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ABSTRAK

Kegiatan pembakaran lahan di wilayah pasang surut terjadi pada saat
pembukaan lahan cadangan di sekitar lokasi transmigrasi. Hal ini dilakukan untuk
memperluas areal tanam sebagai upaya menambah hasil usahatani. Aktivitas
pembakaran tersebut dapat dihindari jika petani sebagai bagian yang sering terlupakan
selama ini lebih diberdayakan dalam mencukupi kebutuhan minimum hidupnya.
Pengembangan pertanian di lahan pasang surut merupakan perwujudan dari upaya
pemanfaatan potensi alam secara optimal berbasis pertanian pangan dan diharapkan
memberi sumbangan besar terhadap peningkatan produksi khususnya beras untuk
mencapai ketahanan pangan, disamping peningkatan kesejahteraan petani. Upaya yang
melibatkan langsung petani (memberdayakan) harus dimulai dengan menciptakan iklim
dan suasana yang kondusif, dan diikuti langkah-langkah nyata, menyangkut penyediaan
berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunity)
yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Tujuan kegiatan ini adalah
untuk: (i) meningkatkan produksi usahatani padi melalui penerapan teknologi spesifik
lokasi untuk lahan pasang surut, (ii) meningkatkan nilai tambah melalui perbaikan
budidaya tanaman padi dan penanganan panennya, (iii) memfasilitasi pembentukan
kelompok UPJA. Kegiatan ini mulai dilakukan pada tahun 2004 dan pada tahun 2005
dilanjutkan dengan pembinaan pada petani peserta di Desa Muara Telang Kecamatan
Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa.
keterampilan petani peserta menerapkan teknologi anjuran terkategori baik. Sedangkan
keterampilan bukan petani peserta terkategori cukup baik. Terjadi peningkatan produksi
padi dengan penerapan teknologi introduksi yang spesifik lokasi sekitar 52% dibanding
cara yang biasa dilakukan petani selama ini. Nilai MBCR dengan menerapkan teknologi
anjuran sebesar 1,6. yang artinya, setiap penambahan biaya sebesar Rp 1.000 akibat
penerapan teknologi anjuran, akan memberikan tambahan penerimaan sebesar Rp
1.600.Terbentuk Unit Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Jaya Bersama yang telah
dilengkapi dengan kepengurusannya. Dengan bantuan yang diberikan, lembaga ini telah
memperoleh hasil dari usaha perontokan padi dan pengolahan tanah. Dampak yang
dirasakan oleh petani dengan adanya kegiatan ini adalah adanya lebih cepatnya
pengolahan lahan yang dilakukan petani dengan adanya bantuan traktor tangan. Hal ini
juga dirasakan oleh petani bukan peserta kegiatan. Adanya peningkatan produksi akibat
penggunaan beberapa benih unggul padi pada kegiatan yang dilaksanakan, berpengaruh
pada terbukanya minat petani untuk menggunakan benih unggul. Hal ini tentunya akan
berdampak pada peningkatan produksi. Permasalahan yang masih dirasakan saat ini,
adalah masalah pengairan, yang terkait dengan pembuatan saluran-saluran air. Masalah
berikutnya adalah kualitas beras petani belum seperti yang diharapkan. Hal ini akibat
kondisi lapangan, dimana tidak tersedia tempat penjemuran di sekitar tempat tinggal
petani, sehingga diperlukan bantuan unit pengeringan gabah buatan, paling tidak
sebagai pionir untuk pengembangan pengering sejenis oleh masyarakat.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu sumber daya untuk memacu pertumbuhan produksi pertanian,

dimanfaatkannya lahan rawa pasang surut merupakan langkah yang strategis karena

jenis lahan ini mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi lahan produktif jika

dikelola dengan teknologi yang tepat dan teknologi untuk itu relatif tersedia

(Pasandaran dan Swastika, 1998). Namun dilaporkan bahwa Perkebunan dan

perladangan yang dikelola masyarakat juga merupakan areal yang mengalami

kebakaran dalam tahun 1977 di Kabupaten MUBA yang luasnya mencapai 615,50 Ha (

Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, 2003). Kegiatan pembakaran lahan di wilayah

pasang surut terjadi pada saat pembukaan lahan cadangan di sekitar lokasi transmigrasi.

Hal ini dilakukan untuk memperluas areal tanam sebagai upaya menambah hasil

usahatani. Sebenarnya aktivitas pembakaran tersebut dapat dihindari jika petani sebagai

bagian yang sering terlupakan selama ini lebih diberdayakan dalam mencukupi

kebutuhan minimum hidupnya.

