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Abstrak
Pengkajian sistem usahatani integrasi tanaman-ternak pada lahan sawah berpengairan di
Jawa Barat. Pengkajian ini dilaksanakan dari bulan Mei hingga Desember, 2000 di Desa Bojong,
Kecamatan Cikembar, Sukabumi dan Desa Jatiserang, Kecamatan Panyingkiran, Majalengka
dengan pendekatan “Dengan” dan “Tanpa” teknologi introduksi (With and without approach) dalam
perspektif sistem usahatani (SUT). Tujuan pengkajian ini adalah: 1) mempercepat diseminasi
beberapa alternatif teknologi spesifik lokasi lahan sawah berpengairan dan sawah tadah hujan, 2)
meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing beberapa produk pertanian unggulan, 3)
mempercepat transformasi petani subsisten menjadi petani yang lebih dinamis, progresif, dan
berorientasi agribisnis, dan 4) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui
penerapan sistem usahatani integrasi tanaman-ternak. Pengkajian ini terbagi atas tiga kegiatan
utama yang saling mendukung (terintegrasi) satu sama lain untuk mendukung pencapaian tujuan
pengkajian, yaitu: penerapan model usahatani, penelitian sosial ekonomi, dan diseminasi teknologi
introduksi. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa teknologi introduksi untuk tanaman pangan, yaitu
padi dan jagung manis, dapat meningkatkan produkstivitas masing-masing kurang lebih 1,0 t/ha
bila dibandingkan dengan teknologi petani baik di Desa Bojong, Sukabumi maupun di Desa
Jatiserang, Majalengka. Dari pertanaman padi dan jagung seluas 1 ha diperoleh jerami dan hijauan
fermentasi masing-masing 5,9 dan 4,0 t/ha. Hasil fermentasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan
pakan untuk 2-3 ekor sapi penggemukan dengan kualitas pakan relatif baik (9,1% protein, 2,5%
lemak, 9,7% serat kasar, dan 66,7 BETN (Bahan Ekstrak Tanpa N untuk jerami fermentasi).
Pertumbuhan rata-rata harian berat badan (Average Daily Gain/ADG) sapi penggemukan dengan
menggunakan pakan jerami fermentasi dan bahan penguat berupa dedak dan tongkol jagung
fermentasi, mencapai 0,7 kg/ekor/hari. Proses adopsi teknologi berjalan lambat karena beberapa
kendala atau hambatan, antara lain: a) partisipasi petani dalam kerjasama kelompok relatif rendah
yang diakibatkan rendahnya motivasi petani untuk berkelompok, belum optimalnya kinerja
pimpinan dan pengurus kelompok, terbatasnya pendidikan non-formal, dan tingginya kesempatan
kerja di luar pertanian, b) rendahnya ketersediaan tenaga kerja keluarga, c) terbatasnya modal
karena seluruh pendapatan yang diterima dari usahatani digunakan utamanya untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga (makan, pendidikan, dll.) dan hanya sebagian kecil untuk keperluan
usahatani musim berikutnya, d) keterkaitan antara kelompok tani dengan kelembagaan pedukung
seperti lembaga penyedia modal (Bank atau koperasi), penyedia sarana produksi (KUD, toko dan
swasta), dan pemasaran sangat rendah, dan e) Pembinaan kelompok tani belum dilaksanakan
secara optimal (efektif) dengan metode pembinaan (diseminasi) yang disesuaikan dengan kondisi
sosial ekonomi petani dan target yang ingin dicapai.
Kata kunci: integrasi tanaman ternak; sistem usahatani; lahan sawah irigasi.

PENDAHULUAN
Di Jawa Barat terdapat lahan sawah
berpengairan dan sawah tadah hujan
masing-masing seluas 904.977 ha dan
271.219 ha yang mempunyai potensi untuk
pengembangan tanaman pangan khususnya
padi (Diperta Provinsi Jawa Barat, 2000).
Dari luasan tersebut, Jawa Barat setiap
tahunnya memberikan kontribusi yang cukup
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tinggi terhadap penyediaan beras nasional,
yaitu sebesar 23 persen setiap tahunnya.
Selama satu dekade sebelum tahun
1969, produksi padi di Jawa Barat tumbuh
dengan rata-rata 1,6 persen per tahun yang
disebabkan terutama karena pengembangan
sawah berpengairan. Pertumbuhan produksi
padi terus meningkat secara nyata dengan
rata-rata 4,6 persen pada periode tahun
1969-1988 (Pelita I-IV). Penyebab utama

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat.
Masing-masing adalah Peneliti Muda pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat.
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peningkatan produksi padi tersebut adalah
kenaikan produktivitas per hektar khususnya
di lahan sawah dengan laju kenaikan ratarata mencapai 6,2 persen per tahun sebagai
akibat diterapkannya teknologi anjuran
(Panca
Usahatani)
melalui
program
Bimbingan Masal atau BIMAS (Diperta Prov.
Jawa Barat, 1994).
Pada periode 1989-2001, peningkatan
produktivitas padi mengalami pelandaian
dengan laju kenaikan rata-rata hanya
sebesar 0,03 persen. Berdasarkan kondisi
tersebut dapat disimpulkan bahwa program
peningkatan produksi padi melalui SUPRA
INSUS yang mulai dicanangkan pada tahun
1987 tidak memberikan hasil sesuai dengan
harapan utamanya terhadap peningkatan
produktivitas padi. Beberapa faktor yang
mengakibatkan
terjadinya
pelandaian
produktivitas padi tersebut antara lain:
degradasi
lingkungan
lahan
sawah
(peningkatan serangan hama dan penyakit,
penurunan secara cepat bahan organik dan
nutrisi tanah, dan perubahan sifat fisik serta
kimia tanah), belum optimalnya pengelolaan
pengairan, keragaman tinggi dari adopsi
teknologi anjuran antar wilayah, dan iklim
yang fluktuatif (curah hujan eratik dan musim
kemarau yang panjang).
Dalam upaya mengatasi permasalah
tersebut di atas dan sekaligus menciptakan
teknologi spesifik lokasi, Badan Litbang
Pertanian telah mencanangkan diantaranya
2 program utama penelitian/pengkajian pada
lahan
sawah
yang
keduanya
tidak
terpisahkan (saling mendukung satu sama
lain), yaitu: 1) Sistem usahatani integrasi
tanaman-ternak, dan 2) Pengelolaan padi
terpadu.
Penerapan sistem usahatani terpadu
yang melibatkan tanaman dan ternak
merupakan pilihan yang tepat dalam upaya
meningkatkan pendapatan petani dan
sekaligus
memanfaatkan
sumberdaya
pertanian secara optimal. Dalam kaitan ini,
hasil interaksi berbagai kombinasi inovasi
yang komplemen antara satu cabang usaha
dengan lainnya akan memberikan manfaat
terbesar dari penyelenggaraan produksi
pertanian secara menyeluruh di dalam
usahatani (Puslitnak, 2000). Selanjutnya,
azas komplementer di dalam penerapan
berbagai teknologi spesifik lokasi dalam
pengelolaan
usaha
pertanian,
yang
menghasilkan interaksi positif, merupakan
landasan
dasar
bagi
pengembangan

diversifikasi
terpadu.

usaha

di

dalam

usahatani

Diversifikasi usaha pertanian tersebut
tentunya harus diarahkan menuju pertanian
berkelanjutan
sehingga
di
dalam
merumuskan program penelitian/pengkajian
dan pelaksanaannya harus mengacu pada
beberapa strategi, antara lain:
•

Pemanfaatan
secara
optimal
sumberdaya lokal atau penggunaan input
dari luar rendah (LEISA/Low External
Input Sustainable Agriculture) melalui
penerapan kombinasi berbagai macam
komponen sistem usahatani (tanaman,
ternak, tanah, air, iklim, dan manusia)
yang saling melengkapi dan memberikan
efek sinergi yang paling besar.

•

Pengembangan
agribisnis/agroindustri
melalui upaya konsolidasi penggunaan
sumberdaya
(khususnya
lahan),
pemantapan lembaga pelaku agribisnis
dan integrasi jaringan kerja antar
lembaga baik vertikal maupun horisontal
(kelembagaan agribisnis).

•

Penerapan teknologi spesifik lokasi untuk
setiap komponen sistem agribisnis, baik
agribisnis hulu, agribisnis on-farm, dan
agribisnis hilir. Pada setiap ekoregional
terpilih (eg. lahan sawah) harus
dilakukan penelitian/pengkajian secara
terintegrasi sesuai dengan rangkaian
(komponen)
pembangunan
sistem
agribisnis. Untuk menunjang agribisnis
hulu dilakukan penelitian/pengkajian
seperti: uji adaptasi dan multi lokasi
varietas padi, palawija dan sayuran; uji
adaptasi dan atau demonstrasi plot
komponen teknologi (eg. pengujian
pupuk alternatif, pengelolaan tanaman
terpadu, penentuan status hara P dan K
sebagai dasar rekomendasi pemupukan
P dan K, perbenihan, dll.). Pengkajian
sistem usahatani (SUT) dan sistem
usaha pertanian (SUP) dilaksanakan
untuk menunjang agribisnis on-farm,
disamping untuk menghasilkan teknologi
pengolahan (pasca panen). Untuk
mempelajari pemasaran dan efisiensi
agribisnis
sebagai
suatu
sistem
dipayungi oleh penelitian sosial ekonomi
dan
analisis
kebijaksanaan
serta
kelembagaan pembangunan pertanian
Jawa
Barat.
Sedangkan
untuk
mempercepat adopsi teknologi secara
luas ditingkat petani, dan memantapkan
kinerja kelompok tani atau gabungan
kelompok tani serta kemitraan usahatani
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dilaksanakan melalui kegiatan diseminasi
teknologi pertanian.
•

Komoditas yang dikembangkan harus
mendukung
pengembangan
usaha
pertanian yang potensial dan atau
merupakan komoditas unggulan Jawa
Barat. Ternak sapi merupakan unggulan,
karena hingga saat ini, Jawa Barat hanya
mampu menyediakan sapi potong
sebesar 20,7 persen (63.860 ekor/tahun)
dari total kebutuhan yang mencapai
308.259 ekor per tahun (Pemda Prov.
Jawa Barat, 2000). Lebih jauh, untuk
dapat memenuhi kebutuhan sapi potong
setiap tahunnya diperlukan ketersediaan
sapi potong 2.412.167 ekor. Di lain
pihak, sapi potong yang tersedia di Jawa
Barat hanya 157.725 ekor (6,5%)
sehingga masih diperlukan penambahan
populasi sapi sebesar 2.255.442 ekor
(93,5%).

