
V. PEMBAHASAN 

5.1. Risiko Pertanian 

Pada usaha tani seperti padi, ada beberapa risiko yang dapat terjadi. Berbagai 

jenis risiko di sektor pertanian memiliki kekhasan tertentu dan perlu mendapat 

perlindungan. Risiko pertanian yaitu meliputi risiko produksi, risiko harga dan 

pasar, risiko usaha dan finansial, risiko teknologi, risiko sosial dan hukum, risiko 

kerusakan, dan risiko faktor manusia. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya 

menemukan beberapa risiko saja.  

5.1.1. Risiko Produksi 

Ada beberapa hal yang menyebabkan turunnya jumlah produksi. Risiko 

produksi terjadi karena variasi hasil akibat berbagai faktor yang sulit diduga, 

seperti cuaca, penyakit, hama, variasi genetik, dan waktu pelaksanaan kegiatan 

(Tjeppy, 2007). Pertanian sangatlah bergantung pada kondisi alam, jika tanaman 

ditanam pada musim yang cocok maka akan memperoleh hasil yang maksimal. 

Ketika kondisi alam mendukung maka hasil panen sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Pada musim kemarau, sering kali pasokan air berkurang sehingga kebutuhan 

untuk tanaman semakin berkurang juga. Hal ini akan menyebabkan kekeringan 

pada lahan sawah. Dari aspek hidrometeorologi kekeringan timbul dan disebabkan 

oleh berkurangnya curah hujan selama periode tertentu. Dari aspek pertanian, 

dinyatakan kekeringan jika lengas tanah berkurang sehingga tanaman kekurangan 

air. Lengas tanah (soil moisture) merupakan parameter yang menentukan potensi 

produksi tanaman. Ketersediaan lengas tanah juga erat kaitannya dengan tingkat 

kesuburan tanah. Secara hidrologi kekeringan ditandai dengan berkurangnya air 

pada sungai, waduk dan danau (Nalbantis et al., 2008). 

Ketika lahan sawah kering maka tanaman tidak akan tumbuh maksimal dan 

bisa saja mati. Terkadang jika lahan kering maka akan mengakibatkan datangnya 

hama tikus. Tikus merusak tanaman dengan cara mengerat batang dan memakan 

biji padi hingga habis, sehingga hanyalah sedikit yang bisa dipanen jika terserang 

hama ini. 

Dimusim penghujan pasokan air sangatlah banyak, lahan mendapat aliran 

air dari sumber air dan juga dari hujan. Hal ini akan mengakibatkan lahan sawah 



menjadi penuh tergenang air dan tanaman dapat roboh. Ada beberapa hama yang 

datang pada musim penghujan, seperti wereng, penggerek batang, dan blas akan 

menyerang tanaman padi. Secara umum menurut BBPTP (2016) pada musim 

hujan hama maupun penyakit berkembang lebih pesat dan mengakibatkan 

kerusakan tanaman lebih parah. Sumber OPT dari musim sebelumnya 

berkembang dengan intensitas yang tinggi, hal ini diduga karena terjadi anomali 

iklim yang ditunjukkan dengan musim kemarau basah. Dengan kondisi cuaca 

yang sudah tidak normal ini, akan secara langsung berdampak pada perubahan 

perilaku organisme yang berkembang di tanaman padi. 

 

5.1.2. Risiko Harga 

Risiko harga biasanya dikaitkan dengan keragaman dan ketidaktentuan 

harga yang diterima petani dan yang harus dibayarkan untuk input produksi. 

Petani selalu menerima harga jual beras Rp 7.500-Rp 9.500, sedangkan harga 

gabah kering panen (GKP) Rp 4.757 per kilogram (BPS, 2018) . Jika dihitung dari 

input dan output produksi maka tidak seimbang, biaya yang harus dikeluarkan 

untuk kebutuhan bertani lebih banyak daripada hasil yang dapat dipanen petani. 

