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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah populasi penduduk Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun.

BPS (2016) menyatakan bahwa, selama periode waktu tahun 2000-2010 jumlah

penduduk Indonesia meningkat adalah sebesar 15,21% atau sebesar 1,52% per

tahun. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2000, jumlah

penduduk Indonesia tercatat sebanyak 206.264.595 jiwa, sedangkan pada tahun

2010 meningkat sebanyak 31.376.731 sehingga menjadi 237.641.326 jiwa. Pada

satu sisi, peningkatan jumlah penduduk yang semakin pesat menunjukkan hal

yang positif, karena peningkatan jumlah penduduk adalah merupakan indikator

adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang semakin baik, tingkat

pendidikan masyarakat yang semakin maju, serta jumlah penduduk usia produktif

yang semakin banyak. Namun demikian, di sisi lain peningkatan jumlah penduduk

yang semakin pesat adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi semua pihak,

karena jumlah penduduk yang semakin meningkat, berarti kebutuhan panganpun

juga meningkat.

Salah satu sektor dalam pembangunan yang mempunyai peran penting

dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang semakin meningkat adalah

sektor pertanian. Sektor ini mendapat tugas untuk mengusahakan produksi

pertanian dari dalam negeri, dan peningkatan produksi pangan nasional. Hakim

Kurniawan (2015) dalam artikelnya yang berjudul ‘Upaya Khusus (Upsus)

Swasembada Pangan 2015-2017’ menyebutkan bahwa, pemerintah Presiden
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Jokowi sangat bertekad untuk mensukseskan kedaulatan pangan dalam 3 tahun

ini, yaitu pada tahun 2017. Untuk mencapai target tersebut, segala strategi dan

upaya dilakukan untuk peningkatan luas tanam dan produktivitas di daerah-daerah

sentra produksi pangan. Operasioanalisasi pencapaian target di lapangan benar-

benar dilaksanakan secara all in untuk mensukseskan program yaitu dengan

penyediaan dana, pengerahan tenaga, perbaikan jaringan irigasi yang rusak,

bantuan pupuk, ketersedian benih unggul yang tepat (jenis/varietas, jumlah,

tempat, waktu, mutu, harga), bantuan traktor dan alsintan lainnya yang

mendukung persiapan, panen dan pasca panen termasuk kepastian pemasarannya.

Seiring dengan program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan,

pemerintah juga mendorong terbentuknya kelembagaan petani sebagai wadah

yang memiliki peran penting guna mensukseskan program tersebut. Hal tersebut

dapat dimengerti karena pemerintah menyadari bahwa, program-program dan

berbagai bantuan dari pemerintah hanya dapat berjalan secara efektif dan efisien

jika disalurkan melalui sebuah kelembagaan petani.

Kelembagaan yang mendukung secara langsung terhadap sistem usaha

pertanian adalah Gabungan kelompoktani, Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan

Kelompoktani. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor

93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Nelayan

menyebutkan bahwa, kelompoktani adalah kumpulan petani yang tumbuh

berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam

memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan

produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya dalam Surat
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Keputusan Menteri Pertanian tersebut juga disebutkan bahwa, peran kelompoktani

adalah sebagai kelas belajar, unit produksi usahatani, dan wahana kerjasama

antara anggota kelompok.

Kelompoktani sebagai kelas belajar diharapkan memiliki peran penting

dalam kaitannya dengan distribusi sumber informasi dan teknologi yang

diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik antar sesama petani, maupun

antara petani dengan instansi pembina atau pihak-pihak lain. Sebagai unit

usahatani, kelompoktani diharapkan dapat berperan untuk mengambil keputusan

yang tepat dalam menentukan pola usahatani yang menguntungkan berdasarkan

teknologi terapan.

