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KATA PENGANTAR

Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) merupakan
organisasi profesi yang mewadahi kegiatan dan pemikiran dalam bidang ekonomi
pertanian dalam rangka menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan
pembangunan bangsa. Kiprah PERHEPI mencakup tiga hal, yaitu: (a) memajukan
dan mengembangkan ilmu ekonomi pertanian, (b) mengamalkan ekonomi
pertanian bagi pembangunan bangsa dan negara, serta (c) memperluas dan
memperdalam pengetahuan dan pengalaman para anggota dalam ilmu ekonomi
pertanian, sebagai bekal warga negara yang ikut bertanggungjawab terhadap
pembangunan bangsa dan negara.

Akhir-akhir ini, sisi permintaan dari perekonomian pertanian Indonesia
banyak mendapatkan sorotan, yaitu berkenaan dengan permasalahan konsumsi
produk pangan dan pertanian. Konsumsi beras misalnya dipandang relatif tinggi,
walaupun produksinya sebenarnya juga tinggi, namun sedikit saja gangguan cuaca
dapat menyebabkan importasi yang sering mengusik rasa ketidakadilan petani.
Ada juga komoditas yang produksi dalam negerinya relatif kecil, sementara
konsumsinya cukup tinggi sehingga membutuhkan impor besar, seperti kedele dan
bawang putih. Komoditas pertanian lainnya seperti CPO memiliki produksi sangat
tinggi, namun permintaan turunannya (derived demand) untuk meghasilkan
produk-produk hilir dalam negeri relatif kecil; justeru barang setengah jadi (CPO)
ini sangat banyak diekspor, dan produk-produk jadi yang dihasilkan kemudian kita
impor. Akibatnya, nilai impor pangan Indonesia sangat tinggi. Hal ini
menimbulkan pertanyaan, bagaimana sesungguhnya perilaku konsumsi pangan dan
pertanian Indonesia sehingga impor pangan terus meningkat? Apakah karena
pelaku ekonomi di sisi produksi yang tidak mampu menangkap peluang pada sisi
konsumsi yang terus meningkat itu, ataukah ada sesuatu pada sisi distribusi
maupun kebijakan yang menyebabkan importasi produk-produk pangan tersebut
menjadi sulit untuk dikendalikan?

Pertanyaan-pertenyaan tersebut hanyalah sebagian dari banyak pertanyaan
lainnya yang menarik dan penting untuk dibahas. Pemikiran-pemikiran yang
dihasilkan dari pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan
dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan baik di sektor publik maupun di
sektor privat. Muaranya ialah agar komsumen, petani maupun perusahaan yang
bergerak di sektor pertanian dan pangan bergerak secara konvergen ke arah
terciptanya kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan Indonesia.

Kegiatan Seminar Nasional PERHEPI 2018 yang diselenggarakan oleh
PERHEPI Komisariat Surakarta dengan tema”Ekonomi Konsumsi Pangan dan
Pertanian” ini adalah suatu wujud nyata kegiatan PERHEPI yang diharapkan
dapat memberikan solusi terhadap masalah konsumsi pangan dan pertanian.
Panitia seminar nasional telah berupaya baik untuk menyusun prosiding ini, di
mana makalah dan bahan presentasi dikompilasi dalam struktur yang kiranya
memudahkan berbagai fihak “baik para anggota PERHEPI maupun masyarakat
umum” untuk menambah pengetahuannya mengenai sisi konsumsi dari
perekonomian pangan/pertanian Indonesia.
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Saya selaku Ketua Umum Pengurus Pusat PERHEPI mengucapkan
Selamat dan Apresiasi kepada PERHEPI Komda Surakarta atas terselenggaranya
kegiatan Seminar Nasional “Ekonomi Konsumsi Pangan dan Pertanian” ini. Kami
ucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan yang telah diberikan oleh
berbagai pihak, sehingga acara ini terselenggara dengan sangat baik dan lancar.
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DI KABUPATEN BANTUL

Indardi
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ABSTRAK

Penelitian berjudul Penyebaran Informasi Teknologi Tanam Jajar
Legowo di Kabupaten Bantul, bertujuan untuk mendiskripsikan penyebaran
informasi teknologi tanam jajar legowo yang dilakukan oleh Change Agent
kepada petani padi di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Responden diambil secara purposive yakni semua pihak yang
benar-benar terlibat secara langsung dalam penyebaran teknologi tanam jajar
legowo di wilayah Bantul. Sehingga responden (change agent) mampu
megungkapkan fenomena yang sesungguhnya terjadi terkait proses distribusi
informasi teknologi tajarwo kepada petani padi di Bantul. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa, distribusi informsasi teknologi tajarwo merupakan
proses menyebarnya teknologi tersebut secara koordinatif dari BPTP selaku
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di Yogyakarta ke Dinas Pertanian Pangan
Kelautan dan Perikanan Bantul, kemudian menyebar ke petani padi yang
tegabung dalam kelompok tani melalui PPL ditingkat kecamatan dan gapoktan
yang ada di Desa di wilayah Kabupaten Bantul. Ditemukan adanya 3 aspek
penting yakni menyangkut kapan penyebaran tajarwo terjadi, bagaimana proses
penyebaran tajarwo dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab didalamnya.

