
I. PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Perubahan strategik dalam tatanan pemerintahan Indonesia diawali 

dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dalam bidang pertanian kebijakan ini dicirikan 

antara lain berbasis pada pendayagunaan  keragaman sumberdaya lokal, 

berkembangnya pelaku ekonomi lokal, meningkatnya kemampuan 

Pemerintah Daerah sebagai pengelola utama pembangunan agribisnis 

dan meningkatnya bagian nilai tambah yang dinikmati masyarakat 

setempat.   

Permasalahan-permasalahan klasik  dalam pembangunan 

pertanian di Indonesia dan sampai saat ini masih belum terselesaikan 

adalah skala usaha yang kecil dan  dilaksanakan oleh berjuta-juta petani 

dengan tingkat pendidikan  sebagian besar relatif rendah, berlahan 

sempit, bermodal kecil serta memiliki produktifitas yang rendah. Kondisi ini 

memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan 

di pasar global, karena petani dengan skala usaha kecil pada umumnya 

belum mampu menerapkan teknologi maju yang spesifik lokal, selanjutnya 

berakibat kepada rendahnya efisiensi usaha, jumlah dan mutu produk 

yang dihasilkan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan pertanian 

mengalami perubahan pendekatan dari pendekatan usahatani ke 

pendekatan sistem agribisnis. Pendekatan ini mengisyaratkan agar 

kebijakan di bidang penyuluhan  harus melihat usaha yang dikelola petani 
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(on-farm) sebagai bagian dari sistem agribisnis (Departemen Pertanian, 

2002). Kebijakan ini akan memperluas sasaran penyuluhan tidak saja 

petani beserta keluarganya akan tetapi juga pelaku agribisnis lainnya.  

Kegiatan penyuluhan pertanian meliputi: (1) memfasilitasi proses 

pembelajaran petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku 

agribisnis, (2) memberikan rekomendasi dan mengihtiarkan akses petani 

dan keluarganya ke sumber-sumber informasi dan sumberdaya yang akan 

membantu mereka dalam memecahkan masalah yang dihadapi, (3) 

membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan, (4) 

mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi 

yang tangguh, dan (5) menjadikan kelembagaan penyuluhan sebagai 

lembaga mediasi dan intermediasi, terutama yang menyangkut teknologi 

dan kepentingan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku 

agribisnis (Departemen Pertanian, 2002). Dengan demikian materi 

penyuluhan pertanian yang menyangkut aspek ekonomi dan 

pengembangan organisasi petani sebagai organisasi sosial ekonomi akan 

mendapat porsi yang tinggi.  

Merujuk arah kebijakan pembangunan pertanian nasional, 

Kabupaten Belitung menjabarkan  kebijakan tersebut mulai dari 

pembentukan kelembagaan, program dan pendanaan secara proporsional 

dengan tetap memperhatikan potensi wilayah. Kelembagaan teknis yang 

bertanggungjawab dalam pembangunan pertanian adalah Dinas Pertanian 

dan Kehutanan dengan visinya “ Terwujudnya pertanian yang modern, 

tangguh dan efisien menuju masyarakat Belitung yang sejahtera”. 



 3

Berangkat dari visi tersebut, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 

adalah mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri melalui subsektor 

pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan dengan melakukan 

pengoptimalisasi potensi daerah.  

Tindak lanjut dari pada tujuan dan sasaran tersebut Pemerintah 

Daerah Kabupaten Belitung menetapkan lada sebagai komoditi unggulan 

daerah. Hal ini didasarkan pada kesesuaian agroklimat daerah dengan 

tanaman lada, dan komoditi tersebut telah akrab dengan masyarakat, 

akan tetapi produktivitas baik secara kuantitas maupun kualitas belum 

tercapai, sehingga untuk pengembangan ke depan masih memungkinkan.  

Agar tanaman lada dapat menjadi komoditi unggulan daerah, 

sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat, pendekatan 

pengembangan tidak lagi melalui sisi produksi saja, akan tetapi melalui 

pendekatan sistem yang dikenal dengan agribisnis. Pendekatan ini 

mengisyarat bagaimana setiap sub-sistem yang terlibat dalam 

pembangunan pertanian dapat terintegrasi dengan baik, sehingga produk 

yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi dan siap mengantisipasi 

dampak globalisasi.  