Sebagai wahana kerjasama antar anggota, kelompoktani diharapkan dapat

mengembangkan kader kepemimpinan di kalangan para anggota kelompok

dengan jalan memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk

mengembangkan keterampilannya di bidang tertentu sehingga berperan sebagai

agen teknologi. Dengan tiga peran tersebut diharapkan penerapan dan adopsi

berbagai teknologi pertanian dapat dilakukan secara terencana, terorganisir, dan

terpadu sehingga produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani semakin

meningkat yang pada akhirnya swasembada pangan, khususnya swasembada padi

atau beras dapat tercapai sesuai dengan program yang telah dicanangkan oleh

pemerintah.

Menurut Hakim Kurniawan (2015), untuk mencapai kedaulatan pangan,

khususnya padi atau beras dalam 3 tahun pemerintah mencanangkan program

upaya khusus yang dilaksanakan serentak di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu
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Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi memiliki potensi yang besar bagi pengembangan budidaya

padi, salah satunya adalah di Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi

sebagai salah satu penyangga penyediaan beras Jambi memperoleh target

peningkatan produksi sebanyak 27.687 ton beras pada tahun 2017. Untuk

mencapai target tersebut Dinas Pertanian Provinsi Jambi, dan Pemerintah

Kabupaten Muaro Jambi pada khususnya mencanangkan program Gerakan Tanam

Serentak (GERTAK). Program gerakan tanaman serentak ini mengadopsi model

pengelolaan tanaman terpadu, dan salah satu kecamatan yang menjadi pusat

penerapan program gerakan tanam serentak padi sawah di Kabupaten Muaro

Jambi adalah Kecamatan Sekernan.

Kecamatan Sekernan memiliki luas padi sawah sebesar 945 ha dengan

total produksi pada tahun 2015 sebesar 3.882 ton. Luas lahan produksi padi sawah

tersebut tersebar pada 15 desa atau kelurahan, yaitu Desa Berembang, Desa Bukit

Baling, Desa Gerunggung, Desa Kedotan, Desa Keranggan, Desa Pematang Pulai,

Desa Pulau Kayu Aro, Desa Rantau Majo, Desa Sekernan, Desa Suak Putat, Desa

Suko Awin Jaya, Desa Tanjung Lanjut, Desa Tantan, Desa Tunas Baru, dan Tunas

Mudo.

Berikut ini adalah data luas lahan, produksi, dan produktivitas padi sawah

tiap-tiap desa/kelurahan di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi pada

tahun 2015.
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Tabel 1. Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah Tiap-tiap
Desa/Kelurahan di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

No Desa/Kelurahan
Luas Lahan

(Ha)
Produksi

(Ton)
Produktivitas

(Ton/Ha)
1. Berembang 50 287 5,74
2. Bukit Baling 39 149 3,82
3. Gerunggung 50 171 3,42
4. Kedotan 39 109 2,79
5. Keranggan 67 217 3,24
6. Pematang Pulai 150 1.127 7,51
7. Pulau Kayu Aro 55 201 3,65
8. Rantau Majo 60 284 4,73
9. Sekernan 84 249 2,96

10. Suak Putat 44 161 3,66
11. Suko Awin Jaya 51 154 3,02
12. Tanjung Lanjut 42 108 2,57
13. Tantan 64 201 3,14
14. Tunas Baru 96 298 3,10
15. Tunas Mudo 54 166 3,07

Jumlah 945 3.882
Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2015

Berdasarkan data dalam tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah

produksi tertinggi padi sawah di Kecamatan Sekernan adalah Desa Pematang

Pulai, yaitu sebesar 1.127 ton dengan luas lahan mencapai 150 ha. Selain itu

jumlah produksi padi sawah Desa Pematang Pulai juga terus mengalami

peningkatan. Menurut Laporan Dinas Pertanian Kecamatan Pada tahun 2010

produksi padi sawah di Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan adalah sebesar

947 ton, kemudian meningkat menjadi 1.013 ton pada tahun 2011, tetapi

mengalami penurunan menjadi 812 ton pada tahun 2012. Produksi meningkat

dengan tajam pada tahun 2014 menjadi 1.115 ton, dan terus meningkat pada tahun

2015 menjadi 1.127 ton. Produksi dan produktivitas padi sawah meningkat secara

drastis sejak tahun 2014 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2015.
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Peningkatan tersebut tidak lain disebabkan oleh penerapan teknologi yang

dikelola dalam bentuk kelompoktani.