Pengembangan sapi potong atau sapi
pembibitan pada lahan sawah berpengairan
mempunyai beberapa keuntungan, antara
lain: 1) Jerami padi sebanyak 9-10 t/ha yang
difermentasi merupakan pakan utama
dengan kualitas yang baik dan dapat
memenuhi kebutuhan untuk 2 ekor sapi
selama 4-5 bulan atau satu musim tanam
padi (Haryanto, 1999). Jerami padi yang
difermentasikan dapat meningkatkan daya
cerna dari 45 persen menjadi 75 persen dan
kandungan protein dari 2-5 persen menjadi
18,6 persen (Komar, 1984). Sebagai pakan
tambahan dapat digunakan limbah pertanian
(tongkol jagung, dedak, kedelai, kelapa, dll.)
yang juga difermentasikan, 2) Kotoran sapi
dapat digunakan sebagai pupuk organik
(kompos) melalui proses fermentasi untuk
pertanaman padi atau lainnya pada lahan
sawah. Sarief (1989) melaporkan bahwa
pemberian pupuk organik merupakan salah
satu upaya untuk memperbaiki kesuburan
tanah baik secara fisik maupun kimia.
Dalam makalah ini disajikan hasil
tahun pertama (TA. 2001) pengkajian sistem
usahatani integrasi tanaman-ternak pada
lahan sawah berpengairan di Kabupaten
Sukabumi
dan
Majalengka.
Kegiatan
pengkajian ini merupakan kerjasama antara
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa
Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat/Badan Perencanaan Daerah
(Bapeda).

TUJUAN
•

Mempercepat
diseminasi
beberapa
alternatif teknologi spesifik lokasi lahan
sawah berpengairan dan sawah tadah
hujan.

•

Meningkatkan produktivitas, kualitas dan
daya saing beberapa produk pertanian
unggulan.

•

Mempercepat
transformasi
petani
subsisten menjadi petani yang lebih
dinamis, progresif, dan berorientasi
agribisnis.

•

Meningkatkan
pendapatan
dan
kesejahteraan petani melalui penerapan
sistem usahatani integrasi tanamanternak.

METODOLOGI
Pengkajian ini dilaksanakan pada
bulan Mei hingga Desember, 2001 di Desa
Jatiserang,
Kecamatan
Panyingkiran,
Kabupaten Majalengka dan Desa Bojong,
Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.
Beberapa pendekatan dalam pengkajian ini,
meliputi:
•

Pendekatan Ekoregional yang berarti
bahwa
pemanfaatan
sumberdaya
pertanian di suatu wilayah dengan batasbatas yang jelas secara geografis, sosial
budaya, dan administrasi, dilaksanakan
secara optimal
untuk
keuntungan
sebesar-besarnya dan kesejahteraan
petani. Melalui pendekatan ini, teknologi
matang yang dihasilkan di suatu
Kabupaten dapat diterapkan pada
wilayah Kabupaten lain yang mewakili
kondisi agroekologi sama dengan tempat
dimana pengkajian dilaksanakan.

•

Pendekatan Sistem Usahatani: model
atau sistem usahatani yang paling sesuai
berdasarkan ketersediaan sumberdaya
pertanian dan karakteristik keluarga tani
dirancang, dievaluasi dan dikembangkan
secara
luas
di
tingkat
petani.
Karakteristik
keluarga
tani
yang
dimaksud termasuk kegiatan off-farm
dan non-farm, distribusi tenaga kerja
antar anggota keluarga tani, dan aspirasi
serta
persepsi
terhadap
berbagai
teknologi yang dianjurkan.

•

Pendekatan
Partisipatif
(on-farm
participatory
approach):
Pengkajian
dilaksanakan di lahan petani, pada
kondisi
petani
sebenarnya,
dan
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melibatkan petani secara penuh sebagai
manager serta penentu (decision maker)
dalam pengelolaan usahataninya.
•

Pendekatan Kelembagaan: Berbagai
upaya perbaikan kinerja kelembagaan
usahatani termasuk kelompok tani
merupakan salah satu kegiatan utama
dari pengkajian ini. Melalui peningkatan
kinerja
kelembagaan
pendukung
usahatani ini maka keberlanjutan sistem
usahatani secara luas di tingkat petani
akan lebih terjamin.

Berdasarkan pendekatan pengkajian
diatas, maka beberapa elemen dari prosedur
pengkajian yang diterapkan meliputi: 1)
Berbagai teknologi spesifik lokasi lahan
sawah
yang
secara
nyata
dapat
meningkatkan produktivitas dan pendapatan
petani
diintroduksikan
dan
dikaji
kesesuaiannya di wilayah pengkajian, 2)
Pengkajian dilaksanakan di lahan petani
dengan keterlibatan petani secara aktif dan
penuh, 3) Penerapan teknologi baru harus
dibimbing dan dibina secara intensif oleh
peneliti dan penyuluh BPTP Jawa Barat, dan
4)
Kegiatan
pengkajian
dilaksanakan
bersama-sama dengan seluruh instansi yang
terkait sejak perencanaan, pelaksanaan,
hingga monitoring dan evaluasi.
Target Pengkajian
Program pengkajian ini diharapkan
dapat menghasilkan beberapa rekomendasi
yang bersifat teknis, kelembagaan, sosial
ekonomi,
dan
kebijakan.
Berbagai
rekomendasi tersebut dapat dibagi atas tiga
kategori yang masing-masing mempunyai
kelompok khalayak seperti terlihat pada
Tabel 1.
Prosedur Pengkajian
Koordinasi dan sosialisasi program
Kegiatan
ini
bertujuan
untuk
menyamakan
pemahaman
(persepsi)
mengenai tujuan, sasaran, dan manfaat dari
program yang dilaksanakan. Pemahaman
yang sama diantara semua pihak yang
terkait
tersebut
sangat
menentukan
keberhasilan program ini. Koordinasi dan
sosialisasi program dilaksanakan mulai dari
tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa
hingga tingkat kelompok tani.

Penentuan calon lokasi dan kelompok
tani
Penetapan kedua wilayah pengkajian
(Kabupaten Sukabumi dan Majalengka)
merupakan kebijaksanaan dari Badan
Perencanaan Daerah (Bapeda) Provinsi
Jawa Barat. Selanjutnya, lokasi pengkajian
dan petani (kelompok tani) kooperator di
masing-masing Kabupaten ditetapkan oleh
Tim Pengkaji yang beranggotakan dari
beberapa instansi, yaitu BPTP Jawa Barat,
Bapeda, Dinas Pertanian tingkat provinsi dan
kabupaten.
Beberapa kriteria untuk menentukan
lokasi pengkajian, adalah: 1) Daerah sentra
produksi padi dengan
hamparan lahan
sawah berpengairan 7-9 bulan seluas 25-100
ha; 2) Potensi tinggi untuk menerapkan
indeks pertanaman (IP) 300 dengan pola
tanam:
Padi-Padi-Palawija
dan
pengembangan sapi potong dan atau
pembibitan; dan 3) Mempunyai sarana dan
prasarana transportasi yang baik (mudah
dijangkau kendaraan roda empat) sehingga
memudahkan proses pembinaan, diseminasi,
dan
serta pemasaran hasil pertanian.
Sedangkan kriteria untuk penentuan petani/
kelompok tani kooperator meliputi: 1) Petani
pemilik dan atau penggarap tetap dengan
luas lahan pemilikan atau garapan 0,25-1,00
ha; dan 2) Bersedia melaksanakan teknologi
anjuran dan bekerja sama dalam kelompok
tani usahatani integrasi tanaman-ternak.
Dari
hasil
koordinasi
dengan
dinas/instansi terkait di masing-masing
kabupaten dan kemudian dilanjutkan dengan
observasi serta identifikasi langsung ke
lapangan oleh
Tim Pengkaji, maka
ditetapkan lokasi pengkajian dan kelompok
tani kooperator, yaitu: untuk Kabupaten
Sukabumi adalah kelompok tani “Temu
Karya” di Desa Bojong, Kecamatan
Cikembar, sedangkan untuk Kabupaten
Majalengka adalah kelompok tani “Mekar
Baru” di Desa Jatiserang, Kecamatan
Panyingkiran.
Karakterisasi wilayah pengkajian
Sebelum
pengkajian
maka
dilaksanakan karakterisasi wilayah dengan
menggunakan pendekatan Pemahaman
Pedesaan Partisipatif (Participatory Rural
Appraisal/PRA). Adapun tujuan dari kegiatan
ini adalah untuk memperoleh informasi
berkaitan dengan kondisi biofisik dan sosial
ekonomi
di
masing-masing
wilayah
pengkajian.
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Tabel 1.

Kelompok Khalayak Berdasarkan Aspek Pengkajian dalam Pengkajian
Sisistem Usahatani Integrasi Tanaman-Ternak di Jawa Barat

No.

Aspek Pengkajian

1.

Teknis

2.

Kelembagaan

3.

Kebijaksanaan

Aspek biofisik mencakup kondisi lahan dan
tanah, perkembangan hama dan penyakit
pada komoditas dominan, iklim, ketersediaan
berbagai fasilitas pendukung usahatani dan
infrastruktur. Sedangkan aspek sosial
ekonomi meliputi: sumberdaya manusia,
modal, kondisi pemasaran dan berbagai
faktor yang mempengaruhi sikap petani
dalam pengembangan sistem usahatani.
Sebagai tambahan juga di identifikasi
perkembangan pengelolaan usahatani di
tingkat petani
selama beberapa tahun
terakhir,
potensi,
peluang,
dan
permasalahan
yang
dihadapi
petani,
petugas, serta kelembagaan pendukung.
Pelaksanaan pengkajian
Berbagai
jenis
kegiatan
yang
terintegrasi secara sinergis dilaksanakan
dalam prorgam pengkajian ini yang
mencakup:

Kelompok Khalayak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petani
Kelompok tani/gabungan kelompok tani
Penyuluh
Koperasi Unit Desa (KUD)
Bank
Pemerintah desa dan kecamatan
Penyuluhan
Swasta/pengusaha
Pemerintah desa dan kecamatan
Dinas Pertanian
Penyuluhan

maka beberapa teknologi matang juga di
introduksikan untuk beberapa komoditas
yang tercakup di dalam pola tanam (padi dan
jagung) maupun tambahan (sapi potong).
Teknologi
matang
tersebut
dikaji
kesesuaiannya baik secara teknis maupun
sosial dan ekonomi melalui pendekatan
“Dengan” dan “Tanpa” teknologi introduksi
(With and without approach) serta “Sebelum”
dan “Sesudah” pengkajian (Before and after
approach)
dalam perspektif sistem
usahatani (SUT).
Berdasarkan hasil identifikasi dan
karakterisasi di wilayah pengkajian utamanya
yang terkait dengan permasalahan usahatani
dan alternatif pemecahannya, maka telah
disepakati bahwa alternatif teknologi yang di
introduksikan untuk tanaman padi, jagung,
dan ternak sapi penggemukan seperti terlihat
pada Tabel 2.

