
I. PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Pertanian yang tangguh dicirikan antara lain oleh kemampuan dalam 

mensejahterakan pelaku pertanian, mendukung pertumbuhan industri, sektor-

sektor terkait dan pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh. 

Kesungguhan Pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum tani 

Indonesia agar tampil menjadi warga negara yang terhormat merupakan salah 

satu tujuan dari Revitalisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan (RPPK) dan 

Kehutanan yang dicanangkan pada 11 Juni 2005 lalu (Departemen Pertanian, 

2006). Pemerintah optimis bahwa RPPK bisa menjadi acuan atau titik tolak bagi 

terjelmanya kehidupan kaum tani yang sejahtera. Hadirnya komitmen untuk 

mensosialisasikan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan ke seluruh 

penjuru tanah air, sesunguhnya merupakan sikap politik pemerintah yang patut  

dipuji. Untuk mencapai hal  tersebut diperlukan Sumber Daya manusia yang 

memiliki motivasi tinggi, pengetahuan yang memadai, terampil dan mampu 

mengambil keputusan yang diperlukan dalam mengelola usahatani.  

Salah satu strategi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas 

Sumber Daya manusia pertanian adalah melalui penyuluhan dan pelatihan baik 

kepada aparat penyuluh maupun kepada petani. Gumbira-Said (2004) 

menyatakan bahwa untuk tumbuh dan berkembang, segenap kegiatan agribisnis 

dan agroindustri diperlukan perencanaan strategis terhadap penggunaan dan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia.  

Gliessman (2007) menyatakan bahwa pendekatan dan praktek pertanian 

konvensional terutama untuk peningkatan produksi pangan telah diikuti banyak 

negara baik negara maju maupun negara sedang berkembang. Menurut 

Gliessman, teknologi pertanian konvensional tersebut bertumpu pada tehnik-
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tehnik budidaya sebagai berikut: 1) Pengolahan Tanah Intensif, 2) Budidaya 

Monokultur, 3) Aplikasi Berbagai Pupuk Sintetik, 4) Perluasan dan intensifikasi 

jaringan irigasi, 5) Pengendalian hama, penyakit, gulma dengan pestisida kimia, 

6) Manipulasi Genom Tanaman dan Binatang yang menghasilkan varietas-

varietas unggul tanaman melalui teknologi pemuliaan tanaman serta rekayasa 

genetik.  Upaya Peningkatan produksi dalam pertanian konvensional agar  

sesuai target jangka pendek memerlukan  inovasi teknologi yang cepat,  modal 

besar agar produsen dapat menerapkan teknologi produksi 

dan   pengelolaannya,  pertanian  skala besar,  penanaman varietas unggul 

secara seragam dalam areal luas dan terus menerus sepanjang musim, 

penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara intensif dan ekstensif,  efisiensi 

penggunaan tenaga kerja tinggi sehingga mengarah pada penggunaan alat dan 

mesin pertanian. 

Sistem perlindungan dalam kegiatan budidaya tanaman merupakan salah 

satu faktor penting yang sangat mempengaruhi produksi  tanaman, baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Serangan hama penyakit dan gulma pada suatu 

tumbuhan atau sering disebut Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), 

apabila tidak segera dilakukan tindakan pengendalian secara baik dan benar 

akan berakibat fatal terhadap produksi tanaman tersebut. Oleh karena itu 

diperlukan suatu teknologi pengendalian hama yang tepat untuk mengatasi 

serangan OPT  dengan tetap memperhatikan keamanan lingkungan. 