Pengelolaan tanaman terpadu sebagai model usahatani pertanian mulai

diterapkan sejak pemerintah mendorong petani padi sawah Desa Pematang Pulai

untuk membentuk kelompok. Pembentukan kelompoktani di Desa Pematang Pulai

Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dilakukan pada pertengahan tahun

2013, sedangkan penerapan teknologi yang dikemas melalui pengelolaan tanaman

terpadu baru dilaksanakan pada musim tanam tahun 2014. Pembentukan

kelompok menyebabkan pengelolaan padi sawah menjadi lebih terorganisir,

terencana dan terarah, sehingga saat ini Desa Pematang Pulai telah ditetapkan

sebagai sentra penghasil beras Kecamatan Sekernan.

Tabel 2. Komponen Teknologi Padi Sawah Desa Pematang Pulai
Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Sesuai Anjuran
PPL

No Komponen Teknologi Bentuk Teknologi
1. Varietas unggul Varietas Unggul ( IR64, Ciherang, dan Memberamo)
2. Benih bermutu Benih bersertifikat dan vigor tinggi
3. Bibit muda Bibit muda < 21 HSS
4. Sistem tanam Tanam Jajar Legowo 4:1
5. Pemupukan N Berdasarkan BWD
6. Pemupukan P dan K Berdasarkan PUTS (100 kg Sp-36/ha, 100 kg KCl/ha)
7. Pupuk organik Kompos-Jerami 5 ton/ha
8. Sistem pengairan Pengairan berselang
9. Pengendalian gulma Gasrok
10. Pengendalian hama dan

penyakit terpadu
Pola tanam teratur dan waktu tanam serempak, saponin

dan rerak 20-50 kg/ha
11. Penanganan panen Pemotongan dengan sabit gerigi, panen beregu,

perontokan dengan alat perontok
Sumber: Penyuluh Pertanian Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016

Sebagai sentra penghasil padi sawah Kecamatan Sekernan, telah terbentuk

80 Kelompoktani, yang tersebar di 16 Desa. Sementara itu, khusus untuk  Desa

Pematang Pulai telah terbentuk tiga kelompoktani. Tiga kelompoktani aktif
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mengelola lahan pertanian seluas 150 hektar dengan kapasitas produksi pada

tahun 2015 sebesar 1.127 ton. Berikut ini adalah data luas lahan, produksi, dan

produktivitas kelompoktani padi sawah di Desa Pematang Pulai Kecamatan

Sekernan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2015.

Tabel 3. Data Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Kelompoktani
Padi Sawah di Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015

No Nama Kelompoktani
Jumlah
Anggota

Luas Lahan
Garapan (Ha)

Produksi
(Ton)/Tahun

Produktivitas
(Ton/Ha)

1. Usaha Sepakat 40 49.6 327 7,50
2. Pematang Kepayang 42 49.9 428 8,58
3. Mekar Sari 42 49.9 372 7,46

Jumlah 124 150 1.127
Sumber: Kantor Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, 2016
Keterangan : *) Kelompoktani dengan status pasif

Data yang disajikan dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa rata-rata

produktivitas padi sawah di Desa Pematang Pulai cukup seragam, kisaran antara

satu kelompok dengan kelompok lain tidak terlalu jauh. Namun demikian, hasil

wawancara dengan Bapak Kapawi, selaku Ketua Kelompoktani Usaha Sepakat

menyebutkan bahwa produktivitas tertinggi yang dicapai oleh anggota

kelompoktani yang dipimpinnya adalah sebesar 9,3 ton/ha, sedangkan

produktivitas terendah adalah sebesar 3,87 ton/ha. Demikian juga penjelasan yang

diberikan oleh Ibu Lili selaku Ketua Kelompoktani Mekar Sari yang menyatakan

bahwa bahwa produktivitas tertinggi yang dicapai oleh anggota kelompoktani

yang dipimpinnya adalah sebesar 8,6 ton/ha, sedangkan produktivitas terendah

adalah sebesar 4,05 ton/ha.