Pengembangan pertanian di lahan pasang surut merupakan perwujudan dari

upaya pemanfaatan potensi alam secara optimal berbasis pertanian pangan dan

diharapkan memberi sumbangan besar terhadap peningkatan produksi khususnya beras

untuk mencapai ketahanan pangan, disamping peningkatan kesejahteraan petani

(Ananto et al ., 2000 a). Di Provinsi Sumatera Selatan, luas lahan pasang surut yang

potensial untuk pertanian sekitar 961.000 hektar, yang sudah direklamasi seluas 373.450

Ha dan 279.393 Ha sudah dimanfaatkan (Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum

Provinsi Sumatera Selatan, 1999). Namun demikian pemanfaatannya belum dilakukan

secara optimal karena adanya berbagai kendala biofisik, biologis dan sosial ekonomi

(Sugiarto, 1999; Abdurachman dan Suriadikarta, 2000), sehingga tingkat produksi yang

dihasilkan masih relatif rendah. Kurang tersedianya tenaga kerja pada saat tanam dan

panen yang secara bersamaan di antara petani tersebut menyebabkan diperlukannya alat

dan mesin pertanian (alsintan). Penggunaan alsintan bukan hanya untuk meningkatkan

luas garapan, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya

manusia dan lahan, menekan kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah produk

pertanian (Proyek Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Lahan Pasang Surut Sumsel,

1998). Hal ini sejalan dengan pendapat Manwan et al dalam Saenong et al (1998) yang

menyatakan bahwa untuk meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani, di
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samping penggunaan varietas unggul maka perlu pula rasionalisasi penggunaan input

lainnya, perbaikan kualitas, ketersediaan tenaga kerja baik dalam sistem produksi dan

pasca panen yang kesemuanya mempengaruhi pendapatan dan efisiensi produksi.

Upaya meningkatkan produktivitas usahatani dan pendapatan petani dengan

keterlibatan langsung petani (memberdayakan) harus dimulai dengan menciptakan iklim

dan suasana yang kondusif, dan diikuti langkah-langkah nyata, menyangkut penyediaan

berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunity)

yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasasmita, 1996).

1.2. Dasar Pertimbangan

Berdasarkan hasil survai awal (Participatory Rural Appraisal), dengan melihat

kondisi usahatani padi dan lingkungan setempat, juga sebagai hasil diskusi bersama

anggota kelompok tani, tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat terungkap

berbagai permasalahan dalam berusahatani padi yang terjadi di Desa Muara Telang.

Disadari bersama tidak semua permasalahan tersebut dapat diatasi dalam waktu

yang singkat. Namun dari sekian banyak peringkat permasalahan maka diputuskan

kegiatan yang perlu dilakukan dan dirasa mampu diatasi walaupun masih dalam

cakupan yang terbatas yaitu pengolahan tanah, introduksi benih unggul, pemupukan,

penanggulangan H/P secara terpadu dan perbaikan panen padi.

Di sebagian wilayah tranmigrasi lahan pasang surut Sumsel penggunaan traktor

tangan dan perontok padi telah berkembang dan ini ditunjukkan juga dengan

berkembangnya bengkel pembuatan alsintan.

Penggunaan alsintan untuk di Desa Muara Telang diharapkan akan besar

pengaruhnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi usahatani padi dengan

dukungan fasilitas wilayah transmigrasi sekitarnya yang sudah semakin berkembang.

Upaya introduksi alsintan diharapkan mampu untuk memberdayakan dan

menumbuhkembangkan usaha-usaha jasa alsintan di tingkat petani. Lebih lanjut upaya

ini diharapkan mampu sebagai pemicu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan

(entrupreuneurship) yang mandiri di bidang usaha jasa alsintan baik secara perorangan

maupun lembaga kelompok atau koperasi.
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1.3. Tujuan dan Luaran

a. Tujuan

1. Meningkatkan produksi usahatani padi melalui penerapan teknologi spesifik lokasi

untuk lahan pasang surut

2. Meningkatkan nilai tambah melalui perbaikan budidaya tanaman padi dan

penanganan panennya

3. Memfasilitasi pembentukan kelompok UPJA

b. Luaran

Perkiraan keluaran dari pengkajian model sistem usaha pertanian berbasis

komunitas lokal di lahan rawa pasang surut adalah :

1. Peningkatan produksi usahatani padi melalui penerapan teknologi spesifik lokasi

untuk lahan pasang surut

2. Peningkatan nilai tambah melalui perbaikan budidaya tanaman padi dan penanganan

panennya

3. Terbentuknya kelompok UPJA.
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II. METODOLOGI PENGKAJIAN

2.1. Pendekatan

Kegiatan ini pada intinya memberdayakan masyarakat dan menggali partisipasi

petani. Bantuan peralatan juga diberikan yang tentunya akan digulirkan ke kelompok

lain di masa mendatang. Bantuan tersebut berupa peralatan pengolahan tanah, panen

dan sarana produksi seperti pupuk dan pestisida. Untuk mempermudah penyampaian

teknologi yang akan diperbaiki maka pada kegiatan ini akan dilakukan demontrasi farm

