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BAB IV 

  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1       Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Wilayah binaan Penyuluh Pertanian Kauman Kidul dan Kelurahan 

Salatiga meliputi salah satu wilayah binaan Sidorejo Kota Salatiga yang letak 

koodinatnya antara 11,29 derajat-11,32 derajat Bujur Timur dan 7,16 derajat-7,21 

derajat Lintang Selatan. Wilayah Sidomukti beriklim tropis berhawa sejuk dengan 

suhu rata-rata bulanan berkisar 23,890
o
 C – 26,250

o
 C. Curah hujan selama tahun 

2011 adalah 2605 mm dengan hari hujan 124 hari. Desa tersebut memiliki sawah 

irigasi teknis, irigasi setengah teknis dan sederhana. 

Wilayah Sidomukti beriklim tropis berhawa sejuk dengan suhu rata-rata 

bulanan berkisar 23,890
o
 C – 26,250

o
 C. Curah hujan pada tahun 2011 sampai 

bulan Desember Tahun 2011 tercatat 2.597 mm dan 130 hari hujan. Hari hujan 

terbanyak di bulan Maret yaitu 22 hari dengan jumlah hujan 596 mm, sedang hari 

hujan terendah pada bulan Juli yaitu 0 hari jumlah curah 0 mm. Wilayah 

Kecamatan Sidomukti memiliki sawah irigasi, irigasi setengah teknis, dan 

sederhana. 

Desa Lembu terletak pada ketinggian 370 m di atas permukaan laut dan 

memiliki suhu 23-26
o
C. Desa tersebut terletak di daerah dengan iklim yang 

memiliki bulan basah 5-6 kali berturut-turut dan curah hujan kurang dari 100 

mm/bulan. Desa tersebut memiliki wilayah dengan tanah kering dan sebagian 

besar merupakan hutan. Keadaan wilayah di desa tersebut berbukit-bukit dan 

bergelombang dengan kemiringan 5-45
o
. Desa tersebut memiliki wilayah dengan 

tanah kering dan sebagian besar merupakan hutan. Keadaan wilayah di desa 

tersebut berbukit-bukit dan bergelombang dengan kemiringan 5-45
o
. Resiko 

bencana yang terjadi di desa tersebut adalah kekeringan, tanah pecah-pecah dan 

kelangkaan air yang mempunyai lahan pertanian sawah tidak berpengairan. 

Sebagian dari tanah di desa tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 
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menanam jagung, kacang, kedelai, singkong, cabe, kelapa, pisang dan mangga. 

Dengan batas wilayah sebagai berikut 

Tabel 4.1 Batas Wilayah Objek Penelitian 

Batas 

Wilayah 

Penelitian 

Kelurahan Kauman Kidul 

Kelurahan Lembu 

 

 

Kelurahan 

Mangun  

Sari 

 

Sebelah 

Utara 
Pabelan, Kab Semarang Plumutan, Bancak 

Kelurahan 

SidoRejo 

Lor 

 

Sebelah 

Timur 

Kecamatan 

Pabelan,Kab.Semarang, dan 

Kelurahan Kutowinangun, 

Kecamatan Tingkir Kota 

Salatiga. 

Jatirawang, 

Kec:Wono 

Segoro,Kab 

Boyolali 

Kelurahan 

Dukuh 

 

Sebelah 

Barat 

Kecamatan Bugel, 

Kecamantan Sidorejo, Kota 

Salatiga 

RejoSari, 

Kec:Bancak 

Kelurahan  

Kalicacing 

 

Sebelah 

Selatan 

Kelurahan Sidorejolor, 

Kecamantan Sidorejo, Kota 

Salatiga 

Dadapayam 
Kelurahan 

TegalSari 

 

Sumber:Data Sekunder (Kantor Kelurahan, 2012, Salatiga dan Semarang). 

 

4.2       Gambaran Umum Partisipan dan Key Informan 

4.2.1  Gambaran Umum Partisipan 

Tabel 4.2  Partisipan 

No Nama Pendidikan Umur(Tahun) 

Lama 

menjadi 

Penyuluh 

Pertanian 

Pekerjaan 

1 Hariyarso S1 55 29 tahun PPL PNS 

2 
Widhi 

Nugraheni 
S1 41 11 tahun 

Staf Lapang dari 

Truka Jaya 
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3 Renny SMA 35 8 tahun Penyuluh Swadaya 

Sumber:Data Primer, 2014 

 

Dari tabel 4.2 peneliti dalam menentukan partisipan mempunyai kriteria 

khusus yaitu partisipan bisa menjawab semua dalam kuisioner yang diberikan 

secara menyakinkan dan berwawasan luas. Berdasarkan kriteria tersebut, maka 

peneliti berani menetapkan partisipan yang menjadi objek penelitian adalah 

Hariyarso, Widhi Nugraheni, Renny. Dari jumlah partisipan keseluruhan yang 

menjadi penyuluh pertanian berkisar antara 4-29 tahun, sehingga mempunyai 

pengalaman memberikan penyuluhan dan mengubah perilaku petani yang di bina. 

Dari jenjang pendidikan, terdapat pendidikan yang rata-rata sangat tinggi antara 

mulai dari yang berpendidikan SMA, S1. Dalam hal ini menjadikan ktiteria atau 

syarat yang dari umum maupun khusus di dalam proses wawancara partisipan.  

      

4.2.2  Gambaran Umum Key Informan 

Tabel 4.3. Key Informan 

No Nama Pendidikan 

Umur 

Lama 

menjadi 

Kelompok 

Tani 
Pekerjaan Tempat/Lokasi 

(Tahun) 
                  

(Tahun) 

1 Solikin SD  58 6 
Perangkat 

Desa 
Lembu 

2 A.Zainuri SMP 73 28 Petani              Kauman Kidul 

3 Baroto SMP 47 2 Petani Kauman Kidul 

4 Artiono SMP 42 2 Petani Lembu 

5 Sukemi SMP 45 3 Petani Cabean 

6 Sucipto SD 50 29 Petani Kauman Kidul 

7 Agus S. SMA 45 8 Petani Kauman Kidul 
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8 Warkijan SMP 53 10 Petani Kauman Kidul 

9 
Nur 

Salim 
SMP 48 15 Petani Cabean 

Sumber: Data Primer, 2014 

 

Dari tabel 4.3 dalam menentukan key informan dalam penelitian ini sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti agar lebih terarah. Yang menjadi key 

informan terdapat ketua, wakil dan anggota dimana orang tersebut dianggap pas 

dan mampu untuk dipilih sebagai informasi kunci. Pemilihan key informan tidak 

selalu didasarkan dengan jabatan yang dimiliki, melainkan pengetahuan yang 

dimiliki. Seperti A. Zainuri, beliau memiliki jabatan sebagai ketua dalam suatu 

kelompok tani, beliau dianggap sebagai panutan dalam anggota kelompok tani 

serta mengetahui kinerja PPL dari dinas pertanian, sehingga peneliti memilihnya 

sebagai key informan. 

 

4.3. Kebutuhan Petani  

4.3.1       Kebutuhan Petani Melalui Kegiatan Penyuluh PNS 

Penyuluhan yang baik adalah mengetahui 

akan kebutuhan para petani langsung. 