Key Words : Petani Padi,Penyebaran Informasi, Tajarwo

A. Latar Belakang
Padi merupakan tanaman pangan terpenting bagi Indonesia, karena

merupakan kebutuhan pangan dasar bagi sebagian besar masyarakat. Berbagai
upaya untuk peningkatan produksi padi telah diupayakan pemerintah dengan
berbagai cara. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan beras nasional, di masa Orde
Baru telah dicanangkan program Bimas, Inmas, Insus dan Supra Insus.
Indonesia mencapai wasembada beras nasional pada tahun 1984, dan Indonesia
pernah mengekspor beras ke sejumlah Negara di Asia.

Memasuki era reformasi program-program lebih diserahkan kepada
masyarakat secara mandiri. Penggunaan berbagai input pertanian secara intensif
mulai dilupakan dan beralih kepada kesadaran tentang pemenuhan kebutuhan
pangan secara aman, yakni proses produksi padi secara organik. Bahkan sampai
pengelolaan hama dan penyakit tanaman padi juga dikelola secara organik.
Upaya-paya lain yang juga pernah dilakukan adalah seperti teknologi tabela
(tanam benih langsung) yang tujuan utamanya unt efisiensi biaya dan
memperpendek umur tanaman padi, karena tidak ada kegiatan pembibitan.
Teknologi terakhir yang dikembangkan dalam upaya meningkatkan produksi padi
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adalah dengan teknologi tanam Jajar Legowo. Yakni teknologi pengaturan jarak
tanam padi dengan populasi yang rapat (2 x lipat) di kanan dan kiri pada baris
kosong (legowo). Juga pemanfaatan cahaya matahari dalam upaya optimalisasi
proses fotosintesis. Ada berbagai cara tanam jajar legowo, baik jarak tanam
dengan pola 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 dan 6:1. Secara umum rumus peningkatan populasi
dapat dilihat dengan rumus 100% X 1: (1+jumlah legowo). Contoh (Sumber:
http://farmingblogger.blogspot. com), sebagai berikut:
Jika Legowo 2:1 ada peningkatan populasi: 100% X 1 : (1 + 2) = 33,3 %
Jika Legowo 3:1 ada peningkatan populasi: 100% X 1 : (1 + 3) = 25,0 %
Jika Legowo 4:1 ada peningkatan populasi: 100% X 1 : (1 + 4) = 20,0 %
Jika Legowo 5:1 ada peningkatan populasi: 100% X 1 : (1 + 5) = 16,7 %

Menurut Ishaq (2012) bahwa penerapan teknologi tajarwo memiliki
berbagai tujuan, yakni untuk (i) memanfaatkan radiasi sinar matahari pada
tanaman yang terletak di pinggir petakan, sehingga setiap tanaman memperoleh
efek pinggir, (ii) memanfaatkan efek turbulensi udara yang apabila
dikombinasikan dengan sistem pengairan basah kering secara berselang dapat
mengangkat asam organik tanah sehingga menguap, (iii) meningkatkan
kandungan karbondioksida dan hasil fotosintesis, (iv) meningkatkan efisiensi
pemupukan dan efektivitas pengendalian hama dan penyakit, dan (v)
meningkatkan jumlah tanaman per satuan luas lahan. Penerapan sistem tanam
jajar legowo memberikan produksi yang lebih tinggi bila dikombinasikan dengan
sistem penanaman bibit muda. Sistem tanam Jarwo mampu meningkatkan
produksi padi sawah sebesar 12,36% bila dibandingkan dengan sistem tegel.
Perlakuan umur bibit 7 dan 14 hari mampu meningkatkan jumlah malai per
rumpun, bobot gabah per rumpun, produksi gabah kering panen per hektar.
Walaupun penggunaan umur bibit tua yaitu 21 dan 28 hari masih dapat dilakukan
namun hasil panen yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan
bibit muda yang berumur 7 dan 14 hari (Anggraini, 2013).