Sebagai salah satu bagian dari subsistem agribisnis, kegiatan 

perlindungan tanaman lada merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi produksi tanaman, baik secara kualitas maupun kuantitas.  

Sedangkan hama, penyakit dan gulma pada suatu tumbuhan atau sering 

disebut dengan organisme penggangu tumbuhan (OPT), apabila tidak 

segera dilakukan tindakan pengendalian secara baik  dan benar akan 
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berakibat fatal pada produksi tanaman tersebut. Dengan demikian,  

diperlukan cara pengendalian hama yang tepat untuk mengatasi serangan 

organisme pengganggu tumbuhan, namun tetap berwawasan lingkungan  

dan mengurangi penggunaan bahan kimia, sehingga dapat menghasilkan 

produk bermutu yang ramah lingkungan yaitu bebas residu pestisida 

maupun kimia lainnya sesuai dengan tuntutan pasar.  

Dengan segala keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang dimiliki petani diperlukan alih teknologi tentang pengendalian hama 

secara terpadu melalui penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian 

adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku 

agribisnis melalui kegiatan pendidikan non-formal di bidang pertanian agar 

mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial 

maupun politik sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

mereka dapat dicapai. Dengan demikian filosofi yang tercermin dalam 

penyuluhan pertanian adalah bagaimana upaya membangun kemampuan 

masyarakat secara persuasif-edukatif, terutama dilakukan melalui proses 

pembelajaran petani dengan menerapkan prinsip-prinsip penyuluhan 

pertanian secara baik dan benar, serta didukung oleh kegiatan 

pembangunan pertanian lainnya. Melalui kegiatan penyuluhan pertanian, 

petani dan keluarganya dikembangkan kemampuannya, keswadayaannya 

dan kemandiriannya agar mereka dapat mengelola usahataninya secara 

produktif, efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.   

Sekolah Lapang merupakan salah satu metode yang diterapkan 

dalam aktifitas penyuluhan pertanian. Metode ini  merupakan suatu cara 
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belajar memadukan teori dan praktek melalui pengalaman petani atau 

kelompok tani yang ada dalam usaha tani. Prinsip dari metode ini adalah 

pendidikan bagi orang dewasa yang menekan pada aktifiitas 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 dan dipandu oleh pemandu lapangan dengan 

prinsip kerja sama kelompok. Berdasarkan pengalaman petani, masalah–

masalah yang ditemui di dalam usaha tani didiskusikan dan diselesaikan 

secara bersama. Lahan pertanaman merupakan sarana belajar utama, 

sumber ilmu pengetahuan dan sekaligus ruang kelas pengendalian hama 

terpadu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap serta kesadaran peserta pengendalian hama 

terpadu.  

Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 

memberi kesempatan kepada petani/ kelompok tani untuk belajar dan 

menganalisa sendiri ekosistim dan mengambil keputusan, serta 

melaksanakan keputusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut peserta 

dapat secara mandiri, aktif dan parsipatif dalam serangkaian kegiatan 

yang diperlukan dalam perlindungan tanaman berdasarkan pengamatan 

dan praktek langsung dalam pelatihan. Pada akhirnya diharapkan 

pengetahuan peserta tentang konsep, prinsip dan metode  pengendalian 

hama terpadu serta keterampilan peserta dalam penerapan pengendalian 

hama terpadu meningkat.  
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Untuk menunjang pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian  

Hama Terpadu di Kabupaten Belitung, dianggarkan melalui Proyek 

Pengendalian Hama Terpadu pada Tahun Anggaran 2003. Jumlah 

kelompok tani  yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak enam kelompok 

dengan jumlah petani sebanyak 150 orang, luas kepemilikan lahan petani 

berkisar dari seperempat sampai dengan dua hektar, sedangkan umur 

tanaman lada berkisar dari satu sampai dengan lima tahun.  