Kebutuhan yang disediakan dapat dirasakan 

oleh petani dalam kegiatan penyuluhan di 

desa Kauman Kidul di antaranya kebutuhan 

sarana produksi yang tepat guna digunakan 

oleh petani dalam usaha tani baik secara 

kualitas maupun secara kuantatitas dalam 

usaha tani, peralatan pertanian, kredit 

lembaga finansial, maka diperlukan 

rancangan dan pelaksanaan yang saling 

menguntungkan dari kedua pihak (penyedia dan pengguna kredit) yang mengarah 

kepada terbentuknya lembaga pemberi kredit yang berkelanjutan. Selanjutnya 

program perkreditan yang cocok perlu disosialisasikan atau disuluhkan kepada 

Foto Hariyarso penyuluh 

PNS(Pegawai Negeri Sipil) 
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petani agar dana tersebut dapat dipergunakan petani untuk membantu petani 

memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasinya dengan bunga yang rendah 

demi perbaikan taraf hidup mereka. Secara lebih rinci, kebutuhan petani yang 

digunakan untuk menyusun program penyuluhan, seperti misalnya:  

1. Selalu tersedianya benih padi yang unggul yang sesuai dengan perubahan 

iklim.  

2. Ketepatan pupuk dalam hal jumlah, waktu, tempat dan jenisnya. 

3. Obat-obatan pestisida.  

4. Informasi tentang teknologi produksi tanaman yang sesuai dengan 

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang dapat 

dilaksanakan sesuai usaha tani yang tepat waktu yang sesuai kemampuan 

petani untuk mendapatkan kebutuhan petani yang dapat diakses oleh para 

petani. 

Pernyataan fakta diatas sesuai dengan pernyataan dari pak Hariyarso, 

sebagai penyuluh PNS yang ada di Kota Salatiga: 

Petani memerlukan beberapa kebutuhan dalam kegiatan penyuluhan mas tidak 

lepas dari kebutuhan baik itu Sarana Produksi. Pemerintah pun berusaha untuk 

memenuhi  kebutuhan tersebut melalui Dinas Pertanian 

 

Terkait dengan kebutuhan petani, ada pernyataan tambahan dan konfirmasi 

yang diberikan oleh A.Zainuri, yang berperan sebagai petani di Kota Salatiga: 

Pemerintah mengupayakan pemenuhan kebutuhan petani yang tergabung dalam 

Kelompok sudah maksimal, sekarang yang menjadi kebutuhan petani adalah di 

saat pemupuk padi selalu tersedia pupuk, di saat tanam padi selalu tersedia juga 

bibit padi, namun bibit yang kami tanam seperti varietas umbul tidak tahan 

terhadap hama dan penyakit, tanaman  terserang  hama dan penyakit senantiasa 

tersedia obat-obatan seperti pestisida yang dampaknya  kebutuhan tersebut dapat 

kami rasakan. 

 

4.3.2     Kebutuhan Petani Melalui Kegiatan Penyuluh Swasta  

            Desa Lembu merupakan salah satu desa di Kec. Bancak Kab. Semarang 

yang memiliki karakteristik desa pertanian lahan kering. Pada musim penghujan 

berbagai komoditas tanaman pangan dapat tumbuh dan cukup produktif di desa 
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Lembu. Di antaranya kebutuhan petani yang diusulkan oleh yayasan Truka Jaya 

yaitu; 

1. Kacang tanah  

2. Padi  

3. Teknologi pembuatan pupuk organik 

4. Pala 

5. Sengon 

6. Jati 

7. Kelapa 

8. Alat pompa pengairan 

9. Pestisida organik 

10. Bibit jagung 

11. Empon-empon (kunir, temu lawak) 

12. Traktor 

13. Tenaga kerja 

14. Irigasi di daerah dengan curah hujan yang rendah. 

Salah satu bentuk penyuluhan yang ada di desa Lembu yang diadakan oleh 

Truka Jaya dengan bekerja sama dengan ICCO (Interchurch for Development Co-

operation) memberikan fasilitas akan kebutuhan petani yang ada di desa Lembu. 

Dampaknya dapat di rasakan langsung oleh para petani dalam berusaha tani yang 

tergabung dalam binaan Truka Jaya yang sesuai dengan  perubahan lingkungan 

alam dan potensi sumber daya wilayah desa Lembu 

Berikut pernyataan dari ibu Widhi Nugraheni: 

Dalam memenuhi kebutuhan petani yang dikelola oleh Truka Jaya bergerak 

dalam lingkungan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. 

 

Berikut perkataan yang ditambahkan oleh Artiono: 

Yang menjadi kebutuhan petani yang ada di desa Lembu menjadi binaan Truka 

Jaya, saluran irigasi pengairan, pupuk organik cara membuatnya dilatih, dalam 

berskala usaha tani padi perlu bibit padi, bibit, golek panggon kanggo kacang 

tanah, Pala-pala, jati  sengon, kelapa. 

 



24 
 

4.3.3    Kebutuhan Petani Melalui Kegiatan Penyuluh  Swadaya 

Persoalan diadakan penyuluhan merupakan bagian adanya masalah  

kebutuhan yang dibina penyuluh Swadaya yang dibantu oleh penyuluh PNS. 

Penyuluhan tidak dapat dipisahkan adanya kebutuhan petani dalam skala usaha 

taninya yang ada ada di Mangun Sari adalah saprodi seperti misalnya:  

1. Pupuk, melalui penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 

Tani), yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian alsintan untuk satu 

musim/siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani 

melalui pertemuan yang dihadiri oleh pengurus yang terdiri dari Ketua, 

Sekretaris, Bendahara dan pengurus yang lainnya. Pertemuan tersebut 

membahas dan merumuskan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 

Tani) dengan menampung hasil musyarawah anggota kelompok tani tentang 

rencana kebutuhan kelompok tani didampingi oleh penyuluh yang di daerah 

binaan Mangun Sari. Blangko RDKK ditanda tangani Kepala Desa, penyuluh, 

Ketua Gapotkan, dan Ketua Kelompok Tani yang diberikan sesuai dengan 

musyarawah petani di dalam pertemuan kelompok tani yang berisi luas garapan 

petani disesuaikan dengan kebutuhan pupuk berdasar objektifitas agen 

distributor pupuk ditunjuk oleh Dinas Pertanian Salatiga dengan harga 

Rp.98.000/sak, biaya ongkos Rp.2000 mulai dari penyusunan dari tingkat 

kelompok tani sampai dengan rekapitulasi tingkat Desa/ Kelurahan, 

Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional (Pusat) 

2. Bibit padi 

3. Pestisida 

4. Alat sedot irigasi 

5. Bibit kacang tanah 

6. Tenaga kerja 

7. Teknologi tentang budidaya padi 

8. Informasi tentang mengenai pasar untuk menjual hasil panen, yang    dapat 

menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan berkualitas sesuai dengan 

permintaan pasar dan berdaya saing. 

Berikut pernyataan dari ibu Renny: 
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Dalam kegiatan penyuluhan untuk mendapatkan kebutuhan misalkan pupuk 

yang disubsidi oleh pemerintah petani harus menyusun RDKK (Rencana 

Definitif Kebutuhan Kelompok) yang dilatih oleh penyuluh. 

 

Berikut perkataan yang ditambahkan oleh Baroto : 

Pemenuhan kebutuhan misalkan pupuk subsidi dari pemerintah mas, kami petani 

yang tergabung dalam kelompok tani harus mengisi blangko RDKK (Rencana 

Defitif Kebutuhan Kelompok) yang dipandu oleh penyuluh swadaya mbak 

Renny yang dibantu penyuluh PNS mbak Lilis yang sesuai dengan luas lahan. 

