
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Responden 

Profil petani padi peserta AUTP di Desa Adiluhur dan Desa Tepakyang 

dalam penelitian ini terbagi menjadi profil berdasarkan umur, tingkat pendidikan, 

luas lahan, status kepemilikan lahan, pendapatan usahatani, pengalaman usahatani 

dan pekerjaan sampingan.   

1. Usia 

Faktor usia dapat berhubungan pola pikir dan cara pengambilan sikap 

petani. Secara umum petani yang memiliki usia cenderung lebih tua akan lebih 

sulit menerima adanya program baru, begitu pula sebaliknya petani yang memiliki 

usia lebih muda akan mudah menerima program baru. Usia responden yang 

mengikuti Program AUTP pada Kecamatan Adimulyo lebih banyak petani yang 

berusia 44-58 tahun (Tabel 11). 

Tabel 1. Profil Petani Berdasarkan Usia 

Usia 
Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

36 – 43 4 7 

44-51 17 28 

52-58 33 54 

>58 7 11 

Total 61 100 

 

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa 54% petani paling banyak 

mengikuti Program AUTP yaitu berusia 52-58 tahun. Rentang usia yang kedua 

terbanyak dari tabel diatas adalah petani yang memiiki usia 44-51 tahun yaitu 

sebanyak 28%. Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa Program 



AUTP lebih mudah diterima oleh petani yang memiliki rentang usia produktif. 

Hal ini sependapat dengan widyastuti et al (2016) yang menyatakan bahwa petani 

yang termasuk usia produktif akan lebih mudah menerima suatu program atau 

teknologi baru yang berhubungan dengan usahataninya. 

2. Tingkat Pendidkan  

Tingkat pendidikan pada petani dapat berhubungan dengan pola pikir dan 

pengambilan keputusan petani. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki petani 

maka akan semakin baik cara berfikir petani. Tingkat pendidikan responden yang 

mengikuti Program AUTP didominasi oleh petani yang memiliki tingkat 

pendidikan SD dan SMP (Tabel 12). 

Tabel 2. Profil Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan 
Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

SD 17 28 

SMP 28 46 

SMA/SMK 16 26 

Total 61 100 

Menurut tabel 12 dapat dilihat bahwa 28% petani yang mengikuti Program 

AUTP memiliki tingkat pendidikan dasar (SD) sebanyak 17 petani, tingkat 

pendidikan menengah (SMP dan SMA) sebanyak 44 petani dengan persentase 

72%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Proram AUTP lebih mudah diterima dan 

diterapkan oleh petani yang berpendidikan pada tingkat menengah, namun tidak 

menutup kemungkinan petani yang berpendidikan dasar tidak mampu menerima 

teknologi ataupun program baru. Hal ini sejalan dengan pendapat Rumini (1995) 

yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi 

melalui pengalaman dan latihan (belajar) meliputi tiga ranah, yakni ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor.  



Menurut hasil penelitian, petani yang memiliki tingkat pendidikan rendah 

(SD) tidak terlalu mengalami kesulitan dalam menerima program baru karena 

petani pada dasarnya belajar dari pengalaman dan contoh yang didapat. Namun 

pada petani yang memiliki tingkat pendidikan menengah (SMP dan SMA) 

cenderung lebih cepat disbanding petani yang memiliki pendidikan tingkat dasar 

karena pola pikir dan cara pandangnya lebih baik dalam memahami Program 

AUTP sehingga dalam pengambilan keputusan petani yang berpendidikan 

menengah untuk ikut serta Program AUTP tidak telalu banyak pertimbangan 

seperti petani yang memiliki tingkat pendidikan dasar (SD). 

3. Luas Lahan 

Luas lahan yang dimaksud pada penelitian ini adalah lahan yang ditanami 

padi dan diasuransikan oleh petani. Semakin luas lahan yang ditanami petani 

maka risiko usahatani yang akan dialami semakin besar pula. Luas lahan 

responden yang ikut serta dalam Program AUTP di Kecamatan Adimulyo 

didominasi oleh petani yang memiliki luas lahan kurang dari 1 Ha sebanyak 90% 

(Tabel 13). 

Tabel 3. Profil Petani Berdasarkan Luas Lahan 

Pendidikan 
Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

<1 Ha 55 90 

>1Ha 6 10 

Total 61 100 

  

Tabel 13 menunjukkan bahwa rata-rata petani yang mengikuti Program 

AUTP pada Kecamatan Adimulyo didominasi oleh petani yang memiliki lahan 

sempit yaitu dibawah satu hectare. Ada 90% petani yang memiliki luas lahan 



kurang dari satu hektare dan hanya ada 10% petani yang memiliki luas lahan 

diatas satu hektare.  

Semakin luas lahan yang dikelola oleh petani maka akan semakin besar 

risiko yang akan dihadapi petani, maka dari itu petani memilih mengasuransikan 

lahan yang kurang dari satu hektare. Hasil ini berbeda dengan pendapat 

Widyawati (2013) yang menyatakan bahwa semakin luas lahan yang dikelola 

maka akan semakin meningkat tingkat kesejahteraan petani. Berhasilnya petani 

dalam berusahatani akan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan petani, jika 

petani mengalami gagal panen maka kesejahteraan petani akan menurun. 

4. Pekerjaan Sampingan 

Pendapatan yang didapat oleh petani selain dari usaha tani yaitui pekerjaan 

sampingan. Pekerjaan sampingan adalah pekerjaan yang dilakukan diluar waktu 

usaha tani atau pekerjaan utama petani yang bertujuan menambah pendapatan 

petani dalam memnuhi kebutuhan kehidupannya. Petani yang memiliki 

penghasilan tambahan diluar usaha tani cenderung keadaan finansialnya lebih baik 

dan petani yang menjadi responden penelitian didominasi oleh petani yang 

memiliki pekerjaan sampingan (Tabel 14).  

Tabel 4. Profil Petani Berdasarkan Pekerjaan Sampingan Petani 

Pekerjaan Sampingan Jumlah (Jiwa) 
Persentase 

(%) 

Tidak Memiliki 29 48 

Pedagang 3 5 

Serabutan 16 26 

Perangkat Desa 13 21 

Total 61 100 

 



Menurut Tabel 14 dapat dilihat ada 52% responden yang mengikuti 

Program AUTP memiliki pekerjaan sampingan, hal ini membuat petani memiliki 

kondisi finansial yang baik dan dapat berpengaruh dalam tahap pembayaran premi 

AUTP dengan menggunakan hasil pekerjaan sampingan. Adanya penghasilan 

tambahan petani membuat sistem pembayaran petani jadi lebih tertib dan tepat 

waktu. Namun ada 48% responden yang mengikuti Program AUTP yang tidak 

memiliki pekerjaan sampingan dan hal ini tidak mempengaruhi responden 

terhadap sistem pembayaran premi.  