(demfarm) dengan luasan 5 Ha yang dilakukan secara kerjasama dalam satu kelompok

tani. Teknologi usahatani padi yang akan diterapkan adalah : (1) Pengolahan tanah, (2)

penanaman serempak, (3) penerapan pemupukan dan ameliorasi, (4) pengendalian

organisme penggangu tanaman, seperti hama penyakit dan gulma, (5) penggunaan benih

unggul, (6) perbaikan penanganan panen.

Keterbatasan tenaga kerja menyebabkan pengolahan tanah selama ini dilakukan

kurang sempurna. Sehingga untuk mengatasinya maka akan dibantu dengan

penggunaan traktor tangan. Penanaman serempak dilakukan dengan tujuan untuk

memperkecil resiko kegagalan panen akibat berbagai serangan hama dan penyakit

secara eksplosif. Selain itu, dengan adanya penanaman secara serempak akan

memungkinkan untuk meningkatkan intensitas tanam. Daerah pasang surut yang langka

tenaga kerja, maka upaya penamanan serempak memerlukan dukungan alsintan, seperti

traktor, alat tanam, power thresher dan lain sebagainya, disamping pembinaan

kelompok tani untuk menggerakkan anggotanya.

Keragaman kesuburan tanah di lahan rawa pasang surut umumnya sangat tinggi

sehingga dosis pupuk yang diperlukan bervariasi tergantung pada tingkat kesuburan

tanahnya. Dosis pemupukan yang akan diaplikasikan didasarkan atas hasil analisa

tanah.

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara terpadu (PHT) mulai dengan

penggunaan varietas tahan, pemanfaatan musuh alami, penerapan teknik budidaya yang

baik sampai pada penggunaan pestisida secara bijaksana (Ananto et.al., 2000 b).

Sebagai contoh untuk pengendalian hama tikus dilakukan dengan sanitasi lingkungan,

penanaman serempak, gropyokan, umpan beracun, pengomposan dengan belerang dan

penggunaan bubu. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja pemberantasan

gulma pada tanaman dapat digunakan herbisida efektif dengan diikuti oleh kegiatan
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penyiangan secara manual.

Dari hasil pengujian lapang telah teridentifikasi beberapa varietas unggul

tanaman padi dan palawija yang beradaptasi baik di lahan rawa pasang surut (Suwarno

et al., 1992). Varietas unggul padi tersebut di antaranya adalah Cisanggarung, Cisadane,

IR42, Sei Lilin, Sei Lalan, Banyuasin dan Batanghari. Hasil padi varietas unggul ini

dapat mencapai 4-6 ton/ha.

Kegiatan panen dan pasca panen sangat menentukan mutu hasil produksi.

Selama ini sering dijumpai adanya tumpukan padi akibat terjadinya kelangkaan tenaga

kerja panen. Untuk meningkatkan kapasitas mutu perontokan pada kegiatan panen akan

dilakukan introduksi paket alat dan mesin panen berupa Power thresher.

2.2. Metode

2.2.1. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini mulai dilakukan pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 dilanjutkan

dengan pembinaan pada petani peserta di Desa Muara Telang Kecamatan Muara

Telang Kabupaten Banyuasin. Desa ini merupakan desa yang dihuni oleh penduduk asli

yang bukan transmigrasi dengan persawahan pasang surut.

2.2.2. Data yang dikumpulkan

(a) Komponen usahatani, antara lain :

 Realisasi areal tanam, luas panen, produksi dan produktivitas

 Penggunaan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida, dll)

 Penggunaan/curahan tenaga kerja

 Penerimaan dan pendapatan usahatani

(b) Kelembagaan penunjang :

 Perkembangan lembaga jasa alsintan (UPJA) untuk pengolahan tanah dan

penanganan panen.

