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PENYERTAAN PETANI DALAM RANTAI NILAI BERAS
ORGANIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang.

Memasuki abad 21, gaya hidup sehat yang sering disebut dengan ”Back to

Nature” semakin mendunia. Masyarakat dunia semakin menyadari bahwa

penggunaan bahan kimia an organik sangat berdampak buruk terhadap kesehatan

manusia. Trend peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan turut

berimbas pada sektor pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dengan

dikembangkannya tehologi pertanian organik. Keunggulan teknologi ini adalah

meminimalkan atau bahkan menghilangkan sama sekali residu-residu pestisida dan

zat kimia berbahaya lainnya. Akibatnya masyarakat semakin selektif dalam

memilih pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Pangan yang

sehat dan bergisi itu dapat diproduksi dengan teknologi pertanian organik.

Indonesia yang notabenenya adalah negara agraris, atau berbasis pertanian,

masih sangat kecil dalam pemanfaatan pertanian organik. Menurut IFOAM

(International Federation of Organic Agriculture Movement), Indonesia baru

memanfaatkan 40.000 ha (0.09 persen) lahan pertaniannya untuk pertanian organik,

sehingga diperlukan berbagai program sebagai langkah strategis yang saling

sinergis untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen organik di

dunia. Berdasarkan luas penggunaan lahan, Indonesia adalah merupakan negara
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ketiga di Asia pengembangan pertanian organik setelah China dan India. Sebagian

besar pertanian organik Indonesia tersebar di Pulau Jawa.

Dilihat dari sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia merupakan negara

yang sangat berpeluang besar menjadi produsen pangan organik dunia. Lahan

petanian tropik yang dimiliki Indonesia dengan plasma nutfah yang sangat

beragam, dan ketersediaan bahan organik yang melimpah. Pertanian organik telah

disosialisasikan kembali di Indonesia sejak tahun 2001, dengan adanya program

pemerintah Go Organic 2010. Namun, teknologi ini belum tersebar merata

diseluruh wilayah Indonesia. Program Go Organic 2010 memilki visi untuk

mewujudkan Indonesia sebagai salah satu produsen pangan organik terbesar di

dunia tahun 2010. Dalam pencapaian visi tersebut, pemerintah sangat mendukung

pengembangan pertanian organik dengan adanya kebijakan peningkatan produksi

pertanian organik.

Dari sisi keuntungan finansial, pengembangan beras organik sangat

strategis menangkap kebutuhan pasar dunia. Dengan harga yang lebih mahal dari

beras yang non organik akan membuat keuntungan secara finansial akan lebih

tinggi. Disisi lain, petani dan pelaku pasar tidak perlu merasa takut untuk bisa

bersaing dengan pertanian non organik, dimana sesuai dengan penjelasan diatas

bahwa beras organik merupakan jenis beras yang akan diburu oleh pasar, berpegang

pada kesehatan adalah jauh lebih penting dari segalanya, sehingga harga yang

cenderung lebih tinggi tidak akan menjadi masalah. Seperti saat ini kita melihat

bahwa perkembangan pasar beras organik sangat baik, dan masyarakat lokal juga

sudah mulai melakukan perpindahan dari yang sifatnya non organik mengarah ke

yang organik.
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Dalam siklus organik ini, petani tentunya memegang peranan penting

dalam pelaksanaannya, sebagai produsen dari beras organik. Oleh karena itu,

keikut-sertaan petani dalam perubahan trend ini sangat kuat. Keberhasilah dari

program ini akan sangat dipengaruhi kinerja dan eksistensi petani. Untuk itu petani

perlu ditempatkan sebagai faktor utama dalam rantai nilai beras organik ini, dengan

pemberian edukasi dan kesejahteraan.

Pemerintah dalah hal ini akan menjadi bagian yang sangat penting dalam

pelaksanaan ini. Keberpihakan pemerintah terhadap petani harus transparan dan

ditingkatkan melalui pembuatan regulasi-regulasi dan pembinaan lapangan.