 

4.4       Peran Penyuluh Pertanian PNS. 

Penyuluh pertanian aktif dalam mengajarkan kepada petani, sehingga 

sebagai guru yang mengajarkan kepada petani agar menjadikan petani yang maju 

juga aktif mengajarkan perilaku petani dalam menarapkan teknologi usaha tani 

padi yang terbaru dengan sistem jajar legowo 2:1. Di dalam kegiatan usaha tani 

padi yang terserang hama tikus, wereng coklat, dan wereng hijau penyuluh yang 

ada di daerah Kauman Kidul yang berhubungan langsung dengan petani, sehingga 

penyuluh dapat mengenali masalah tentang tanaman padi yang terserang hama 

yang dihadapi oleh petani membantu untuk mencari cara memberantas hama, 

maka kegiatan penyuluhan oleh penyuluh aktif  membantu mencari masalah yang 

dihadapi oleh petani dengan cara: 

 1. Memilih benih yang tahan akan resisten hama  

 2. Tanam serempat  

 3. Serta mengatur pola tanam padi-padi-palawija dengan maksud 

      memutus siklus penganggu tanaman  

       4. Memberantas tikus dengan cara membersihkan lingkungan sekitar     

                 sawah, dengan mencari predator tikus dengan mendatangkan tito  

                alba            

Peran penyuluh pertanian juga sebagai pelaku pendampingan kepada para 

petani. Pendampingan juga harus senantiasa adanya sikap kehati-hatian dari 

penyuluh sendiri agar petani sendiri tidak ada sikap ketergantungan, tetapi benar-

benar dapat menumbuh-kembangkan sikap kemandirian dari petani sendiri dan 
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berkelanjutan, maka harus dilakukan secara sistemik dan terintergrasi. Artinya, 

pelaksanaan pendampingan keirigasian harus diintegrasikan dengan 

pendampingan kredit, pendampingan pertanian, pendampingan penguatan 

kelembagaan dan pendampingan usaha ekonomi produktif lainnya. 

Berikut perkataan dari Bapak Hariyarso: 

Keberhasilan dari kegiatan penyuluhan pertanian adanya peran dari penyuluh itu 

sendiri, di antaranya peran itu adalah mengubah perilaku petani, itu pun tidak 

mudah melampakan tangananya butuh proses yang panjang, kalau ada masalah 

dalam skala usaha tani. 

 

Berikut perkataan yang di tambahkan oleh Mulyanto: 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang ada di Desa Kauman Kidul sudah 

berjalan baik itu adanya peranan dari penyuluh PNS. Peranaan yang kami 

harapkan adalah sebagai berikut mas, menambah pengetahuan dan bisa transfer 

teknologi dalam bercocok tanam padi, di saat padi yang saya tanam apa bila 

terkena hama dan penyakit dari penyuluh bisa memberikan solusi dalam 

memberantas hama dan penyakit. 

 

Sistem penyuluhan yang ada di Desa 

Kauman Kidul menggunakan sistem 

LAKU yaitu latihan dan kunjungan ke 

Kelompok dan Gapotkan secara 

operasional yang di laksanakan oleh 

PPL, jadwalnya hari selasa kunjungan 

ke Kelompok Tani dan hari rabu 

kunjungan ke Gapotkan Prima Agung, 

hari kamis kunjungan ke lahan, hari 

senin pelatihan hari jumat konsultasi dn kordinasi antar PPL dan PPL dan petani. 

Kunjungan ke Gapotkan dilakukan pada hari Jumat pada jam 15.00 yang di 

adakan setiap dua minggu sekali untuk kunjungan ke Kelompok Tani setiap hari 

selasa yang telah di sepakati semua anggota petani yang dilaksanakan setiap tiga 

puluh lima hari sekali, fungsinya sebagai pembimbing dan pendamping petani 

Foto A. Zainuri seorang petani 
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dalam melaksanakan kegiatan usahataninya untuk lebih baik sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas serta menigkatkan pendapatan para petani. 

Berikut pernyataan Bapak Hariyarso: 

Kehadiran PPL dalam sistem LAKU itu biasanya membantu sekali petani, 

apalagi petani punya masalah dalam skala usaha tani mas dalam sistem LAKU 

yang menjadi daerah saya khususnya di Kauman Kidul hari rabu kunjungan ke 

Gapotkan Prima Agung, hari kamis kunjungan ke lahan, hari senin pelatihan 

hari jumat konsultasi dan kordinasi antar PPL dan PPL dan petani, sehingga 

untuk kunjungan ke Gapotkan pada hari Jumat pada jam 15.00 yang diadakan 

setiap dua minggu sekali untuk kunjungan ke Kelompok Tani setiap hari selasa 

yang telah di sepakati semua anggota petani yang di laksanakan setiap tiga puluh 

lima hari. 

 

Berikut  perkataan yang ditambahkan oleh Bapak A.Zainuri: 

Kalau bapak Hariyarso sebagai PPL PNS tugas penyuluh dengan sistem LAKU 

biasanya aktif untuk kunjungan ke kelompok tani yang diadakan setiap 35 hari 

sekali hari selasa beliau kerso rawuh mas untuk rawuh ke Gapotkan Prima 

Agung beliau juga rajin rawuh hari kamis kunjungan ke lahan. 

 

 

4.4.1      Tersusunnya Program Penyuluhan 

Agar penyuluhan dapat berjalan dengan baik maka program disusun di 

daerah Kauman Kidul oleh penyuluh PNS adalah diantaranya:  

1. Pencapaian swasembada yang berkelanjutan. 

2. Peningkatan diversifikasi pangan 

3. Peningkatan nilai guna 

4. Daya saing dan ekspor untuk peningkatan kesejahteraan para petani.  

Tujuan rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang ada di Kelurahan 

Kauman Kidul adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kesadaran petani untuk berkelompok.  

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani dengan titik berat pada 

kegiatan dinamika kelompok yang berdampak pada peningkatan kelas 

kelompok tani. 
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3. Peningkatkan kualitas Gabungan Kelompok Tani dalam peran peran 

sertanya memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap 

Kelompok Tani dalam peran sertanya memberikan pelayanan dan 

pendampingan terhadap kelompok tani berserta anggotanya. 

4. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan petani dalam 

mengembangkan agribisnis dengan unggulan komoditas lokal.  

5. Meningkatkan kemampuan kelompok tani dan para anggota dalam 

mengakses informasi dan fasilitas yang bersedia dalam memecahkan 

masalah dalam usaha tani yang dihadapi 

6. Meningkatnya kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan akan pangan baik dalam jumlah maupun mutu, 

sehingga memenuhi standar kesehatan. 

          

Langkah-langkah penyusunan program adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan keadaan, penetapan tujuan dan penetapan masalah dibuat secara 

tertulis sebagai konsep pertama.  

2. Pertemuan dengan kontak tani dan tokoh masyarakat tani dengan pihak 

pemerintah desa. 

3. Penyusunan konsep lengkap program dan konsultasi mengadakan 

pertemuan tersebut untuk menyempurnakan kembali dan memeriksa 

kembali yang telah ditetapkan.  

4. Serta mengumpulkan saran-saran dalam cara mencapai tujuan program 

5. Pertemuan lengkap untuk mengsahkan program, penyusunan jadwal kerja 

PPL dan PPM menyelenggarakan pertemuan untuk menyusun jadwal PPM 

dan penyuluh swadaya bersama dengan penyuluh PNS dengan berpegang 

kepada program yang telah disahkan bersama.  