2.2.3. Analisis Data

Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Untuk mengukur

tingkat efisiensi tambahan penggunan input produksi pada sistem usahatani introduksi

terhadap sistem usahatani petani setempat dapat diketahui dari nilai Marginal Benefit

Cost Ratio (MBCR) (Malian, 2002). Nilai tersebut dapat dihitung dengan rumus :
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TRTI - TRTP

MBCR = ------------------
TCTI - TCTP

Dimana

MBCR = Marginal Benefit Cost Ratio

TRTI = Total penerimaan dari usahatani yang menerapkan teknologi introduksi

TRTP = Total penerimaan dari usahatani yang menerapkan teknologi setempat

TCTI = Total biaya dari usahatani yang menerapkan teknologi introduksi

TCTP = Total biaya dari usahatani yang menerapkan teknologi setempat.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Teknologi Introduksi dan Penerapan oleh Petani

Untuk memperoleh hasil yang lebih baik dibanding cara yang sudah biasa
dilakukan petani maka kepada petani peserta kegiatan ini diberikan anjuran-anjuran
berupa teknologi introduksi sebagai berikut:

Tabel 1. Teknologi introduksi budidaya padi yang dianjurkan pada lahan sawah pasang
surut di Desa Muara Telang

No. Komponen Teknologi Introduksi
1. Persiapan dan

pengolahan lahan
 Penebasan secara manual
 Penyemprotan herbisida pra-tumbuh,
 Bajak, glebeg dan garu dengan menggunakan

handtraktor
2. Penanaman dan

penggunaan
benih

 Tanam pindah, bibit disemai
 Varietas : Fatmawati, Ciherang dan Widas dengan

volume 30 kg/ha
3. Pemupukan  Berdasarkan analisa tanah didapatkan dosis pupuk Urea

:
150 kg/ha, SP-36 : 100 kg/ha, KCl : 50 kg/ha

4. Pengendalian
OPT

 Pendekatan PHT, dengan penggunaan secara bijaksana
untuk pengendalian gulma dengan herbisida purna
tumbuh dan untuk pengendalian hama dengan
insektisida

5. Pengaturan air
(tata air mikro)

 Pembuatan saluran cacing/kuarter di petakan sawah

6. Panen  Perontokan dengan menggunakan power thresher.

Pada tahun-tahun sebelumnya, musim tanam adalah pada bulan Oktober-

Nopember (musim hujan). Tetapi karena musim kemarau yang panjang, sampai bulan

Oktober dan kondisi air pasang maupun air tanah masih asin, maka disepakati musim

tanam pada kegiatan ini dimulai pada Bulan Pebruari 2005.

Untuk dapat menerapkan teknologi anjuran dengan baik maka kepada petani

diberikan pelatihan dan pendampingan teknis. Telah dua kali diadakan pelatihan.

Pelatihan yang pertama diikuti oleh 20 orang peserta. Materi yang diberikan pada

pelatihan ini adalah:

1. Penggunaan dan perawatan traktor tangan

2. Penggunaan dan perawatan perontok padi

3. Budidaya padi di lahan pasang surut Sumatera Selatan

4. Catatan harian dan analisis usaha

5. Pemilihan alternatif pemecahan masalah
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6. Pengendalian Hama/Penyakit tumbuhan

Pelatihan yang kedua diikuti oleh 30 peserta. Materi yang diberikan adalah:

1. Pengelolaan air di petak petani untuk meningkatkanproduktivitas lahan pasang

surut

2. Penggerak, Pemeliharaan keselamatan kerja dalam operasional traktor tangan

3. Dinamika kelompok

Pendampingan terhadap petani dilakukan mulai dari persiapan lahan sampai

kegiatan pasca panen. Hal ini dapat dilakukan dengan keberadaan penyuluh pertanian

lapangan dan kesiapan serta dukungan penuh pemerintah desa setempat. Kegiatan

seperti ini diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi produksi (Partoharjono et

al., 1993), karena dilakukan di lahan petani dengan melibatkan peneliti, penyuluh dan

petani itu sendiri.

Keterampilan petani dalam menerapkan teknologi usahatani padi dinilai melalui

tindakan yang dilakukan petani tersebut dalam hal: (i) Persiapan dan pengolahan lahan;

(ii) Penggunaan benih dan penanaman; (iii) Pemupukan; (iv) Pengendalian organisme

pengganggu tanaman; (v) Pengaturan air (tata air mikro); (vi) Pemanenan dan pasca

panen. Kriteria-kriteria tersebut diberi skor 1, 2 dan 3 masing-masing untuk nilai

keterampilan yang kurang baik, cukup baik dan baik. Penilaian keterampilan petani

dalam menerapkan teknologi usahatani padi dilakukan langsung melalui kegiatan yang

mereka lakukan di lapangan. Hal ini diamati dengan melakukan survai atau kunjungan

berulang pada saat kegiatan berlangsung.