Seperti halnya berbagai teknologi budidaya padi yang ditawarkan
pemerintah sebelumnya, bahwa suatu teknologi yang ditawarkan kepada
masyarakat petani akan melalui proses distribusi informasi, dan di dalam proses
selanjutnya akan memberikan reaksi secara beragam oleh petani. Lionberger dan
Gwin (1981) mengungkapkan model penyebaran informasi pertanian
melibatkan 4 sub sistem, yakni: 1) sub sistem ilmuwan dasar, 2) sub sistem
ilmuwan aplikasi, 3) sub sistem penyuluhan (komunikasi) dan 4) sub sistem sosial
pemakai (petani pengguna informasi). Kajian ini lebih berfokus pada sub sistem
komunikasi dan pengguna informasi. Sub sistem komunikasi atau penyuluhan
dilakukan oleh tim penyuluh pertanian. Tugas sub sistem komunikasi di Indonesia
merupakan kegiatan yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat
banyaknya lembaga penelitian yang ada di Indonesia, dan terbatasnya jumlah
maupun kemampuan petugas penguluhan. Hal ini bisa berdampak pada banyak
hasil-hasil penelitian yang tidak sempat diinformasikan sampai ke masyarakat
petani dan hanya disimpan di perpustakaan. Kejelasan dan tersebarnya informasi
secara benar dan merata akan menentukan kebenaran petani dalam menangkap
pesan yang diberikan oleh para agen perubah. Agen perubah (change agent) yang
dimaksud bisa dari dinas pertanian, PPL maupun pengurus kelompok tani.
Selanjutnya hal ini akan menentukan apakah nantinya masyarakat petani menjadi
yakin terhadap kebenaran teknologi dan secara luas akan di adopsi ataukah tidak.
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Penyebaran informasi teknologi tanam jajar legowo yang tidak baik berakibat
pada tidak diterapkannya teknologi tersebut oleh petani. Jelas bahwa proses
penyebaran teknologi oleh change agent menentukan apakah petani padi pada
akhirnya bisa menerapkan ataukah tidak terkait teknologi tajarwo tersebut.
Mengingat pentingnya masalah tsb, peneliti akan mencoba memahami
sesungguhnya bagaimana proses distribusi informasi teknologi tanam jajar
legowo yang dilakukan oleh change agent kepada petani padi di Kabupaten
Bantul.

B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif. Menurut Salim (2006:

96-97) paradigma adalah suatu kepercayaan utama atau metafisika dari sistem
berpikir basis dari ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dalam pandangan
filsafat dikatakan bahwa paradigma memuat pandangan-pandangan awal yang
membedakan, memperjelas dan mempertajam orientasi berpikir seseorang. Dalam
metodologi penelitian, paradigma merujuk pada seperangkat pranata keprcayaan
bersama metode yang menyertainya (Alwasilah, 2003). Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif, halmana dalam menjawab
permasalahan penelitian akan digali secara mendalam, diungkap dan
dideskripsikan untuk memahami fenomena yang sebenarnya terjadi di masyarakat
petani dengan memaparkan berbagai peristiwa yang ada di lapangan. Dalam
menjelaskan penyebaran informasi, peneliti mengungkapkan dan menjelaskan
berbagai peristiwa yang terjadi secara mendalam.

Deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian
ini mengacu pada pemahaman Bungin. Menurut Burhan Bungin (2003)
penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis data yang terhimpun,
kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri
umum tertentu. Peneliti menghadapi berbagai data yang sifatnya beragam.
Peneliti harus mampu mengecilkan keanekamacaman ini berdasarkan beberapa
persamaan atau perbedaan. Dari pijakan ini, barulah peneliti dapat memasuki
kesimpulan ciri-ciri umum yang diinginkan. Strategi ini dapat diungkapkan
seperti pada gambar 1.a. Selanjutnya secara sederhana tahapan analisis data
diungkapkan melalui empat tahap kegiatan, yakni: a) pengumpulan data, b)
reduksi data, c) display data dan d) kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman
dalam Herdiansyah, 2012), seperti tersaji pada gambar 1.b.

Pengumpula
n Data

Display
Data

Reduksi
Data

Kesimpulan/
Verifikasi

Data
Kesimpulan
Kategoris
Kesimpulan
Ciri-ciri Umum

Klasifikasi DataData

Data

a b

Gambar. 1- (a) Model Strategi Analisis deskriptif Kualitatif; (b) Teknik Analisis Data
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Data penelitian dikumpulkan melalui indepth interview dan observasi.
Dilakukan proses reduksi data Data disajikan (display data). Proses reduksi data
adalah menemukan informasi-informasi penting, kemudian ditemukan
kategori-kategori dan disusunlah konsep-konsep. Display data adalah kegiatan
dimana kategori-kategori atau konsep-konsep yang ditemukan dicoba untuk
dikaitkan satu dengan lainnya dalam hubungan saling keterkaitan di antara
kategori/konsep yang rasional. Terakhir diambil kesimpulan ataupun dilakukan
Verifikasi jika diperlukan. Dengan demikian berbagai konsep tersebut mampu
menggambarkan fenomena di lapangan terkait dengan proses distribusi informasi
teknologi tanam jajar legowo yang dilakukan change agent.