6. Revisi program selama program dilaksanakan adanya perbaikan bisa 

dilakukan. 

7. Apabila tidak terjadi kecocokan dengan musyawarah dengan pihak-pihak 

yang punya kepentingan secara tertulis rumusan revisinya disampaikan 

kepada mereka.  



29 
 

  Program Penyuluhan Pertanian disusun setiap satu tahun sekali. Sebagai 

ancer-ancer waktu penyusunan kira-kira dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tahun 

anggaran dimulai. Jadi kira-kira dimulai pada bulan Januari. Program penyuluhan 

terdiri dari program desa/kelurahan atau unit kerja lapangan kerja, program 

penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten/kota, program provinsi, 

tingkat nasional. Pelaporan program pada tingkat penyuluhan terdiri dari 

programa desa/kelurahan atau unit kerja lapangan kerja, programa penyuluhan 

kecamatan, program penyuluhan kabupaten/kota, programa provinsi, tingkat 

nasional. 

Masalah yang dihadapi dalam kegiatan penyuluhan pertanian adalah 

ssbagai berikut, sebagian besar petani menggunakan bibit hasil panen, sebagian 

petani mau dan mampu menggunakan benih muda, petani dalam melakukan 

pemupukan berdasarkan naluri, sebagian petani yang mampu pengaturan populasi 

tanaman sesuai dengan petunjuk, sebagian petani menggunakan irigasi secara 

berlebihan. 

 

4.4.2     Tersusunnya Peta Wilayah Komoditas Unggulan Spesifik Lokasi. 

Kelurahan Kauman Kidul merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Sidorejo yaitu beriklim tropis dengan hawa sejuk dengan tempature 

rata-rata berkisar 23,39-26,25 dengan curah hujan selama 2011  adalah 2605 mm 

dengan jumlah hari hujan 124 hari yang mempunyai komoditas unggulan 

pertanian tanaman pangan yang berupa padi sawah dengan luas panen 180 ha 

dengan nilai produktivitas 168 kw/ha dengan upaya menggunakan varietas 

unggul, menggunakan sistem budidaya jajar legowo 2:1 merupakan sistem dimana 

setiap dua baris diselingi satu barisan kosong dengan lebar dua kali jarak dalam 

barisan, namun jarak tanam dalam barisan yang memanjang dipersempit menjadi 

setengah jarak tanam dalam barisan, memberantas hama dan penyakit, pemupukan 

di lakukan dengan cara berimbang, pengairan, sehingga akan mendukung hasil 

produksi yang tinggi dan peternakan sapi perah dengan populasi 64 ekor, kambing 

dengan jumlah populasi 35 ekor, kerbau dengan populasi 31 ekor, ayam buras 

9.100 ekor, itik  dengan populasi 600 ekor, kelinci dengan populasi 251 ekor 



30 
 

diperlukan resitensi kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan 

agribisnis dengan lebih menekankan pada keunggulan spesifik lokasi. 

 

4.4.3 Tumbuh Kembangnya Keberdayaan dan Kemandirian Petani 

Kelompok Tani, usaha/asosiasi Petani dan Usaha Formal (Koperasi 

dan Kelembagaan Lainnya) 

Kegiatan pembinaan kelembagaan petani melalui kegiatan penyuluhan 

pertanian merupakan sebuah kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat 

petani  agar mau dan mampu secara mandiri berperan serta dalam programa untuk 

pelestarian lingkungan  untuk meningkatkan kesejahteraannya, karena prinsip 

penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, 

keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, 

berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai 

tujuan keberdayaan masyarakat petani terdapat jalur kegiatan yang harus 

dilaksanakan dengan cara menciptakan suasana atau iklim potensi masyarakat tani 

untuk berkembang akan pengenalan bahwa setiap masyarakat petani dan setiap 

manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan, diperlukan langkah-langkah 

yang positif dan nyata dalam penyediaan berbagai masukkan serta pembukaan 

peluang yang akan masyarakat petani menjadi makin dalam berdaya 

memanfaatkan peluang dengan peningkatkan kepemilikan asset serta kemampuan 

untuk memanfaatkan asset tersebut demi perbaikan kehidupan mereka.  

Strategi ini perlu lebih dikembangkan yang intinya adalah bagaimana 

masyarakat petani sebagai rakyat yang tertinggal pada lapisan bawah harus 

dibantu agar lebih berdaya ke arah kehidupan masyarakat petani yang modern 

untuk peningkatkan kesejahteraannya, juga diperlukan advokasi kebijakan dengan 

pemberian legimitasi inovasi yang ditawarkan dalam kegiatan penyuluhan. Upaya 

yang dilakukan oleh penyuluhan dalam keberdayaan masyarakat petani perlu 

mengikut-sertakan semua potensi yang dimiliki yang ada di masyarakat petani. 

Keberhasilan keberdayaan masyarakat petani dengan meningkatnya kemandirian 

masyarakat petani dibina melalui kemampuan memecahkan sendiri masalah yang 
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dihadapi baik teknis, sosial maupun ekonomi dari usaha tani yang 

dilaksanakannya. 

 

 

 

4.4.4 Terwujudnya Kemitraan Usaha Antara Petani Dengan Pengusaha 

Yang Saling Menguntungkan 

Suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam 

jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bersama dengan prinsip 

saling membutuhkan dan saling membesarkan. Penyuluh yang ada di Kelurahan 

Kauman Kidul belum memfasilatasi petani untuk melakukan kemitraan dari pihak 

luar atau pelaku bisnis. Penyuluh pertanian belum membantu petani untuk 

mencari informasi tentang kerja sama kemitraan dari pihak luar. Sebaiknya 

penyuluh menjembatani kemitraan petani. Adanya kemitraan yang saling 

menguntungkan membuka pintu dari pihak yang bersedia untuk melakukan 

kemitraan. Diharapkan dengan adanya kemitraan, potensi yang ada bisa 

dikembangkan lebih terarah dan teratur, dilakukan dengan didasari saling 

menguntungkan kedua pihak, saling membutuhkan dan saling memperkuat yang  

berdampak bagi peningkatan kesejahteraan bagi para kedua pihak. 

Berikut pernyataan dari Bapak Hariyarso : 

Untuk meningkatkan kemitraan yang saling menguntungkan secara pribadi saya 

sebagai sebagai penyuluh belum mendapatkan perusahaan yang pas mas 

takutnya dalam kegiatan kemitraan tersebut tidak menguntungkan petani dengan 

perusahaan. 

Berikut  perkataan yang ditambahkan oleh Agus Thoturin: 

Dalam kegiatan penyuluhan penyuluh belum mencarikan perusahaan yang pas 

umtuk kegiatan kemitraan yang saling menguntungkan mas. Dulunya ada 

perusahaan pertanian yang ingin melakukan kemitraan kemitraan, akan tetapi 

perusahaan tersebut tidak menguntungkan petani mas ya saya tolak mas. 
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4.4.5 Terwujudnya Akses Petani ke Lembaga Keuangan, Informasi, Sarana 

Produksi Pertanian dan Pemasaran 

Keberadaan kredit sangat penting dalam pengembangan skala usaha tani 

petani padi. Kredit di dalam usaha tani mempunyai fungsi untuk tujuan produksi 

dalam usaha tani padi, memenuhi kebutuhan ekonomi. Kredit dari program 

pemerintah seperti PUAP yang rekeningnya atas nama ketua Gapotkan. Lembaga 

kredit yang ada di tingkat desa itu sangat penting digunakan untuk menutupi 

permodalan petani yang tidak mencukupi dalam usaha tani petani padi yang 

daerah Kauman Kidul. 