Ketika persedian beras melimpah maka harga beras akan turun dan juga 

sebaliknya pada saat terjadi kelangkaan beras maka harga beras akan naik  

Adanya ketidakstabilan harga akan mengakibatkan kecurangan antar 

pedagang maupun petani. Hal ini beresiko memunculkan adanya pencampuran 

beras berkualitas tinggi dengan beras berkualitas rendah demi menghindari 

kerugian. Belum lagi di tingkat pedagang saat distribusi beras. Pada saat terjadi 

kelangkaan beras, harga akan cenderung tinggi dan ini justru akan mengakibatkan 

beras tidak laku karena pembeli tidak dapat membeli dengan harga yang tinggi. 

Pada saat harga beras murah, petani akan cenderung menimbun beras. Mereka 

tidak akan menjual hasilnya karena dianggap rugi.  

 

5.1.3.  Risiko Teknologi 

Pada jaman sekarang aplikasi teknologi pertanian sangatlah penting 

dikarenakan keberadaan teknologi yang sudah sedemikian besar pengaruhnya 

terhadap kesuksesan sebuah pertanian dilihat dari segi kualitas dan kuantitas 



produksi yang dihasilkan serta teknologi ini dapat berlangsung dalam jangka yang 

lama atau tidak. Kelambanan petani dalam menerima informasi baru juga dapat 

mempengaruhi adanya pembaruan-pembaruan yang dianggap lebih 

mengguntungkan.  

Menurut Hernanto (1991) untuk memperkenalkan suatu teknologi baru pada 

suatu usahatani ada 4 faktor yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Secara teknis dapat dilaksanakan 

2. Secara ekonomi menguntungkan 

3. Secara sosial dapat diterima 

4. Sesuai dengan peraturan pemerintah 

Petani akan menerapkan teknologi-teknologi baru jika teknologi tersebut sesuai 

dengan lingkungan fisik daerah setempat. Teknologi yang tidak rumit akan dapat 

diterima oleh masyarakat karena mudah diterapkan. Petani akan menggunakan 

teknologi ini jika dapat menghemat tenaga dan waktu karena mengingat pekerjaan 

lain selain berpetani. Teknologi yang tidak memelurkan biaya yang besar dan 

menguntungkan akan mudah diterapkan oleh petani.  

 

5.1.4. Risiko Sosial dan Hukum 

Sesuai dengan yang ada di Surat Keputusan Menperindag No. 

70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk 

Sektor Pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sangat 

diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat 

yaitu : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Untuk membantu petani 

dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau, Pemerintah 

memandang perlu menyediakan subsidi pupuk. 

Dengan adanya keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk, 

maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi usaha pertanian yang meliputi 

Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat.  Dan untuk 

menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran 

pupuk bersubsidi perlu ditetapkan. Subsidi pupuk diberikan satu tahun tiga kali, 

sesuai dengan jadwal tanam. Sedangkan untuk benih periodenya tidak menentu. 

Hal ini merupakan pengaruh dari adanya pembatas subsidi, ada kalangan tertentu 



yang memanfaatkan kondisi ini. Adanya penimbunan pupuk bersubsidi 

merupakan salah satu akibat adanya pembatasan, sehingga pupuk yang harusnya 

sampai ditangan petani kini menjadi tidak jelas dimana.  

Menurut Djohanputro (2008) risiko pertanian termasuk kedalam risiko 

spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang memberikan kemungkinan untung 

(gain) atau rugi (loss) atau tidak untung dan tidak rugi (break even). Risiko 

Spekulatif disebut juga risiko dinamis (dynamic risk).  

 

5.2. Cara Mengatasi Risiko Pertanian  

5.2.1. Risiko Produksi 

Sesuai dengan Balitbangtan (2003) bahwa untuk mengatasi adanya 

kekeringan, sangat direkomendasikan suatu teknologi penyedia air yaitu embung. 