Pengkajian
model
usahatani.
Disamping
perbaikan
pola
tanam
berdasarkan kondisi agroekosistem setempat
Tabel 2.

Alternatif Paket Teknologi Introduksi Berdasarkan Hasil Identifikasi Wilayah
Pengkajian di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Sukabumi dan Desa Jatiserang,
Kecamatan Panyingkiran, Majalengka. 2001

Komoditas Unggulan
• Padi

• Jagung manis

• Sapi Potong

Komponen Teknologi dalam Paket
• Varietas unggul (Widas dan Ciherang) dan benih bersertifikat
• Sistem tanam legowo
• Pemupukan berimbang (Pemberian N berdasarkan Bagan Warna Daun (BWD) dan P serta
K dengan takaran berdasarkan hasil analisis tanah)
• Penerapan PHT
• Varietas unggul Hawai dan benih bersertifikat
• Pengolahan tanah minimum (OTM) dengan pembuatan atau perbaikan drainase
• Cara tanam tugal (1 biji/lubang)
• Pemupukan berimbang (takaran N, P, dan K berdasarkan hasil analisis tanah)
• Penerapan PHT
• Pemberian pakan dari limbah pertanian (jerami padi dan jagung yang difermentasikan, serta
dedak); Bahan fermentasi (Starter) yang digunakan adalah hasil rekayasa BPTP Jawa
Barat.
• Pemberian Probiotik (campuran berbagai spesies mikro-organisme terutama yang mampu
memecahkan komponen serat.
• Pemeliharaan kesehatan (pemberian obat cacing, dan obat untuk penyakit lainnya serta
sanitasi kandang).
• Pembuatan kompos dari kotoran sapi dengan menggunakan starter yang sama untuk
pembuatan pakan
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Di Desa Jatiserang, Majalengka, petani
yang melaksanakan teknologi introduksi
secara penuh dan mendapat pembinaan
secara intensif (petani kooperator) sebanyak
32 orang dengan luas lahan garapan 5 ha
dan berasal dari kelompok tani “Mekar Baru”
yang beranggotakan 69 orang dengan luas
lahan garapan 37,8 ha. Sedangkan di Desa
Bojong,
Sukabumi
petani
kooperator
berjumlah 29 orang dengan luas garapan 5,2
ha dan berasal dari kelompok tani “Temu
Karya” yang beranggotakan 70 orang
dengan luas lahan garapan 23,7 ha.

(11,7% dari luas wilayah Kecamatan
Panyingkiran/1.917
ha)
mempunyai
penduduk berjumlah 3.196 orang yang terdiri
atas 1.619 orang laki-laki (50,7%) dan 1.577
orang perempuan (49,3%). Sebagian besar
penduduk hanya berpendidikan SD, yaitu
sebanyak 2.357 orang (73,8%). Sedangkan
Desa Bojong, Sukabumi dengan luas lahan
1.017,3 ha (12,3% dari luas wilayah
Kecamatan
Cikembar/8.291,3
ha)
berpenduduk 10.939 orang yang terdiri atas
5.466
laki-laki
(49,97%)
dan
5.473
perempuan (50,03%).

Penelitian Sosial Ekonomi. Penelitian
ini merupakan salah satu kegiatan yang
mendukung pengkajian model usahatani
dengan tujuan mengidentifikasi kondisi sosial
ekonomi rumah tangga petani, keragaan
usahatani potensial, berbagai faktor yang
mempengaruhi partisipasi petani dalam
penerapan teknologi anjuran, dan keterkaitan
antara kelompok tani dengan berbagai
kelembagaan usahatani.

Penggunaan Lahan. Di kedua lokasi,
Desa
Bojong,
Sukabumi dan Desa
Jatiserang,
Majalengka,
lahan
sawah
(berpengairan dan tadah hujan) merupakan
aset paling penting bagi petani dilihat dari
luas areal dan arti ekonomi bagi rumah
tangga tani (Tabel 3). Lahan sawah
disamping sebagai sumber utama untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan
konsumsi juga sebagai penyedia lapangan
kerja yang sangat potensial. Sebaliknya
lahan darat, meskipun di Desa Bojong,
Sukabumi penyebarannya paling luas (60%
dari total lahan tersedia), hanya berfungsi
sebagai tabungan yang sebagian besar
ditanami tanaman tahunan tanpa penataan
letak tanaman.

Diseminasi Hasil Penelitian. Seperti
halnya kegiatan sosial ekonomi maka
kegiatan ini juga sebagai pendukung
kegiatan pengkajian model usahatani dengan
tujuan, yaitu: 1) Mempercepat adopsi
teknologi introduksi melalui berbagai metoda,
yaitu: pelatihan (sekolah lapang), pembinaan
kelompok tani secara berkala, temu lapang,
magang, studi banding, dan penyebaran
informasi (liptan, brosur, dll.); 2) Menjalin
hubungan dan kerjasama yang serasi di
antara stackeholders dalam penerapan
teknologi
dan
peningkatan
dukungan
kelembagaan usahatani termasuk kemitraan
dengan swasta; dan 3) Menyebar luaskan
hasil
pengkajian
di
sekitar
wilayah
pengkajian dan atau wilayah lain yang
mempunyai kondisi biofisik dan sosial
ekonomi (agroekosistem) yang sama.

Karakteristik Wilayah

Pola Tanam. Penataan pola tanam
pada lahan sawah sangat dipengaruhi
ketersediaan air dan pemanfaatannya. Di
kedua lokasi pengkajian, pemanfaatan air
pengairan untuk usahatani sudah cukup
efisien dilihat dari pola tanam yang
diterapkan berbagai upaya untuk mengatasi
dan permasalah khususnya kekurangan air.
Di Desa Bojong, Sukabumi, pola tanam
dominan pada lahan sawah di bagian hulu
dengan ketersediaan air 9-10 bulan adalah:
padi-padi-padi. Pada lahan sawah bagian
tengah dengan ketersediaan air 5-6 bulan,
pola tanam yang diterapkan adalah: padipadi-palawija. Sedangkan pada lahan sawah
bagian hilir dengan ketersediaan air relatif
kurang, maka pola tanam adalah: palawijapadi-palawija. Untuk mengatasi permasalah
ketersediaan air, maka petani melaksanakan
persemaian dengan sistem “Culik” atau
persemaian kering yang dipersiapkan khusus
1-2 minggu sebelum panen tanaman
sebelumnya. Jagung sebagai komoditas
palawija dominan juga menggunakan jagung
manis yang berumur kurang lebih 75 hari.

Kondisi Umum. Desa Jatiserang,
Majalengka dengan luas lahan 224,1 ha

Di Desa Jatiserang, Majalengka, pola
tanam dominan
pada
lahan sawah

Observasi dan Monitoring. Observasi
dan monitoring dilaksanakan setiap hari,
minggu dan bulan oleh tim pengkajian yang
beranggotakan peneliti, penyuluh, petugas
lokal (PPL dan PPS), dan litkayasa.
Informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan
ini berkaitan dengan aspek teknis, sosial,
ekonomi, dan kelembagaan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
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berpengairan adalah: padi-padi-palawija atau
sayuran, sedangkan pada lahan sawah
tadah hujan terdapat dua pola tanam, yaitu:
1) padi-palawija-palawija, dan 2) padipalawija- bera. Seperti halnya petani di desa
Bojong,
petani
juga
mengusahakan
persemaian dengan sistem “Culik” di lahan
kering (darat) atau memanen muda
pertanaman palawija khususnya jagung
manis apabila diperlukan untuk mengejar
waktu tanam.

di Desa Jatiserang, Majalengka adalah:
kedelai, kacang tanah, dan jagung.
Pemilikan
Ternak.
Dilihat
dari
populasi atau penyebarannya maka ternak
ayam buras adalah yang tertinggi masingmasing 80 persen di Desa Bojong, Sukabumi
dan 76 persen di Desa Jatiserang,
Majalengka (Tabel 5). Namun apabila
dipadukan dengan arti ekonomi atau
kontribusinya terhadap pendapatan dan
tujuan komersial maka ternak ayam buras
merupakan ternak terpenting di Desa Bojong,
Sukabumi dan ternak sapi di Desa
Jatiserang, Majalengka. Pemeliharaan sapi
potong secara tradisional telah dilakukan
oleh para peternak di Majalengka sebagai
usaha sampingan sejak tahun 1994.
Populasi sapi terbesar terdapat di kecamatan
Panyingkiran, Lemah Sugih, dan Majalengka.

Komoditas
Unggulan.
Padi
merupakan komoditas terpenting bagi
kehidupan rumah tangga tani dibandingkan
dengan tanaman pangan (semusim lainnya)
di kedua wilayah pengkajian (Tabel 4). Di
samping padi, komoditas tanaman pangan
penting lainnya (ranking II, III, dan IV) di
Desa Bojong, Sukabumi adalah: jagung
manis, ubi jalar, dan bengkuang, sedangkan
Tabel 3.

Penggunaan Lahan di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Sukabumi dan
Jatiserang, Kecamatan Panyingkiran, Majalengka. 2001

Tipe lahan
Desa Bojong, Sukabumi:
• Lahan sawah:
- berpengairan
- tadah hujan
• Lahan kering
• Pekarangan
• Kolam
Jumlah
Desa Jatiserang, Majalengka:
• Lahan sawah:
- berpengairan
- tadah hujan
• Lahan kering
• Pekarangan
• Kolam
• Lahan sawah:
Jumlah

Tabel 4.

Luas areal
(%)

Arti ekonomi
(%)

Jumlah
(%)

Ranking

30
9
60
1
100

55
27
17
1
100

85
36
77
1

I
III
II
IV

40
36
21
3
100

46
36
14
4
100

86
72
35
7

I
II
III
IV

Desa

Komoditas Tanaman Pangan Utama pada Lahan Sawah Berpengairan di Desa
Bojong, Kecamatan Cikembar, Sukabumi dan Desa Jatiserang, Kecamatan
Panyingkiran, Majalengka. 2001

Jenis Tanaman
Sebaran (%)
Desa Bojong, Sukabumi:
65
• Padi
22
• Jagung
10
• Ubi jalar
5
• Kedelai
2
• Kacang hijau
4
• Bengkuang
2
• Kacang Panjang
Jumlah
100
Desa Jatiserang, Majalengka:
80
• Padi
16
• Kedelai
3
• Kacang Tanah
4
• Jagung
3
• Mentimun
Jumlah
100

Arti ekonomi (%)

Jumlah (%)

Ranking

37
18
15
10
10
15
10
100

102
40
25
15
12
19
12
-

I
II
III
V
VI
IV
VII
-

75
10
10
5
3
100

161
16
13
9
6

I
II
III
IV
V
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Tabel 5.

Komoditas Ternak Utama di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Sukabumi dan Desa
Jatiserang, Kecamatan Panyingkiran, Majalengka. 2001.