Responden (change agent) diambil secara purposif, yakni pihak-pihak
yang memahami teknologi jajar legowo. Khususnya yang memahami betul dalam
distribusi informasi teknologi jajar legowo. Change agent (agen perubah) yang
dijadikan responden adalah petugas dari pihak dinas pertanian, PPL dan pengurus
kelompok tani padi di Bantul. Dengan demikian responden diharapkan mampu
mengungkapkan fenomena yang sesungguhnya terjadi terkait dengan distribusi
informasi teknologi tajarwo. Wawancara mendalam pada sejumlah responden
akan dicukupkan bila mengalami jenuh dan tidak ada informasi lagi yang bisa
dijelaskan.

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul, yakni di
wilayah-wilayah kecamatan yang menerapkan program tanam padi dengan
teknologi tanam jajar legowo. Program teknologi tanam jajar legowo, demplotnya
dimulai bulan 1 April 2015 di tiap kecamatan di Kabupaten Bantul. Responden
pada level kecamatan dipilih secara purposif, yakni responden yang paling
memungkinkan mampu menjelaskan tanam jajar legowo secara mendalam dan
komprehensif. Change agent yang terpilih sebagai responden secara keseluruhan
adalah seorang petugas dari Dinas Pertanian dan Kelautan Bantul, seorang
koordinator PPL Kecamatan Kretek, seorang koordinator PPL Kecamatan
Pajangan, seorang koordinator PPL Kecamatan Pandak, seorang koordinator PPL
Kecamatan Sanden, pengurus kelompok tani di Kretek, pengurus kelompok tani
di Pajangan, pengurus kelompok tani di Pandak dan pengurus kelompok tani di
Sanden.

C. Hasil dan Pembahasan
Sistem tanam jajar legowo merupakan teknologi dalam tanam padi yang

dikembangkan dari pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Hal ini
dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu strategi dalam upaya pencapaian
produktivitas usahatani padi. Teknologi PTT padi merupakan suatu pendekatan
inovatif dalam upaya peningkatan efisiensi usahatani padi dengan
menggabungkan berbagai komponen teknologi yang saling menunjang dan
memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan
produktivitas tanaman. Hal penting dalam sistem tajarwo adalah pengaturan
populasi tanaman secara optimum. Sampai batas tertentu, semakin tinggi populasi
tanaman semakin banyak jumlah malai per satuan luas, sehingga berpeluang
menaikkan hasil. Menurut Ishaq (2012) penerapan teknologi tajarwo bisa
memberikan peningkatan hasil sebesar 18,7%. Upaya peningkatan produksi padi
di Kabupaten Bantul telah diupayakan sejak tahun 2008 dengan fokus utama
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pada penerapan SL-PTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu)
hingga tahun 2014 . Mulai tahun 2015 diperkenalkan teknologi tajarwo dan
demplot tajarwo dibuat bulan April 2015 di tiap kecamatan di Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kajian distribusi informasi teknologi tanam jajar legowo di
Kabupaten Bantul, ditemukan bahwa informasi tentang tajarwo diperoleh petani
secara koordinatif berjenjang. Informasi berasal dari BPTP Propinsi Daerah
Istimewa Yogjakarta terdistribusi ke Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten
Bantul dan menyebar ke BPP pada level kecamatan yang ada di Bantul dan
akhirnya sampai ke kelompok tani padi melalui gapoktan. Tajarwo merupakan
kelanjutan program pemerintah pusat dalam upaya peningkatan produksi padi
melalui pendekatan PTT yang dilengkapi dengan sekolah lapangannya (SL-PTT).