Embung adalah kolam besar seperti waduk yang diharapkan dapat terus 

mengeluarkan air dimusim kemarau. Risiko produksi yang disebabkan karena 

adanya kekeringan dapat sedikit diatasi dengan pembangunan embung. Namun 

embung tidak bisa menjangkau lahan yang daerahnya lebih tinggi dari embung. 

Sehingga untuk lahan yang diatas embung harus dikeringkan untuk ditanam 

tanaman kering seperti jagung, aneka sayur yang cocok dilahan dataran rendah, 

tembakau. Namun untuk mengatasi adanya penghujan yang berkepanjangan, 

petani harus menanam padi dengan varietas unggul. Varietas unggul mempunyai 

kelebihan tahan terhadap kondisi cuaca penghujan yang banyak air.  

Ketika musim penghujan dan kemarau selalu ada hama datang, petani 

mengurangi hama dengan penyemrotan pestisida yang sesuai dengan dosis yang 

disarankan, karena jika berlebihan maka akan merusak tanaman dan juga unsur 

tanah. Untuk mengurangi adanya populasi tikus, petani mulai serempak menebar 

racun diareal pinggir sawah, terkadang melakukan gropyokan. Namun untuk 

menebar racun biasanya dilakukan oleh petani yang mempunyai lahan jauh dari 

perumahan, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya ayam tetangga yang ikut 

makan perangkap. 

Hal utama yang harus diminimalisir yaitu hama terlebih dahulu baru 

penangan dengan pembuatan embung, karena dengan bagaimanapun juga hama 

ini yang akan sangat menurunkan hasil produksi petani. Menurut BBPTP (2017) 



pestisida merupakan semua zat kimia atau bahan lain serta jazad renik dan virus 

yang digunkan untuk pengendalian atau mencegah hama atau penyakit yang 

merusak tanaman, bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian. Penggunaan 

pestisida merupakan pilihan utama petani karena dampaknya bisa menekan 

serangan OPT. Penggunaan pestisida harus memperhatikan beberapa faktor: 

1. Tepat sasaran, yaitu sasarannya untuk hama wereng, blas, tikus, penggerek 

batang. 

2. Tepat jenis seperti untuk wereng menggunakan insektisida dan tikus 

menggunakan  rodentisida. 

3. Tepat waktu dengan melihat keadaan sekitar, hindari pada saat hujan, angin, 

dan cuaca panas terik, serta dilakukan pengulangan yang sesuai. 

4. Tepat dosis dengan memperhatikan seberapa pestisida yang dibutuhkan dalam 

luas lahan tersebut. 

Cara menangani risiko produksi, menurut Said (2001) termasuk kedalam 

menahan risiko atau memikul karena pengeluaran untuk membeli racun OPT 

dimasukkan ke dalam biaya operasinal.  

5.2.2. Risiko Harga 

Terjadinya ketidakstabilan harga membuat keresahan petani maupun 

pembeli beras. Ketika harga beras murah petani tidak akan menjual hasil 

panennya, hal ini mengakibatkan persediaan beras dipenjual menjadi berkurang. 

Begitu juga pada saat harga beras mahal maka hanya ada beberapa orang saja 

yang mau membeli. Salah satu cara untuk menstabilkan adanya persediaan beras 

yaitu dengan adanya bulog. Jika persediaan beras selalu ada maka harga tidak 

akan naik ataupun turun.  

Camput tangan pemerintah dalam ekonomi tentang beras antara lain 

dilakukan melalui lembaga pangan yang bertugas melaksanakan kebijakan 

pemerintah yang menyangkut aspek pra produksi, proses produksi, serta pasca 

produksi. Salah satu lembaga pangan yang diberi tugas pemerintah untuk 

menangani masalah ini adalah Badan Urusan Logistik (Bulog). Bulog dibentuk 

untuk mengendalikan stabilitas harga dan penyediaan bahan pokok, terutama pada 

tingkat konsumen (Saifullah, 2001).  