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan Novia dalam Arista (2016) 

bahwa pekerjaan sampingan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan 

keluarga tani. Responden yang tidak memiliki pekerjaan sampingan masih mampu 

membayar premi AUTP dengan tepat waktu dan sesuai nominal yang 

ditangguhkan dan juga tidak berhubungan dengan kebutuhan keluarga tani. 

B. Profil Kelompok Tani 

Profil kelompok tani yang menjadi responden pada penelitian ini terbagi 

menjadi beberapa profil yaitu berdasarkan keaktifan kelompok, luas lahan 

kelompok tani, jumlah anggota kelompok tani, dan kas kelompok tani. 

1. Keaktifan Kelompok Tani 

Keaktifan kelompok tani merupakan wujud dari jumlah pertemuan 

kelompok ynag dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Pertemuan kelompok tani 

merupakan agenda mempererat tali silaturahmi antar petani, transaksi simpan 

pinjam, dan juga melakukan musyawarah terkait pertanian yang sedang dijalankan 

oleh petani pada daerah tersebut. Kelompok tani yang menjadi responden pada 

penelitian ini melakukan pertemuan rutin dengan jadwal yang berbeda (Tabel 15). 



Tabel 5. Profil Kelompok Tani Berdasarkan Keaktifan 

Jumlah Pertemuan 
Jumlah 

(kelompok) 

Persentase 

(%) 

Satu Bulan Sekali 2 40 

Dua Bulan Sekali 2 40 

Tiga Bulan Sekali 1 20 

Total 5 100 

 

Tabel 15 menyebutkan kelompok tani Murakabi 1 dan Sumber Waras 

melakukan pertemuan kelompok setiap satu bulan sekali, sedangkan kelompok 

tani Sumber Rejeki dan Sumber Jaya melakukan pertemuan kelompok setiap dua 

bulan sekali, dan kelompok tani Sumber Karya melakukan pertemuan kelompok 

setiap tiga bulan sekali. Hal ini membuktikan bahwa keaktifan kelompok tani 

dalam mengadakan pertemuan sudah baik karena pembahasan Program AUTP 

selalu dibahas dalam tiap pertemuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Munir 

(2001) bahwa semakin aktif kelompok melakukan pertemuan maka akan semakin 

besar jiwa anggota untuk membangun dan mengembangkan kelompok tersebut 

dan menyepakati keputusan bersama. 

2. Luas  Lahan Kelompok Tani 

Luas lahan yang dimiliki oleh responden kelompok tani merupakan luas 

lahan tiap anggota yang digabungkan menjadi satu. Semakin besarnya luas lahan 

yang dimiliki kelompok tani, maka semakin besar pula risiko usahatani yang akan 

dihadapi oleh kelompok tani. Kelompok yang mengikuti Porgram AUTP 

didominasi oleh kelompok yang memiliki luas lahan antara 30-32 ha (Tabel 16). 

 

 



Tabel 6. Profil Kelompok Tani Berdasarkan Luas Lahan 

Luas Lahan 
Jumlah  

(kelompok) 

Persentase 

(%) 

30-32 ha 3 60 

33-37 ha 2 40 

Total 5 100 

 

Tabel 16 membuktikan bahwa 60% kelompok yang menjadi responden 

penelitian Program AUTP yaitu memiliki luas lahan antara 30-32 ha dan dua 

kelompok tani sisanya memiliki luas lahan lebih besar yaitu 33-37 ha. Hal ini 

membuktikan bahwa luas lahan yang dimiliki kelompok tani menjadi perhatian 

serius setiap kelompok dalam mencegah risiko usaha tani yang akan dialami salah 

satunya dengan cara mengikuti Program AUTP, namun partisipasi kelompok tani 

yang menjadi responden hanya mengikuti Program AUTP dalam sekali musim 

tanam tiap tahunnya, hal ini berbeda dengan penelitian Prihtanti (2014) bahwa 

kelompok tani yang memiliki lahan yang luas akan lebih mudah menerapkan 

teknologi atau program baru yang dianjurkan untuk membantu usahataninya. 

3. Jumlah Anggota Kelompok Tani 

Jumlah anggota kelompok tani adalah personal petani yang tergabung dan 

terdata dalam kelompok tani. Jumlah anggota yang ada pada kelompok tani 

berhubungan terhadap penerapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk 

petani, salah satu contohnya adalah Program AUTP. Kelompok yang menjadi 

responden dalam penelitian ini memiliki jumlah anggota antara 20-210 anggota 

(Tabel 17). 

 

 



Tabel 7. Profil Kelompok Tani Berdasarkan Jumlah Anggota 

Jumlah Anggota 
Jumlah  

(kelompok) 

Persentase 

(%) 

20-72 petani 3 60 

73-210 petani 2 40 

Total 5 100 

 

Tabel 17 menyatakan bahwa 60% kelompok tani yang menjadi responden 

penelitian memiliki jumlah anggota kelompok antara 20-72 petani dan 40% 

kelompok tani memiliki anggota kelompok tani sebanyak 73-210 petani. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota yang dimiliki 

kelompok tani maka akan semakin sedikit partisipasi petani terhadap program 

pemerintah seperti Program AUTP. Hal ini disebabkan karena daya tangkap setiap 

petani dan kemampuan dalam penerapan teknologi baru berbeda-beda sehingga 

membuat pengurus kelompok tani sulit untuk melakukan koordinasi. Hasil ini 

berbeda dengan penelitian Sirnawati et al (2015) yang mengatakan bahwa 

semakin banyak anggota kelompok tani maka akan semakin cenderung kelompok 

tani menerapkan atau mengikuti suatu program seperti Program AUTP. 

4. Kas Kelompok Tani 

Kas kelompok tani adalah uang yang dimiliki kelompok sebagai modal 

maupun simpanan kelompok tani untuk melakukan transaksi apapun yang bersifat 

untuk kepentingan bersama. Adanya uang kas kelompok tani maka akan 

memberikan dampak positif terhadap kinerja kelompok dan memperkuat ekonomi 

kelompok tani. Secara kelembagaan, kelompok yang memiliki alur kas yang baik 

juga akan memberikan dampak positif saat ingin melakukan kegiatan kelompok 



tani. Sebagian besar kelompok tani yag mengikuti Program AUTP memiliki kas 

kelompok tani (Tabel 18). 

Tabel 8. Profil Kelompok Tani Berdasarkan Kas Kelompok 

Kas Kelompok 
Jumlah  

(kelompok) 

Persentase 

(%) 

Ada 3 60 

Tidak Ada 2 40 

Total 5 100 

 

Tabel 18 membuktikan bahwa 60% kelompok tani yang mengikuti Program 

AUTP memiliki uang kas kelompok tani. Ada kelompok yang menggunakan kas 

kelompok sebagai modal awal dalam melakukan pendaftaran AUTP, membeli 

sarana produksi untuk anggota kelompok dan pembangunan infrastruktur untuk 

mempermudah akses petani. 