Ditemukan adanya 3 aspek penting dalam distribusi informasi teknologi
tajarwo di Bantul, yakni menyangkut tentang: 1) kapan penyebaran tajarwo di
Bantul, 2) bagaimana penyebaran tajarwo di Bantul dan 3) pihak yang
bertanggung jawab dalam distribusi informasi tajarwo. Terkait tentang kapan
penyebaran tajarwo di Bantul, di dapat berbagai jawaban responden yang
berbeda-beda dari berbagai sumber informasi yang berbeda. Secara umum
jawaban semua sumber informasi, baik dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Kelautan dan Perikanan Bantul, para koordinator PPL di 4 kecamatan (yakni
Kecamatan Kretek, Pajangan, Pandak, dan Sanden) dan para pengurus kelompok
tani padi juga di 4 kecamatan tersebut “tidak ada yang tepat”. Pada umumnya
pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi tajarwo kurang begitu
memperhatikan atau tidak mengingat-ingat kapan teknologi tajarwo mulai masuk
Kabupaten Bantul. Jawaban dari semua sumber informasi terkait kapan teknologi
tajarwo menyebar di Kabupaten Bantul umumnya bersifat kira-kira dan mencoba
mengingat proses terkait dengan tajarwo (yakni adanya SL-PTT). Selanjutnya
ditemukan adanya 4 tipe kategori, yakni: “1) Tegas - Tidak Bertutur, 2) Tegas-
Bertutur, 3) Kurang Tegas - Tidak Bertutur dan 4) Kurang Tegas - Bertutur”.
Tipe kategori jawaban responden secara rinci tersaji tabel 1.

Tabel 1. Kategori Jawaban Responden Terkait “Kapan Penyebaran Tajarwo di
Bantul”
Tipe Kategori Jawaban Sumber Informasi (Responden)

1. Tegas - Tidak Bertutur a. Koordinator PPL Kec. Kretek,
b. Koordinator PPL Kec. Sanden,
c. Pengurus Kelompok Tani di
Kretek,
d. Pengurus Kelompok Tani di
Pajangan.

2. Tegas - Bertutur a. Pengurus Kelompok Tani di
Kec.

Sanden

3. Kurang Tegas - Tidak Bertutur a. Koordinator PPL Kec. Pandak
b. Pengurus Kelompok Tani di
Pandak
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4. Kurang Tegas - Bertutur a. Dinas Dipertalaut dan Perikanan
Bantul

b. Koordinator PPL Kec. Pajangan

Jawaban dari Dinas Dipertalaut dan Perikanan termasuk kategori “Kurang
Tegas - Bertutur”. Ketika responden tidak yakin dengan jawabannya mengenai
kapan tajarwo di distribusikan di Bantul, ia sebisa mungkin berusaha menjawab
dengan menjelaskan dan menceritakan berbagai hal yang terkait dengan
penyebaran teknologi tajarwo di Kabupaten Bantul. Selama wawancara dalam
indepth interview, non verbal responden menunjukkan makna sebagai bentuk rasa
tanggung jawab pihak Dinas Dipertalaut dan Perikanan Bantul yang merasa
sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam program Tajarwo dengan
segala permasalahannya. Sama-sama menjawab kategori “Kurang Tegas -
Bertutur”, sedikit berbeda makna dengan apa yang disampaikan koordinator PPL
Kec. Pajangan. Terkesan jawaban hanya menjelaskan seperlunya.

Jawaban kategori “tegas - tidak bertutur” cukup banyak responden yang
melakukannya, yakni dilakukan oleh responden koordinator PPL Kec. Kretek,
koordinator PPL Kec. Sanden, pengurus Kelompok Tani di Kretek, dan pengurus
Kelompok Tani di Pajangan. Berdasarkan non verbal yang ditampilkan selama
proses wawancara lebih menggambarkan ingin menjawab apa yang sedang
ditanyakan, dengan jawaban yang belum tepat. Sedangkan yang menjawab
dengan kategori “tegas - bertutur” yang dilakukan pengurus kelompok tani di
Sanden menunjukkan menjawab apa adanya dengan penjelasan meragukan.
Responden yang menjawab “kurang tegas - tidak bertutur” yang dilakukan
koordinator PPL Pandak dan pengurus kelompok tani Pandak, merupakan
jawaban yang ringan. Terkesan responden tidak perlu sungguh berpikir, ia
menjawab seingatnya.

Terkait dengan bagaimana penyebaran tajarwo di Bantul, ditemukan
adanya beberapa tipe kategori jawaban. Secara lebih lengkap temuan tipe kategori
jawaban dari berbagai sumber informasi/responden dapat dilihat pada tabel 2.
Secara keseluruhan terkait dengan pertanyaan bagaimana penyebaran tajarwo di
Bantul, sumber informasi umumnya menjelaskan proses awal mula tajarwo itu
di programkan. Hanya ada satu jawaban yang jelas salah disampaikan oleh
pengurus kelompok tani di Pajangan. Hal mana dia menjelaskan bahawa tajarwo
itu informasinya dari daerah purworejo yang disampaikan oleh seorang PPL ke
Dusun Sungapan, Desa Argodadi, Sedayu. Pengurus kelompok tani ini juga
satu-satunya sumber informasi yang memiliki tipe jawaban “proses-tokoh”.
Yakni didalam menjelaskan bagaimana penyebaran tajarwo di Bantul proses yang
dia ceritakan adalah menceritakan sampainya informasi tajarwo ke Bantul dari
tokoh ke tokoh. Ia menyebut sejumlah nama tokoh baik itu PPL maupun Lurah
yang ada di Bantul.
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Tabel 2. Tipe Kategori Jawaban Terkait “Bagaimana Penyebaran Tajarwo di
Bantul”