Tabel 2. Keterampilan petani peserta dan bukan peserta kegiatan

Skor KeterampilanKomponen
Petani peserta Bukan petani peserta

1. Pengolahan lahan 3,0 2,7
2. Penggunaan benih dan penanaman 3,0 2,1
3. Pemupukan 3,0 1,0
4. Penanggulangan OPT 2,5 2,1
5. Pengaturan air 3,0 3,0
6. Panen / pasca panen 2,0 1,5
Jumlah 16,5 (baik) 12,4 (cukup baik)

Keterampilan petani peserta dalam pengolahan lahan, penggunaan benih dan

penanaman, pemupukan, penanggulangan organisme pengganggu tanaman, panen /

pasca panen masih lebih tinggi dibanding bukan petani peserta. Sedangkan dalam

melakukan pengaturan air, keterampilannya sama. Secara keseluruhan, maka skor
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keterampilan petani peserta sebesar 16,5 yang terkategori baik. Sedangkan skor

keterampilan bukan petani peserta sebesar 12,4 yang termasuk dalam kategori cukup

baik.

Disamping pelatihan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, maka petani

peserta juga diberikan bantuan berupa dua unit traktor tangan, tiga unit perontok padi

bermesin, dua buah sprayer, benih unggul padi yang terdiri dari berbagai varietas dan

sarana produksi lain seperti pupuk dan pestisida.

3.2. Analisis Usahatani

Sebagai akibat penggunaan input teknologi yang lebih banyak dan beragam pada

petani peserta, maka biaya sarana produksinya lebih tinggi. Keterampilan penggunaan

pupuk bukan petani peserta masih terkategori kurang baik, mereka tidak menggunakan

pupuk tersebut dalam usahataninya. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka

mengetahui manfaat pupuk tersebut, namun belum tentu mengetahui cara penerapannya.

Di antara petani meskipun tahu cara pemupukan, belum tentu menerapkannya. Hal ini

disebabkan keterbatasan modal kerja. Disamping itu di antara petani, ada juga yang

beranggapan bahwa lahan tersebut masih cukup subur, sehingga belum memerlukan

penggunaan pupuk pada tanamannya.

Pada pengolahan lahan, petani peserta melakukannya dengan tenaga traktor

tangan, sedangkan bukan petani peserta hanya dengan membersihkan lahan dan

membalik tanah tersebut. Komponen tenaga kerja ini memerlukan biaya yang lebih

tinggi dibanding bahan maupun alat yang digunakan.

Berdasarkan hasil PRA yang telah dilakukan sebelum kegiatan penanaman padi

dengan paket anjuran ini dilakukan maka kondisi pada tahun 2004 menunjukkan bahwa

produksi padi lokal tertinggi mencapai 2.500 kg/ha dengan pendapatan bersih Rp

445.400/ha. Hasil peliputan data melalui pengamatan langsung dan wawancara

menunjukkan, bahwa produksi gabah (benih Ciherang) yang diperoleh petani peserta

dengan menerapkan teknologi anjuran lebih tinggi dibanding cara yang selama ini

mereka terapkan atau cara yang dilakukan bukan petani peserta. Hasil yang diperoleh

sebesar 3.800 kg/ha atau 52% lebih tinggi dibanding cara yang biasa dilakukan petani.

Dengan menghitungkan nilai rupiah semua input yang diperlukan termasuk tenaga

kerja, maka pendapatan petani peserta (Rp 992.100/ha/ musim tanam) lebih tinggi

dibanding bukan petani peserta (Rp 508.800/ha/musim tanam).
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Tabel 3. Analisis usahatani padi peserta dan bukan peserta per hektar

Petani Peserta Bukan PesertaUraian
Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)

1. Benih padi 30 90000 50 kg 50.000
2. Pupuk

Urea 150 180.000
SP 36 100 175.000
KCl 50 87.500

3. Pestisida 360.000 246.000
4. Penyusutan Alat 156.250 122.000
5. Tenaga Kerja

Penebasan (borongan) 320.000 300.000
Penanggulangan gulma 5 HOK 100.000 10 HOK 200.000
Pengolahan tanah (borongan) 400.000 - 250.000
Semai 2 HOK 40.000 5 HOK 100.000
Penanaman (borongan) 400.000 300.000
Penyemprotan hama 2 HOK 40.000 2 HOK 40.000
Penyulaman - - 4 HOK 80.000

6. Produksi padi (gkp) 3.800 kg 2.500 kg
7. Penjemuran 79.150 52.000
8. Nilai bagi hasil di

penggilingan
158 379.200 104 249.600

9. Biaya total 2.807.100 1.989.600
10. Penerimaan (beras) 1.583 3.799.200 1041 kg 2.498.400
11. Pendapatan 992.100 508.800
12. MBCR 1,60

Keterangan: Nilai bagi hasil panen padi (gkp) antara pemilik : pemanen = 5:1
Nilai bagi hasil beras antara pemilik : pabrik beras = 9:1

Proses penjemuran beras membutuhkan biaya sebesar Rp 5.000 per 100 kg beras

yang dihasilkan setelah digiling. Nilai MBCR sebagai akibat penerapan teknologi

sebesar 1,60 ini menunjukkan bahwa setiap penambahan biaya sebesar Rp 1.000 akibat

penerapan teknologi anjuran akan memberikan tambahan penerimaan sebesar Rp 1.600.