Sesuai dengan penjelasan data di atas, maka dapat dipahami bahwa

produktivitas padi sawah di Desa Pematang Pulai belum merata, atau dengan
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kalimat lain dapat dinyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan produktivitas

antara satu petani dengan petani yang lainnya. Hal tersebut terkait dengan

penerapan teknologi yang tepat dan benar, sehingga perlu adanya peran lebih

besar dari kelompok dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan

produksi dan produktivitas padi sawah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji

masalah dengan judul “Peran Kelompoktani dalam Penerapan Teknologi Padi

Sawah di Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro

Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Gerakan peningkatan produksi beras nasional merupakan salah satu upaya

yang terkoordinir untuk membangun pertanian tangguh dengan memasyarakatkan

teknologi dan inovasi baru melalui penerapan teknologi pertanian padi, dimana

salah satunya adalah model pengelolaan tanaman terpadu. Dengan penerapan

pengelolaan tanaman terpadu diharapkan kebutuhan pangan nasional dapat

terpenuhi, pendapatan petani meningkat dan usaha pertanian padi dapat

terlanjutkan.

Penerapan teknologi pertanian memerlukan keterlibatan petani, sehingga

peran dari kelompoktani sangat menentukan dalam aplikasi atau penerapan

teknologi secara tepat dan benar. Penerapan teknologi pada kenyataannnya tidak

sama cepatnya bagi setiap petani atau kelompoktani, ada petani yang cepat

menerima dan ada yang lambat. Untuk mengadopsi suatu teknologi memerlukan

jangka waktu tertentu, hal ini dipengaruhi oleh sifat inovasi, tipe keputusan
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inovasi, saluran komunikasi, sistem sosial, usaha agen pembaharu dan juga

kemampuan petani sendiri (kondisi sosial ekonomi petani). Petani mempunyai

kondisi sosial ekonomi yang beragam di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga

tingkat penerapannya juga berbeda-beda.

Penjelasan tersebut dikuatkan dengan data yang menunjukkan bahwa rata-

rata produktivitas padi sawah di Desa Pematang Pulai cukup seragam, kisaran

antara satu kelompok dengan kelompok lain tidak terlalu jauh. Namun demikian,

produktivitas tertinggi yang dicapai adalah sebesar 9,3 ton/ha, sedangkan

produktivitas terendah adalah sebesar 3,87 ton/ha. Dengan demikian dapat

dipahami bahwa masih terdapat kesenjangan produktivitas antara satu petani

dengan petani yang lain, dan kondisi ini merupakan indikasi adanya ketimpangan

dalam penerapan tenologi yang dikelola oleh kelompoktani. Untuk itu perlu

adanya kajian yang mendalam mengenai peran kelompoktani dalam penerapan

teknologi padi sawah di Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan Kabupaten

Muaro Jambi.

Dari uraian di atas maka rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kelompoktani padi sawah di Desa Pematang Pulai

Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?

2. Bagaimana penerapan teknologi padi sawah di Desa Pematang Pulai

Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?

3. Bagaimana hubungan peran kelompoktani dengan penerapan teknologi padi

sawah di Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro

Jambi?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran kelompoktani padi sawah di Desa Pematang Pulai

Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

2. Mengetahui penerapan teknologi padi sawah di Desa Pematang Pulai

Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

3. Menganalisis hubungan peran kelompoktani dengan penerapan teknologi

padi sawah di Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro

Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manafat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hasil penelitian ini merupakan informasi yang dapat

dijadikan sebagai dasar acuan untuk mengembangkan pemberdayaan petani

melalui konsep kelompoktani, sehingga penerapan teknologi dapat berjalan

lebih efektif dan efisien.

2. Bagi kelompoktani hasil penelitian ini merupakan informasi yang dapat

digunakan untuk lebih mengembangkan dan memberdayakan anggota-

anggotanya.

3. Bagi petani, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk

melakukan berbagai perbaikan dalam penerapan teknologi budidaya padi

sawah, sehingga hasilnya akan semakin optimal.
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4. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan

referensi, khususnya bagi peneliti yang mengkaji masalah yang sama atau

hampir sama.