Petani untuk mendapatkan pupuk urea, sp-36, ZA, Pupuk Petro Organik 

melalui penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani), yaitu 

rencana kebutuhan sarana produksi pertanian alsintan untuk satu musim/siklus 

yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani melalui pertemuan 

yang dihadiri oleh pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 

pengurus yang lainnya, membahas dan merumuskan RDKK (Rencana Definitif 

Kebutuhan Kelompok Tani) dengan menampung hasil musyarawah anggota 

kelompok tani tentang rencana kebutuhan kelompok tani di dampingi oleh 

penyuluh di daerah binaan di Kauman Kidul melalui blangko yang ditanda tangani 

oleh Kepala Desa, Penyuluh, Ketua Gapotkan, dan Ketua Kelompok Tani yang 

diberikan sesuai dengan musyarawah petani di dalam pertemuan kelompok tani 

yang berisi luas garapan petani disesuaikan dengan kebutuhan pupuk berdasar 

objektif dengan agen distributor pupuk ditunjuk oleh Dinas Pertanian Salatiga 

Lancar Sari dengan harga Rp.98.000/sak biaya ongkos Rp.2000 mulai dari 

penyusunan dari tingkat kelompok tani sampai dengan rekapitulasi tingkat 

Desa/Kelurahan, Kecamantan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional (Pusat). 

Berikut pernyataan Bapak Hariyarso : 

Pemenuhan kebutuhan petani untuk mendapatkan sarana produksi,misalkan 

pupuk yang disubsidi oleh pemerintah petani mengisi blangko RDKK yang 

sesuai dengan luas lahan pertanian yang di miliki oleh petani dan para 

masyarakat petani senantiasa selalu di latih untuk mengisi blangko RDKK kami 

telah menunjuk distributor yang ada di Salatiga. 
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Berikut perkataan yang di tambahkan oleh Sucipto: 

Dalam mendapatkan pupuk petani harus mengisi blangko RDKK yang  sesuai 

dengan luas tanah yang di miliki oleh oleh petani dengan subsidi dari 

pemerintah yang lebih ringan dengan harga RP.98.000 dinas pertanian 

menunjuk agen toko pertanian Lancar Sari  dengan biaya transportasi Rp. 2000 

dalam distribusi pupuk tidak adanya peneyelewangan pupuk karena PPL aktif 

dalam pengkontrol pupuk subsidi dari pemerintah. 

 

 

Struktur aliran pemasaran gabah yang 

ada di daerah Kauman Kidul ditemukan 

dengan menjual hasil gabah kepada 

pengumpul sebagai kaki tangan 

pedagang kongsi dengan cara sistem 

menjual tebasan dengan harga yang 

diterima petani yang telah mengalami 

kesepakatan rata-rata dengan harga 

Rp.5000/kg yang diterima oleh 

petani, karena petani mempunyai 

permasalahan tentang terbatas informasi harga gabah ketika para petani hasil 

panen. Dalam melaksanakan pembelian, pedagang menggunakan sistem tebasan. 

Kesepakatan harga yang ditawarkan oleh pedagang pengumpul sering kali 

membuat petani kalah, petani menerima harga rendah karena lemahnya posisi 

tawar pada saat panen raya.  

Dengan adanya penggilingan beras yang dimiliki gabungan kelompok tani 

yang ada di daerah Kauman Kidul saluran pemasaran yang di lakukan petani 

untuk menjual gabahnya langsung ke penggilingan beras dengan harga 

Rp.7000/kg yang di terima oleh petani dengan kesepakatan harga di bayar selama 

seminggu setelah gabah diserahkan di penggilingan beras  tanpa adanya  kaki 

tangan yang di miliki oleh kelompok tani.  

Berikut pernyataan bapak Hariyarso: 

Petani dalam mempasarkan produk pertanian padi bisanya mengalami kesulitan 

dengan adanya bantuan dari pemerintah provinsi mengenai alat gilingan padi 

Foto pengilingan padi 

(proses terjadinya pemasaran padi) 
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membantu petani dalam memasarkan produk padi sekitar kurang lebih 

nominalnya Rp.300.000.000.000,00 yang dikelola Gabungan Kelompok Tani. 

 

Berikut perkataan yang di tambahkan oleh Agus Thoturin pemasaran: 

Dulu dalam panen padi di daerah Kauman Kidul hasil panen petani 

menggantungkan kepada pengumpul rata-rata di hargai Rp.5000 setelah 

mendapat bantuan dari pemerintah provinsi yang berupa teknologi penggilingan 

padi dapat  membantu  hasil pemasaran para petani  dalam kawasan kauman 

kidul  dari petani di hargai dengan harga Rp.7000 dapat membantu petani 

kesejahteraan petani  yang ada disekitar Kauman Kidul. 

 

4.4.6    Dampak Kegiatan Penyuluhan  

Berhasilnya peningkatan 

produktivitas  lahan petani yang 

dibina dengan inovasi teknologi jajar 

legowo 2:1. Sistem jajar legowo 

merupakan sistem dimana setiap dua 

baris diselingi satu barisan kosong 

dengan lebar dua kali jarak dalam 

barisan, namun jarak tanam 

dalam barisan yang memanjang 

dipersempit menjadi setengah jarak tanam dalam barisan. Kontribusi varietas 

unggul dalam peningkatan produktivitas padi bisa ditopang dengan tambahan 

penerapan teknologi pengairan dan pemupukan. Di daerah areal pertanaman padi 

Kauman Kidul, sentra produksi utama telah ditanami varietas unggul baru (VUB) 

IR 64 lebih dominan pengembangannya, dengan luas tanam lebih dari 180 ha.  

Kegiatan usaha tani padi adanya hama tikus dilakukan untuk memberantas    

tikus: 

1. Dengan menggunakan tyto alba 

2. Dengan cara membersihkan rumput lubang-lubang yang ada di sekitar 

sawah 

3. Lubang-lubang yang ada disawah diberi karbit.  

Foto teknologi  budi daya padi jajar legowo 2:1 
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4. Pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan rodensida.  

Kegiatan penyuluhan juga di lakukan untuk memberantas tikus 

dampaknya adalah pengurangan serangan hama tikus. 

Berikut pernyataan dari pak Hariyarso : 

Untuk meningkatkan  kemampuan  pengetahuan  petani yang  sudah dewasa  

tidak mudah membutuhkan proses yang panjang dalam proses transfer 

pengetahuan tidak mudah  membutuhkan  proses yang  panjang dalam  proses  

transfer  pengetahuan jajar  legowo dengan  menggunakan  sistem  SLPHT 

dianggap cara  yang  paling efektif dan efisien.  

 

Berikut  perkataan yang di tambahkan oleh A. Zainuri: 

 

Dalam budidaya tanaman menggunakan teknolgi pertanian menggunakan 

teknologi yang   lama   setelah   kami  kegiatan  penyuluhan  kami  menggnakan 

teknologi jajar legwo dengan sistem 2:1 karena mempunyai keunggulan 

penyiangan mudah dan mudah  masuknya sinar matahari yang  langsung dapat 

dirasakan oleh petani dan sesuai  dengan  kebutuhan kami  dalam  usaha tani. 