Petani mempunyai cara untuk mensiasati ketika terjadi fluktuasi harga. 

Sudah ada beberapa petani yang mulai melakukan penanaman tanaman dengan 

beda komoditas. Contohnya menanam padi dan menanam sayuran, selain itu 

petani juga sudah mulai melakukan pemaksimalan dalam mengelola tanaman 

keras seperti pohon sengon.  

Adanya penanaman komoditas lain ini akan membantu menaikkan 

pendapatan petani. Ketika harga beras maupun gabah mengalami penuruna maka 

petani tidak perlu khawatir karena masih mempunya komoditas lain yang bisa 

dijual untuk kebutuhan mendatang maupun untuk kebutuhan sehai-hari. Cara 

menangani risiko harga, menurut Said (2001) termasuk kedalam mencegah dan 

mengendalikan risiko karena petani menanam komoditas lain untuk menambah 

pendapatan ketika terjadi risiko harga.  

 

5.2.3. Risiko Teknologi 

Adopsi menurut Delmer Nagy (2010) dalam konteks penggunaan teknologi 

baru oleh organisasi adalah organisasi melakukan pembelian dan menerapkan 

teknologi baru tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa adopsi adalah serangkaian 

tahapan, kesadaran, niat individu yang sampai pada tindakan menerima suatu objek 

dan menggunakan teknologi tersebut.  

Penyediaaan alat maupun barang selalu diperhitungkan manfaatnya. 

Teknologi ini dapat digunakan secara efektif dan efisien atau tidak disemua daerah 

dan dapat digunakan oleh semua petani atau tidak. Selain itu teknologi ini dapat 

berlangsung dalam jangka yang lama atau tidak. Masyarakat juga susah dalam 

pengambilan keputusan untuk mengadopsi teknologi baru ini. 

Untuk menghindari dari adanya kerugian dalam mengadopsi teknologi baru, 

petani harus mengetahui spesifikasi teknologi itu seperti apa. Diadakannya 

pendidikan khusus yang terkait dengan teknologi baru dapat memudahkan petani 

dalam pengambilan keputusan, mereka sudah mempunyai pengalaman dalam 

penggunaan teknologi baru dan hanya menyesuaikan saja. Hal ini dilakukan agar 

teknologi yang diadopsi benar-benar menguntungkan dalam jangka waktu yang 

lama. Cara menangani risiko teknologi, menurut Said (2001) termasuk kedalam 



menghindar risiko, jadi petani lebih baik tidak menggunakan teknologi tersebut 

dari pada teknologi yang diadopsi tidak ada manfaatnya.  

 

5.2.4. Risiko Sosial dan Hukum 

Adanya pembatasan subsidi dan penyimpangan akan mengakibatkan 

ketidakpastian adanya subsidi pupuk maupun benih. Hal ini akan mempengaruhi 

banyaknya pengeluaran petani jika tidak ada subsidi dalam satu kali tanam.  

Ketika subsidi benih dan pupuk terjadi pembatasan, maka solusi yang bisa 

ditempuh yaitu petani harus mengeluarkan biaya dari tabungan sendiri. Petani 

mempunyai pekerjaan lain selain bertani sehingga penghasilannya dapat 

membantu berlangsungnya usahatani. Adanya PUAP di tingkat desa dapat 

dimanfaat petani dalam memperoleh modal. Pemerintah menyediakan modal 

untuk petani-petani yang perekonomiannya kurang, namun ketika meminjam 

petani mempunyai kewajiban dalam melunasi sesuai dengan kesepakan yang ada.  

Cara menangani risiko sosial dan hukum, menurut Said (2001) termasuk kedalam 

memindahkan risiko. Petani akan menggunakan PUAP yang pembayaran 

dilakakukan ketika masa panen.  