Pasar internasional mengisyaratkan tentang “Label Ekologi (Ecolabelling)” 

untuk berbagai jenis komoditas yang  seharusnya diproduksi dengan proses 

ramah lingkungan. Produk tersebut dinamakan produk yang “Eko Efisien atau 

Produk Bersih” (Untung, 2007).  Sehub ungan dengan itu dalam menerapkan 

pembangunan berkelanjutan, KTT Bumi di Rio De Janeiro, Brasil pada tahun 

1992 telah menetapkan agenda 21 yang menyatakan bahwa Integrated Pest 
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Management (IPM) merupakan perpaduan pengendalian hayati, tanaman tahan 

hama, dan praktek budidaya tanaman yang baik serta meminimalkan 

penggunaan pestisida (Untung, 2007). Selanjutnya dijelaskan bahwa penerapan 

teknologi pertanian konvesional dalam program nasional Ketahanan Pangan di 

Indonesia oleh Pemerintah dibebankan pada puluhan juta petani padi. 

Pemerintah menyediakan berbagai bentuk fasilitas yang dharapkan dapat 

digunakan petani sebaik mungkin untuk meningkatkan produksi sawahnya. 

Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain dalam bentuk penyediaan benih, pupuk 

kimia, pestisida, sistem jaringan irigasi dan kredit.  

Perlindungan tanaman merupakan bagian penting dalam sistem dan usaha 

agribisnis, baik di “on farm” maupun “off farm”. Perlindungan tanaman berperan 

dalam menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas hasil atau produksi. Kegiatan 

perlindungan tanaman erat kaitannya tidak hanya dengan gangguan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan (OPT) tetapi juga dengan gangguan non-OPT seperti 

anomali iklim (kebanjiran, kekeringan, kebakaran) dan gangguan usaha berupa 

penjarahan produksi dan lahan, yang kesemuanya mempengaruhi penurunan 

produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu 

perlindungan tanaman menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam setiap usaha budidaya tanaman  (Untung, 2007). 

Dewasa ini telah terjadi perubahan nilai pada konsumen yang 

mempengaruhi perilaku dalam membeli suatu produk agribisnis. Meningkatnya 

kesadaran konsumen akan pentingnya kaitan kesehatan dan kebugaran dengan 

konsumsi makanan, telah meningkatkan tuntutan konsumen akan kandungan 

nutrisi dari produk-produk yang sehat, aman dan menunjang kebugaran. 

Penilaian terhadap aspek keselamatan, kesehatan dan lingkungan dinilai pada 

keseluruhan proses produksi sampai pemasaran yang dikenal dengan 

pendekatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan termasuk di dalamnya Sistem 
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Manajemen ISO 9000 tentang Manajemen Mutu, ISO 14000 tentang Manajemen 

Lingkungan dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang dikenal dengan 

Sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Produk pertanian yang 

dalam proses produksinya tidak ramah lingkungan, tidak mengindahkan 

keselamatan dan kesehatan kerja serta hak-hak azasi manusia akan ditolak atau 

tidak diterima oleh pasar/konsumen. Bertambahnya kebutuhan makanan yang  

aman dan meningkatnya kebutuhan dibidang pertanian mengakibatkan  

kebutuhan akan produk organik juga semakin meningkat.  Penggunaan pestisida 

sintetik pada sayur dan buah telah menjadi perhatian dibandingkan dengan isu-

isu yang lain, dimana penyebab utamanya adalah  residu kimia yang dikonsumsi 

oleh manusia (Untung, 2007). 

 Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Perlindungan Tanaman 

Pangan dalam upaya meningkatkan kemampuan petani melaksanakan 

perlindungan tanaman dengan baik dan benar adalah dengan memberikan 

pelatihan. Hal ini dilatarbelakangi oleh Undang-undang No. 12. Tahun 1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman pasal 20 yang menyatakan bahwa 

pelaksanaan perlindungan tanaman merupakan tanggungjawab masyarakat dan 

pemerintah. Ini berarti bahwa petani sebagai anggota masyarakat dan sekaligus 

pemilik lahan harus memiliki kemampuan untuk  melakukan perlindungan 

terhadap pertanamannya.   