 

4.4.7  Meningkatnya Produktivitas Agribisnis Komoditi Unggulan di Masing- 

          Masing Wilayah Kerja 

          Pengembangan komoditi unggulan di sektor pertanian pada suatu daerah 

merupakan suatu strategi. Budidaya padi sawah merupakan pertanian yang 

dibudidayakan di daerah Kelurahan Kauman Kidul dengan luas lahan panen padi 

sawah yang dikelola petani adalah 180 ha dengan produktivitas 68 kw/ha. Dengan 

teridentifikasinya komoditi keunggulan yang ada di daerah Kauman Kidul dapat 

dilakukan dengan upaya produktifitas secara spesifik melalui berbagai kegiatan 

program produktifitas padi sawah yang tepat. Produktivitas yang tinggi tersebut 

dapat dicapai melalui: 

1. Menyediakan sarana produksi menggunakan benih padi unggul yang 

bersertifikat  

2. Pemupukan 

3. Pengendalian OPT 
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4. Teknologi pengairan sistem berselang  

5. Pasca panen  

 

Salah satu penyebab meningkatnya produktivitas agribisnis komoditi 

unggulan di daerah Kauman Kidul adalah kegiatan penyuluhan. 

 

4.4.8  Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Petani di Masing-

Masing Wilayah Kerja 

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan ada beberapa indikator yang 

digunakan seperti indikator perubahan pendapatan dan indikator nilai tukar 

(Ditjen P3K, 2003). Pendapatan dalam usahatani sangat erat kaitannya dengan 

kesejahteraaan. Dalam artian bahwa ketika pendapatan usaha tani dari seorang 

petani meningkat maka secara otomatis petani tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan pokok hidupnya. Minimal kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pangan, 

sandang dan papan dari petani tersebut akan terpenuhi. Dengan demikian, ketika 

kebutuhan pokok telah terpenuhi berarti kesejahteraan petanipun akan tercapai. 

Pendapatan (baik dari usaha tani maupun dari luar usaha tani) merupakan 

indikator kesejahteraan dan juga merupakan salah satu faktor penting yang turut 

mempengaruhi efektivitas dan produktivitas usahatani petani. Pendapatan sebagai 

cerminan kekuatan modal usaha tani sangat signifikan pengaruhnya dalam 

pendekatan pembangunan pertanian yang responsif terhadap input luar tinggi.  

Berikut pernyataan dari pak Hariyarso: 

Variabel bahwa keberhasilan kegiatan penyuluhan menyebabkan adanya 

meningkatkan perubahan perilaku dalam usaha tani dampaknya untuk 

kesejahteraan para petani. 

 

Berikut perkataan yang di tambahkan oleh Mulyanto: 

Dalam partipasi dalam kegiatan penyuluhan yang saya ikuti adanya kerja keras 

dalam skala usaha tani dampak yang  dapat saya rasakan dengan menolong saya 

adanya  menambah penghasilan saya kesejahteraan saya dapat tercapai mas. 
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4.5     Peran Penyuluh Swasta 

Dalam memberdayakan masyarakat petani, penyuluh pertanian berperan 

sebagai pembimbing para petani, organisator dan dinamisator petani, teknisi, 

penghubung antara lembaga penelitian dengan petani (Suhardiyono, 1990), 

menyampaikan teknologi pertanian organik yang baru yang di sesuaikan dengan 

kemampuan dan kemauan petani dalam berusaha tani ini harus dilanjutkan dengan 

bimbingan praktis untuk menumbuhkan keyakinan dan keinginan untuk 

mencobanya sendiri, menghubungkan lembaga ilmiah sebagai sumber yang baru 

dengan petani untuk meningkatkan pendapatan, yang berarti pula untuk 

membantu petani dalam meningkatkan taraf hidupnya demi meningkatkan 

kesejahteraan. 

Berikut pernyataan dari ibu Widhi Nugraheni : 

Dari pihak Truka Jaya menunujuk saya pegawai lapangan yang ada di desa 

Lembu, maka saya berperan dalam kegiatan penyuluhan. Peranan saya adalah 

aktif menyampaikan teknologi organik, teknologi budidaya padi dengan sistem 

SRI mas. 

 

Berikut perkataan yang di tambahkan oleh Solikin : 

Penyuluh pertanian dari Truka Jaya yang di tunjuk dari pihak Truka Jaya aktif  

mempraktekan teknologi budidaya padi SRI, pertanian organik dengan cara di 

latih membuat pupuk organik yang ramah lingkungan mas. 

 

4.5.1  Rencana Program 

          Dalam kegiatan penyuluhan pertanian juga adanya kegiatan rencana 

program Truka jaya digunakan untuk pemberdayaan petani yang ada di desa 

Lembu antara lain:  

1. Pertanian Lestari menerapkam pengendalian hama terpadu 

2. Penanaman padi sistem SRI (System Of Rice Intersification) 

3. Pelatihan Air Irigasi Lahan Kering.  
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  Foto demplot budidaya padi organik 

Program-program tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dengan jangka 

waktu dan anggaran tertentu, serta para peserta yang berasal dari berbagai petani. 

Truka Jaya memiliki tujuan:  

1. Mengembalikan kepercayaan diri petani bahwa mereka mampu 

menjalankan kegiatan pertanian berbasis potensi lokal. 

2. Memperkenalkan konsep pertanian lestari/ramah lingkungan sebagai 

bentuk pengelolaan pertanian yang berbiaya rendah kepada petani, 

3. Mengembangkan sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan, ramah 

lingkungan, mandiri dan memperdayakan petani sebagai penguasa produk 

pangan. 

4. Mengenalkan konsep tentang dan prinsip Pengendalian Hama Terpadu. 

5. Mengenalkan sistem teknologi budidaya dengan sistem SRI. 

 

4.5.2  Pertanian Organik 

Program pertanian organik yang dilaksanakan 

oleh Trukajaya di Lembu terdiri dari empat 

kegiatan, yaitu: Pertama, pelatihan 

pengolahan lahan sempit yang dilaksanakan 

dengan tema pengertian dasar pertanian 

organik dan cara mewujudkan pertanian 

organik dengan narasumber dari staf 

Trukajaya. Pelatihan pertanian organik 

terpadu yang dilaksanakan dengan tema pertanian berkelanjutan dengan 

narasumber dari tenaga ahli. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak satu kali 

dalam dua tahun mulai bulan November 2009 dengan anggaran sebesar Rp 

7.500.000 dan peserta yang terdiri dari 

perwakilan 50 orang petani yang ada di 

Desa Lembu. Melalui kegiatan tersebut 

diharapkan penduduk desa Lembu 

mengetahui dan memahami konsep 
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pertanian organik terpadu, serta mampu menerapkannya sebagai metode praktis 

bertani. Melalui kegiatan tersebut diharapkan petani di Desa Lembu memahami 

konsep pertanian organik. Pada awalnya, program tersebut dilaksakan melalui 

demplot (demonstration plot) dan pendampingan. Dulunya dalam kegiatan skala 

usaha tani yang di lakukan oleh petani yang ada di ada di desa Lembu petani 

masih menggunakan sistem pertanian konvesional. Dengan di selenggarakan 

pertanian organik yang di terapkan oleh Truka Jaya yang ada di Lembu dapat 

mengubah perilaku sedikit demi sedikit bercocok tanam ke konvesional ke 

teknologi dan menambah pengetahuan dari pertanian organik. 