Jenis Tanaman
Desa Bojong, Sukabumi:
• Sapi
• Domba
• Kambing
• Kuda
• Ayam buras
• Kerbau
Jumlah
Desa Jatiserang, Majalengka:
• Sapi

Sebaran %)

Arti ekonomi (%)

Jumlah (%)

Ranking

0,1
10,0
0,7
80,0
0,2
100

5,9
35,7
2,0
44,6
11,9
100

6,0
45,7
2,7
124,6
12,1
-

IV
II
V
I
III
-

11,0

85,0

96,0

I

Penyediaan bibit bakalan sapi di Desa
Jatiserang, Majalengka untuk penggemukan
di tingkat petani umumnya diperoleh dari 10
orang bandar ternak bakalan yang tersedia di
kabupaten Majalengka. Setiap bandar
memiliki
“holding
ground”
untuk
menambatkan ternak sapi dagangannnya
sebanyak 10-20 ekor sapi bakalan. Jenis
sapi bakalan yang banyak diperdagangkan
(90%) sapi PO dan sisanya (10%) adalah
jenis sapi Charolais, Simental, dan Angus
yang berasal dari hasil inseminasi buatan
(IB) di daerah Jawa Tengah.
Masalah
Usahatani
Tanaman
Pangan dan Alternatif Pemecahannya. Di
kedua
wilayah
pengkajian
ternyata
permasalahan utama pada usahatani padi
relatif sama, yaitu: 1) Penggunaan pupuk
anorganik belum efisien yang terutama
disebabkan karena penentuan takaran pupuk
belum berimbang dan rendahnya kesuburan
tanah; 2) Penggunaan varietas dan benih
berkualitas rendah; dan 3) Serangan hama
serta penyakit yang tinggi (Tabel 6).
Identifikasi masalah usahatani dan
perumusan
alternatif
pemecahan
masalahnya tidak hanya dilakukan terhadap
komoditas padi tetapi semua komoditas yang
dianggap dominan di wilayah pengkajian
yang mencakup tanaman pangan, tanaman
tahunan, peternakan dan perikanan.
Masalah
Usaha
Ternak
dan
Alternatif
Pemecahannya.
Di
Desa
Jatiserang,
Majalengka
terdapat
4
permasalahan
utama
dalam
usaha
penggemukan sapi potong, yaitu:
•

Ketersediaan pakan sangat terbatas
khususnya pada musim kemarau karena
petani
mengandalkan
rumput
liar
(hijauan) sebagai sumber pakan utama.
Pemecahan masalah yang disepakati,
yaitu: 1) Pemanfaatan jerami padi yang
difermentasi sebagai pakan ternak; dan
2) Pemanfaatan hijauan dari tanaman
yang tumbuh di sekitar wilayah
pengkajian.

•

Kondisi kandang sapi kurang baik, kotor,
dan bau tidak sedap karena kurang
memperhatikan sanitasi dan sirkulasi
udara. Untuk mengatasi permasalah
tersebut maka disepakati, yaitu: 1)
Penataan sistem perkandangan dan
pemeliharaan; dan 2) Pengolahan
kotoran sapi menjadi kompos melalui
proses fermentasi.

•

Harga ternak bakalan terlalu
mahal
apabila dibandingkan dengan harga jual
sapi
hasil
penggemukan.
Untuk
mengatasi permalahan ini disepakati,
yaitu pemanfaatan peran kelembagaan
tani dalam pembelian ternak.

•

Pemasaran ternak belum dikuasai oleh
petani sehingga posisi tawar petani relatif
masih rendah.
Pemecahan masalah
yang disepakati meliputi: 1) Pemasaran
melalui lembaga kelompok tani; dan 2)
Menjalin kemitraan dengan pengusaha
ternak lainnya.

Teknologi Introduksi vs. Teknologi Petani
Tanaman Pangan (Padi dan Jagung
Manis). Penerapan alternatif teknologi
introduksi (perbaikan rakitan komponen
teknologi) untuk semua komoditas yang
tercakup dalam pola tanam setahun di kedua
wilayah pengkajian, yaitu di Desa Bojong,
Sukabumi dan Desa Jatiserang, Majalengka,
ternyata
dapat
meningkatkan
baik
produktivitas maupun pendapatan petani
(Tabel 7). Peningkatan produktivitas dari
penerapan
teknologi
introduksi,
bila
dibandingkan dengan teknologi petani,
berkisar antara 1-2 t/ha untuk padi dan 0,41,0 t/ha untuk jagung. Penerapan teknologi
introduksi tersebut dapat meningkatkan
pendapatan bersih petani untuk 2 musim
pertanaman (MK I dan MK II) sebesar Rp.
1,1 juta (Rp. 4,6 juta vs. Rp. 5,7 juta) di Desa
Bojong, Sukabumi dan Rp. 1,4 juta (Rp. 8,4
juta vs. Rp. 9,8 juta) di Desa Jatiserang,
Majalengka.
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Tabel 6.

Analisis Prioritas Masalah Usahatani Padi dan Alternatif Pemecahannya di Desa Bojong,
Kecamatan Cikembar, Sukabumi dan Desa Jatiserang, Kecamatan Panyingkiran, Majalengka.
2001.
Penyebab
Masalah

Masalah

Ranking
Masalah1

Ranking
Pemecahan2

Alternatif Pemecahan

Desa Bojong, Sukabumi
Pemupukan tidak efisien

Penggunaan varietas
dan benih berkualitas
rendah
Serangan tikus tinggi

Pemupukan berlebihan
(utamnya urea) dan cara serta
waktu pemberian tidak tepat
 Kesuburan tanah rendah
Penggunaan varietas lokal (Midun)
dan benih hasil panen sebelumnya


I

II

Pemupukan berimbang dan
pupuk organik

I

Pemberian bahan organik
Introduksi varietas unggul baru
Penangkaran benih di tingkat
petani
Pemberantasan secara bersama
(kelompok tani atau gabungan)
Pengaturan jarak tanam
 Pemupukan berimbang dan
pupuk organik

III
II






V
IV

Pengendalian tikus secara individu

IV

Jarak tanam belum teratur
 Pemupukan berlebihan
(utamanya urea) dan cara serta
waktu pemberian tidak tepat
 Kesuburan tanah rendah

V
II

I



Pemberian bahan organik

I

Penggunaan benih
berkualitas rendah
Serangan ulat grayak
tinggi

Penggunaan benih hasil panen
sebelumnya
Penggunaan insektisida palsu

IV

Serangan penggerek
batang tinggi (MK I)




Penggunaan insektisida palsu
Kebersihan lingkungan rendah
(pengelolaan ratoon)

III




V



Penangkaran benih
Teknologi tes benih (seed test)
Penanggulangan penyebaran
insektisida palsu
Penerapan PHT
Pengolahan tanah dipercepat
disertai perbaikan sanitasi kebun
Penerapan PHT

II

III





Pemupukan berlebihan
(utamanya urea) dan cara serta
waktu pemberian tidak tepat
Kesuburan tanah rendah

II



Pemupukan berimbang dan
pupuk organik

I



Pemberian bahan organik

IV





Penyakit Blast tinggi
Pemupukan tidak efisien

VI
IV

V
III
VI
III

Desa Jatiserang, Majalengka:
Pemupukan tidak efisien




Penggunaan benih
berkualitas rendah
Serangan ulat grayak
tinggi

I

Penangkaran benih
II
Teknologi tes benih (seed test)
III
Penanggulangan penyebaran
V
insektisida palsu
 Penerapan PHT
III
Serangan penggerek
 Penggunaan insektisida palsu
III
 Pengolahan tanah dipercepat
VI
batang tinggi (MK I)
 Kebersihan lingkungan rendah
disertai perbaikan sanitasi kebun
(pengelolaan ratoon)
V
 Penerapan PHT
III
1
Ranking berdasarkan nilai kumulatif dari: sebaran (%), frekuensi (%), dan kehilangan hasil (%).
2
Ranking berdasarkan nilai kumulatif dari: peluang sukses, waktu yang diperlukan, kemampuan lembaga teknis, dan ketersediaan dana.

Tabel 7.

Penggunaan benih hasil panen
sebelumnya
Penggunaan insektisida palsu

IV

Analisis Finansial Usahatani Selama dua Musim Tanam antara Teknologi Introduksi dan
Teknologi Petani di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Sukabumi dan Desa Jatiserang,
Kecamatan Panyingkiran, Majalengka. 2001

Komoditas/Pola tanam
Desa Bojong, Sukabumi1
Teknologi Introduksi:
• Jagung manis (MH)
• Padi (MK I)
• Jagung manis (MK II)
Jumlah
Teknologi Petani:
• Jagung manis (MH)
• Padi (MK I)
• Jagung manis (MK II)
Jumlah
Desa Jatiserang, Majalengka2
Teknologi Introduksi:
• Padi (MH)
• Padi (MK I)
• Jagung manis (MK II)
Jumlah
Teknologi Petani:
• Padi (MH)
• Padi (MK I)
• Jagung manis (MK II)
Jumlah

Produksi3
(t/ha)

Biaya produksi
(Rp.000)

Pendapatan kotor
(Rp.000)

Pendapatan bersih
(Rp.000)