Kesejahteraan juga merupakan bagian yang harus didapatkan oleh para petani atas

hasil karyanya, sehingga pemerintah dalam hal ini perlu menjadikan ini sebagai

dasar pengambilan keputusan undang-undang atau regulasi yang dibuat. Peran

swasta juga sangat penting dalam memberikan kontribusi memajukan pertanian

organik.

Harapan kesejahteraan kaum petani organik akan menjadi semakin cerah

dengan adanya produk ini. Akan tetapi, sampai saat ini, petani belum begitu

merasakan keuntungan atau nilai lebih dari sistem organik, sehingga motivasi

masyarakat dalam hal ini masih setengah-setengah. Disamping itu, keterbatasan

pengetahuan membuat mereka kurang bisa membaca situasi dan peluang yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

pertanyaan pokok dalam penulisan ini sebagai berikut:
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1. Apa strategi yang harus dikembangkan dalam meningkatkan peran serta petani

dalam rantai nilai beras organic di Indonesia?

2. Bagaimana alternatif strategi pengembangan SDM petani dalam meningkatkan

peran serta petani dalam rantai nilai beras organic?

1.3 Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini antara lain:

1. Memberikan ulasan analisi bisnis dalam meningkatkan daya saing petani padi

dari padi konvensional ke padi organic.

2. Memberikan gambaran tentang factor external dan factor internal yang perlu

dipertimbangkan dalam usaha pengembangan padi organic.
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BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Analisis SWOT

SWOT merupakan alat yang sangat popular yang digunakan untuk

memecahkan stategi. Menurut Rangkuti (2005), analisis SWOT (Strengths,

Weaknesses, Opportunities, and Treats) adalah suatu cara untuk mengidentifikasi

berbagai factor secara sistematis dalam merumuskan strategi perusahaan. Analisis

ini didasarkan pada logika berfikir untuk dapat memaksimalkan kekuatan

(Strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan meminimalkan

kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Analisis ini mempertimbangkan

dan membandingkan antara factor external berupa peluang dan ancaman, dengan

factor internal berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga hasilnya dapat menjadi

sebuah rekomendasi untuk mengambil keputusan.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat analisis

SWOT antara lain

1. Membuat daftar kekuatan internal

2. Membuat daftar kelemahan internal

3. Membuat daftar peluang internal

4. Membuat daftar ancaman external

5. Menginterprestasikan dari kombinasi kekuatan-kekuatan dan peluang-peluang

kemudian mencatat hasilnya dalam sel strategi SO (Strengths Opportunities)

6. Menginterprestasikan dari kombinasi kelemahan-kelemahan dan peluang-

peluang, kemudian mencatat hasilnya dalam sel trategi WO (Weaknesses

Opportunities)
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7. Menginterprestasikan dari kombinasi kekuatan-kekuatan dan ancaman-

ancaman, kemudian mencatat hasilnya dalam sel strategi ST (Strengths Threats)

8. Menginterprestasikan dari kombinasi kelemahan-kelemahan dan ancaman-

ancaman, kemudian mencatatnya kedalam sel strategi WT (Weaknesses

Threats)

Langkah-langkah strategi ini dapat kita lihat pada matrik SWOT dibawah ini:

Table 2.1 Ilustrasi Matrik SWOT

Faktor Internal

Faktor Eksternal

STRENGTHS (S)

 Tentukan 5-10 faktor
kekuatan internal

WEAKNESSES (W)

 Tentukan 5-10 faktor
kelemahan internal

OPPORTUNITIES (O)

 Tentukan 5-10 faktor
peluang eksternal

STRATEGI SO

Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang

STRATEGI WO

Ciptakan strategi yang
meminimalkan
kelemahan untuk
memanfaatkan peluang

THREATS (T)