Sebelum kegiatan ini dilakukan, maka kebiasaan masyarakat menanam padi di

Bulan Januari dengan menggunakan benih lokal . pengolahan tanah secara minimum

tanpa menggunakan traktor. Biasanya lahan sawah hanya disemprot dengan herbisida,

ditebas dan ditanam satu kali dalam satu tahun. Sehingga dengan cara ini panen pada

waktu itu dilakukan di Bulan Juni atau Juli.

Setelah adanya kegiatan ini kelompok tani telah merencana penanaman dua kali

di lahan yang sama dengan menanam jagung sebagai tanaman kedua sesudah padi,

namun rencana ini tidak terealisasi. Hal ini disebabkan kondisi lahan yang masih

tergenang air akibat hujan. Sedangkan jika akan tetap ditanam padi, maka dikawatirkan
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hanya akan menjadi santapan hama tikus dan babi saja karena hanya sebagian peserta

kelompok yang berniat menanami lahan sawah dua kali dalam dua belas bulan.

Direncanakan kelompok tani baik yang sudah pernah menerima bantuan maupun

yang akan mendapatkan perguliran akan mengolah lahan pada Bulan Desember 2005.

pada bulan ini diperkirakan oleh petani, lahan sudah siap untuk diolah, tidak asin lagi,

hujan cukup namun tidak mengalami kebanjiran. Selanjutnya mereka merencanakan

penanaman padi dilakukan Bulan Pebruari-Maret 2006 dengan menggunakan Varietas

Ciherang.

3.3. Perkembangan Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian

Untuk penanaman padi Bulan Pebruari tahun 2005 lalu, maka seluas 37 ha telah

dibajak dengan menggunakan traktor tangan bantuan tersebut yang terdiri dari 12 ha

lahan sawah Kelompok Tani Parit Gantung, 14 ha lahan sawah Kelompok Tani Karya

dan 10 ha di luar kelompok. Setelah panen dilakukan maka, di luar kelompok tani

teraktor tersebut sudah digunakan untuk mengolah lahan sawah seluas 10 ha.

Untuk saat ini kelompok UPJA Usaha Bersama memiliki ruang gerak di bidang

pelayanan perontokan padi dan pengolahan tanah hal ini dapat dilakukan dengan adanya

bantuan yang diterima berupa tiga unit perontok padi dan dua unit traktor tangan.

Dengan bantuan alsintan ini, maka selama periode Bulan Oktober 2004 – Oktober 2005

lembaga alsintan telah memperoleh penghasilan dari perontok padi senilai Rp 1.278.000

dan dari traktor tangan senilai Rp 2.266.000.

Rencana kelembagaan ini ke depan berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan

kemampuan permodalan adalah menyediakan bantuan modal usaha kepada anggota dari

modal yang sudah ada. Dengan demikian kemampuan permodalan kelompok ini akan

semakin berkembang dan anggota dapat dibantu dalam memenuhi input produksi.

3.4. Dampak Kegiatan

Salah satu anjuran dalam kegiatan ini adalah pengolahan tanah dengan

menggunakan traktor tangan. Hal ini berdampak pada lebih cepatnya pengolahan lahan.

Petani pada kelompok lain yang belum menjadi peserta kegiatan juga tertarik

menggunakan traktor tangan untuk pengolahan lahannya. Sehingga penggunaan bantuan

traktor tangan tersebut juga bermanfaat pada petani lain karena disewakan keluar

kelompok.
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Penggunaan beberapa benih unggul padi pada kegiatan yang dilaksanakan,

menunjukkan adanya perbedaan hasil dibanding varietas lokal, hal ini berpengaruh

pada terbukanya minat petani untuk menggunakan benih unggul yang akan berdampak

pada peningkatan produksi. Hasil ubinan yang dilakukan pada kelompok tani Parit

Gantung tanggal 17 Mei 2005 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Ubinan Padi Varietas Fatmawati di Kelompok Tani Parit Gantung

Ulangan Gabah Kering
Panen (ton/ha)

Gabah Kering
Giling (ton/ha)

Beras (ton/ha) Berat 1000
butir gkg (g)

I (Dungcik) 3,5 2,56 1,4
II (Sanusi 1) 3,93 2,87 1,58 28,3
III (Sanusi 2) 3,37 2,5 1,37

Dibandingkan dengan hasil panen tertinggi yang dapat diperoleh petani dengan

menggunakan benih padi lokal sebesar 2,5 t/ha gabah kering panen, maka hasil ubinan

padi Varietas Fatmawati memberikan tambahan produksi berkisar antara 25%-36%/ha.