Tipe Kategori Jawaban Sumber Informasi (Responden)
1. Proses-Teknis a. Dinas Dipertalaut dan Perikanan

Bantul
b. Koordinator PPL Kec. Kretek
c. Pengurus Kelompok Tani di Kretek
d. Pengurus Kelompok Tani di Sanden.

2. Proses-Koordinatif a. Koordinator PPL Kec. Pajangan
b. Koordinator PPL Kec. Pandak

3. Proses-Tokoh a. Pegurus Kelompok Tani di Pajangan

4. Proses-Kombinasi a. Koordinator PPL Kec. Sanden
b. Pengurus Kelompok Tani di Pandak

Berdasarkan tabel 2 pada umumnya responden dalam menceritakan
bagaimana penyebaran tajarwo di Bantul termasuk tipe kategori jawaban
“proses-teknis”, terdiri dari Dinas Dipertalaut dan Perikanan Bantul, koordinator
PPL Kecamatan Kretek, pengurus kelompok tani di Kretek, dan pengurus
kelompok tani di Sanden. Hal mana semua sumber informasi menjelaskan proses
dari awal masuknya tajarwo ke Bantul dengan bertutur secara teknis, seperti
dengan adanya sekolah lapang, dengan adanya berbagai bantuan, adanya
rapat-rapat dan menjelaskan materi budidaya padi dengan sistem tajarwo. Hal
yang menarik adalah jawaban yang diberikan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul, yang menekankan sudah tidak adanya bantuan dari
kementerian pertanian dalam penyelenggaraan SLPTT. Hal ini dapat dimengerti
bahwa pembiayaan program merupakan faktor yang sangat penting bagi
terlaksananya pengembangan tajarwo di Bantul. Dimana dinas adalah pihak
pertama yang paling bertanggung jawab untuk kesuksesan program tajarwo di
Bantul. Sementara jawaban dari koordinator PPL Kecamatan Kretek hanya
berfokus di wilayahnya. Terutama ia menceritakan bagaimana proses
terselenggaranya sekolah lapang dari awal budidaya padi hingga panen yang
memiliki pertemuan antara 8-12 kali pertemuan. Di Kecamatan Kretek,
koordinator PPL justru menjelaskan tentang program Pajale (padi, jagung, kedelai)
dan menjelaskan bantuan berbagai fasilitas saprodi seperti pupuk, obat-obatan dan
bantuan uang tunai.

Responden yang memiliki tipe kategori jawaban “proses-koordinatif”
adalah koordinator PPL Kecamatan Pajangan dan koordinator PPL Kecamatan
Pandak. Koordinator PPL Pajangan maupun koordinator PPL Pandak dalam
menjelaskan bagaimana penyebaran tajarwo di Bantul menekankan adanya
koordinasi yang melibatkan berbagai lembaga seperti BPTP, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Kelautan dan Perikanan, BPP, Gapoktan, dan Kelompok tani
dalam penyelenggaraan program tajarwo.

Hal yang menarik adalah responden dari koordinator PPL Kec. Sanden,
pengurus kelompok tani di Pandak. Koordinator PPL Kec. Sanden, memiliki tipe
jawaban kombinasi “proses-koordinatif dan proses teknis”. Pertama-tama dalam
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menjelaskan bagaimana penyebaran tajarwo di Bantul menekankan cerita tentang
koordinasi dari sejumlah lembaga penting seperti kordinasi antara BPTP,
perguruan tinggi (UGM) dan dinas. Selanjutnya dia menceritakan bagaimana
diselenggarakannya sekolah lapang dan pertemuan-pertemuan kelompok tani dan
biaya yang diperlukan. Sedangkan pengurus kelompok tani di Pandak dalam
menjelaskan bagaimana penyebaran tajarwo di Bantul memiliki tipe jawaban
kombinasi “proses-koordinatif dan proses-tokoh”. Pada awalnya pengurus
kelompok tsb menjelaskan pentingnya koordinasi dari berbagai lembaga baik dari
BPTP, kepala dinas pertanian DIY, kepala dinas pertanian Bantul, komandan
Kodim Bantul dan ketua DPRD Bantul. Dalam menjelaskan hal tsb responden
terkadang menyebutkan nama tokoh (bu Retno) dari BPTP.