C. Implementasi Program AUTP Di Kecamatan Adimulyo 

Tahun 2016 awal pemerintah meluncurkan program AUTP dalam tingkat 

nasional yang mana saat itu program ini masih dalam tahap pengembangan. Tidak 

stabilnya kondisi cuaca beberapa tahun terakhir dan tingginya risiko gagal panen 

usaha tani padi, Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah mengambil sikap 

untuk mengatasi permasalahan ini dan memberikan tugas kepada Dinas Pertanian 

dan Pangan Kecamatan Adimulyo agar melakukan tindakan antisipasi dan 

melakukan sosialisasi kepada seluruh petani padi agar dapat dilindungi oleh 

Program AUTP  terutama yang berada di lokasi rawan bencana.  

Bertepatan dengan mulainya Program AUTP, di Kecamatan Adimulyo 

terjadi bencana banjir yang menyebabkan beberapa desa menjadi gagal panen. 

Bencana ini disebabkan oleh pecahnya tanggul besar di desa Tepakyang sehingga 



mengakibatkan desa tersebut dan desa Adiluhur kebanjiran sehingga petani padi 

mengalami gagal panen. Kejadian ini menjadi langkah awal Dinas Pertanian dan 

Pangan Kecamatan Adimulyo dalam melakukan sosialisasi dan melindungi petani 

yang mengalami gagal panen dengan cara mengikutsertakan petani dalam 

Program AUTP. Petani diberikan perlindungan berupa garansi ganti rugi sesuai 

peraturan yang ditetapkan dan kerugian petani dialihkan kepada pihak 

pertanggungan asuransi PT. Jasa Asuransi Indonesia (JASINDO) sehingga ganti 

rugi yang didapatkan oleh petani dapat dimanfaatkan sebagai modal tanam petani 

selanjutnya. 

Pada implementasi Program AUTP diikuti beberapa kelompok tani yang ada 

di Desa Tepakyang dan Adiluhur. Implementasi Program AUTP berdasarkan 

pedoman umum dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama adalah persiapan, pada 

tahap ini dilakukan kegiatan sosialisasi program kepada petani maupun kelompok 

tani. Tahap kedua adalah pelaksanaan, pada tahap ini mulai dilakukan kegiatan 

pendaftaran peserta, survei kriteria lokasi, pembayaran premi asuransi, penerbitan 

polis asuransi, risiko yang dijamin, hingga pembayaran klaim asuransi kepada 

kelompok tani.  

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan atau sosialisasi Program AUTP dilakukan secara berurutan 

sesuai dengan tingkatan yang sudah ditentukan. Kegiatan sosisalisasi dimulai dari 

Ditjen PSP Kementrian Pertanian kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa 

Tengah. Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah melakukan kegiatan 

sosialisasi kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan petugas 

Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman-Pengamat Hama Penyakit (POPT-



PHP) Kabupaten Kebumen. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen 

melakukan sosialisasi kepada POPT-PHP Kecamatan Adimulyo, UPTD Pertanian 

Kecamatan Adimulyo, dan Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), setelah itu PPL 

bersama petugas asuransi (PT. JASINDO) memberikan sosialisasi kepada ketua 

kelompok tani dan beberapa anggota kelompok tani di Desa Tepakyang dan 

Adiluhur. 

Kegiatan sosialisasi pada tahap persiapan Program AUTP di Desa 

Tepakyang dan Adiluhur untuk petani masih belum maksimal dan tidak merata. 

Sosialisasi hanya diberikan kepada perwakilan petani atau lebih tepatnya pengurus 

kelompok petani. Anggota kelompok tani hanya beberapa orang yang mengikuti 

sosialisasi, selanjutnya ketua kelompok tani hanya memberikan sosialisasi kepada 

anggotanya namun tidak secara urut dan rinci. Sosisalisasi ketua kelompok tani 

hanya sebatas tatap muka secara personal dan memberi informasi terkait kegunaan 

Program AUTP. Faktanya petani yang bukan pengurus anggota kelompok tani 

masih sangat kurang informasi terkait Program AUTP, petani mengatakan hanya 

mendapatkan informasi AUTP melalui mulut ke mulut atau petani lainnya. 

Pelaksanaan Program AUTP di Desa Tepakyang sedikit lebih baik 

dikarenakan ada beberapa ketua kelompok tani seperti Sumber Waras dan 

kelompok tani Sumber Jaya yang selalu melakukan musyawarah dengan seluruh 

anggota kelompok tani terkait keikutsertaan kelompok tersebut terhadap Program 

AUTP. Musyawarah tersebut dilakukan setiap sebelum petani melakukan musim 

tanam. Namun, sangat sedikit dan jarang sekali petani yang bersedia mengikuti 

Program AUTP karena tingkat pemahaman petani terhadap fungsi dan keuntungan 

Program AUTP yang masih kurang. 



Tingkat pengetahuan petani terkait aspek prosedur pelaksanaan Program 

AUTP di Desa Tepakyang dan Adiluhur dapat dikatakan masih sangat kurang, hal 

ini dibuktikan bahwa petani belum mengetahui dengan baik bagaimana teknis 

pelaksanaan Prgram AUTP sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. 

Dampak ini terjadi karena sulit dan panjangnya proses administrasi yang harus 

dilakukan dan minimnya keterlibatan petani dalam proses pelaksanaan Program 

AUTP sehingga membuat petani hanya mengetahui apa yang mereka rasakan. 

Dalam hal ini kelompok tani memiliki peran yang sangat penting dalam 

mendesiminasikan Program AUTP kepada seluruh anggota kelompok tani, begitu 

pula dengan Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) yang sudah ditunjuk sebagai tim 

pelaksana teknis kegiatan ini harus dapat memberikan sosialisasi secara masif dan 

progresif agar dapat memanfaatkan perannya secara maksimal. PPL sangat 

diharapkan oleh petani yang ada di Desa Tepakyang dan Adiluhur dapat terjun 

langsung kepada petani untuk melakukan sosialisasi hingga petani mendapatkan 

informasi yang cukup untuk pelaksanaan Program AUTP. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan Program AUTP, setiap pengurus kelompok tani 

yang ada di Desa Tepakyang dan Adiluhur sudah pernah terlibat dalam proses 

pelaksanaan program AUTP yang mana pelaksanaan dimulai dari tahap 

pendaftaran peserta AUTP, survey kriteria lokasi, tahap pembayaran premi 

asuransi, penerbitan polis asuransi, risiko yang dijamin, hingga tahap pembayaran 

klaim asuransi dari PT. JASINDO kepada kelompok tani. Pada tahap pelaksanaan 

program setiap ketua kelompok tani bertanggung jawab dan mengambil peran 

dalam mengururus anggotanya yang mengikuti Program AUTP dan mendampingi 



dari tahap administrasi hingga pembayaran klaim kepada petani. Tahap 

pelaksanaan Program AUTP dilakukan dengan beberapa tahapan secara urut 

sebagai berikut : 