 Tentukan 5-10 faktor
ancaman eksternal

STRATEGI ST

Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk mengatasi ancaman

STRATEGI WT

Ciptakan strategi yang
meminimalkan
kelemahan dan
menghindari ancaman

1.2 Analisis Lingkungan Internal Eksternal.

Untuk mengidentifikasi kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman untuk

selanjutnya dianalisis, perlu adanya analisis internal untuk mengetahui kekuatan

dan kelemahan, sedangkan factor eksternal akan mengidentifikasi peluang dan

tantangan yang bisa muncul
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Menurut Suwarsono (1998), lingkungan internal suatu perusahaan yang

mencerminkan kekuatan dan kelemahan meliputi bidang manajemen produksi,

operasi pemasaran, distribusi, organisasi, sumberdaya manusia, keuangan dan

akuntansi. Sedangkan menurut Kotler (1995), factor-faktor lingkungan internal

terdiri dari perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pesaing dan masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan internal lebih pada lingkungan intern

perusahaan dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan

dari tiap-tiap divisi seperti: divisi keuangan, pemasaran, SDM, produksi, dll.

Menurut David (2000), factor-faktor analisis lingkungan eksternal terdiri

dari social ekonomi, teknologi, dan pemerintah. Sedangkan menurut Kotler (1995)

berpendapat bahwa lngkungan external terdiri dari kependudukan, ekonomi,

teknologi, kebijakan dan peraturan pemerintah. Pada intinya pendapat dari kedua

ahli tersebut mengacu pada factor-faktor yang dating dari luar perusahaan sebagai

factor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu perusahaan.

1.3 Strategi dalam dunia usaha.

Menurut Rangkuti (2005), pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan

menjadi tiga tipe antara lain:

1. Strategi manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh

manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya

strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi,

strategi pengembangan pasar serta strategi keuangan dan yang lainnya.
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2. Strategi investasi

Strategi investasi merupaka strategi yang berorientasi pada investasi, misalnya,

apakah strategi ingin tumbuh lebih cepat dengan mengikutkan diri pada pasar

modal, strategi bertahan, stategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau

strategi divestasi

3. Strategi bisnis

Strategi bisnis merupakan strategi fungsional karena berorientasi pada fungsi-

fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi,

strategi distribusi, strategi organisasi serta strategi-strategi keuangan.
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BAB III

FAKTOR INTERNAL PENYERTAAN PETANI DALAM RANTAI BERAS

ORGANIK

Factor-faktor internal yang meliputi kekuatan (S) dan kelemahan (W) yang ada

pada penyertaan petani dalam rantai nilai beras organic meliputi:

3.1 Kekuatan.

1. Tersedianya hewan ternak.

Dalam proses organic penanaman padi organic, tentunya diperlukan bahan-

bahan organic yang menjadi pupuk organic pengganti pestisida. Kehidupan

petani yang cenderung mengikutsertakan ternak dalam usaha tani tentunya akan

berdampak sangat positif terhadap unsur sara dari tanah, atau kesuburan tanah,

tanpa merusak ekosistem lingkungan dan kesehatan manusia. Jadi, akan

menjadi suatu kekuatan internal, dimana mampu memenuhi kebutuhan

pertanian untuk masalah pupuk organic.

2. Terdapatnya kelompok-kelompok tani.

Sebagian besar pertanian di Indonesia berada dalam naungan kelompok tani,

yang punya prinsip kebersamaan untuk maju, dan sebagai pemersatu para petani

dan menciptakan daya saing hasil yang bisa diberikan.

3. Ada motivasi untuk berkelompok.

Petani Indonesia cenderung untuk membentuk kelompok, karna adanya

kesadaran untuk membangun kekuatan internal dalam menghadapi pasar.
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Adanya partisipasi petani untuk berkelompok akan mempercepat perubahan

perilaku dan meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola sumberdaya.

4. Kebijakan pemerintah yang mendukung.

Penyuluhan pertanian dapat membantu petani dalam transfer informasi dan

teknologi pertanian. Program satu penyuluh pertanian dalam satu desa

diharapkan mampu membantu petani untuk meningkatkan keberdayaannya.

Saat ini terlihat adanya banyak usaha pemerintah dalam memberdayakan petani

melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan.