Demonstrasi penggunaan pupuk pelengkap cair (PPC) Nutrifarm pernah

dilakukan pada anggota kelompok tani Tani Karya, Teluk Bedegung pada tanggal 8

April 2005 dan hasil ubinan yang dilakukan pada petakan yang dilakukan penyemprotan

PPC tersebut disbanding tanpa pemberian PPC adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Ubinan Padi Varietas Fatmawati dengan dan tanpa pemberian PPC di
Kelompok Tani Tani Karya, Teluk Bedegung

Ulangan/perlakuan Gabah Kering
Panen (ton/ha)

Gabah Kering
Giling (ton/ha)

Beras
(ton/ha)

Berat 1000
butir gkg (g)

Nutrifarm 1 (panen
diiles)

2,8 1,54 1,21

Nutrifarm 2 (panen
diiles)

2,04 1,14 0,89 29,1

Nutrifarm (panen dengan
power thresher )

4,4 2,52 2

Tanpa Nutrifarm 1
(panen diiles)

2,52 1,36 1,07

Tanpa Nutrifarm 2
(panen diiles)

2,24 1,2 0,93 27,2

Tanpa Nutrifarm (panen
dengan power thresher )

3,6 1,92 1,56

Rata-rata hasil gabah kering panen dengan cara diiles antara padi yang diberi

perlakuan penyemprotan nutrifarm dengan yang tidak, adalah sebesar 2,42 ton/ha dan

2,38 ton/ha maka terdapat selisih hasil 0,04 ton/ha atau 40 kg/ha. Sedangkan
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kehilangan hasil dengan cara diiles ternyata cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan

adanya perbedaan hasil jika gabah tersebut dirontokkan dengan menggunakan mesin

perontok. Hasil penggunaan PPC Nutrifarm memperlihatkan perbedaan berat pada 1000

butir gabah kering giling yang lebih tinggi 1,9 g dibanding tidak menggunakannya.

Untuk musim hujan 2005/2006 maka Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Banyuasin menyediakan benih padi varietas Ciherang sebanyak 12 ton, yang

telah didistribusikan ke Desa Sritiga, Desa Muara Telang dan Desa Muara Telang

Marga masing-masing sebanyak 4 ton. Adapun Desa Sritiga dan Desa Muara Telang

Marga merupakan desa pemekaran dari Desa Muara Telang sebagai desa induknya.

Pembelian benih unggul padi ini dilakukan dengan system pembayaran setelah panen

yaitu senilai Rp 25.000 per lima kg benih.

Pada kegiatan pasca panen, maka saat ini petani dapat lebih cepat merontokkan

gabahnya, sedangkan dahulu mereka harus mendatangkan perontok tersebut dari luar

desa. Petani peserta sudah mengetahui cara penggunaan pupuk buatan, meskipun diakui

penggunaannya masih sebatas kemampuan modal.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara keseluruhan, maka skor

keterampilan petani peserta sebesar 16,5 yang terkategori baik. Sedangkan skor

keterampilan bukan petani peserta sebesar 12,4 yang termasuk dalam kategori cukup

baik. Hal ini dapat terjadi sebagai dampak dari pelatihan dan bimbingan teknis yang

dilakukan.

Untuk memperluas dampak kegiatan maka pada tahun 2006 kegiatan ini akan

dilanjutkan pada tiga kelompok baru yaitu Kelompok Tani Harapan Jaya, Harapan Baru

dan Kelompok Tani Karya Sempurna yang jumlah anggota kelompoknya masing-

masing sebanyak 29; 28 dan 16 orang

3.5. Permasalahan yang masih dirasakan

Permasalahan utama yang masih dirasakan saat ini, menyangkut dengan

kemampuan petani yang terbatas untuk mengatasinya adalah masalah pengairan. Hal ini

memang diluar kemampuan petani dan untuk mengatasinya diperlukan kegiatan khusus

untuk membuat saluran-saluran untuk membuat keluar masuk air dari dan ke petakan

sawan menjadi lancar. Dengan demikian diperlukan biaya yang tidak sedikit dan

diperlukan perencanaan yang matang dari instansi terkait.