Berdasarkan keadaan tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan sekolah lapang pengendalian hama terpadu Tahun 

Anggaran 2003. Apakah kegiatan tersebut telah memberikan perubahan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap petani ? Bagaimana tindak lanjut 

kegiatan yang  setelah proyek berakhir ? Mampukah petani/ kelompok tani 

menjadi pusat informasi pengendalian hama terpadu di wilayahnya ? 

Beberapa pertanyaan tersebut untuk menjawab permasalahan, bahwa 

pengendalian hama terpadu pada tanaman lada tidak cukup dilakukan 

selama satu tahun, karena tanaman lada merupakan tanaman tahunan. 

Sehingga kemungkinan terserang penyakit dalam suatu periode cukup 

tinggi. Pada sisi lain untuk pengembangan tanaman lada sehingga dapat 

meningkatkan taraf hidup dan keluarganya aspek-aspek non-teknis harus 

juga diperhatikan. Oleh karena itu, walaupun kegiatan proyek telah 

berakhir kelompok tani harus tetap melaksanakan pengendalian hama 

terpadu dan kegiatan lainnya untuk menunjang pengembangan agribisnis 

lada secara berkesinambungan. Kegiatan  ini membutuhkan  motivasi dan 

komitmen yang kuat dari petani atau kelompok tani. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pelaksanaan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di 

Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2003 dilaksanakan pada enam 

kelompok tani dibiayai melalui dana dekonsentrasi Provinsi Bangka 

Belitung. Akan tetapi pengendalian hama, penyakit dan organisme 

pengganggu tanaman lainnya harus secara terus menerus dilaksanakan 

oleh petani dengan memperhatikan prinsip–prinsip pengendalian hama 

terpadu secara benar dan tepat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan tersebut dinyatakan 

ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama 

Terpadu ? 

b. Bagaimana hubungan antara pelaksanaan Sekolah Lapang 

Pengendalian Hama Terpadu dengan efektifitas pencapaian sasaan ? 

c. Bagaimana efektifitas pencapaian sasaran Sekolah Lapang 

Pengendalian Hama Terpadu dan hubungan dengan aktifitas 

kelompok tani setelah proyek berakhir ? 

 
1.3       Tujuan Penelitian 

Berititik tolak dari permasalahan–permasalahan yang telah 

dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan : 

a. Menganalisis pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama 

Terpadu. 

b. Menganalisis hubungan antara pelaksanaan Sekolah Lapang 

Pengendalian Hama Terpadu dengan pencapaian sasaan. 
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c. Menganalisis pencapaian sasaran Sekolah Lapang Pengendalian 

Hama Terpadu dan hubungan dengan aktifitas kelompok tani setelah 

proyek berakhir. 

 
1.4       Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna sebagai: 

a. Bahan pertimbangan bagi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kebupaten 

Belitung untuk menyusun kebijakan-kebijakan dalam 

mengembangkan Sekolah  Lapang Pengendalian Hama Terpadu.  

b. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh secara langsung  dilapangan, sesuai dengan tugas penulis 

sebagai pegawai yang berhubungan dengan penyuluhan pertanian.  

 
1.5 Ruang Lingkup 

Selama ini, aktifitas kelompok tani di Kabupaten Belitung sangat 

tergantung dari keberadaan proyek. Semasih proyek membiayai kegiatan 

tersebut aktifitas kelompok tani cukup tinggi, akan tetapi bagaimana 

aktifitas kelompok tani setelah proyek berakhir?, pada sisi lain petani 

dengan kelompok taninya diharapkan mampu menjadi penyuluh 

pertanian swakarsa. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan persepsi 

petani dengan menggunakan data ordinal terhadap pelaksanaan Sekolah 

Lapang Pengendalian Hama Terpadu,  pencapaian sasaran yaitu 

pengetahuan, keterampilan dan sikap serta bagaimana hubungannya 

dengan aktifitas kelompok tani sekolah lapang pengendalian hama 

terpadu Tahun Anggaran 2003 yang tidak lagi dibiayai oleh Pemerintah  