5. Keserdiaan tenaga kerja yang mencukupi.

Tenaga kerja untuk pertanian di Indonesia masih sangat banyak, terutama

didaerah pedesaan. Jadi tidak akan sulit untuk mencari tenaga kerja pertanian.

6. Ketersediaan lahan yang masih luas.

Indonesia sebagai Negara agragis masih sangat kaya dengan lahan pertanian.

Sehingga masih terdapat sangat banyak lahan yang bisa digunakan sebagai

lahan pertanian organic.

7. System irigasi yang bagus.

Daerah pertanian Indonesia masih sangat bagus, baik dari sisi ketersediaan air,

maupun system yang terdapat disetiap desa. Misalnya di Bali dengan system

Subaknya.

3.2 Kelemahan.

Selain kekuatan diatas, terdapat juga beberapa kelemahan internal yang bisa dilihat,

antara lain

1. Penerapan teknologi yang masih rendah.
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Pengembangan usahatani memerlukan informasi dan teknologi pertanian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman meliputi penggunaan

varietas unggul, pengolahan lahan, jarak tanam dan larikan serta penggunaan

pupuk organik. Petani kebanyakan berasal dari golongan yang berpendidikan

rendah, sehingga ini menjadi penghalang dalam penerapan tekologi. Karna

sistem konvensional tidak akan bisa tumbuh sebaik dengan menggunakan

teknologi.

2. Modal usaha tani kurang.

Modal usaha tani merupakan investasi awal untuk memulai usaha padi organic,

karna dalam masa transisi pergantian dari pertanian non organic ke pertanian

organic tentunya akan menelan biaya yang lebih besar, dan usaha yang lebih

keras.

3. Penggunaan bahan non organic masih tinggi.

Kebiasaan masyarakat dalam penggunaan bahan-bahan non organic masih

sangat tinggi, sehingga perubahan kearah system pertanian organic masih

dirasakan berat oleh para petani.

4. Pendidikan rendah.

Pelaku dalam sector pertanian cenderung berpendidikan rendah, sehingga

menjadi kelemahan dimana dalam system pertanian organic diperlukan adanya

penyetahuan untuk pembuatan dan pengolahan bahan organic, sehingga mampu

mendukung system pertanian itu.

5. Umur petani yang relative tua.

Dalam produktifitas suatu usaha, tentunya umur akan sangat berpengaruh.

Semakin tua, maka produktifitas akan semakin turun. Petani di Indonesia
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sebagian besar merupakan mereka yang berumur relative tua, yang merupakan

masa mereka setelah pension atau berhenti dari kegiatan di sector yang lain.

6. Pemberdayaan anggota kelompok tani masih kurang.

Berdasarkan beberapa sumber, 60% anggota kelompok tani belum berperan

serta secara aktif dalam kegiatan kelompok tani, sehingga hanya terdapat

sebagain kecil saja anggota kelompok tani yang aktif. Hal ini menyebabkan

beberapa kegiatan dalam kelompok tani tidak berjalan sebagaimana seharusnya
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BAB IV

FAKTOR EKSTERNAL PENYERTAAN PETANI DALAM RANTAI BERAS

ORGANIK

Factor-faktor eksternal yang meliputi peluang (O) dan ancaman (T) yang ada pada

penyertaan petani dalam rantai nilai beras organic meliputi:

4.1 Peluang

1. Teknologi masih bisa dikembangkan.

Pertanian di masa mendatang memerlukan teknologi tepat guna dan spesifik

lokasi yang memperhatikan aspek keamanan produk untuk dikonsumsi dan

ramah lingkungan. Teknologi yang terus dikembangkan antara lain benih

unggul, pupuk organik, pengendalian hama penyakit secara terpadu dan

penggunaan pestisida alami.