Sejalan dengan itu paradigma pembangunan pertanian mengalami 

perubahan pendekatan dari pendekatan usahatani ke pendekatan agribisnis. 

Pendekatan ini mengisyaratkan agar kebijakan dibidang penyuluhan harus 

melihat usaha yang dikelola petani (on farm) sebagai bagian dari sistem 

agribisnis. Kebijakan ini akan memperluas sasaran penyuluhan tidak saja petani 

beserta keluarganya akan tetapi juga pelaku bisnis lainnya. Peranan penyuluhan 

dalam proses pembangunan  pertanian bertendensi menjadi penghubung antara 
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dunia akademis dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penghubung 

antara hasil-hasil penelitian dengan praktek usahatani para petani. Oleh karena 

itu Pemerintah selalu berusaha membuat banyak kebijakan, program proyek, dan 

bantuan yang ditujukan pada petani agar mereka dapat meningkatkan produksi 

sawahnya. 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menjelaskan bahwa Sistem penyuluhan 

pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem 

penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, 

pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui 

penyuluhan.  Ditegaskan oleh Slamet (2003) bahwa sistem penyuluhan pertanian 

Indonesia yang ada sekarang telah terbukti dapat mengantarkan petani untuk 

mampu menghasilkan bahan pangan dalam jumlah yang cukup bagi seluruh 

kebutuhan nasional. Dari segi makna agribisnis penyuluhan pertanian 

merupakan suatu sumber informasi bagi petani untuk meningkatkan 

usahataninya baik subsistem hulu, subsistem usahatani, subsistem hilir 

(pengolahan) dan subsistem penunjang. Pambudy (2003) menyatakan bahwa, 

penyuluhan pertanian menjadi sangat penting dalam perannya sebagai jembatan 

bagi golongan ekonomi lemah. Penyuluhan diharapkan dapat menghasilkan 

Sumber Daya produksi , modal kerja, prasarana pokok disamping layanan umum 

lain yang dibutuhkan golongan penduduk miskin agar dapat turut serta dalam 

kegiatan ekonomi. 

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan keniscayaan 

dalam pemenuhan kebutuhan pangan, memperluas lapangan kerja dan 

lapangan berusaha serta mengentaskan kemiskinan. Sejarah telah membuktikan 

hasil gemilang atas program dan motivasi yang tinggi para PPL dalam 

mendukung keberhasilan pembangunan pertanian khususnya keberhasilan 
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dalam pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 yang mengantarkan 

bangsa Indonesia memperoleh penghargaan dari Badan Dunia FAO,  sehingga  

dapat merubah citra semula sebagai negara pengimpor beras menjadi negara 

yang berswasembada beras. Keberhasilan pencapaian swasembada beras 

tersebut tidak dapat dipertahankan seiring dengan penurunan kinerja dari para 

penyuluh pertanian. Dengan kondisi demikian Departemen Pertanian pada 

periode 2004 – 2009 mencanangkan program pencapaian swasembada dengan 

sasaran 5 (lima) komoditas strategis yaitu padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan 

gula. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan 

meningkatkan kinerja penyuluh pertanian melalui Revitalisasi Penyuluhan 

Pertanian untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian (Departemen 

Pertanian, 2008). 

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan berbagai metode dan sekolah 

lapangan merupakan salah satu metode yang diterapkan dalam aktifitas 

penyuluhan pertanian. Metode ini merupakan suatu cara belajar yang 

memadukan teori dan praktek melalui pengalaman petani atau kelompok tani   

yang ada dalam usahatani. Prinsip dari metode ini adalah pendidikan bagi orang 

dewasa yang menekan pada aktifitas peserta dalam mengembangkan dirinya 

sebagai orang dewasa yang memiliki potensi untuk maju dan berkembang, 

termasuk dalam mempelajari teknologi baru.  Pada sisi lain metode ini memiliki 

kurikulum yang rinci dalam satu siklus tertentu.  