Penyebaran informasi teknologi tajarwo khususnya terkait dengan
pertanyaan siapa saja yang bertanggung jawab dalam distribusi tajarwo di
Kabupaten Bantul di temukan adanya berbagai variasi jawaban dari responden.
Ditemukan adanya 4 tipe kategori jawaban yakni : 1) menekankan tokoh tertentu,
2) menekankan peran berbagai pihak, 3) menekankan peran diri dan pihak lain, 4)
menekankan peran masing-masing posisi. Secara terinci gambaran tentang
pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi tajarwo menurut berbagi
sumber informasi tersaji tabel 3. Berdasarkan tabel 3 sumber informasi dari dinas
dan dari pengurus kelompok tani di Sanden ketika ditanya tentang pihak mana
saja yang bertanggung jawab dalam distribusi informasi tajarwo memiliki
jawaban termasuk dalam tipe kategori jawaban “menekankan peran tokoh
tertentu”. Dinas Dipertalaut dan Perikanan menekankan peran penyuluh mulai
dari pelatihan nasional (PL1), pelatihan tingkat provinsi (PL2) maupun pelatihan
tingkat kabupaten (PL3) maupun peran penyuluh dalam kegiatan SLPPT.
Sedangkan pengurus kelompok tani di Sanden menekankan peran penyuluh di
lapangan yang terdiri dari PPL dan penyuluh swadaya.

Tabel 3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Distribusi Tajarwo Menurut
Berbagai Sumber Informasi di Bantul

Tipe Kategori Jawaban Sumber Informasi (Responden)
1. Menekankan Peran Tokoh
Tertentu

a. Dinas Dipertalaut dan Perikanan
Bantul
b. Pengurus Kelompok Tani di Sanden

2. Menekankan Peran Berbagai
Pihak

a. Koordinator PPL Kec. Kretek
b. Koordinator PPL Kec. Pajangan
c. Koordinator PPL Kec. Pandak
d. Pengurus Kelompok Tani di Kretek
e. Pengurus Kelompok Tani di
Pajangan

3. Menekankan Peran Diri dan
Pihak Lain

a. Koordinator PPL Kec. Sanden

4. Menekankan Peran
Masing-masing Posisi

a. Pengurus Kelompok Tani di Pandak

Kebanyakan responden terkait dengan pertanyaan pihak mana saja yang
bertanggung jawab dalam distribusi informasi tajarwo, mereka memiliki tipe
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kategori jawaban “menekankan peran berbagai pihak”. Koordinator PPL di
Kretek dan pengurus kelompok tani di Pajangan lebih menekankan peran
berbagai pihak pada kegiatan tajarwo di tingkat desa, yang menekankan peran
berbagai pihak diantaranya peran bidang Ekbang (ekonomi pembangunan), peran
dukuh dan peran kelompok tani. Koordinaor PPL di Pajangan menyampaikan
bahwa distribusi informasi tajarwo itu menjadi tanggung jawab kita semua mulai
dari pusat (Litbang). Sementara koordinator PPL di Pandak juga mengungkapkan
peran semua pihak baik dari Dinas, Penyuluh, Koramil, TNI angkatan darat,
Camat, Penyuluh swadaya dan Perguruan tinggi termasuk juga peran BPTP.
Sementara pengurus kelompok tani Kretek mengungkapkan peran Mantri tani,
PPL, dinas, termasuk distributor obat-obatan.

Hal yang menarik terkait dengan pertanyaan pihak yang bertanggung
jawab dalam distribusi tajarwo di Bantul adalah tipe kategori jawaban yang
diberikan oleh koordinator PPL di Kecamatan Sanden yakni : “menekankan peran
diri dan pihak lain”. Responden menjelaskan bagaimana peranan dirinya sebagai
PPL dalam penyebaran teknologi tajarwo. Ia selaku koordinator PPL,
memposisikan dirinya memiliki kewajiban mengkoordinasikan kegiatan tajarwo
di wilayah binaannya. Ia juga punya tugas pokok mendampingi petani dalam
penerapan tajarwo. Sementara pengurus kelompok tani di Pandak memiliki tipe
kategori jawaban “menekankan peran masing-masing posisi” terkait dengan
pertanyaan pihak mana saja yang bertanggung jawab dalam distribusi informasi
tajarwo. Ia menjelaskan bagaimana seharusnya peran masing-masing lembaga
seperti bagaimana peran BPTP, bagaimana peran BKP3, bagaimana peran BPP,
bagaimana peran peyuluh wialyah binaan khusus dan sebagainya.