1) Tahap Pendaftaran Peserta AUTP 

Menurut pedoman umum pelaksanaan Program AUTP yang diterbitkan oleh 

pihak Kementrian Pertanian, lahan sawah yang dapat didaftarkan adalah lahan 

sawah yang umur tanaman padi berusia kurang lebih 10 hari. Berdasarkan fakta 

dilapangan yang terjadi pada kelompok tani Sumber Jaya, Sumber waras, Sumber 

Karya, Sumber Rejeki, dan Mukarabi I, tidak semua petani yang mendaftarkan 

tanamannya pada usia kurang dari 10 hari dikarenakan musim tanam lebih awal 

dan sosialisasi yang didapat oleh petani saat Desa Tepakyang dan Adiluhur 

mengalami bencana kebanjiran. 

Proses pendaftaran yang dilakukan oleh setiap kelompok tani yaitu ketua 

kelompok mendatangi petani secara personal dan menanyakan kesediaan petani 

untuk ikut serta dalam pendaftaran Program AUTP dan meminta iuran dana sesuai 

luas lahan yang terdampak bencana. Setelah mengumpulkan data anggota 

kelompok tani, ketua kelompok melakukan pendaftaran kepada tim teknis 

Program AUTP tingkat Kecamatan dan memberikan rekapitulasi data anggota 

kepada UPTD Kecamatan Adimulyo. 

2) Tahap Survei Lokasi 

Pada tahap survei kriteria lokasi ini dilakukan oleh tim teknis AUTP 

Kecamatan Adimulyo dan Petugas Penyuluh Pertanian. Kawasan yang dilakukan 

survei pada Desa Tepakyang dan Adilhur adalah lahan sawah irigasi teknis dan 

semi teknis yang diairi oleh tanggul besar. Setelah dilakukan survei lokasi yang 



didaftarkan AUTP, petugas asuransi bersama penyuluh pertanian dan tim teknis 

AUTP melakukan penilaian terhadap kelayakan lokasi yang didaftarkan. 

Bertepatan dengan hasil penilaian dan keadaan objektif dilapangan, lokasi yang 

didaftarkan oleh Desa Tepakyang dan Adiluhur dikatakan memenuhi syarat untuk 

mengikuti Program AUTP. Setelah verifikasi oleh tim survei, ketua kelompok tani 

diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh UPTD 

dan didampingi oleh Petugas Penyuluh Pertanian hingga tahap pengisian formulir 

selesai. 

3) Tahap Pembayaran Premi Asuransi 

Tahap pembayaran premi yang dilakukan oleh setiap kelompok tani yang 

menjadi objek penelitian cenderung memiliki tahapan yang sama yaitu membayar 

dengan cara tunai kepada Dinas Pertanian Kecamatan Adimulyo dan kemudian 

Dinas Pertanian Adimulyo yang akan membayarkan premi kelompok tani kepada 

PT. JASINDO dan mendapatkan akan mendapatkan bukti pembayaran. Berbeda 

dengan kelompok tani Sumber Karya yang melakukan pembayaran dengan cara 

transfer ke rekening asuransi pelaksana (PT.JASINDO). Semua petani yang ada di 

Desa Tepakyang dan Adiluhur yang terdaftar Program AUTP melakukan hal yang 

sama dalam membayar premi lahan yang diasuransikan yaitu dengan biaya 

mandiri yang dibayarkan sesuai luas lahan yang diajukan dan tepat waktu. 

4) Penerbitan Polis Asuransi 

Penerbitan polis asuransi dilaksanakan setelah kelompok tani membayar 

premi sesuai dengan lahan yang diasuransikan kepada pihak pelaksana asuransi. 

Kelompok tani akan mendapatkan polis asuransi sesuai dengan kesepakatan yang 

tertulis dan adanya keterikatan antara pihak tertanggung dan penanggung. Polis 



asuransi akan dikeluarkan dan diserahkan langsung kepada kelompok tani yang 

memenuhi persyaratan sehingga anggota kelompok tidak mengetahui terkait polis 

asuransi. 

Rekapitulasi data kelompok tani yang mengikuti Program AUTP di 

Kecamatan Adimulyo akan dibuat oleh UPTD Kecamatan Adimulyo lalu 

diserahkan kepada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen untuk 

menjadi referensi dinas kabupaten dalam menetapkan peserta definitif. Dinas 

Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen membuat Daftar Peserta definitif 

(DPD) AUTP dengan melihat bukti pembayaran peserta AUTP yang asli dari PT. 

Jasindo lalu diserahkan kepada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa 

Tengah. Dalam tahap penagihan subsidi premi asuransi PT. Jasindo melakukan 

penagihan kepada Ditjen PSP Kementrian Pertanian Republik Indonesia dan 

kemudian Ditjen PSP akan melakukan pembayaran subsidi kepada PT. Jasindo. 

5) Risiko Yang Dijamin 

Risiko yag dijamin pada Program AUTP ada tiga faktor yaitu kekeringan, 

banjir, dan serangan organisme pengganggu tanaman. Gagal panen yang dialami 

oleh kelompok tani Sumber Karya, Sumber Rejeki, Murakabi I, Sumber Jaya, dan 

Sumber Waras semuanya mengalami faktor yang sama yatu kebanjiran yang 

disebabkan pecahnya tanggul di sekitar desa tersebut. Saat terjadi gagal panen 

petani langsung melakukan tindakan melapor kepada pengurus kelompok tani dan 

kemudian pengurus kelompok menindaklanjuti laporan petani kepada PPL dan 

UPTD Kecamatan Adimulyo. Setelah mendapatkan laporan gagal panen, PT. 

Jasindo mengirimkan tim loss adjuster yang terdiri dari POPT-HP dan PPL 



setempat untuk meninjau lokasi kerusakan dan menghitung tingkat kerusakan 

lahan yang dialami. 

 Tenggat waktu dari kelompok tani melakukan pelaporan gagal panen yang 

dialami hingga lahan diperiksa yaitu lebih dari tujuh hari, hal ini membuat lahan 

yang seharusnya memiliki tingkat gagal panen yang tinggi namun bisa berubah 

menjadi rendah karena tanaman yang tumbuh lagi setelah kebanjiran. Setelah tim 

peninjau lokasi datang, kelompok tani akan diarahkan untuk mengisi berita acara 

hasil pemeriksaan kerusakan dengan melampirkan beberapa berkas sebagai bukti 

kerusakan seperti foto yang sudah ditandatangani oleh petani, petugas penilai 

kerusakan, PPL, dan diketahui juga oleh Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten 

Kebumen. 