2. Kebijakan pemerintah mendukung ketahanan pangan

Pembangunan tidak akan terlepas dari adanya suatu kebijakan, baik kebijakan

dari pemerintah daerah, provinsi, pusat dan lembaga internasional. Kebijakan

yang mendukung ketahanan pangan antara lain: subsidi pupuk, sertifikasi benih,

program SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) yang

memberikan pelatihan dan percontohan kepada petani. Program PUAP

(Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) sebagai bantuan modal agar petani

dapat mengembangkan usaha tani ke arah agribisnis serta PPL.



Journal: Penyertaan Petani Dalam Rantai Nilai Beras Organik Indonesia/2012

14

http://bisena.wordpress.com

3. Pertumbuhan penduduk

Bertambahnya penduduk akan meningkatkan permintaan bahan pangan dan

produk pertanian secara umum. Oleh karena itu pengembangan produk

pertanian mempunyai peluang untuk terus dikembangkan

4. Pemanfaatan lahan kering.

Lahan kering di Indonesia masih sangat luas yang bisa dimanfaatkan sebagai

daeran pertanian organic, sehingga tercapai hasil yang maksimal.

5. Diversifikasi pangan

Program pemerintah untuk diversifikasi pangan merupakan peluang bagi petani

untuk memanfaatkan lahan pertanian secara optimal sehingga dapat menambah

pendapatan petani.

4.2 Ancaman

1. Petani tergantung pada pupuk kimia.

Selama ini petani sangat tergantung pada penggunaan pupuk kimia,

pendistribusian pupuk yang tidak lancar dapat menghambat proses budidaya

dan berpengaruh terhadap produktivitas. Namun, ketergantungan terhadap

pupuk kimia ini dapat menjadi ancaman karena usahatani menjadi tidak ramah

lingkungan sebagaimana konsep go green yang sedang digalakkan oleh

pemerintah.
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2. Serangan hama dan penyakit

Serangan hama penyakit dapat menyebabkan produktivitas menurun bahkan

gagal panen.

3. Perubahan cuaca dan bencana alam

Perubahan cuaca mengakibatkan musim tanam berubah. Terjadinya bencana

alam (kekeringan dan banjir) banyak disebabkan oleh anomali iklim dan

kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) sehingga berakibat pada menurunnya

produktivitas lahan pertanian.

4. Biaya produksi semakin meningkat

Banyak faktor produksi yang diperlukan dalam usahatani, diantaranya tenaga

kerja dan sarana produksi. Setiap tahun nilai dari faktor-faktor produksi

semakin meningkat. Hal ini akan mempengaruhi pengembangan usaha tani.

5. Irigasi belum lancar

Pengairan yang tidak lancar akan menjadi faktor penghambat dalam kegiatan

usaha tani.
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BAB V

PEMBAHASAN

Tabel 5.1 matrik SWOT pertanian organik di Indonesia

Faktor

Internal

Faktor

Eksternal

STRENGTHS (S)

 Ada kelompok tani

 Tersedianya hewan ternak

 Ada motivasi untuk berkelompok

 Kebijakan pemerintah mendukung

 Ketersediaan lahan masih luas

 Tenaga kerja cukup tersedia

 Ada irigasi semi teknis

WEAKNESSES (W)

 Penerapan teknologi masih

rendah

 Kurangnya modal usaha tani

 Pendidikan rendah

 Umur petani relatif tua

 Penggunaan dosis pupuk

berlebihan

 Pemberdayaan anggota kelompok

tani masih kurang

OPPORTUNITIES (O)

 Teknologi masih bisa

dikembangkan

 Kebijakan pemerintah

mendukung ketahanan

pangan

 Pertumbuhan penduduk

 Pemanfaatan lahan kering

 Diversifikasi pangan

STRATEGI SO

 Meningkatkan pembinaan petani

melalui kelompok tani yang

dilakukan secara intensif dan

berkesinambungan

 Memanfaatkan lahan kering secara

optimal

 Mengoptimalkan sumber mata air

 Memanfaatkan kotoran hewan

ternak sebagai pupuk organik

STRATEGI WO

 Meningkatkan kemampuan

kelompok tani dalam penerapan

teknologi

 Meningkatkan peranan kelompok

tani agar SDM petani meningkat

THREATS (T)

