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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dimana mata pencaharian sebagian besar 

masyarakatnya di bidang pertanian. Padi adalah salah satu komoditi tanaman yang 

merupakan bahan baku dari beras, sampai saat ini masyarakat Indonesia masih 

menjadikan beras sebagai makanan pokok tercatat bahwa konsumsi beras perkapita 

di Indonesia maret 2015 adalah sebesar 98Kg/tahun. Jumlah ini meningkat di 

banding tahun sebelumnya yang hanya 97.2Kg per tahun.  

Peningkatan permintaan beras nasional akan terus meningkat seiring 

bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia akan tetapi jika tidak di imbangi 

dengan pemenuhan produksi beras yang cukup, di khawatirkan permintaan beras 

tidak dapat terpenuhi. Produksi padi di Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 

2014 mengalami penurunan dari 71.291.494 ton menjadi 70.846.000 ton gabah 

kering giling, hal ini disebabkan karena penurunan produktivitas dan luas area lahan 

(Badan Pusat Statistika,2016).   

Bantul merupakan Kabupaten dimana agribisnis padinya masih menjadi 

penopang perekonomian pedesaan. Peningkatan produktivitas padi merupakan hal 

yang penting untuk keberlanjutan ketahanan pangan, produktivitas padi yang baik 

di harapkan mampu mewujutkan swasembada beras, oleh karena itu produktivitas 

padi harus dapat di pertahankan dan di tingkatkan dari tahun ke tahun. Akan tetapi 

produktivitas tanaman padi di Kabupaten Bantul tidak stabil. Data Badan Pusat 

Statistika Kabupaten Bantul 2016, menunjukan produktivitas tanaman padi sawah 

yang tidak stabil, pada tahun 2010-2012 produktivitas padi mengalami kenaikan 
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sebesar 3.5 Kw/Ha. Akan tetapi pada tahun 2012-2014 produktivitas padi 

mengalami penurunan sebesar 4.64 Kw/Ha. 

Sebagai negara agraris dengan sumber daya alam berlimpah, Indonesia 

masih mengimpor beras dan hasil pertanian lainnya. Goyahnya swasembada beras 

perlu segera dicari jalan keluarnya termasuk mencari teknologi yang mampu 

menjawab permasalahan tersebut. Teknologi tersebut harus mampu meningkatkan 

produktivitas padi. Salah satu bentuk teknologi di sektor pertanian adalah dengan 

cara memperbaiki cara bertani dan penggunaan benih unggul. Salah satu cara yang 

ditempuh oleh petani untuk memperbaharui usahatani adalah dengan mengadopsi 

inovasi sistem tanam Jajar Legowo.  

Sistem tanam jajar legowo merupakan sistem tanam yang memperhatikan 

larikan tanaman dan tanam berselang seling antara dua baris atau lebih, sistem 

tanam jajar legowo mempunyai beberapa keunggulan antara lain adalah dapat 

mengendalikan populasi hama tikus, wereng coklat, produktivitas tanaman lebih 

tinggi, pemeliharaan lebih mudah dan membutuhkan benih yang lebih sedikit. 

Selain itu sistem tanam Jajar Legowo juga digunakan dalam pembudidayaan padi 

yang digunakan untuk benih unggul (Badan Litbang Pertanian dalam Hidayatulloh 

W.A. dkk. 2012). 

Desa Pendowoharjo merupakan salahsatu desa di Kabupaten Bantul 

memiliki 16 Kelompok Tani yang tergabung dalam Gapoktan “Gemah Ripah”. 

Sistem Tanam Jajar Legowo sudah disosialisasikan sejak tahun 2012 dengan 

pendampingan dan uji coba dari balai penyuluhan pertanian Kecamatan Sewon. 

Pada awalnya penerapan sitem tanam jajar legowo dilakukan oleh pengurus dan 



3 

 

 

diikuti oleh anggota. Hasil panen dari Sistem Tanam Jajar Legowo lebih 

baik daripada sistem tanam yang sebelumnya (awal) hal ini dapat di buktikan dari 

data hasil panen raya padi sawah varietas unggul baru di Kecamatan Jetis 

Kabupaten Bantul yang menunjukan teknologi Jajar Legowo mampu meningkatkan 

produktivitas hasil panen padi sebesar 9 ton/Ha GKP. (BPTP Yogyakarta). Setelah 

masa pendampingan selesai, sebagian petani kembali ke sistem tanam awal, 

terbukti pada dua Kelompok Tani yang memiliki jumlah anggota yang paling 

banyak yaitu Kelompok Tani Subur dan Sedyo Mukti, Kelompok Tani Subur yang 

memiliki jumlah anggota sebanyak 168 anggota dan yang menerapkan Sistem 

Tanam Jajar Legowo hanya 84 anggota atau hanya 50% dari jumlah anggota, 

sedangkan pada Kelompok Tani Sedyo Mukti yang memiliki jumlah anggota 

sebanyak 120 dan yang menerapkan Sistem Tanam Jajar Legowo sebanyak 96 

anggota atau sekitar 80% dari jumlah anggota, Hal ini memungkinkan adanya faktor 

lain yang mempengaruhi petani untuk mengadopsi Sistem Tanam Jajar Legowo. 
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B. Tujuan 

1. Mengetahui tingkat adopsi Sistem Tanam Jajar Legowo di Desa Pendowoharjo 

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi Sistem Tanam 

Jajar Legowo di Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul 

C. Kegunaan Penelitian 

1. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan mahasiswa 

tentang penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo dan sebagai referensi bagi 

peneliti selanjutnya mengenai tingkat adopsi inovasi Sistem Tanam Jajar 

Legowo. 

2. Sebagai bahan informasi bagi para petani yang menerapkan Sistem Tanam Jajar 

Legowo. 

3. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam 

pengambilan kebijakan untuk pengembangan Sistem Tanam Jajar Legowo. 

 

 

 

 

 