6,8
4,9

2.919,4
2.316,0
-

8.112,0
2.969,4
-

5.192,6
553,0
5.745,6

5,8
3,9

2.719,5
1.915,0
-

6.900,0
2.358,0
-

4.180,5
443,0
4.623,5

7,1
6,8

3.515,0
2.401,8
-

10.620,0
5.814,8
-

6.404,5
3.413,0
9.817,5

5,2
6,4

3.860,0
2.982,3
-

9.033,9
6.193,3
-

5.173,9
3,211,0
8.384,9
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Produktivitas jagung manis yang
dicapai di Desa Jatiserang, Majalengka
ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan di
Desa Bojong, Sukabumi, masing-masing
dengan rerata 6,6 dan 4,4 t/ha (Tabel 7).
Beberapa penyebab terjadinya kesenjangan
produksi tersebut karena di Desa Bojong,
Sukabumi ketersediaan air sangat terbatas
(waktu tanam terlambat) khususnya untuk
MK II sehingga pertanaman jagung
mengalami
kekeringan
sejak
awal
pertumbuhan
vegetatif
dan
tingginya
serangan penyakit bulai (Sclerosphora
maydis) dan hama Heliopelthis sp. serta
Spodoptera sp. dengan tingkat serangan 2030 persen.
Pada MH 2001/2002, di Desa
Jatiserang, Majalengka telah dilaksanakan
penanaman padi dengan teknologi introduksi
yang sama untuk MK I, pada lahan seluas
7,9 ha (21 Petani kooperator). Hasil
pengkajian ini belum dapat dilaporkan secara
lengkap
karena
masih
dalam
taraf
pengumpulan data di lapangan.
Dari pertanaman padi dan jagung
seluas 5 ha diperoleh jerami dan hijauan
segar (basah) masing-masing dengan berat
rerata 84,0 t (16,8 t/ha) dan 35 t (7 t/ha).
Jerami dan hijauan segar tersebut dapat
menghasilkan produk fermentasi masingmasing seberat 29,5 t (5,9 t/ha) dan 20,0 t
(4,0 t/ha) yang dapat mencukupi kebutuhan
pakan untuk sekitar 18 ekor sapi (2-3
ekor/ha) dengan lama pemeliharaan atau
penggemukan 4 bulan. Dari hasil analisis
laboratorium (Balitsa, 2000), kualitas pakan
dari jerami hasil fermentasi meningkat yang
ditunjukkan dengan peningkatan kandungan
protein dari 4,0 menjadi 9,1 persen, lemak
dari 1,1 menjadi 2,5 persen, dan BETN
(bahan ekstrak tanpa N) dari 40,2 menjadi
66,7 persen, serta penurunan serat kasar
dari 27,3 mejadi 9,7 persen.
Ternak Sapi Penggemukan. Jenis
ternak sapi yang diusahakan untuk
penggemukan pada pengkajian ini adalah
sapi Peranakan Ongole (PO) yang diperoleh
dari Ajibarang, Jawa Tengah. Pakan yang
digunakan setiap hari adalah 5 kg jerami
fermentasi ditambah penguat (konsentrat)
berupa 3 kg dedak dan 2 kg tongkol jagung
fermentasi untuk setiap ekor di Desa Bojong,
Sukabumi dan hanya 5 kg dedak di Desa
Jatiserang, Majalengka.
Pertambahan berat badan sapi ratarata harian di kedua wilayah pengkajian (5
ekor
sapi/lokasi)
setelah
3-4
bulan

pemeliharaan ternyata relatif sama, yaitu 0,7
kg/ekor/hari. Pertambahan berat badan
tersebut masih lebih rendah dibandingkan
dengan sapi yang dipelihara di Kecamatan
Banyuresmi, Garut yang mencapai 1,0-2,0
kg/ekor/hari atau rata-rata 1,5 kg/ekor/hari
untuk 2 periode atau grup pemeliharaan
masing-masing dengan jumlah sapi 9 dan 19
ekor/grup (Suriapermana et al., 2000).
Berdasarkan pengamatan secara visual
maka rendahnya pertambahan berat sapi
tersebut disebabkan, antara lain:
1. Bakalan sapi yang digunakan terlalu
muda (fase pertumbuhan tulang),
sehingga pertumbuhan sapi pada saat
pemeliharaan sebagian besar masih
untuk pertumbuhan tinggi dan belum
sepenuhnya untuk pertumbuhan daging.
Diharapkan bahwa dalam waktu dua
bulan
pemeliharaan
mendatang
pertumbuhan sapi lebih mengarah untuk
pertumbuhan daging, sehingga akan
dihasilkan karkas yang optimal pada saat
dijual.
2. Pada
awal
pemeliharaan,
tingkat
kepercayaan petani terhadap pakan
jerami masih sangat rendah yang
disebabkan terutama karena kondisi fisik
jerami fermentasi yang terkesan sudah
busuk (warna berubah dari kondisi awal),
sehingga pemberian pakan seringkali
tidak sesuai dengan anjuran.
3. Pemeliharaan belum intensif sehingga
seringkali pemberian pakan penguat
(konsentrat) terlambat terutama di Desa
Bojong, Sukabumi; Pada saat ini limbah
kulit singkong dan tongkol jagung yang
ketersediaannya cukup berlimpah di
desa
tersebut
masih
belum
dimanfaatkan.
Pemeliharan sapi untuk penggemukan
ini disamping dapat menghasilkan daging
juga kompos dengan bahan baku dari
kotoran sapi sebagai sumber tambahan
pendapatan bagi petani khususnya pada
lahan sawah berpengairan. Dari hasil
pengamatan menunjukkan bahwa dari 1 ekor
sapi dapat dihasilkan rata-rata kotoran basah
sebanyak 8 kg/hari atau 960 kg/musim (4
bulan). Setelah diolah menjadi kompos
diperoleh kurang lebih 480 kg kompos/ekor
sapi/musim atau 2,4 t kompos/5 ekor/ musim.
Apabila diasumsikan bahwa harga jual
kompos adalah Rp. 400/kg, sesuai dengan
harga jual di Kecamatan Banyuresmi, Garut,
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maka akan diperoleh tambahan pendapatan
dari 5 ekor sapi sebesar Rp. 960.000/musim.

adopsi teknologi introduksi dan pemilihan
teknologi spesifik lokasi di Desa Bojong,
Sukabumi dan Desa Jatiserang, Majalengka
dapat diuraikan secara singkat (Tabel 9),
sebagai berikut:

Sebagai pupuk organik, kompos yang
dihasilkan cukup baik dengan C/N ratio 12
dan pH sekitar 8,8 (Tabel 8). Pupuk organik
yang
baik
untuk
digunakan
dalam
memperbaiki produktivitas tanah harus
mempunyai nilai C/N ratio mendekati C/N
ratio tanah, yaitu 10-12 dan pH sekitar 7-8
sehingga unsur hara yang tersedia mudah
diserap tanaman (Peruma, 1984).

1. Sebagian besar rumah tangga petani
mempunyai beban ekonomi relatif
rendah
karena
hanya
dengan
tanggungan 1-2 anggota/keluarga (57,8
dan 58,0% masing-masing untuk Desa
Bojong, Sukabumi dan Desa Jatiserang,
Majalengka). Di pihak lain, kondisi
tersebut menunjukkan rendahnya potensi
sumberdaya tenaga kerja sehingga
teknologi yang dikembangkan sebaiknya
teknologi yang efisien tenaga kerja.

Penelitian Sosial Ekonomi
Karakteristik petani dan anggota
keluarganya sangat penting untuk diketahui
karena sangat mempengaruhi baik dalam
adopsi
teknologi
introduksi
maupun
pemilihan teknologi spesifik lokasi yang akan
diterapkan secara luas di tingkat petani.
Salah satu faktor yang mempengaruhi petani
dalam pengambilan keputusan terbaik bagi
usahataninya dan sekaligus adopsi teknologi
introduksi adalah kondisi sosial ekonomi
yang melekat pada dirinya atau rumah
tangga tani (Yusdja et al., 1992).
Karakteristik petani tersebut dapat diukur
dengan beberapa variabel seperti: umur,
tingkat pendidikan, jenis pekerjaan (utama
dan sambilan), jumlah tanggungan keluarga,
usahatani yang dilaksanakan, skala usaha,
komoditas
yang
diusahakan,
dan
produktivitas yang diperoleh (Rosario et al.,
1998).

2. Sebagian besar usia petani dan
keluarganya berada pada usia produktif
(diatas 60% untuk anak, istri dan suami)
yang menunjukkan tersedianya potensi
tenaga keja dan
tingginya peluang
keberhasilan adopsi teknologi introduksi
karena relatif lebih mudah menerima
perubahan.
3. Sebagian besar kepala keluarga petani
berpendidikan
SD
(diatas
60%),
sehingga proses penyampaian teknologi
introduksi harus melalui pendekatan dan
metode yang sesuai dengan kondisi
tersebut. Anak petani yang sebagian
besar berpendidikan lebih tinggi dari
orang tuanya (SMP-SMA) dapat diikut
sertakan dalam kegiatan diseminasi
untuk mempercepat proses adopsi
teknologi.

Kondisi Sosial Ekonomi Rumah
Tangga Petani. Hasil karakterisasi kondisi
sosial ekonomi yang terkait dengan proses
Tabel 8.

Hasil Analisis Proksimat Pupuk Organik (Kompos) dari Kotoran Sapi yang
Difermentasikan dengan Menggunakan Bahan Fermentasi produk BPTP
Jawa Barat dan Lembah Hijau Multifarm (LHM), Solo. 2000
Komposisi
Kimia

Lembah Hijau Multifarm

51,15

45,0

PH

8,8

-

Total N

0,89

1,81

P2O5

0,36

1,89

K2O

1,46

1,96

CaO

1,48

2,96

MgO

1,46

0,70

12

Maks 16

Kadar air

C/N rasio
1

1

BPTP JawaBarat

Hasil Analisis Laboratorium Fisiologi, Balitsa (2000).
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4. Sektor pertanian merupakan sumber
pendapatan utama bagi rumah tangga
petani.
Karena
pendapatan
yang
diperoleh relatif rendah, maka hanya 10
persen dari masyarakat yang memiliki
satu jenis pekerjaan. Sedangkan sisanya
memiliki dua jenis pekerjaan (60%) baik
on-farm + off-farm maupun on-farm +
non-farm) dan tiga jenis pekerjaan (onfarm, off-farm, dan non-farm) sebanyak
25 persen. Kondisi ini merupakan
peluang
bagi
pengembangan
diversifikasi pertanian.
5. Pendapatan petani yang relatif rendah
digunakan utamanya untuk memenuhi
kebutuhan pangan keluarga (71,5 dan
74,2%) dan kebutuhan lainnya tetapi
tidak untuk biaya usahatani musim
berikutnya.
Dengan
demikian,
keterbatasan modal merupakan kendala
dalam penerapan (adopsi) teknologi
introduksi.
6. Curahan tenaga kerja untuk pertanian
khususnya padi hanya 20 persen di desa
Bojong, Sukabumi dan 10 persen di
Desa Jatiserang, Majalengka karena
rendahnya pendapatan petani dari usaha
pertanian.
Kondisi ini merupakan
peluang
dalam
meningkatkan
produktivitas komoditas pertanian dan
pengembangan diversifikasi pertanian.
7. Akses dan kontrol terhadap sebagian
besar kegiatan usahatani tanaman
pangan
dilakukan
oleh
laki-laki,
meskipun
didalam
pengelolaan
usahatani (tanam hingga panen dan
prosesing)
dilaksanakan
secara
bersama-sama (laki-laki dan perempuan)
kecuali pembuatan persemaian dan
pengolahan tanah. Pada pemeliharaan
ternak, perempuan hanya terlibat dalam
mencari rumput (ngarit) dan pembelian
sapi bakalan. Kegiatan penjualan hasil
sepenuhnya
dilaksanakan
oleh
perempuan. Kondisi ini menunjukkan
bahwa keterlibatan perempuan sangat
diperlukan
dalam
proses
adopsi
teknologi.

setiap musim dan sisanya (80%) digunakan
untuk konsumsi dan keperluan rumah tangga
lainnya.
Harga gabah yang diterima petani
ditentukan oleh harga beras di pasaran,
dimana bila harga beras di pasar induk Rp.
2.400/kg maka harga gabah di tingkat petani
adalah Rp. 700 – Rp. 800/kg untuk gabah
kering panen (GKP) dan Rp. 1.000 –
1.100/kg untuk gabah kering giling (GKG)
seperti terlihat pada Tabel 10.
Pemasaran Jagung Manis. Seperti
halnya padi, petani umumnya menjual
langsung hasil panen jagung manis ke
pedagang perantara (tengkulak) yang
kemudian membawa ke pasar grosir, dan
pemasaran selanjutnya diserahkan pada
bandar jagung yang mempunyai lapak
dengan harga ditentukan berdasarkan harga
yang berlaku di pasaran (Gambar 2). Dengan
demikian, margin pemasaran antara petani
dengan tengkulak dan antara tengkulak
dengan bandar besar relatif sama, yaitu
berkisar Rp. 200/kg. Apabila harga jagung
manis di kios pasar Rp. 1.200/kg, maka
harga di tingkat bandar besar sekitar Rp.
800/kg sedangkan di tingkat petani Rp.
600/kg. Biaya dan keuntungan pemasaran di
tingkat tengkulak, antara lain: ongkos angkut
Rp. 25/kg, biaya perjalanan Rp. 25/kg, biaya
pencarian (hunting) jagung Rp. 25/kg, dan
keuntungan sebesar Rp. 1.00/kg.

