaan atau biaya atau R/C ratio (Estiningtyas
et al., 2012). Menurut Malian (2004), bahwa kelayakan usaha dilakukan untuk
mengkaji kemungkinan keuntungan (profitability) atau kerugian yang diperoleh
dari usahatani yang dilakukan. Analisis yang digunakan dengan perhitungan
Revenue Cost Ratio (R/C ratio), berdasarkan data jumlah penerimaan dan biaya
yang dikeluarkan untuk usahatani yang dilakukan. Jika R/C ratio > 1, maka
usahatani yang dilakukan mengalami keuntungan atau layak untuk dikembangkan.
Jika R/C ratio < 1, maka usahatani tersebut mengalami kerugian atau tidak layak
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untuk dikembangkan. Selanjutnya jika R/C ratio = 1, maka kegiatan usaha tani
berada pada titik impas (Break Event Point). R/C ratio dapat dianalisis dengan
menggunakan rumus:
Total penerimaan (Rp)
R/C ratio = -------------------------------Total biaya produksi (Rp)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT)
Pengelolaan Tanaman Terpadu adalah suatu pendekatan inovatif dalam upaya
meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani serta sebagai suatu pendekatan
pembangunan tanaman pangan khususnya dalam mendorong peningkatan
produksi padi. PTT telah dilaksanakan secara Nasional mulai tahun 2008 dan
berlanjut hingga sekarang dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan dari
sisi perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi (Badan Litbang 2014).
Berdasarkan pengertian tersebut PTT tidak sekedar meningkatkan
produktivitas, tetapi mengupayakan agar sumberdaya dan modal dimanfaatkan
secara efisien untuk memperbesar pendapatan. Pemanfaatan saprodi khususnya
pupuk, pestisida, dan air, didasarkan pada kebutuhan tanaman agar tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Secara sederhana PTT dapat
diartikan sebagai suatu pendekatan pengelolaan tanaman dengan memadukan
sejumlah komponen teknologi dan sumberdaya sedemikian rupa sehingga
diperoleh hasil optimal, keuntungan maksimal dan sumberdaya alam terjaga
kelestariannya untuk menjamin pertanian berkelanjutan (Anon, 2008).
Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012, tentang pedoman
pengembangan kawasan pertanian, kawasan pertanian terdiri dari 1). Kawasan
tanaman pangan, 2). Kawasan hortikultura, 3). Kawasan perkebunan dan 4).
Kawasan peternakan. Adapun kawasan tanaman pangan adalah kawasan usaha
tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, infrastruktur
fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa
sehingga mencapai skala ekonomi dan efektifitas manajemen usaha tanaman
pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan yang telah eksis atau
calon lokasi baru, dan lokasinya dapat berupa hamparan atau spot partial namun
terhubung dengan aksesbilitas yang memadai.
Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, khususnya padi pada
tahun 2015 dilakukan melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu
(GP-PTT). Untuk itu pada tahun 2015, tidak dikenal lagi SL-PTT Kawasan
Pertumbuhan, Kawasan Pengembangan dan Kawasan Pemantapan.
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Komponen Pertumbuhan dan Produksi Padi
Keragaan pertumbuhan dan produksi padi, disajikan pada Tabel 1. Hasil
analisis statistika menunjukkan tinggi tanaman varietas Inpari 20 berbeda nyata
dengan varietas Inpari 24, tetapi tidak berbeda nyata dengan Inpari 13. Tinggi
tanaman yang lebih tinggi dengan ruang antar kanopi daun yang lebih terbuka
memungkinkan penetrasi cahaya lebih besar dibanding dengan tipe tanaman yang
lebih pendek (Guswara, 2010). Jumlah anakan produktif Inpari 20 paling sedikit
diantara ketiga varietas dan berbeda nyata dengan varietas lainnya, sedangkan
panjang malai terpanjang tetapi tidak berbeda nyata dengan Inpari 13.
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman, jumlah anakan dan panjang malai beberapa
varietas Inpari di Kegiatan GP-PTT Padi di Subak Gede (Gianyar) 2015
Varietas
Inpari 13
Inpari 20
Inpari 24
KK (%)
BNT5%

Tinggi Tanaman
(cm)
111,20 a
114,20 a
97,40 b
5,25
8,24

Jumlah Anakan
(batang)
17,60 b
13,60 c
29,20 a
12,68
3,72

Panjang Malai
(cm)
25,77 a
26,51 a
22,57 b
2,97
1,08

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata pada uji BNT taraf 5%
Jumlah gabah isi paling sedikit Inpari 24, begitu pula dengan jumlah gabah
hampa berbeda nyata dengan Inpari 13. sedangkan berat 1.000 butir lebih berat
daripada varietas lainnya. Dengan demikian rata-rata hasil ubinan Inpari 24 lebih
tinggi dari varietas lainnya. (9,66 ton GKP/ha) (Tabel 2).
Tabel 2. Rata-rata jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa per malai, berat
1000 butir kadar air 14% dan hasil ubinan beberapa varietas Inpari di
Kegiatan GP-PTT Padi di Subak Gede (Gianyar) 2015
Varietas
Inpari 13
Inpari 20
Inpari 24
KK (%)
BNT5%