 

5.3. Persepsi Petani Tentang Masa Depan 

Saat ini tidak banyak petani yang berfikir akan masa depan yang akan dituju 

dalam mengelola pertanian. Petani hanya terfokus pada pertanian saat ini, adanya 

inovasi yang baru dapat membantu terlaksanakannya pertanian yang 

menguntungkan.  Namun sudah ada beberapa petani yg mulai memikirkan hal ini, 

seperti: 

1. Produksi meningkat 

Meningkatnya produksi merupakan keinginan semua petani yang menjadi 

sample peneliti. Ketika petani memperoleh hasil yang maksimal maka kebutuhan 

hidup petani dapat tercukupi. Petani mulai tekun dalam merawat dengan cara 

mengurangi adanya populasi hama yang sampai saat ini tetap menjadi keluhan 

para petani dan mencoba menaikkan hasilnya dengan cara penanaman dengan 

sistem jajarlegowo. Sistem jajarlegowo adalah suatu rekayasa teknologi untuk 

mendapatkan populasi tanaman lebih dari 160.000 per hektar. Penerapan 



jajarlegowo selain meningkatkan populasi pertanaman tetapi juga mampu 

berfotosintesis dengan baik karena terdapat lorong-lorong sehingga sinar matahari 

dapat masuk ke tanaman (BBPTP, 2016). 

  

2. Menambah luas lahan untuk hidroponik 

Lahan baru dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman dengan komoditas 

yang lain. Jika tanaman padi mengalami penurunan pendapatan maka masih ada 

komoditas lain yang bisa menutup kekurangan. Salah satunya yaitu menanam 

sayuran yang kuat pada suhu dataran rendah. 

Hidroponik merupakan lahan budidaya tanpa menggunakan media tanam 

tanah namun menggunakan media tanam air. Hidroponik lebih sering dibuat untuk 

budidaya sayur. Hidroponik sangat cocok dilakukan pada daerah yang sempit atau 

minimnya lahan tanah. Jika tanah semakin sempit maka tempat tumbuh tanaman 

sangat terbatas dan salah satu alternatif untuk berusahatani yaitu hidroponik. 

Hidroponik dapat dilakukan diteras rumah, samping rumah, maupun diatas rumah 

tanpa membutuhkan lahan yang luas.  

 

3. Usaha ternak lele, ayam, sapi, kambing 

Dalam pertanian jika hanya berkutat dengan tanam padi pastinya tidak 

akan ada  kreativitas yang muncul. Beberapa petani mempunyai keinginan bahwa  

dengan terjun didunia peternakan dan perikanan mereka dapat menikmati hasil 

yang menguntungkan. Petani menganggap bahwa pendapatan dari berternak lebih 

menguntungkan dari pada bertani padi. 

 

4. Ingin pemerintah memperhatikan nasib petani 

Di era yang semakin modern ini banyak generasi muda yang lebih memilih 

untuk kerja di pabrik yang berangkat pagi pulang petang namun mempunyai gaji 

yang jelas dari pada bertani yang kotor dan hasilnya pun belum jelas. Pemuda 

beranggapan bahwa dengan bertani bukan hal yang menjanjikan untuk masa 

depan.  

Jika akses dan investasi lebih spesifik dibidang agribisnis dan adanya 

dorongan ekonomi yang bersaing maka para pemuda pun siap untuk bekerja di 



sektor tersebut. Apalagi dengan kondisi pengangguran yang cukup besar, mereka 

tidak akan berdiam diri manganggur kalau kesempatan kerja di sektor pertanian 

terbuka. Karena itulah ada baiknya dibuat dan dikembangkan kebijakan pelatihan 

bisnis, pendanaan (kredit modal), teknologi, dan pasar bagi para pemuda yang 

akan berusaha dalam pengembangan produk dalam sektor pertanian bernilai 

ekonomi tinggi walau dengan luas lahan yang relatif tidak luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