Pemasaran Padi. Sebagian besar
petani di Sukabumi dan Majalengka menjual
langsung hasil panennya (dalam bentuk
gabah kering giling/GKG) ke pedagang
perantara (bandar) yang merupakan kaki
tangan dari pemilik RMU (rice milling unit)
(Gambar 1).
Petani umumnya menjual
gabah hanya 20 persen dari hasil panen
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Tabel 9.

Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Petani di Desa Bojong, Kecamatan
Cikembar, Sukabumi dan Desa Jatiserang, Kecamatan Panyingkiran, Majalengka.
2001
Variabel/Kondisi (%)

Jumlah tanggungan keluarga:
•
1 orang
•
2 orang
Pendidikan (SD):
•
Suami
•
Istri
•
Anak
Usia produktif (15-55 th):
•
Suami (KK)
•
Istri
•
Anak
Pekerjaan utama suami:
•
Pertanian
•
Buruh tani
•
Non-pertanian
Pekerjaan sampingan suami:
•
Pertanian
•
Buruh tani
•
Non-pertanian
Pekerjaan utama istri:
•
Pertanian
•
Buruh tani
•
Non-pertanian
Pekerjaan sampingan istri
•
Pertanian
•
Buruh tani
•
Lainnya
Pekerjaan utama anak:
•
Pertanian
•
Buruh tani
•
Lainnya
Jumlah pekerjaan:
•
Satu (pertanian atau on-farm)
•
Dua (on-farm + off-farm)
•
Dua (on-farm + non-farm)
•
Tiga (on-farm + off-farm + non-farm)
Distribusi pendapatan rumah tangga:
•
Makanan
•
Pendidikan
•
Lainnya (tidak untuk pertanian)

Sukabumi

Majalengka

21,1
36,7

18,6
39,4

52,6
78,9
22,5

60,4
84,6
17,9

94,4
84,2
55,1

64,3
76,9
60,7

63,2
15,7
21,1

57,2
14,3
28,5

10,5
89,5

7,1
92,9

10,5
5,2
94,3

5,3
5,3
89,4

5,3
94,7

21,4
7,2
71,4

8,3
91,7

100,0

10,0
35,0
30,0
25,0

20,0
30,0
25,0
25,0

71,5
11,6
16,9

74,2
11,8
14,0

PASAR LOKAL
Majalengka dan
Sukabumi

10%

20%

PRODUK
PETANI

DIJUAL KE
PERANTARA

80%

70%

RMU

KONSUMSI/
SAVING

PASAR
Jakarta

PASAR
Bandung
20%

Keterangan:
= Dijual
= Saving/konsumsi

Gambar 1. Rantai Pemasaran Padi di Sukabumi dan Majalengka, Jawa Barat, 2001
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Petani

Tengkulak/
Pedagang pengumpul

Fungsi
 pemanenan
Penyusutan 5 %

Pedagang besar
Fungsi :
 pemanenan
 pengangkutan
P enyusutan 10 %

Kios pasar tradisional

Fungsi :
 grading
 sortasi
 packaging
 pengangkutan
Penyusutan 5 %

Super market

Konsumen

Gambar 2. Rantai Pemasaran Jagung Manis di Sukabumi dan Majalengka. 2001
Pemasaran Ternak Sapi Potong di
Majalengka. Para pedagang sapi bakalan
dari Majalengka umumnya berbelanja setiap
5 hari sekali sesuai dengan hari-hari pasar di
Jawa Tengah (sumber utama bibit:
Semarang, Grobogan, atau Blora) dengan
jumlah pembelian
10-12 ekor
sapi.
Selanjutnya sapi bakalan tersebut dijual
kepada peternak untuk di gemukkan selama
4-6 bulan. Setelah penggemukan, para
peternak menjual kembali kepada bandar
yang semula menjual sapi bakalan. Bandar
kemudian menjual kepada tukang jagal di
sekitar Majalengka atau luar Majalengka
(Gambar 3). Untuk pasar Majalengka
diperlukan sekitar 18-23 ekor sapi per hari.

28.000 - Rp. 30.000 tergantung kualitas
daging (Tabel 11).
Hasil penggemukan sapi potong
khususnya untuk sapi PO umumnya untuk
memenuhi kebutuhan daging di pasar lokal,
sedangkan sapi berukuran karkas berat
seperti sapi Charolais, Simental, dan Angus
untuk pasar luar Majalengka seperti
Bandung, Jakarta, dan Cikarang. Sapi
berukuran karkas berat tersebut kurang
diminati pasar lokal karena penjualan daging
tidak dapat habis dalam satu hari dan
persentase tulangnya lebih besar (33% dari
berat karkas) dibandingkan sapi PO (20%).

Penjualan sapi antara bandar dan jagal
menggunakan sistem taksiran berat karkas,
meskipun sapi yang dibeli dalam keadaan
hidup. Sistem transaksi ini jarang dilakukan
secara tunai, tetapi jagal memberi uang
muka kepada bandar dan dilunasi 2-3 hari
kemudian setelah daging sapi habis terjual.
Harga setiap 150 kg karkas di tingkat petani
adalah Rp. 25.000, sedangkan di tingkat
bandar (dibeli oleh jagal) Rp. 26.000, dan
harga eceran di tingkat konsumen Rp.
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Tabel 10.

Perhitungan Harga Gabah di Sukabumi dan Majalengka. 2001
Uraian

A. Harga beras di pasar induk
B. Biaya (1 kw GKP – 60 kg beras):
•
Calo
•
Transport dari petani ke RMU
•
Pengeringan dan penggilingan
•
Angkutan ke Jakarta
•
Restribusi
•
Keuntungan RMU
Jumlah
C. Harga gabah (A-B)

SUB SISTEM:

PELAKU:

60 kg

Harga Satuan
(Rp.)
2.400

Nilai
(Rp.)
144.000

1 kw
1 kw
1 kw
1 kw
1 kw
1 kw

1.000
2.000
39.000
8.000
5.000
-

1.000
2.000
39.000
8.000
5.000
10.000

Volume

INPUT
1 BANDAR
SAPI
2 RMU

65.000
79.000

1 kw

ON FARM

PEMASARAN

PETANI

BANDAR SAPI (SHOW
ROOM SAPI)

JAGAL

KONSUMEN
1. Pedagang Bakso
2. Warung Nasi
3. Rumah Tangga

Gambar 3. Rantai Pemasaran Ternak Sapi Potong di Sukabumi dan Majalengka. 2001
Tabel 11.

Harga Daging dan Bagian Tubuh lainnya dari Setiap 150 Kg Karkas di Majalengka.
2001
Klasifikasi

Karkas di tingkat petani
Karkas di tingkat bandar
Daging tanpa lemak
Dging campur
Kepala
Kaki
Jeroan
Ati
Kulit

Diseminasi Teknologi Introduksi.
Kegiatan diseminasi teknologi introduksi
utamanya dilaksanakan melalui pendekatan
“pembinaan kelompok tani” yang terdiri atas
beberapa
sub-kegiatan,
yaitu:
1)
Pembenahan Kelompok tani, 2) Pertemuan
kelompok tani secara berkala (rutin), dan 3)
Pembinaan
langsung
di
lapangan.
Pembenahan
kelompok
tani
meliputi:
pengurus kelompok, struktur organisasi,
inventarisasi keanggotaan kelompok, dan
administrasi kelompok. Kelompok tani

Berat
(kg)
10,5
6,0
15,0
3,0
13,5

Harga
(Rp.)
25.000
26.000
30.000
28.000
8.000
12.000
7.000
28.000
14.000

diharapkan mencatat seluruh kegiatan yang
dilakukan
kelompok
dan
menyiapkan
berbagai blanko yang diperlukan untuk
pendataan
keanggotaan,
inventaris
kelompok dan permodalan kelompok.
Pertemuan kelompok, sesuai dengan
kesepakatan, dilaksanakan satu kali setiap
bulan atau setiap saat apabila diperlukan
oleh kelompok tani. Pertemuan kelompok ini
bertujuan untuk menambah pengetahuan
petani khususnya yang terkait dengan
teknologi yang diintroduksikan, administrasi
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didominasi oleh keputusan pengurus
kelompok dan petugas sehingga pada
akhirnya mengakibatkan: perencanaan
tidak menjadi bagian yang dimiliki dan
harus dilaksanakan oleh anggota,
rendahnya partisipasi petani dalam
pelaksanaan secara berkelompok baik
kegiatan non-teknis (iuran anggota,
gotong royong perbaikan saluran,
pengadaan
sarana
produksi,
dan
pemasaran) maupun teknis (penanaman
hingga panen/ prosesing).

kelompok, kemitraan
dengan
swasta,
pengumpulan modal, pemecahan masalah
yang timbul, dan topik lain yang diperlukan.
Pertemuan ini juga merupakan sarana untuk
saling tukar menukar pengalaman dalam
berusaha tani baik diantara petani maupun
antara petugas lapang dengan petani.
Pembinaan langsung di lapangan
dilaksanakan melalui peragaan penerapan
teknologi yang diperlukan dan diskusi di
lapangan, penyebaran materi penyuluhan
(liptan, brosur, petunjuk teknis, dll.), dan
temu lapang.

•

Partisipasi petani dalam pembagian
manfaat dari hasil usahatani yang harus
ditetapkan dalam bentuk penyisihan
keuntungan untuk kelompok juga tidak
terlaksana. Pengadaan input produksi
(upah, saprodi) belum berdasarkan dan
tidak terkait dengan hasil analisis
usahatani.

•

Partisipasi
petani
dalam
evaluasi
khususnya perbaikan usahatani telah
dilaksanakan
dalam
bentuk
penyampaian laporan secara berkala
kepada pengurus kelompok dan PPL.