6) Pembayaran Klaim  

Pembayaran klaim AUTP pada kelompok tani yang mengalami gagal panen 

akibat salah satu faktor yang sudah ditetapkan dibayar saat semua kelompok tani 

sudah mengisi berkas hasil berita acara dari tim pemeriksa kerusakan. Pada 

seluruh kelompok tani yang menjadi responden penelitian ini, proses pembayaran 

klaim dilakukan antara 7-13 hari kerja sejak berita acara hasil pemeriksaan 

kerusakan dilaporkan. Nominal klaim AUTP yang dibayarkan pada kelompok tani 

sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pedoman umum AUTP 

yaitu dengan tingkat kerusakan yang terjadi ≥ 75% pada setiap luas petak dalam 

satu hamparan. Dana klaim asuransi akan diberikan kepada pihak UPTD 

Kecamatan Adimulyo lalu diberikan kepada ketua kelompok tani. Tahap 

pembagian ganti rugi AUTP kepada anggota kelompok tani sudah tidak diatur 



dalam pedoman umum AUTP karena hal ini sudah menjadi hak kelompok tani 

seutuhnya sehingga pembagian setiap kelompok tani berbeda.  

Pada kelompok tani Sumber Karya dan Sumber Rejeki pembagian klaim 

AUTP diberikan seutuhnya kepada tiap anggota yang mendapatkan klaim, hal ini 

dilakukan karena sedikit anggota kelompok yang menjadi peserta AUTP, maka 

kelompok tani Sumber Karya sepakat bahwa yang berhak menerima klaim adalah 

mereka yang mendaftar menjadi peserta AUTP. Pada kelompok tani Sumber Jaya 

dan Sumber Waras dana klaim yang diterima akan diberikan separuh dari jumlah 

yang harusnya didapat, sisa uang digunakan untuk membeli sarana produksi 

seperti benih atau pupuk untuk diberikan kepada seluruh anggota tani. Hal ini 

dikarenakan bagi petani yang tidak mendaftarkan diri menjadi peserta AUTP juga 

akan diberikan subsidi berupa sarana produksi. Berbeda dengan kelompok tani 

Mukarabi I, seluruh dana klaim AUTP yang didapat seutuhnya akan dimasukkan 

kedalam kas kelompok tani, hal ini dikarenakan pendaftaran kelompok tani 

menggunakan dana kas kelompok. Dana itu akan disimpan lalu digunakan untuk 

segala sesuatu yang menunjang keberhasilan kelompok dan petani itu sendiri. 

Segala kebijakan yang dilakukan oleh kelompok tani adalah hasil dari 

musyawarah tiap kelompok yang dilakukan dengan cara berbeda-beda. 

D. Keberhasilan Program Asuransi Usaha Tani Padi 

Program AUTP dapat dinilai berhasil jika seluruh faktor yang tertuang 

dalam pedoman umum AUTP yang sudah ditentukan oleh pemerintah berhasil 

dicapai. Keberhasilan Program AUTP dapat dinilai dari dua aspek, aspek pertama 

keberhasilan pada tingkat kelompok tani dan aspek kedua pada petani sebagai 

pelaku yang menjalankan Program AUTP. 



Tabel 9. Keberhasilan Program AUTP Pada Kelompok Tani 

 

Pada tingkat kelompok tani ada beberapa faktor yang menjadi acuan, yaitu 

ketepatan waktu dalam pembayaran, membayar tanpa mencicil dengan cara 

mentransfer ke rekening PT. Jasindo, konsistensi kelompok dalam mengikuti 

program, dan kesesuaian pembayaran klaim kepada petani. Pada tingkat petani, 

faktor yang menjadi acuan adalah ketepatan petani membayar premi kepada 

kelompok tani, pembayaran premi dilakukan mandiri, konsistensi petani dalam 

mengikuti program, serta ketepatan waktu dan jumlah pembayaran klaim kepada 

petani. 

Program AUTP pada kelompok tani Kecamatan Adimulyo, Desa Tepakyang 

dan Adiluhur termasuk dalam kategori cukup berhasil. Kelompok tani yang 

mendapatkan klaim memiliki capaian skor 60% dengan rata-rata skor 8.8. Hal ini 

menunjukkan implementasi Program AUTP masih belum maksimal dalam 

No Indikator 
Rata-Rata 

Skor 

Capaian Skor 

(%) 
Kategori 

1 
Ketepatan waktu 

pembayaran premi 

(transfer) 

1.4 20 Tidak berhasil 

2 

Sistem pembayaran 

premi (tanpa 

mencicil) 

3 100 Berhasil 

3 

Konsistensi 

kelompok dalam 

mengikuti AUTP 

2.4 70 Cukup berhasil 

4 

Ketepatan waktu 

dan jumlah 

pembayaran  klaim 

pada kelompok 2 50 Kurang berhasil 

Total 8.8 60 Cukup berhasil 



beberapa indikator yang sudah ditentukan menjadi ketetapan keberhasilan 

program (Tabel 19). 

a. Ketepatan Waktu Pembayaran Premi (Transfer) 

Ketepatan waktu pembayaran premi dengan cara transfer dari kelompok tani 

kepada pihak PT. Jasindo adalah indikator pertama dalam menentukan 

keberhasilan Prgram AUTP di tingkat kelompok tani. Pada indikator ini kelompok 

tani harus membayar jumlah premi sesuai dengan luas lahan dan harga yang sudah 

ditentukan saat melakukan pendaftaran secara tepat waktu dan dibayar dengan 

mentransfer langsung kepada PT. Jasindo tanpa mencicil. Keberhasilan program 

AUTP pada kelompok tani berdasarkan indikator ketepatan waktu pembayaran 

premi dengan cara transfer termasuk dalam kategori tidak berhasil dengan capaian 

skor 20% (Tabel 20). 