Pelatihan-pelatihan dengan materi pengendalian hama dan penyakit yang 

dilaksanakan sebelum tahun 1989 baik untuk petugas maupun petani 

dilaksanakan dengan metode pelatihan di dalam kelas, dengan komposisi materi 

lebih banyak teori daripada praktek.  Hal ini dapat menimbulkan kebosanan bagi 

para peserta  sehingga kurang optimal dalam menyerap materi yang diberikan.  

Disamping itu, pemberian  teori tanpa diikuti  dengan praktek langsung  
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berdasarkan kondisi di lapangan adalah kurang realistis. Sehingga pada akhirnya 

nanti jika peserta harus mempraktekan langsung di lapangan masih banyak 

menemui kesulitan bahkan mungkin lupa akan cara yang benar karena pada 

pelatihan tersebut  tidak didasarkan pada keadaan riil di lapangan.   

Untuk mempersiapkan penyuluh atau pemandu yang siap pakai dalam 

pelaksanaan PHT Direktorat Bina Perlindungan Tanaman Pangan  

menyelenggarakan Pelatihan Sekolah lapangan Pengendalian Hama Terpadu 

(SL-PHT) bagi petugas yang disiapkan menjadi pemandu. Pemandu yang telah 

dilatih selanjutnya akan menjadi pemandu pada SL-PHT tingkat petani. Sekolah 

Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) telah diakui oleh lembaga dan 

pakar international sebagai program pelatihan inovatif yang  mampu 

meningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam 

mengimplementasikan PHT.  SL-PHT pada saat ini telah meliputi komoditi yang 

semakin beragam antara lain padi, palawija dan sayuran dataran tinggi, sayuran 

dataran rendah dan buah-buahan.  Walaupun belum ada penelitian khusus, 

informasi yang dihimpun dari berbagai pihak menunjukan bahwa mutu SLPHT 

bervariasi terutama apabila ditinjau semata-mata dari jumlah tatap muka. Mutu 

yang bervariasi tersebut dapat diakibatkan karena pelaksanaan SLPHT yang 

tidak sesuai dengan Petunjuk Lapangan (PETLAP), modifikasi untuk keperluan 

teknis maupun untuk kepentingan tersedianya sarana dan prasarana, petugas, 

pemilihan peserta, kualitas RTL dan  dukungan Pemerintah Daerah.  Untuk 

keberhasilan pelaksanaan SL-PHT, maka kegiatan SL-PHT seharusnya 

mengikuti PETLAP agar tujuan dan sasaran pelatihan bisa dicapai. Keadaan 

tersebut dapat menentukan kadar transfer Teknologi PHT dan perubahan  

perilaku petani Alumni SL-PHT yang pada akhirnya dapat menentukan apakah 

petani alumni SLPHT mau dan mampu mempraktekan pengalamannya di lahan 

mereka masing-masing (Mujiono, 2006). Hal ini didukung oleh hasil observasi 
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peneliti di lapangan yang  masih menemukan petani yang belum menerapkan 

prinsip PHT dengan baik. Masih ditemukan penggunaan pestisida yang tidak  

sesuai aturan pemakaian. Masih adanya petani alumni SL-PHT yang tergantung 

pada Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman dalam pengelolaan 

usahataninya. Walaupun kegiatan SL-PHT telah sering dilaksanakan namun 

efektifitas pelatihan belum dievaluasi secara baik.  