Perubahan Mendasar Kelompok
tani. Perubahan penting beberapa aktivitas
kelompok
tani diantaranya:
pemilihan
pengurus oleh anggota, penambahan unit
kegiatan, pertemuan rutin yang terjadwal dan
pengumpulan modal kelompok tani (Tabel
12).
Partisipasi
Petani.
Pemahaman
aspek partisipasi petani, keadilan sosial dan
daya dukung ekosistem setempat sangat
diperlukan dalam menciptakan perubahan
sosial-budaya
yang
menukung
pembangunan
pertanian
secara
berkelanjutan (Pranadji, 2000). Pada skala
mikro, pemberdayaan kelompok tani akan
mencakup seluruh aspek budaya nonmaterial seperti: partisipasi, kompetisi SDM,
manajemen organisasi, etos kerja, struktur
sosial, sistem moral dan hukum, dan sistem
penyelengaraan pemerintah. Keberhasilan
pemberdayaan kelompok tani tercermin dari
partisipasi anggotanya untuk meningkatkan
kelembagaan produksi dan usaha pertanian
yang
memerlukan
keterkaitan
secara
komplementer antara budaya material dan
budaya non-material. Lebih jauh, Adjid
(1985) membagi pelaksanaan partisipasi
petani
pada
kelompok
usaha
atas:
perencanaan,
pelaksanaan,
pembagian
manfaat, dan evaluasi.
Pada kondisi awal pengkajian, tingkat
partisipasi petani dalam kerjasama kelompok
di kedua wilayah pengkajian sangat rendah
yang ditunjukkan (Tabel 13), antara lain:
•

Partisipasi petani dalam pertemuan
perencanaan yang ditujukan untuk
pengaturan waktu tanam, pemupukan
modal, pemasaran dan pengadaan
sarana produksi sangat rendah karena
hanya dihadiri oleh sebagian kecil
anggota kelompok (35% dari seluruh
anggota
kelompok).
Kondisi
ini
menyebabkan segala bentuk keputusan

Berdasarkan kondisi tersebut diatas
maka pada kurun waktu pengkajian di ke-dua
lokasi telah dilakukan upaya peningkatan
partisipasi petani dalam perencanaan,
pelaksanaan usahatani, pembagian manfaat
dan evaluasi. Perkembangan pada kurun
waktu tahun pertama pengkajian telah
menunjukkan adanya perubahan walaupun
belum memuaskan, dengan kenaikan jumlah
petani yang turut berpartisipasi dalam
pertemuan dan pengambilan keputusan
sejak perencanaan hingga evaluasi berkisar
9-14 persen (Tabel 13). Peningkatan
dinamika kelompok dalam perencanaan
menghasilkan rencana-rencana kelompok.
Seperti
pada
kondisi
sebelum
pengkajian, rendahnya partisipasi dalam
perencanaan mengakibatkan rendahnya
partisipasi petani dalam pelaksanaan,
pembagian manfaat dan evaluasi pada kurun
waktu pengkajian (TA. 2001). Pelaksanaan
non-teknis baru meningkat pada kegiatan
iuran anggota, sedangkan pada gotong
royong perbaikan saluran, pemasaran belum
terlaksana.
Partisipasi
petani
untuk
pengadaan sarana produksi sudah terlihat
meskipun terbatas pada petani kooperator
yang
dikoordinasikan
pada
kegiatan
pengkajian. Demikian pula dalam pembagian
manfaat dan evaluasi belum menunjukkan
peningkatan yang nyata terutama dalam
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pemanfaatan
usahatani.

keuntungan

dan

analisis

Faktor Yang Berpengaruh Terhadap
Partisipasi Petani. Beberapa faktor yang
sangat mempengaruhi partisipasi petani
untuk bekerja secara berkelompok adalah:
motivasi
petani
untuk
berkelompok,
ketersediaan tenaga kerja, kesempatan kerja
di non-pertanian, kepemimpinan kelompok
dan kinerja petugas pertanian di lapangan
masing-masing dengan nilai (skor) diatas 60
(Tabel 14). Melalui pembinaan kelompok tani
secara berkala pada kurun waktu pengkajian
diharapkan dapat meningkatkan partisipasi
petani melalui peningkatan atau perubahan
positif (+) dari beberapa parameter yang
mempengaruhi partisipasi petani tersebut.
Adjid (1985) menyatakan bahwa partisipasi
petani sangat dipengaruhi oleh faktor dalam
keluarga petani dan lingkungan.
Beberapa perubahan yang terjadi pada
kurun waktu pengkajian yang diakibatkan
kegiatan pembinaan kelompok tani secara
berkala seperti terlihat pada Tabel 14 dan
dapat dijelaskan sebagai berikut:


Pelatihan yang dilaksanakan secara
berkala melalui pertemuan kelompok,
praktek lapang dan kunjungan lapang
(studi banding) dapat meningkatkan
partisipasi petani utamanya di desa
Jatiserang, Majalengka, meskipun relatif
rendah.



Peningkatan motivasi pada kurun waktu
pengkajian melalui penyediaan stimulan
berupa sarana produksi dan teknologi
introduksi,
ternyata
belum
dapat

Tabel 12.

meningkatkan partisipasi secara nyata
(meskipun
positif),
sehingga
dikhawatirkan tingkat partisipasi akan
tetap
rendah
setelah
pengkajian
berakhir.


Pembinaan
kelompok
tani
dapat
meningkatkan
kinerja
pengurus
kelompok dan kinerja petugas, meskipun
belum optimal. Hingga saat ini, di kedua
wilayah pengkajian belum tersedia
anggaran rumah tangga dari kelompok
tani dan petugas belum meperbaharui
metode penyampain informasi dan
pembinaan
melalui
pendekatan
kebutuhan petani dan ketersediaan
waktu bagi petani.



Faktor yang peranannya menurun dalam
peningkatan partisipasi adalah umur,
pengalaman petani, status sosial, dan
kesempatan kerja di non-pertanian. Hal
ini menunjukkan bahwa ke empat faktor
tersebut tidak menjadi faktor yang
berpengaruh terhadap partisipasi petani
selama kurun waktu pengkajian.



Satu-satunya faktor yang tidak berubah
pengaruhnya
dalam
peningkatan
partisipasi adalah status sosial di
masyarakat. Hal ini ditunjukkan, antara
lain: 1) Kehadiran petani dengan status
sosial
tinggi
dimasyarakat
dalam
pertemuan kelompok tani masih rendah
yang diakibatkan oleh kesibukan di luar
pertanian, dan 2) Keputusan kelompok
yang dihasilkan banyak ditentukan oleh
petani yang berstatus sosial tinggi.

Aktivitas Kelompok Tani “Mekar Baru” Sebelum dan Sesudah Pembinaan. Desa
Jatiserang, kecamatan Panyingkiran, Majalengka. 2001
Aktivitas

Sebelum pembinaan

Sesudah pembinaan

Pemilihan pengurus

Ditunjuk petugas

Dipilih oleh anggota

Struktur organisasi

Tidak sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan kebutuhan

Pengukuhan
Unit kegiatan

Belum dikukuhkan
Budidaya padi dan jagung

Pertemuan
Pengumpulan modal

Tidak terjadwal
Belum ada

Saung pertemuan

Belum ada

• Simpanan sukarela
• Keuntungan dari penggemukan sapi
dan pembuatan kompos
• Pengembalian bantuan sarana
produksi
Ada

Administrasi kelompok

Belum ada

Ada

Dikukuhkan oleh BPP
• Budidaya padi dan jagung
• Sapi penggemukan
• Fermentasi jerami dan jagung
• Kompos kotoran sapi
Terjadwal
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Tabel 13.

Tingkat Partisipasi Petani dalam Kelompok Tani di Desa Bojong, Kecamatan
Cikembar, Sukabumi dan Desa Jatiserang, Kecamatan Panyingkiran, Majalengka.
2001

Partisipasi

Tingkat Partisipasi (skor)
Majalengka (n=10)
Sukabumi (n=10)
Awal
Tahun I
Awal
Tahun I

Perencanaan

36

42

34

38

Pelaksanaan

35

45

34

40

Pembagian manfaat

20

32

20

30

Evaluasi

20

30

20

28

Jumlah

28

37

26

35

Keterangan:1-35 = Rendah; 36-70 = sedang; dan 71-100 = tinggi

Tabel 14.

Faktor yang Berpengaruh terhadap Rendahnya Partisipasi Petani di Desa Bojong,
Kecamatan Cikembar, Sukabumi dan Desa Jatiserang, Kecamatan Panyingkiran,
Majalengka. 2001
Parameter
Awal

Pengaruh terhadap partisipasi petani
Majalengka
Sukabumi
Tahun I
Perubahan
Awal
Tahun I
Perubahan

Faktor keluarga petani:
•
•
•
•
•
•
•

Pelatihan/kursus
Umur
Pengalaman
Ketersediaan tenaga kerja
Ekonomi rumah tangga
Status sosial
Motivasi berkelompok

10
50
50
70
20
45
80

15
30
40
60
20
40
85

+
+

15
55
50
60
25
50
70

15
45
40
40
25
45
75

65
65

+

70

+

65

70

+

70

+

65

70

+

50

60

+

50

60

+

70

50

-

60

50

-

Faktor lingkungan:
•
•
•
•

Kepemimpinan Ketua
kelompok
Kinerja petugas
Ketersediaan pasar hasil dan
saprodi
Kesempatan kerja non-farm

Keterangan: 0-30 = rendah; 31-60 = sedang; dan 61-100 = tinggi
+ = peranan faktor terhadap partisipasi petani meningkat
- = peranan faktor terhadap partisipasi petani menurun

Dari uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa motivasi merupakan faktor yang
terkuat dalam pembentukan partisipasi
dalam proses adopsi teknologi dan bekerja
secara berkelompok. Untuk itu diperlukan
peningkatan
motivasi
petani
melalui
pendekatan usaha komersial yang dapat
merubah kondisi sosial-budaya petani dari
subsistence menjadi komersial. Pranadji
(2000) menyimpulkan bahwa transformasi
sosial-budaya dengan pendekatan usahatani
komersial akan lebih kondusif mendukung
tingginya partisipasi petani. Sebaliknya,
transformasi
sosial
budaya
melalui
pendekatan proyek (top down) akan
menyebabkan proses pemberdayaan budaya
non-material (termasuk berkelompok) akan

terhambat oleh kepentingan
program dan proyek.

pembawa

Keterkaitan Kelompok Tani dengan
Lembaga
Pendukung.
Kelembagaan
pendukung mempunyai peranan yang cukup
tinggi dalam pengembangan usahatani
berorientasi agribisnis di pedesaan Jawa
Barat. Hal ini disebabkan karena keterkaitan
antar pelaku dalam agribisnis belum
mencerminkan keadilan sehingga petani
tetap mengelola usahataninya secara
subsisten
atau
belum
komersial.
Pendapatan petani yang saat ini hanya
mengelola sub-sistem produksi sangat
tergantung kepada pelaku penyedia sarana
produksi, pengolahan dan pemasaran.
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Ketersediaan lembaga pendukung
usahatani di Desa Bojong, Sukabumi dan
desa Jatiserang, Majalengka adalah cukup,
kecuali lembaga penyedia teknologi dan
lembaga pengolahan hasil (Tabel 15).
Namun demikian, keterkaitan berbagai
lembaga tersebut dengan kelompok tani
sangat rendah yang disebabkan terutama
karena kelompok tani dibentuk tidak atas
dasar usaha tetapi hanya sebagai simpulsimpul pemerintah daerah dalam penyebaran
teknologi dan kepentingan lainnya.

modal serta lembaga pendukung lainnya.
Melalui kegiatan tersebut tampak adanya
perubahan keterkaitan antara kelompok tani
dengan berbagai lembaga pendukung,
meskipun belum nyata atau optimal (Tabel
15). Perubahan positif keterkaitan terjadi,
meskipun masih relatif rendah atau tidak
nyata, antara kelompok tani binaan dengan
lembaga teknologi, lembaga penyuluhan,
dan lembaga pengaturan dan pelayanan
(Pemda).
Sedangkan kterkaitan dengan
lembaga lainnya, yaitu; pemasaran, modal,
input produksi dan pengolahan hasil belum
menunjukkan perubahan.