Tabel 10. Distribusi Ketepatan Waktu Pembayaran Premi (Transfer) 

Indikator Rata-Rata Skor 
Capaian Skor 

(%) 
Kategori 

Ketepatan Waktu 

Pembayaran Premi 

(transfer) 

1,4 20 Tidak Berhasil 

 

Menurut Tabel 20, hanya ada satu kelompok tani yang melakukan 

pembayaran premi dengan cara transfer langsung kepada pihak PT. Jasindo yaitu 

kelompok tani Sumber Karya. Hal ini dikarenakan kelompok tani lainnya belum 

terlalu paham terhadap proses administrasi Program AUTP dan tidak ingin terlalu 

panjang. Program AUTP baru saja dikeluarkan pemerintah dan musibah tanggul 

pecah di Kecamatan Adimulyo membuat pemerintah ingin segera menanggulangi 

dan menyelamatkan lahan petani, maka dari itu pemerintah yang membantu petani 



dalam pendaftaran AUTP, jadi kelompok tani hanya menyiapkan berkas dan 

premis yang harus dibayarkan untuk tindak lanjut dari transfer uang dilakukan 

oleh UPTD atau BPP Kecamatan Adimulyo. 

b. Sistem Pembayaran Tanpa Mencicil 

Sistem pembayaran premi tanpa mencicil yang dibayarkan kelompok tani 

untuk PT. Jasindo adalah indikator keberhasilan kedua yang menentukan Program 

AUTP pada tingkat kelompok tani. Indikator pembayaran premi tanpa mencicil 

pada kelmpok tani yang menjadi penelitian ini termasuk dalam kategori berhasil 

dengan capaian skor 100% (Tabel 21). 

Tabel 11. Distribusi Sistem Pembayaran Kelompok 

Indikator Rata-Rata Skor 
Capaian Skor 

(%) 
Kategori 

Sistem Pembayaran 

Premi (tanpa 

mencicil) 

3 100 Berhasil 

 

Tabel 21 menunjukkan bahwa seluruh kelompok tani pada Kecamatan 

Adimulyo yang mengikuti Program AUTP telah melakukan pembayaran biaya 

premi kepada PT. Jasindo tanpa mencicil. Biaya premi dibayarkan kepada pihak 

Balai Penyuluhan Pertanian dan UPTD Kecamatan secara tunai. Berbeda dengan 

kelompok tani Sumber Karya yang melakukan pembayaran premi dengan cara 

mentransfer langsung kepada PT. Jasindo tanpa mencicil. 

c. Konsistensi Kelompok Tani Dalam Mengikuti Program 

Konsistensi kelompok tani dalam berpartisipasi sebagai peserta AUTP 

adalah indikator ketiga dalam penentuan keberhasilan Program AUTP pada 

kelompok tani. Keberhasilan ini dilihat dari berapa kali kelompok tani 

mendaftarkan anggotanya dalam setiap tahun dan setiap musim tanam. 



Keberhasilan pada aspek konsistensi kelompok tani yang menjadi objek penelitian 

termasuk dalam kategori cukup berhasil dengan perolehan capaian skor sebesar 

70% (Tabel 22). 

Tabel 12. Distribusi Konsistensi Kelompok Mengikuti AUTP 

Indikator 
Rata-Rata 

Skor 

Capaian 

Skor 

(%) 

Kategori 

Konsistensi Kelompok 

Dalam Mengikuti 

AUTP 

2,4 70 Cukup Berhasil 

 

Tabel 22 menunjukkan bahwa konsistensi kelompok tani dalam partisipasi 

Program AUTP berbeda-beda dan didominasi oleh kelompok yang hanya 

mengikuti Program AUTP satu kali setiap tahunnya, sedangkan dua kelompok 

tani lainnya mengikuti setiap musim tanam atau dua kali dalam satu tahun. 

Berdasarkan hasil peneilitian, ada satu kesamaan dari semua kelompok tani yang 

menjadi objek penelitian yaitu semua kelompok tani hanya mengikuti Program 

AUTP pada tahun 2016 saja. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tani hanya 

mengikuti Program AUTP di awal terbitnya program dan melihat kondisi tanggul 

yang pecah masih membutuhkan perbaikan dan itu menjadi landasan kelompok 

tani untuk mengikuti Program AUTP. Setelah tanggul sudah benar dan melihat 

implementasi Program AUTP yang masih membuat petani kesulitan, maka untuk 

periode selanjutnya kelompok memutuskan tidak menjadi partisipasi Program 

AUTP lagi hingga sampai tahun 2019. Beberapa ketua kelompok tani 

mengeluhkan terhadap Program AUTP terutama dalam tahap pemberkasan dan 

tinjau lokasi untuk menghitung tingkat kerusakan lahan petani. Aspek ini yang 

membuat petani merasa dirugikan karena seharusnya petani mendapat tingkat 



kerusakan yang besar, namun karena keterlambatan tim peninjau membuat lahan 

terlihat tidak terlalu rusak. 

d. Ketepatan Waktu Dan Jumlah Pembayaran Klaim Pada Kelompok Tani 

Ketepatan waktu dan jumlah pembayaran klaim pada kelompok tani adalah 

indikator keberhasilan terakhir Program AUTP pada kelompok tani. Berdasarkan 

pedoman umum Program AUTP, waktu pembayaran klaim kepada kelompok tani 

paling telat adalah 14 hari kerja sejak berita acara hasil pemeriksaan kerusakan 

sudah dimasukkan dan jumlah jumlah pembayaran sesuai dengan perhitungan 

yang sudah ditentukan diawal pendaftaran. Keberhasilan Program AUTP pada 

kelompok tani berdasarkan indikator ketepatan waktu dan jumlah pembayaran 

klaim pada kelompok tani termasuk dalam kategori kurang berhasil yaitu dengan 

perolehan capaian skor sebesar 50% (Tabel 23). 

Tabel 13. Distribusi Ketepatan Waktu Dan Jumlah Klaim Pada Kelompok 

Indikator Rata-Rata Skor 

Capaian 

Skor 

(%) 

Kategori 

Ketepatan Waktu Dan 

Jumlah Pembayaran 

Klaim 

Pada Kelompok 

2 50 Kurang Berhasil 

  

Tabel 23 menunujukkan bahwa setelah adanya peninjauan lokasi untuk 

mengukur tingkat kerusakan lahan petani, klaim segera diproses oleh pihak PT. 

Jasindo. Pembayaran kalim yang didapat oleh kelompok tani yang menjadi objek 

penelitian lebih dari 14 hari kerja atau dapat dikatakan kurang sesuai dengan 

pedoman umum Program AUTP. Namun untuk kesesuaian jumlah pembayaran 

klaim kepada kelompok tani sudah tepat dan sesuai dengan hasil berita acara 

kerusakan yang dihitung oleh tim peninjau, lahan yang setiap dalam satu 



hamparan  ≥ 75% mengalami kerusakan yang berhak mendapatkan klaim dari PT. 

Jasindo. 

1. Keberhasilan Asuransi Usaha Tani Padi Pada Petani 

Program AUTP pada petani dapat dikatakan berhasil apabila seluruh 

indikator yang berhubungan bisa terpenuhi. Secara keseluruhan, Program AUTP 

pada Kecamatan Adimulyo termasuk dalam kategori cukup berhasil dengan 

perolehan persentase sebesar 60,63% (Tabel 24). 