Berikut pernyataan dari Ibu Widhi Nugraheni : 

Kegiatan yang di lakukan LSM Truka  Jaya mengenai pertanian adalah go 

organik tidak mudah menelapkan tangan mas apa lagi petani sudah terbiasa 

dengan pertanian an organik, maka kami perlu mendidik para petani yang sudah 

dikatakan petani dewasa dengan cara melatih membuat pupuk oragnik dan 

pestsida oraganik dan membuat pelatihan pentingnya organik dengan 

mengadakan seminar organik. 

 

Berikut perkataan yang di tambahkan Solikin: 

Adanya LSM Truka Jaya yang datang ke sini kami bersyukur alhamdiulah 

memberikan manfaat mas karena dulu penduduk petani di desa lembu bertani 

secara konvensional adanya program organik dari pihak truka jaya adanya 

pertanian go organik  bisa merubah masyarakat petanI yang ada di lembu dapat 

merubah bercocok tanam dengan sistem organik sedikit demi sedikit caranya 

dengan adanya kegiatan seminar yang di adakan oleh Truka Jaya adanya 

pertanian konvesional yang dapat menyebakan kerusakan lingkungan dengan 

berkurangnya subur tanah dan saya secara pribadi mencoba sedikit demi 

menghilangkan pupuk konvesional. 

 

4.5.3  Pendamping Program 

          Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, baik di Desa 

Lembu maupun di desa-desa dampingan lainnya, Truka Jaya memiliki satu staf 

lapangan Eunike Widhi pada setiap program yang berperan sebagai pendamping. 

Staf lapangan tersebut bertugas untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada 

petani yang dibina agar implementasi program berlangsung dengan baik, serta 
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melakukan monitoring kegiatan yang sedang berlangsung atau sudah dilaksanakan 

agar dapat dievaluasi untuk mengetahui program tersebut berhasil atau gagal. 

Berikut pernyataan dari ibu Widhi Nugraheni: 

Dalam melaksanakan kegiatan pendampingan yang ada di desa lembu pihak 

Truka Jaya mempercayakan saya untuk pendampingi petani di sana. 

 

Berikut perkataan yang ditambahkan oleh Artiono: 

Dalam kegiatan penyuluhan yang di adakan oleh Truka Jaya adanya petugas 

yang pendampingan dalam kegiatan program yang di lakukan oleh  penyuluh 

dalam guna meningkatkan teknologi organik dengan mengunakan demplot padi 

organik yang bernama mbak Widhi.  

 

Kegiatan penyuluhan yang ada di Desa Lembu menggunakan sistem LAKU 

yaitu latihan dan kunjungan ke petani yang dibina oleh Truka Jaya yang aktif 

dilaksanakan oleh staf lapang, jadwalnya setiap hari petugas lapang kunjungan ke 

rumah petani, hari rabu melaksanakan pelatihan membuat pupuk organik. 

Kunjungan yang dilaksanakan oleh petugas lapang setiap hari untuk memantau 

perkembangan petani untuk pemakaian pupuk organik. 

Berikut pernyataan dari Ibu Widhi Nugraheni: 

Truka Jaya aktif dalam kegiatan pertanian organic mas dalam kegiatan Latihan 

diadakan pada hari Rabu. Untuk kegiatan kunjungan petani yang dibina oleh 

pihak Truka Jaya setiap hari mas. 

 

 

Berikut perkataan yang di tambahkan oleh Bapak Artiono: 

Pelatihan yang diadakan pihak Truka Jaya diselenggarakan pada hari Rabu mas. 

Kalau untuk kunjungan petugas lapang biasanya rawoh setiap hari ya biasanya 

rawoh dua hari sekali mas. 

 

4.5.4  Evaluasi Keberhasilan Program 

          Evaluasi yang dilakukan untuk menguji kembali draft/usulan program yang 

sudah dirumuskan, sebelum program itu dilaksanakan. Program pertanian organik 

yang dilaksanakan oleh Trukajaya di Desa Lembu berjalan sesuai dengan rencana, 
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keuntungan yang sebesar-besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan 

keluarganya.  

Dalam kegiatan usaha tani, padi yang ditanam petani erserang hama dan 

penyakit, maka dalam dalam kegiatan penyuluhan penyuluh dapat menyelesaikan 

segala permasalahan tentang hama dan penyakit yang menyerang tanaman usaha 

taninya untuk mencari jalan pemecahannya. Beberapa upaya penyuluhan yang 

telah dilakukan untuk mengatasi serangan hama dan penyakit yaitu:  

1. Memilih benih yang tahan akan resisten hama  

2. Tanam serempat  

3. Serta mengatur pola tanam padi-padi-palawija dengan maksud 

    memutus siklus penganggu tanaman  

            Untuk mengefektifkan penyuluhan, maka peran penyuluh ialah untuk 

membantu petani dalam memecahkan masalah dalam memberantas hama dan 

penyakit, supaya mereka dapat menarik manfaat sebesar-besarnya untuk 

meningkatkan hasil produksi yang sesuai dengan lokalitas (Mosher,1969).  

Berikut pernyataan dari ibu Renny: 

Saya sebagai penyuluh swadaya yang dibantu penyuluh PNS aktif berperan 

dalam mengajarkan ketrampilan teknologi usaha tani padi jajar legowo dengan 

tipe 2:1 mas yang mampu di serap oleh petani, membantu masalah yang di 

hadapi oleh petani dalam skala usaha tani misalnya tanaman kena hama dan 

penyakit penyuluh memberikan solusinya. 

 

Berikut perkataan yang di tambahkan oleh Baroto: 

Penyuluh secara aktif meyebarkan luaskan teknologi dalam skala tani padi 

dengan teknologi jajar legowo 2:1 untuk selanjutnya di terapkan sendiri oleh 

petani dengan bimbingan penyuluh swadaya yang di bantu oleh penyuluh PNS 

yang diharapkan untuk meningkatkan hasil produktivitas yang tinggi untuk 

menbingkatkan kesejahteraan petani. 
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oleh seorang penyuluh senantiasa mengacu dengan kebutuhan yang telah 

dirasakan oleh petani penerima manfaatnya. 

Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah juga berperan 

dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian yang ada di Kecamanatan 

Sidomukti. Peran dari pemerintah daerah tersebut berupa pemberian pembinaan 

yang berupa pelatihan-pelatihan dari penyuluh pengawalan dan pendampingan 

oleh penyuluh swadaya yang bekerja sama dengan penyuluh PNS adalah kegiatan 

oleh penyuluh guna meningkatkan penerapan teknologi Sekolah Lapang 

Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) yang sesuai dengan rekomendasi serta 

memberikan kepada masyarakat petani dalam penerapan teknologi perlu adanya 

kerjasama dan koordinasi, karena tanpa adanya peran dari pemerintah daerah 

maka program-prorgram pemerintah tidak akan berjalan lancar.  

 

4.6.1 Rencana Program. 

         Dalam penyusunan program ketua kelompok tani sebagai penyuluh swadaya 

dengan penyuluh PNS dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat 

petani. Dengan cara kerja seperti ini maka azaz demokrasi diterapkan yang 

merupakan mendorong masyarakat petani membantu dirinya sendiri.  

        Program prioritas pembangunan pertanian tanaman pangan di BPP 

Sidomukti adalah.  

 Pencapaian swasembada beras, jagung, hortikultura dengan tujuan 

pembangunan pertanian tanaman pangan, yaitu, meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia sub sektor tanaman pangan dan hortikultura yang 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi 

pertanian dengan upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan. 

 Meningkatkan kualitas konsumsi gizi masyarakat melalui diversifikasi 

konsumsi dan penyediaan pangan yang yang bergizi. 