Untuk mendukung program Perlindungan Tanaman  maka Pemerintah 

Provinsi  Maluku melalui Anggaran Proyek baik yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), telah melaksanakan SLPHT sejak tahun 1994. Data 

yang diterima dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Maluku 

menjelaskan jumlah Kelompok Tani yang terlibat  dalam kegiatan SL-PHT 

komoditi Padi sawah pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2007 sebanyak 16 kelompok dengan jumlah peserta  kurang lebih 

400 petani peserta yang tersebar di beberapa Kabupaten. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan laporan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman 

(POPT/PHP) di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, masih sering terjadi 

serangan hama  yang sulit diatasi pada lahan sawah milik petani, masih banyak 

ditemukan petani yang tidak  menggunakan pola budidaya tanaman sehat, masih 

banyak petani yang tidak mengetahui bagaimana melakukan pengendalian  

hama dan penyakit tanaman padi secara baik atau yang dikenal dengan 

Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Pada lahan sawah petani masih ditemukan 

musuh alami tanaman padi yang mati, hal ini diduga akibat penggunaan 

pestisida yang salah.  Masalah tersebut tidak saja ditemukan pada lahan petani 

padi sawah non alumni tetapi juga pada lahan sawah petani alumni SL-PHT.   
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Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip SL-PHT adalah 

budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pengamatan berkala dan 

petani sebagai ahli PHT. Masalah yang muncul dan justru menimbulkan 

pertanyaan,  mengapa hal tersebut justru terjadi juga pada lahan alumni SL-PHT. 

Idealnya setiap alumni SL-PHT mampu mengelola usahataninya dengan 

mempraktekan prinsip PHT yang diterima pada saat mengikuti SL-PHT.  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka muncul beberapa pertanyaan yang 

selanjutnya akan dijawab pada penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana pelaksanaan SLPHT yang meliputi proses seleksi peserta, 

materi, waktu pelatihan, metode yang digunakan, kemampuan  pemandu 

dan fasilitas  pelatihan. 

2. Bagaimana efektifitas SL-PHT dalam meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan dan kesadaran sikap petani dalam menerapkan PHT 

dilahannya. 

3. Bagaimana dampak SL-PHT terhadap penggunaan Pestisida  Kimiawi. 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:  

1. Mengetahui gambaran teknis tentang   pelaksanaan SL-PHT. 

2. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan, 

ketrampilan dan penerapan PHT  pada petani alumni SL-PHT. 

3. Menganalisis dampak SL-PHT terhadap penggunaan pestisida kimiawi. 

4. Merumuskan rekomendasi  untuk pelaksanaan SL-PHT untuk masa yang 

akan datang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Dinas Pertanian, Balai 

Proteksi Tanaman Pangan Propinsi Maluku serta stakeholder lainnya 

khususnya stakeholder utama yaitu petani sebagai  masukan untuk 

penyempurnaan penyelengaraan kegiatan SL-PHT di masa  yang akan 

datang.  

2. Bagi Peneliti, dengan melakukan penelitian ini  maka pengetahuan  di bidang 

pengembangan Sumber Daya Manusia, khususnya  SDM Pertanian dapat 

ditingkatkan. 

3. Bagi Pengembangan Ilmu dan Pengetahuan, penelitian ini  diharapkan akan 

memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu  Manajemen Sumber 

Daya Manusia dan menjadi acuan bagi penelitian yang lebih komprehensif  

mengenai Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. 
 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada petani alumni   SL-PHT  

tanaman padi sawah Tahun 2007 di Wilayah Kabupaten Seram bagian Barat, 

Provinsi Maluku yang meliputi 2 desa  yaitu Desa  Waihatu dan Desa Waimital.  

Kedua desa ini dipilih karena merupakan lokasi SL-PHT tanaman padi pada 

tahun 2007. Responden yang diwawancarai  dalam penelitian adalah peserta SL-

PHT yang mengikuti pertemuan mingguan minimal 10 (sepuluh) kali selama SL-

PHT berlangsung. Penelitian ini hanya akan mengevaluasi  pelaksanaan 

pelatihan, efektifitas pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap alumni SL-PHT dalam penerapan PHT serta dampak dari SL-PHT 

terhadap penggunaan pestisida di tingkat petani. Efektifitas yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah menganalisis pencapaian tujuan dengan melihat 

kondisi sebelum dan sesudah SL-PHT 
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