Tabel 14. Keberhasilan Program AUTP Pada Petani 

No Indikator 
Rata-Rata 

Skor 

Capaian 

skor (%) 
Kategori 

1 

Ketepatan waktu 

pembayaran premi 

pada kelompok tani 

3 100 Berhasil 

2 
Sistem pembayaran 

premi (individu) 
2.34 67 

Cukup 

berhasil 

3 

Konsistensi petani 

dalam mengikuti 

AUTP 

1.51 25.5 
Kurang 

berhasil 

4 

Ketepatan waktu 

dan jumlah 

pembayaran  klaim 

pada petani 

2 50 
Kurang 

berhasil 

Total 8.9 60.63 
Cukup 

berhasil 

 

a. Ketepatan Waktu Pembayaran Premi Pada Kelompok Tani 

Indikator ini adalah aspek pertama penentu keberhasilan Program AUTP 

pada petani. AUTP pada petani dapat dikatakan berhasil apabila petani membayar 

premi asuransi kepada kelompok tani dengan tepat waktu yang dilakukan 

bersamaan saat petani mengajukan diri sebagai calon peserta dan mendaftarkan 

lahan kepada kelompok tani. Pada indikator ini, keberhasilan Program AUTP 



pada petani yang menjadi objek penelitian termasuk dalam kategori berhasil 

dengan perolehan skor sebesar 100% (Tabel 25).  

Tabel 15. Distribusi Ketepatan Waktu Petani Bayar Premi 

Indikator Rata-Rata Skor 
Capaian Skor 

(%) 
Kategori 

Ketepatan Waktu  

Pembayaran Premi 

Pada Kelompok Tani 

3 100 Berhasil 

 

Tabel 25 menunjukkan bahwa pada indikator pembayaran premi kepada 

kelompok tani termasuk dalam kategori berhasil, karena biaya yang harus 

dikeluarkan oleh petani termasuk murah yaitu 36.000/Ha. Sedangkan lahan yang 

didaftarkan oleh petani didominasi oleh petani yang memiliki lahan dibawah 1 ha 

sehingga membuat biaya premi yang dibayarkan petani dapat lebih rendah. 

Namun, ada beberapa petani yang biaya preminya dibayarkan oleh kelompok tani 

karena petani tersebut memiliki lahan yang sangat kecil dan biaya petani 

ditanggung dengan menggunakan uang kas kelompok tani.  

b. Sistem Pembayaran Premi (Individu) 

Sistem pembayaran premi dari petani kepada kelompok tani adalah 

indikator kedua dari keberhasilan Program AUTP. Pada penelitian ini, petani 

melakukan sistem pembayaran premi dengan dua cara, yaitu dengan biaya mandiri 

petani dan menggunakan uang kas kelompok tani. Keberhasilan Program AUTP 

pada indikator sistem pembayaran premi petani kepada kelompok tani termasuk 

dalam kategori cukup berhasil dengan perolehan pesentase 67% (Tabel 26). 

 



Tabel 16. Distribusi Sistem Pembayaran Premi Petani 

Indikator 
Rata-Rata 

Skor 

Capaian 

Skor 

(%) 

Kategori 

Sistem Pembayaran 

Premi (Individu) 
2,34 67 

Cukup 

Berhasil 

 

Berdasarkan Tabel 26 banyak petani yang melakukan pembayaran premi 

dengan menggunakan biaya mandiri, hal ini karena biaya premi yang harus 

dibayarkan tidak terlalu mahal bagi petani dan keadaan petani saat mengikuti 

program sudah mendapatkan musibah gagal panen akibat tanggul pecah, akhirnya 

petani secara responsif membayar premi dengan sesuai ketentuan yang harus 

dibayar. Begitu pula hal serupa yang dilakukan petani yang melakukan 

pembayaran menggunakan uang kas kelompok. Namun, setelah bencana tanggul 

pecah terjadi, petani sangat sedikit yang mengikuti Program AUTP dan membayar 

dengan menggunakan biaya mandiri karena inisiatif dari petani cenderung rendah. 

c. Konsistensi Petani Dalam Mengikuti Program AUTP 

Konsistensi petani dalam mengikuti Program AUTP merupakan indikator 

ketiga dalam keberhasilan Program AUTP. Sejak awal program AUTP 

diluncurkan pemerintah, konsistensi petani dalam mengikuti program ini semakin 

berkurang sehingga konsistensi petani termasuk dalam kategori kurang berhasil 

dengan capaian skor 25.5% (Tabel 27). 

Tabel 17. Distribusi Konsistensi Petani Dalam Mengikuti AUTP 

Indikator Rata-Rata Skor 
Capaian Skor 

(%) 
Kategori 

Konsistensi Petani 

Dalam 

Mengikuti AUTP 

1,51 25,5 
Kurang 

Berhasil 

 



 Tabel 27 menunjukkan bahwa konsistensi petani dalam mengikuti Program 

AUTP cenderung rendah, hal ini dikarenakan petani harus mengadakan 

musyawarah terlebih dahulu untuk memutuskan mengikuti program AUTP, petani 

juga melihat aspek cuaca, curah hujan, serta irigasi air untuk sawah. Jika semua 

aspek tersebut dalam kondisi baik, maka petani memutuskan untuk tidak ikut 

Program AUTP. Kinerja AUTP yang sudah dialami oleh petani juga menjadi 

salah satu faktor petani enggan untuk konsisten dalam mengikuti Porgram AUTP, 

contohnya petani banyak mengalami kekecewaan pada tim peninjau kerusakan 

yang hadir terlalu lama dari tenggat waktu pelaporan gagal panen. 

d. Ketepatan Waktu Dan Jumlah Pembayaran  Klaim Pada Petani 

Ketepatan waktu dan jumlah pembayaran klaim pada petani adalah indikator 

terakir yang menunjukkan keberhasilan Program AUTP. Pada Kecamatan 

Adimulyo yang menjadi responden dalam penelitian ini termasuk dalam kategori 

kurang berhasil dengan capaian skor 50% (Tabel 28). 

Tabel 18. Distribusi Ketepatan Waktu Dan Jumlah Klaim Yang Dibayar Untuk 

Petani 

Indikator Rata-Rata Skor 

Capaian 

Skor 

(%) 

Kategori 

Ketepatan Waktu Dan 

Jumlah Pembayaran 

Klaim Pada petani 

2 50 
Kurang 

Berhasil 

 

Tabel 28 menunjukkan bahwa semua petani yang pernah mengikuti 

Program AUTP dan mendapatkan bayaran klaim dari PT. Jasindo memiliki 

permasalahan yang serupa yaitu durasi pembayaran yang terlalu lama dan 

melebihi batas waktu yang ditentukan. Petani mendapatkan pembayaran ganti rugi 

dari AUTP dengan durasi >14 hari. Namun jumlah nominal yang dibayarkan oleh 

pihak penanggung sesuai dengan perjanjian dan perhitungan yang sudah 



ditetapkan, hal ini membuat petani tidak merasa dirugikan pada jumlah nominal 

asuransi. 

2. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberhasilan Program AUTP Pada Petani 

Program AUTP pada petani di Kecamatan Adimulyo secara keseluruhan 

dapat dikategorikan cukup berhasil dengan capaian skor sebesar 60,63%. Faktor-

faktor yang berhubungan terhadap keberhasilan Program AUTP pada penelitian 

ini adalah pendidikan petani, umur petani, luas lahan, pendapatan petani, dan 

pekerjaan sampingan petani. (Tabel 29). 

Tabel 19. Korelasi Keberhasilan AUTP Pada Petani 

No Faktor Keberhasilan Program AUTP 

1 Pendidikan  

 

 

Rs 0,183 

 

Sig. 0,158 

2 Umur  

 

 

Rs -0,315(*) 

 

Sig. 0,014 

3 Luas Lahan  

 

 

Rs 0,050 

 

Sig. 0,703 

4 Pendapatan  

 

 

Rs -0,162 

 

Sig. 0,212 

5 

Pekerjaan 

Sampingan  

 

 

Rs 0,186 

  Sig. 0,151 

 

a. Pendidikan 

Faktor pendidikan petani secara keseluruhan tidak berhubungan dengan 

keberhasilan Program AUTP pada petani. Hasil analisis penelitian menggunakan 

metode koefisien korelasi Rank Spearman antara pendidikan petani dengan 

keberhasilan Program AUTP sebesar 0,183 yang artinya memiliki hubungan yang 



sangat lemah dengan tingkat signifikan 0,158. Karena nilai siginifikasnsi 0,158 

lebih besar dari 0,05 maka tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan 

petani dengan keberhasilan Program AUTP, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan dan 

korelasi yang kuat antara pendidikan petani dengan keberhasilan Program AUTP. 

Hasil ini berbeda dengan pendapat rumini (1995) yang menyatakan semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin mudah seseorang 

menerapkan suatu hal baru. 

b. Umur 

Faktor umur petani secara keseluruhan berhubungan keberhasilan Program 

AUTP dengan memperoleh koefisien korelasi sebesar -0,315 yang artinya 

memiliki hubungan yang cukup dengan tingkat signifikan 0,014. Karena nilai 

signifikansi 0,014 lebih kecil dari 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara 

umur petani dengan keberhasilan Program AUTP, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan dan 

korelasi yang cukup antara umur petani dengan keberhasilan Program AUTP. 

Semakin bertambah umur petani maka akan semakin kecil tingkat keberhasilan 

Program AUTP dikarenakan 54% petani yang mengikuti program sudah berada 

pada usia kurang produktif. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi seluruh pihak 

bahwa pentingnya regenerasi petani.  

Permasalahan petani muda adalah salah satu permasalahan yang sangat 

tinggi, semakin menyusutnya jumlah petani dan rendahnya semangat generasi 

muda dalam bertani membuat Indonesia sebagai negara agraris akan terancam 

kehilangan impiannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan di masa depan. 



Menurut data BPS dalam kurun waktu 20 tahun (2003-2013) sudah ada 5 juta 

rumah tangga petani yang berkurang. Besarnya peluang bisnis pada sektor 

pertanian masih sangat terbuka lebar. Pada masa ini sudah saatnya merubah pola 

pikir masyarakat bahwa petani tidak hanya identik dengan orang tua, miskin, 

kumuh, panas dan kotor. Tapi sudah saatnya membuat pertanian menjadi kaya, 

bersih, canggih, dan menguntungkan. Negara yang luput dalam memproyeksikan 

regenerasi petani muda akan membuat negara tersebut hancur dimasa yang akan 

datang.  Hasil ini sejalan dengan penelitian widyastuti et al (2016) bahwa petani 

yang memiliki umur produktif akan lebih mudah menerapkan program baru yang 

berkaitan dengan usahataninya. 

c. Luas Lahan 

Faktor luas lahan pada petani secara keseluruhan tidak berhubungan 

keberhasilan Program AUTP. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil koefisien 

korelasi sebesar 0,050 yang artinya memiliki korelasi yang sangat lemah dengan 

tingkat signifikan 0,703. Karena nilai signifikansi 0,703 lebih besar dari 0,05 

maka tidak ada hubungan yang signifikan antara luas lahan petani dengan 

keberhasilan Program AUTP, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan 

Ha ditolak. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan dan korelasi yang kuat 

antara luas lahan petani dengan keberhasilan Program AUTP. Semakin banyak 

lahan diasuransikan oleh petani, maka akan semakin besar kesempatan petani 

untuk gagal panen. Hal ini berbeda pendapat dengan penelitian Prihtanti (2014) 

yang menyatakan bahwa petani yang memiliki luas lahan besar akan lebih mudah 

menerapkan setiap teknologi baru yang dianjurkan oleh penyuluh dalam 

memperbaiki usahataninya.  



d. Pendapatan Petani 

Faktor pendapatan pada petani secara keseluruhan tidak berhubungan 

dengan keberhasilan Program AUTP. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil 

koefisien korelasi sebesar -0,162 yang artinya memiliki korelasi yang sangat 

lemah dengan tingkat signifikan 0,212. Karena nilai signifikansi 0,212 lebih besar 

dari 0,05 maka tidak ada hubungan yang signifikan antara pendapatan petani 

dengan keberhasilan Program AUT, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan dan korelasi 

yang kuat antara pendapatan petani dengan keberhasilan Program AUTP. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian Winardi (1998) yang menyatakan bahwa seluruh jumlah 

pendapatan seseorang akan berhubungan dengan kegiatan ekonominya. Artinya 

semakin tinggi pendapatan petani maka akan semakin luas lahan yang akan 

diasuransikan. 

e. Pekerjaan Sampingan 

Faktor pekerjaan sampingan pada petani secara keseluruhan tidak 

berhubungan dengan keberhasilan Program AUTP. Hal ini dibuktikan dengan 

perolehan hasil koefisien korelasi sebesar 0,186 yang artinya memiliki korelasi 

yang sangat lemah dengan tingkat signifikan 0,151. Karena nilai signifikansi 

0,151 lebih besar dari 0,05 maka tidak ada hubungan yang signifikan antara 

pendapatan petani dengan keberhasilan Program AUTP, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak ada hubungan yang 

signifikan dan korelasi yang kuat antara pendapatan petani dengan keberhasilan 

Program AUTP.  Hal ini berbeda dengan pendapat Arista (2016) yang 

menyatakan bahwa seseorang akan melakukan pekerjaan sampingan karena 

kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Artinya pekerjaan sampingan tidak 

memiliki pengaruh secara langsung terhadap petani dalam mengikuti Program 

AUTP. 