 Disribusi pupuk tidak lancar

 Serangan hama dan penyakit

 Perubahan cuaca dan

bencana alam

 Biaya produksi semakin

meningkat

 Pengairan belum lancar

STRATEGI ST

 Pemberdayaan kelompok tani

untuk meningkatkan pemanfaatan

SDA

 Pengembangan usaha tani melalui

kegiatan kelompok

STRATEGI WT

Meningkatkan penerapan

teknologi dan pengembangan

usaha

 Pemberdayaan kelompok tani

untuk mengembangkan usaha

pertanian
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Tabel 5.1 diatas menggambargan matrik SWOT setelah dimasukan dari faktor

internal dan faktor external yang sudah di eksplorasi sebelumnya di bab III dan bab IV.

Tabel diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

5.1 Strategi Kekuatan-Peluang (S – O)

Strategi S-O dibuat dengan memanfaatkan kekuatan untuk merebut dan

memanfaatkan peluang yang ada. Antara lain:

a. Meningkatkan pembinaan petani melalui kelompok tani yang dilakukan secara

intensif dan berkesinambungan.

Pembinaan petani melalui kelompok tani yang dilakukan secara intensif

dan berkesinambungan dapat meningkatkan SDM petani. Penyuluh pertanian

akan menyampaikan informasi dan teknologi yang dibutuhkan oleh petani.

Teknologi pertanian terus dikembangkan untuk membantu petani dalam

berusaha tani agar produksi dan kualitas yang dihasilkan meningkat, dengan

dukungan pemerintah berupa kebijakan subsidi pupuk dapat meringankan biaya

produksi. Partisipasi petani dalam kelompok tani menunjukkan bahwa petani

ingin menambah pengetahuan dan keterampilan mereka.

b. Optimalisasi lahan melalui konsep agribisnis dan berkelanjutan

Pemanfaatan lahan pertanian menggunakan teknologi spesifik lokasi

dapat meningkatkan produktivitas. Dengan peningkatan SDM diharapkan petani

melakukan usaha tani bukan hanya untuk kegiatan agribisnis tetapi juga
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menjaga kelestarian SDA agar berkelanjutan bagi generasi sekarang dan

generasi yang akan datang.

c. Memanfaatkan lahan kering secara optimal

Peningkatan SDM petani akan menciptakan petani yang kreatif dan

inovatif. Lahan kering yang kurang subur dengan ditunjang teknologi yang ada

dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain mendukung program diversifikasi

pangan juga dapat menambah penghasilan petani.

d. Memanfaatkan kotoran hewan ternak sebagai pupuk organik

Tersedianya hewan ternak di Desa Bicorong merupakan potensi bahan

baku untuk pembuatan pupuk organik. Sehingga kotoran hewan ternak tersebut

dapat diolah menjadi pupuk organik baik dalam bentuk cair maupun dalam

bentuk padat.

e. Mengoptimalkan sumber mata air

Air sangat dibutuhkan untuk suatu budidaya, petani yang berkualitas

akan mampu memanfaatkan ketersediaan air untuk mengembangkan usaha lain

dengan komoditas yang bernilai ekonomis.

5.2 Strategi Kelemahan – Peluang (W – O)

Strategi W-O dibuat dengan cara meminimalkan kelemahan untuk

memanfaatkan peluang yang ada antara lain:
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a. Meningkatkan peranan kelompok tani agar SDM petani meningkat

Kelompok tani merupakan tempat belajar dan kerjasama para petani.

Sebagai tempat belajar, pengetahuan dan keterampilan petani akan bertambah

sedangkan sebagai wadah kerjasama, petani dapat mengatasi permasalahan

permasalahan yang dihadapi karena keterbatasan yang dimiliki.

b. Meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam penerapan teknologi

Selama ini petani melakukan usaha tani secara tradisional berdasarkan

pengalaman. Penyuluhan pertanian yang intensif dan berkesinambungan disertai

pelatihan dan percontohan akan meningkatkan pengetahuan dan perilaku petani

sehingga mempercepat penerapan teknologi budidaya yang tepat guna.