D. Kesimpulan dan Saran
Distribusi informsasi teknologi tajarwo merupakan proses menyebarnya

teknologi tersebut secara koordinatif dari BPTP selaku Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian di Yogyakarta ke Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Bantul, kemudian menyebar ke petani padi yang tegabung dalam
kelompok tani melalui PPL ditingkat kecamatan dan gapoktan yang ada di Desa
di wilayah Kabupaten Bantul. Ditemukan adanya 3 aspek penting yakni
menyangkut kapan penyebaran tajarwo terjadi, bagaimana proses penyebaran
tajarwo dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab didalamnya. Penting untuk
disasankan agar change agent lebih menekankan dalam penyebaran informasi
bahwa sesungguhnya teknologi tanam jajar legowo lebih menguntungkan jika
dikelola dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya cara tanam jajar legowo bukan
sesuatu yang susah diimplementasikan, hanya memang memerlukan ketekunan
dalam membiasakan bagi petani untuk menggunakan tersebut.
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	No
	Persepsi Peternak
	Skor
	Frekuensi (Orang)
	Persentase (%)
	Bobot
	(skor x frekuensi)
	Persyaratan peternak calon menerima 
	Setuju
	Kurang setuju 
	Tidak setuju
	3
	2
	1
	63
	13
	4
	189
	26
	4
	Jumlah
	80
	100
	219
	Prosedur pelaksanaan bantuan 
	Setuju
	Kurang setuju 
	Tidak setuju
	3
	2
	1
	67
	10
	3
	201
	20
	3
	Jumlah
	80
	100
	224
	Peningkatan populasi sapi potong
	Setuju
	Kurang setuju 
	Tidak setuju
	3
	2
	1
	62
	11
	7
	186
	22
	7
	Jumlah
	80
	100
	215
	Kualitas sapi potong 
	Setuju
	Kurang setuju 
	Tidak setuju
	3
	2
	1
	62
	10
	8
	186
	20
	8
	Jumlah
	80
	100
	214
	Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 
	Setuju
	Kurang setuju 
	Tidak setuju
	3
	2
	1
	61
	11
	8
	183
	22
	8
	Jumlah
	80
	100
	213
	Total Skor
	1085
	B/C ratio =     ---------------------------------
	      Production Cost 

	I. PENDAHULUAN
	1.1.Latar Belakang

	1.2. Tujuan Khusus Penelitian
	ST. Rohani1), Ahmad Ramadhan Siregar2), Muhammad A
	Muhammad Darwis4), Muhammad Erik Kurniawan5)
	Hasil penelitian dengan mewawancarai 125 orang pet
	Tabel 1. Penentu Perilaku Peternak Ayam Ras Petelu
	No
	Variabel
	Skor
	Frekuensi (Orang)
	Persentase (%)
	Bobot (skor x frekuensi)
	Sikap
	Setuju
	Kurang setuju 
	Tidak setuju
	3
	2
	1
	100
	22
	3
	80
	17,6
	300
	44
	3
	Jumlah
	125
	100
	347
	Norma subjektif
	Setuju
	Kurang setuju 
	Tidak setuju
	3
	2
	1
	83
	27
	15
	66,4
	21,6
	12
	249
	54
	15
	Jumlah
	125
	100
	318
	Kontrol perilaku
	Setuju
	Kurang setuju 
	Tidak setuju
	3
	2
	1
	95
	21
	9
	76
	16,8
	7,2
	285
	42
	9
	Jumlah
	125
	100
	336
	Total Skor
	1001
	Sumber: Hasil Penelitian yang sudah Diolah, 2018.
	Gambar 1. Bagan alur proses pembuatan tiramisu cak
	Tanri Giling Rasyid1), Amrullah1), Muhammad Aminaw
	ST. Rohani1), Muhammad Darwis2)
	Hasil penelitian kompetensi kewirausahaan peternak
	Tabel 1. Pengukuran kompetensi Kewirausahaan Peter
	No
	Kompetensi Kewirausahaan
	Skor
	Frekuensi (Orang)
	Persentase (%)
	Bobot
	(skor x frekuensi)
	Kompetensi teknis
	Baik
	Kurang baik 
	Tidak baik
	3
	2
	1
	55
	3
	2
	91,7
	5
	165
	6
	2
	Jumlah
	60
	100
	173
	Kompetensi manajerial
	Baik
	Kurang baik 
	Tidak baik
	3
	2
	1
	57
	2
	1
	95
	3,3
	1,7
	171
	4
	1
	Jumlah
	60
	100
	176
	Total Skor
	349
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