Kegiatan yang dilakukan pada kurun
waktu pengkajian adalah meningkatkan
ketersediaan lembaga pendukung usahatani
dan keterkaitan lembaga tersebut dengan
kelompok tani melalui pembinaan kelompok
tani
dan
penyelengaraan
berbagai
pertemuan yang melibatkan pengusaha
(swasta), lembaga penyedia sarana dan
Tabel 15.

Bentuk keterkaitan yang terjadi antara
kelompok tani binaan dengan berbagai
lembaga pendukung usahatani seperti
terlihat pada Tabel 16.

Keterkaitan antar Kelompok Tani dengan Lembaga Pendukung Usahatani di Desa
Bojong, Kecamatan Cikembar, Sukabumi dan Desa Jatiserang, Kecamatan
Panyingkiran, Majalengka. 2001
Parameter
Awal

1. Lembaga pemasaran:
• Ketersediaan pasar (ternak,
pangan)
• Tingkat keterkaitan
2. Lembaga keuangan:
• Ketersediaan
• Tingkat keterkaitan
3. Lembaga teknologi:
• Ketersediaan
• Tingkat keterkaitan
4. Lembaga penyuluhan:
• Ketersediaan
• Tingkat keterkaitan
5. Lembaga pengaturan dan
pelayanan:
• Ketersediaan
• Tingkat keterkaitan
6. Lembaga input sarana
produksi:
• Ketersediaan
• Tingkat keterkaitan
7. Lembaga Pengolahan hasil
• Ketersediaan
• Tingkat keterkaitan

Sklor Kondisi Kelembagaan
Majalengka
Sukabumi
Tahun I
Perubahan
Awal
Tahun I
Perubahan

55

55

0

35

35

0

20

20

0

15

15

0

50
0

50
0

0
0

40
0

40
0

0
0

10
5

25
15

+
+

10
5

25
10

+
+

70
40

70
50

0
+

70
25

70
45

0
+

70
20

70
35

0
+

65
20

65
30

0
+

60
10

60
10

0
0

55
10

55
10

0
0

20
0

20
0

0
0

20
0

20
0

0
0

Keterangan: 0 -30 = Rendah; 31-60 = Sedang; dan 61-100 = tinggi
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Tabel 16. Bentuk Keterkaitan antara Kelompok Tani Binaan dengan Berbagai Lembaga Pendukung
Usahatani yang Tersedia di Kecamatan Cikembar, Sukabumi dan Kecamatan
Panyingkiran, Majalengka. 2001.
Lembaga Pendukung
Pemasaran input dan hasil

Keuangan/modal
Teknologi

Penyuluhan

Pengolahan hasil
Pelayanan dan pengaturan

Bentuk Keterkaitan
• Pemasaran hasil dan pembelian input masih secara individu.
• Kemitraan (kesepakatan) dalam pemasaran hasil jagung manis telah
terbentuk antara individu petani dengan pedagang pengumpul di desa
Bojong, Sukabumi; harga jual ditentukan pada saat panen.
• Kemitraan dalam penyediaan bakalan dan pembelian sapi hasil
penggemukan telah terbentuk di desa Jatiserang, Majalengka; harga
beli bakalan dan harga jual hasil ditentukan saat transaksi.
Belum ada
• Sebelum pengkajian, informasi teknologi baru hanya diperoleh dari
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan petani maju setempat;
• Pada saat pengkajian, informasi teknologi juga dari BPTP, petani dari
luar lokasi (kunjungan lapang dan magang), dan pengusaha sapi
potong.
• Keterkaitan antara kelompok tani dengan kelembagaan penyuluhan
relatif baik sebelum pengkajian dan pada saat pengkajian.
• Pertemuan kelompok dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan
para penyuluh setempat.
Terbatas dalam pemanfaatan RMU untuk hasil panen padi; komoditas
lainnya belum ada.
Keterlibatan pemerintah daerah terhadap pengembangan sapi potong
relatif tinggi khususnya di Desa Panyingkiran, Majalengka

Berdasarkan kondisi di atas, maka
usaha pertanian yang dilakukan di ke-dua
lokasi mempunyai beberapa ciri, yaitu: 1)
Usahatani masih dilakukan secara individu
dan belum dilaksanakan secara komersial
(skala ekonomi) dalam kelompok tani atau
gabungan kelompok tani; dan 2) Belum ada
keterkaitan dari masing-masing sub-sistem
agribisnis yang mendukung pengembangan
usahatani.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Teknologi introduksi untuk tanaman
pangan, yaitu padi dan jagung manis,
dapat
meningkatkan
produkstivitas
masing-masing kurang lebih 1,0 t/ha dan
pendapatan petani sebesar Rp. 1 juta
untuk 2 musim tanam (MK I dan MK II) di
Desa Bojong, Sukabumi dan Rp. 1,4 juta
di Desa Jatiserang, Majalengka.
2. Dari pertanaman padi dan jagung seluas
1 ha diperoleh jerami dan hijauan segar
masing-masing 16,8 dan 7,0 t/ha atau
hasil fermentasi masing-masing 5,9 dan
4,0 t/ha. Hasil fermentasi tersebut dapat
memenuhi kebutuhan pakan untuk 2-3
ekor sapi penggemukan dengan kualitas
pakan relatif baik (9,1% protein, 2,5%

lemak, 9,7% serat kasar, dan 66,7 BETN
(Bahan Ekstrak Tanpa N).
3. Pemeliharaan
sapi
penggemukan
dengan menggunakan pakan jerami (5
kg/hari) dan pakan penguat (konsentrat)
berupa 3 kg dedak dan 2 kg tongkol
jagung fermentasi di Desa Jatiserang,
Majalengka dan 5 kg dedak di Desa
Bojong,
Sukabumi,
memberikan
pertumbuhan rata-rata harian berat
badan
relatif
rendah,
yaitu
0,7
kg/ekor/hari. Berdasarkan pengalaman di
Kecamatan
Banyuresmi,
Garut
pertumbuhan berat badan ini masih
dapat
ditingkatkan
menjadi
1-2
kg/ekor/hari melalui pemeliharaan yang
lebih intensif.
4. Proses adopsi teknologi berjalan lambat
karena
beberapa
kendala
atau
hambatan, antara lain: a) partisipasi
petani dalam kerjasama kelompok relatif
rendah yang diakibatkan rendahnya
motivasi petani untuk berkelompok,
belum optimalnya kinerja pimpinan dan
pengurus
kelompok,
terbatasnya
pendidikan non-formal, dan tingginya
kesempatan kerja di luar pertanian, b)
rendahnya ketersediaan tenaga kerja
keluarga, c) terbatasnya modal karena
seluruh pendapatan yang diterima dari
usahatani digunakan utamanya untuk
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memenuhi kebutuhan rumah tangga
(makan, pendidikan, dll.) dan hanya
sebagian kecil untuk keperluan usahatani
musim berikutnya, d) keterkaitan antara
kelompok tani dengan kelembagaan
pedukung seperti lembaga penyedia
modal (Bank atau koperasi), penyedia
sarana produksi (KUD, toko dan swasta),
dan pemasaran sangat rendah, dan e)
Pembinaan
kelompok
tani
belum
dilaksanakan secara optimal (efektif)
dengan metode pembinaan (diseminasi)
yang disesuaikan dengan kondisi sosial
ekonomi petani dan target yang ingin
dicapai.
Saran/Tindak Lanjut (TA. 2002)
1. Penerapan
teknologi
introduksi
melibatkan
lebih
banyak
petani
kooperator (seluruh anggota kelompok
tani atau gabungan kelompok tani) untuk
mempercepat proses adopsi teknologi
dan pengembangan agribisnis. Teknologi
yang diintroduksikan khususnya untuk
padi merupakan teknologi yang telah
dianjurkan oleh Balai Penelitian Padi
(Balitpa), yaitu “Pengelolaan Padi
Terpadu” atau suatu rakitan paket
teknologi dengan beberapa komponen
teknologi utama terdiri atas: varietas
unggul baru, pemberian pupuk organik,
cara tanam legowo dengan bibit muda
(15-17 hari) dan 1-2 bibit per lubang,
pemupukan berimbang berdasarkan
hasil analisis tanah, dan penerapan
pengendalian hama terpadu (PHT).
2. Pemanfaatan limbah pertanian seperti
tongkol jagung, kulit kacang tanah dan
kedele serta limbah lainnya yang
tersedia di wilayah pengkajian sebagai
pakan penguat ternak perlu ditingkatkan
untuk menggantikan dedak padi yang
ketersediaanya terbatas dan harga terus
meningkat pada beberapa tahun terakhir
ini.
3.

Introduksi teknologi panen dan pasca
panen (mekanisasi dan alat pertanian)
untuk meningkatkan kualitas hasil dan
efisiensi usahatani. Pemanfaatan bahan
fermentasi (Starter) untuk pembuatan
pakan ternak dan kompos.

4. Pembinaan kelompok tani (kegiatan
diseminasi) perlu ditingkatkan dengan
melibatkan
penyuluh
dan
aparat
pemerintahan setempat dan perbaikan
metode diseminasi yang disesuaikan

dengan
kondisi
serta
kebutuhan
setempat. Pembinaan kelompok tani
mencakup aspek manajemen (RKK,
permodalan,
manajemen
produksi,
pengolahan, dan pemasaran) dan aspek
kelembagaan (kerjasama anggota dalam
kelompok, kerjasama antar kelompok,
dan kemitraan usaha).
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