Kualitas beras petani belum seperti yang diharapkan, hal ini akibat kondisi

lapangan, dimana tidak tersedia tempat penjemuran di sekitar tempat tingga petani.
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Selama ini, umumnya petani langsung menjemur dipabrik tempat penggilingan dan

tempat inipun terbatas. Sehingga dirasakan perlu pengadaan pengering gabah buatan,

yang aman dari hujan.

3.6. Upaya penyebarluasan kegiatan dan hasil

Kegiatan yang dilakukan ini beranjak dari kepentingan petani, sewaktu

dilakukan identifikasi masalah. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, rencana kegiatan

yang disusun telah didiskusikan terlebih dahulu dalam suatu forum lokakarya yang

dihadiri oleh petugas dari instansi terkait, dan ketika kegiatan ini sedang berlangsung,

juga dilakukan lokakarya untuk memaparkan hasil sementara yang telah dicapai dan

menerima umpan balik dari berbagai pihak terkait, guna memperbaiki dan mengatasi

beberapa permasalahan dan kelemahan yang terjadi.

Hasil kegiatan yang dicapai meliputi keterampilan petani dan manfaat finansial

dalam menerapkan teknologi pada usahatani padi sawah pasang surut di Desa Muara

Telang telah dipaparkan pada seminar nasional “Sosialisasi Hasil Penelitian dan

Pengkajian” pada tanggal 21-22 November 2005 di Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian (BPTP) Sumatera Utara. Seminar ini dihadiri oleh peneliti dan penyuluh

setidaknya dari delapan provinsi di Indonesia.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

 Terjadi peningkatan produksi padi dengan penerapan teknologi introduksi yang

spesifik lokasi sekitar 52% dibanding cara yang biasa dilakukan petani selama ini.

 Nilai MBCR dengan menerapkan teknologi anjuran sebesar 1,6. yang artinya, setiap

penambahan biaya sebesar Rp 1.000 akibat penerapan teknologi anjuran, akan

memberikan tambahan penerimaan sebesar Rp 1.600.

 Terbentuk Unit Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Jaya Bersama yang telah dilengkapi

dengan kepengurusannya. Dengan bantuan yang diberikan, lembaga ini telah

memperoleh hasil dari usaha perontokan padi dan pengolahan tanah.

4.2. Saran

 Melihat permasalahan yang ada, pemerintah perlu memperbaiki tata air di wilayah
desa tersebut

 Perlu pengadaan pengering gabah buatan untuk memperbaiki kualitas gabah petani
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Lampiran 1. Nama dan Jabatan anggota Kelompok Tani Parit Gantung dan Tani Karya
(Peserta Awal Kegiatan)

No Kelompok Tani Parit Gantung Kelompok Tani Tani Karya Jabatan
1 A. Wahid Bahusin Ketua
2 M. Yusuf Karim Samsudin Sekretaris
3 Samsi Kowi Bendahara
4 Dungcik Marsya Anggota
5 Matcik Sidin Anggota
6 Masrul Rus Anggota
7 Midin Nur Anggota
8 Toyib Matjini Anggota
9 Samsudin Abu Anggota
10 Mascik Pedi Anggota
11 Sopiyan Anggota
12 Topa Anggota
13 Jon Anggota
14 Rosulan Anggota
15 Ilyas Anggota
16 Hambali Anggota
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Lampiran 2. Nama dan Jabatan anggota Kelompok Tani Harapan Jaya, Harapan Baru
dan Kelompok Tani Karya Sempurna (Peserta Penerima Perguliran)

No Kelompok Tani
Harapan Jaya

Kelompok Tani
Harapan Baru

Kelompok Tani
Karya Sempurna

Jabatan

1 Ela Umar Badrun Ketua
2 Kirop Matderi Amsori Sekretaris
3 Asman Abu Rudi Bendahara
4 Ija Ranti Hambali Anggota
5 Matnur Nitra Baharudin Anggota
6 Sulyak Kailani Yakin Anggota
7 Min Nursat Rihim Anggota
8 Saruan Kea Ahmad Soleh Anggota
9 Saipul Nahi Nanang Anggota
10 Sahadat Ansori Jali Anggota
11 Robiya Nurani Husin Anggota
12 Noni Kowi Mala Anggota
13 Masra Sana Asmah Karim Anggota
14 Rohima Asbul Sopian Soleh Anggota
15 Septa Bunaya Rustam Anggota
16 Amir Nipon Herman Anggota
17 Yuna Ojek Anggota
18 Amat Yanik Anggota
19 Pardi Siro Anggota
20 Kidun Rohana Anggota
21 Rokia Imaria Anggota
22 Mastari Rojali Anggota
23 Seri Rudi Anggota
24 Aripin Anggota
25 Ujang Anggota
26 Tina Anggota
27 Yati Anggota
28 Rohani Anggota
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