 Mendorong dan menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja 

dan kesempatan berusaha di pedesaan melalui peningkatan keterkaitan 

ekonomi sektoral dalam sistem agribisnis.  
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 Meningkatkan penyediaan bahan baku industri dan peningkatan nilai 

ekspor hasil pertanian.           

    Langkah-langkah penyusunan program adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan keadaan, penetapan tujuan dan penetapan masalah dibuat 

secara tertulis sebagai konsep pertama.  

2. Pertemuan dengan kontak tani dan tokoh masyarakat tani dengan 

pihak pemerintah desa. 

3. Penyusunan konsep lengkap program dan konsultasi mengadakan 

pertemuan tersebut untuk menyempurnakan kembali dan memeriksa 

kembali yang telah ditetapkan.  

4. Serta mengumpulkan saran-saran dalam cara mencapai tujuan 

program 

5. Pertemuan lengkap untuk mengsahkan program, penyusunan jadwal 

kerja PPL dan PPM menyelenggarakan pertemuan untuk menyusun 

jadwal PPM dan penyuluh swadaya bersama dengan penyuluh PNS 

dengan berpegang kepada program yang telah disahkan bersama.  

6. Revisi program selama program dilaksanakan adanya perbaikan bisa 

dilakukan. 

7. Apa bila tidak terjadi kecocokan dengan musyawarah dengan pihak-

pihak yang punya kepentingan secara tertulis rumusan revisinya 

disampaikan kepada mereka. 

Program Penyuluhan Pertanian disusun setiap sekali. Sebagai ancer-ancer 

waktu penyusunan kira-kira dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran 

dimulai. Jadi kira-kira dimulai pada bulan Januari. Program penyuluhan terdiri 

dari program desa/kelurahan atau unit kerja lapangan kerja, program penyuluhan 

kecamatan, program penyuluhan kabupaten/kota, program provinsi, tingkat 

nasional. 

Tujuan penyusunan dari program penyuluhan yang ada di wilayah binaan 

yaitu sebagai pedoman dalam kegiatan penyuluhan dan sebagai ajuan penyuluhan 

yang  efektif  dan efisien. Tujuan dari Penyuluhan Pertanian dari BPP Sidomukti: 



47 
 

1. Meningkatkan sumberdaya manusia sehingga penerapan teknologi di 

tingkat petani lebih baik.                     

2. Meningkatkan kelas kelompok tani. 

3. Meningkatkan pengetahuan petani dalam kegiatan berusaha tani di bidang 

pertanian, hortikultura 

4. Memperbaiki sikap petani agar petani mau menerima dan menerapkan 

teknik usaha tani sesuai dengan anjuran. 

5. Meningkatkan ketrampilan petani dalam melaksanakan kegiatan usaha 

taninya sehingga tercapai. 

6. Meningkatkan pengetahuan sekaligus keterampilan dan memperbaiki sika 

petani, sehingga petani dan mampu menerapkan teknologi sesuai dengan 

anjuran. 

Permasalahan penyelenggaraan dan pelaksanaan dalam kegiatan 

penyuluhan yang ada teknis, eknomi, sosial. Permasalahan dalam teknis meliputi 

produksi masih di bawah potensi, karena petani baru melaksanakan pemupukan 

yang berimbang 40% yang menggunakan benih berlabel baru 42%, petani yang 

baru melaksanakan OPT 45%, petani yang menggunakan dan wadah dalam 

pengangkutan hasil dari petak sawah ke tempat perontakan baru 50%. Produksi 

tanaman jagung masih di bawah potensi yang menggunakan pupuk menggunakan 

benh berlabel baru 37%, potensi yang menggunakan pupuk sesuai dengan jumlah, 

jenis dan waktu waktu yang tepat baru 36% serta baru petani petani yang 

melaksanakan pembumbunan, petani yang melaksanakan penyinagan baru 65%. 

Permasalahan dalam bidang sosial meliputi, Kelompok tani yang membuat 

rencana kerja baru 40%, dalam mencari informasi yang melaksanakan secara 

berkelompok baru 38%, Kelompok tani belum melaksanakan RDK/RDKK secara 

benar, kelompok tani yang menyusun RDK/RDKK baru 40%, pembagian tugas 

belum ada rasa tanggung jawab anggota baru 40%. Permasalahan dalam bidang 

eknomi meliputi, pengadaan saprodi di kelompok tani baru 30% petani masih 

membeli dengan kemampuan modal sendiri, kelompok tani yang melaksanakan 

pemupukan modal kelompok baru 30%, penggunaan tenaga kerja dari luar 

kelompok sebesar 36% 
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perilaku petani menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perubahan perilaku tersebut 

meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilannya. Dari pengetahuan yaitu 

perubahan yang tidak tahu menjadi tahu. Perubahan sikap yaitu perubahan yang 

terjadi dalam diri petani dari semula tidak mau menjadi mau dalam penerapan 

teknologi. Petani juga bersedia untuk melaksanakan kegiatan penerapan teknologi 

jajar legowo 2:1.   

Untuk saat ini petani juga memupuk padi sesuai dengan anjuran dari 

penyuluh swadaya yang di bantu PPL PNS. Pemupukan 0-14 Hst pemupukan  

organik penuh, pemupukan susulan pada umur 21-28 hst dengan dosis pemupukan 

urea 30kg/ha dan phonska 45 kg/ha, pemupukan susulan 3 tanaman padi umur 35-

50 hst dengan dosis Urea 30 kg/ha, phonska dengan dosis 35 kg/ha pengalaman 

kegiatan SLPHT. 

Berikut pernyataan dari ibu Renny: 

Dengan adanya SLPHT yang didapat petani ilmunya dapat diadopsi oleh petani 

maka petani dengan mandiri dapat menerapkan inovasi teknologi tersebut secara 

mandiri tanpa adanya kesadaran dari petani tidak akan bisa mandiri. 

 

Berikut perkataan yang di tambahkan oleh Nur Salim: 

Penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh swadaya yang dibantu oleh 

penyuluh PNS partipasif adanya mengajarkan teknologi jajar legowo 2:1 dengan 

keunggulan penyiangan yang dilakukan mudah adanya masuk sinar matahari 

masuknya mudah yang dilakukan secara mandiri oleh saya. 

 

4.7.2  Peningkatan Produksi dan Pendapatan. 

          Melalui kegiatan penyuluhan pertanian penyuluh Swadaya yang dibantu 

oleh penyuluh PNS aktif menyebarluaskan teknik budidaya teknologi jajar legowo 

2:1 kepada para petani di desa Mangun Sari dengan menggunakan sistem 

teknologi budidaya padi dengan jajar legowo 2:1.   

Sistem ini dapat berpengaruh bagi petani yang ada di desa Mangun Sari 

dalam mengusahakan usaha tani, sehingga mengalami peningkatkan usaha tani 

masyarakat petani dari tahun 2012 dengan jumlah produksi 549,23 ton menjadi  

588,84 ton dengan luas lahan 100 ha. Dengan adanya produktivitas yang tinggi 
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tentunya ada peningkatan pendapatan pada petani. Tinggi rendahnya pendapatan 

petani yang diterima ditentukan oleh produksi, harga jual dan biaya produksi 

usahatanianya. Selain bercocok tanam padi, petani di Mangun Sari juga berternak 

ikan sebagai bagian dari kegiatan penyuluhan, juga berdampak pada peningkatan 

pendapatan petani. 

 