5.3 Strategi Kekuatan – Ancaman (S - T)

Strategi S-T dibuat dengan cara menggunakan kekuatan untuk mengatasi

ancaman, antara lain:

a. Pemberdayaan kelompok tani untuk meningkatkan pemanfaatan SDA

Pembinaan dan pendampingan kelompok tani diharapkan dapat merubah

perilaku (sikap) petani kearah yang lebih baik. Petani akan mengelola sumber

daya yang ada untuk mendukung usaha tani misalnya: pembuatan dan

penerapan pupuk organik sehingga petani tidak akan tergantung pada

penggunaan pupuk kimia atau pihak swasta.

b. Pengembangan usaha tani melalui kegiatan kelompok
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Usaha tani yang dilakukan secara berkelompok akan menguntungkan

petani karena bisa menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas

misalnya dalam pengadaan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida dan

alsintan), pengaturan pola tanam komoditas yang diusahakan serta pengaturan

air.

5.4 Strategi Kelemahan – Ancaman (W – T)

Strategi W–T dibuat dengan cara meminimalkan kelemahan serta

menghindari ancaman atau mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan merubah

ancaman menjadi peluang, antara lain:

a. Meningkatkan penerapan teknologi dan pengembangan usaha

Melalui kelompok tani, petani akan mendapatkan informasi tentang

teknologi pupuk organik. Selain digunakan sendiri, pupuk organik juga bernilai

ekonomis sehingga dapat menambah penghasilan dan membuka lapangan

pekerjaan.

b. Pemberdayaan kelompok tani untuk mengembangkan usaha pertanian

Kelompok tani yang mandiri akan menciptakan petani yanng

berwawasan luas dan berjiwa agribisnis. Petani dapat merencanakan pola tanam

dengan berbagai komoditi dan menggunakan varietas unggul. Hal ini menjadi

salah satu cara untuk mencegah serangan hama dan penyakit serta menghadapi

perubahan cuaca yang ekstrim.
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Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan dalam penulisan ini, sudah

didapatkan empat strategi yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan ke ikut sertaan

petani dalam rantai nilai beras organik, antara lain strategi kekuatan - peluang, strategi

kelemahan - peluang, strategi kekuatan – ancaman, dan strategi kelemahan ancaman.
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BAB VI

KESIMPULAN

Hasil penulisan tentang keikut sertaan petani dalam rantai nilai beras organik

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. a. Faktor-faktor internal yang mempunyai tingkat kepentingan mulai dari tertinggi

sampai terendah adalah: (a) Kekuatan: ada kelompok tani, tersedianya hewan

ternak, ada irigasi semi teknis, ada motivasi untuk berkelompok, ketersediaan

lahan masih luas, kebijakan pemerintah mendukung, tenaga kerja cukup tersedia.

(b) Kelemahan: penerapan teknologi masih rendah, modal usaha tani masih

kurang, produksi dan kualitas masih rendah, umur petani relatif tua, penggunaan

dosis pupuk berlebihan, pendidikan masih rendah, lahan usaha tani masih sempit.

b. Faktor-faktor eksternal yang mempunyai tingkat kepentingan mulai dari tertinggi

sampai terendah adalah: (a) Peluang: kebijakan pemerintah mendukung,

diversifikasi pangan, pemanfaatan lahan kering, teknologi masih bisa

dikembangkan, pertumbuhan penduduk. (b) Ancaman: biaya produksi semakin

meningkat, serangan hama dan penyakit, distribusi pupuk kurang lancar, irigasi

belum lancar, perubahan cuaca dan bencana alam.

2. Strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan keikut sertaan petani dalam

rantai nilai beras organik adalah, antara lain strategi kekuatan - peluang, strategi

kelemahan - peluang, strategi kekuatan – ancaman, dan strategi kelemahan

ancaman
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