Jumlah Gabah Jumlah Gabah Berat 1000 butir KA
Rata-rata hasil
Isi (butir)
hampa (butir)
14% (gr)
ubinan ton/ha GKP
145,13 a
38,13 a
25,56 b
9,12 b
102,53 b
16,60 b
26,47 b
7,16 c
98,40 b
8,60 b
28,44 a
9,66 a
9,10
28,72
3,18
1,71
15,30
8,84
1,25
0,22

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan
yang tidak nyata pada uji BNT taraf 5%

Peningkatan produktivitas usahatani dilakukan dengan menghitung selisih
produktivitas yang dicapai setelah GP-PTT dengan sebelum GP-PTT. Hasil
demplot dan survey didapatkan peningkatan produktivitas rata-rata 1,65 ton/ha
GKP atau meningkat 17,67% (Tabel 3).
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Tabel 3. Rata-rata perubahan produktivitas sebelum dan sesudah GP-PTT tahun
2015
Varietas

Sebelum
GP-PTT
ton/ha GKP

Varietas

Sesudah
GP-PTT
(ton/ha GKP)

Ciherang

7,00

Inpari 13

9,12

2,12

Ciherang

7,00

Inpari 20

7,16

0,16

2,23

Ciherang

7,00

Inpari 24

9,66

2,66

27,54

Rata-rata

7,00

8,65

1,65

17,67

Perubahan Perubahan
(ton/ha GKP)
(%)
23,25

Sumber: diolah dari data primer tahun 2015

Hasil analisis usahatani biaya yang dipergunakan meningkat sebesar 24,75%
(Rp 15.829.931,97) yaitu dengan penambahan biaya pupuk organik dan tenaga
kerja tanam jajar legowo, namun penerimaan juga meningkat sebesar 34,46%
sehingga rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 47,15% atau Rp 4.576.716,73
per ha. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan hasil R/C ratio sebelum dan
sesudah GP-PTT sebesar 0,13 atau 7,78% seperti terlihat pada Tabel 4. Nilai
R/C ratio usahatani sebelum GP-PTT sebesar 1,77 berarti setiap Rp 1,00 modal
yang diinvestasikan untuk usahatani akan memberikan penerimaan sebesar Rp
1,77 sehingga dapat dijelaskan bahwa usahatani layak diusahakan dengan B/C
ratio 0,77 berarti menguntungkan. Nilai R/C ratio usahatani setelah GP-PTT
sebesar 1,90 berarti setiap Rp 1,00 modal yang diinvestasikan untuk usahatani
akan memberikan penerimaan sebesar Rp 1,90 sehingga dapat dijelaskan bahwa
usahatani lebih layak diusahakan dibandingkan dengan sebelum GP-PTT dengan
B/C ratio 0,90 berarti lebih menguntungkan.
Kedua analisis usahatani layak diusahakan dan menguntungkan. Usahatani
setelah GP-PTT lebih layak dan menguntungkan petani dibandingkan dengan
usahatani sebelum GP-PTT. Disamping menguntungkan petani, penggunaan pupuk
organik pada GP-PTT dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas
lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Selain itu, peranannya cukup
besar terhadap perbaikan sifat fisika, kimia biologi tanah serta keadaan iklim/
lingkungan. Pupuk organik yang ditambahkan ke dalam tanah akan mengalami
beberapa kali fase perombakan oleh mikroorganisme tanah untuk menjadi humus.
Bahan organik juga berperan sebagai sumber energi dan makanan mikroba tanah
sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara
tanaman (Munanto 2013).
Pengaruh penerapan sistem tanam jajar legowo semua barisan rumpun
tanaman berada pada bagian pinggir tanaman yang biasanya memberikan hasil
lebih tinggi (efek tanaman pinggir). Adanya barisan kosong (legowo) menyebabkan
penyerapan nutrisi oleh akar menjadi lebih sempurna sehingga mempengaruhi
pertumbuhan dan produksi tanaman padi yang dihasilkan (Setyanto & Kartikawati
2008).
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Tabel 4. Analisis usahatani padi sawah sebelum GP-PTT dan sesudah GP-PTT
per ha, di subak gede, Gianyar tahun 2015
Uraian
Kebutuhan Benih
Total Saprodi
Total Tenaga Kerja
Lain - lain
Total Biaya
Total Penerimaan
Pendapatan
R/C ratio
B/C ratio

Sebelum GP-PTT
Rp/ha
354.793,25
2.041.780,24
9.368.714,67
924.297,05
12.689.585,22
22.397.222,22
9.707.637,01
1,77
0,77

Setelah GP-PTT
Rp/ha
332.170,07
4.135.401,36
9.333.945,58
2.028.414,97
15.829.931,97
30.114.285,71
14.284.353,74
1,90
0,90

Sumber: diolah dari data primer tahun 2015

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.

Keragaan pertumbuhan dan produktivitas usahatani varietas Inpari 24 di
kawasan GP-PTT lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Inpari 13
dan Inpari 20. Peningkatan produktivitas rata-rata 1,65 ton/ha GKP atau
meningkat 17,67% setelah GP-PTT dibandingkan dengan varietas Ciherang
sebelum GP-PTT.

2.

Pendapatan petani setelah GP-PTT sebesar Rp 14.284.353,74 lebih tinggi
dibandingkan sebelum GP-PTT sebesar Rp 9.707.637,01.

3.

Usahatani padi layak diusahakan dengan R/C rasio yaitu usahatani sebelum
GP-PTT sebesar 1,77 dan setelah GP-PTT sebesar 1,90.
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