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Abstrak 

Secara teknis teknologi Sawit Dupa adalah metoda perbaikan IP (Indeks Pertanaman) lahan melalui pengaturan 

pertanaman dengan menerapkan efesiensi penggunaan sumberdaya melalui penghematan pengolahan tanah.  Sawit 

Dupa merupakan singkatan dari sakali mawiwit dua kali panen yang merupakan Bahasa daerah Banjar, yang dalam 

Bahasa Indonesia berarti sekali mengolah lahan, dua kali memanen hasil.  Teknologi ini memiliki keunggulan karena 

dapat mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih hemat, untuk memperoleh dua kali panen 

dengan hanya satu kali pengolahan lahan.  Sayangnya, teknologi ini masih memiliki tingkat serapan yang sangat rendah 

di kalangan petani ketika introduksi dilakukan, padahal teknologi ini berpotensi sangat baik untuk mendukung 

ketahanan pangan daerah melalui tingkat produktivitasnya yang lebih tinggi dan peningkatan IP lahan pada lahan-lahan 

pasang surut. 

 

  
I. PENDAHULUAN 

  

Komoditi tanaman pangan memiliki peranan 

pokok sebagai pemenuhi kebutuhan pangan manusia, 

pakan ternak. Industri pengolahan hasil pertanian dalam 

negeri yang setiap tahunnya  cenderung meningkat seiring 

dengan perkembangan pertambahan jumlah penduduk dan 

berkembangnya industri pengolahan pangan dan pakan 

ternak/ikan. Sehingga dari sisi Ketahanan Pangan 

Nasional, terutama komoditi padi fungsinya menjadi amat 

penting dan strategis.  Sebagian besar (60%) penduduk 

Indonesia tinggal di pedesaan, dan lebih kurang dari 70% 

(21.141. 273 rumah tangga) dari total penduduk di 

pedesaan, hidup dari pertanian. Sebagian besar adalah 

petani pangan berupa padi dan holtikultura. Sebagian lain 

di perkebunan, peternakan, hasil hutan dan perikanan. 

Kurang lebih 50% adalah petani yang memiliki lahan 

yang sempit, kurang dari 0,5 ha bahkan tuna kisma, 

sehingga sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan 

buruh perkebunan.  

Secara nasional, produksi dan kebutuhan beras 

pada tahun 2010 dan 2011 diperkirakan terjadi defisit 

sekitar 4,12 juta ton beras.  Demikian pula untuk tahun 

2015 dan 2020 diprediksi terjadi kekurangan beras 

sebanyak 5,8 juta ton pada tahun 2015 dan meningkat 

menjadi 7,49 juta ton beras pada tahun 2020.  Untuk 

menghasilkan padi sebanyak itu diperlukan luas panen 

sekitar 13.500-15.000 ha lahan sawah atau luas baku 

sawah sekitar 9.000-10.000 ha jika diasumsikan IP 150%.  

Strategi perluasan sawah dapat dilakukan melalui 

pemanfaatan lahan potensial sawah di daerah irigasi, 

optimalisasi lahan-lahan sawah terlantar terutama di 

daerah rawa pasang surut dan lebak, dan perluasan sawah 

secara kawasan di daerah yang potensinya cukup luas 

seperti di Papua dan Kalimantan termasuk daerah 

Kalimantan Selatan. 

Penanaman varietas unggul yang mulai 

diintroduksi di Kalimantan Selatan sejak tahun 1976 

dikenal dengan istilah Sawit Dupa (sekali mewiwit dua 

kali panen), khususnya di daerah lahan pasang surut  

usaha penanaman padi dengan menggunakan pola tanam 

bibit unggul-lokal sehingga petani dapat melaksanakan 

dua kali panen dalam setahun pada lahan yang sama. 

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa hanya 

beberapa petani yang menerima dan mengadopsi 

teknologi sawit dupa ini. Oleh sebab itu perlu adanya 

pengkajian atau survey terhadap profil petani maupun 

kulturnya untuk memecahkan permasalahan tersendatnya 

pengembangan penerapan pola tanam padi sawit dupa.       

Tujuan penelitian ini adalah mengintroduksi 

(menerapkan) pola tanam sawit dupa di lahan petani dan 

mengetahui faktor penyebab tidak berkembangnya 

teknologi sawit dupa pada petani di desa Anjir Muara 

kabupaten_Batola. 

II. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian ini adalah metode survei dan 

kaji tindak.  Survei dilakukan wawancara dengan  pihak-

pihak yang terkait terutama petani, petugas pemerintah 

(PPL) dan pemimpin lokal setempat.  Jumlah sampel 

petani seluruhnya 20 orang.Responden dipilih secara 

purposive sampling. Tempat penelitian di desa Anjir 

Muara kabupaten Batola Kalimantan Selatan. 

Data yang sudah terkumpul dikoding dan diolah 

serta dianalisis secara tabulasi.  Selanjutnya untuk 

menentukan faktor-faktor yang menyebabkan tidak 

berkembangnya tekbologi sawit dupa dan penentuan 

metode diseminasinya dianalisis secara deskriptif.  Untuk 

melengkapi analisis ini dilakukan studi literatur yang 

relevan untuk memperkaya bahasan dan mempertajam 

argumentasi dari riset yang dilaksanan ini.  Pembahasan 

dan pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan 

kualitatif. 
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III. FAKTOR PENYEBAB TIDAK 

BERKEMBANGNYA SAWIT DUPA 

 

Secara umum, hasil survei pola tanam sawit dupa 

di desa Anjir tidak berkembang. Dari 20 responden hanya 

dua petani yang melaksanakan tanam 2 kali, ini pun tidak 

secara rutin untuk setiap tahunnya. Hasil wawancara tidak 

berkembangnya teknologi sawit dupa di lahan petani 

adalah : Faktor pertama adalah  Faktor Ekonomis dimana 

petani merasakan adanya peningkatan biaya dan 

pemeliharaan yang tinggi apabila dilakukan tanam 2 kali, 

terlebih untuk padi unggul harus diiringi pemeliharaan 

yang ketat, karena rentan dan mudah terserang organisme 

pengganggu.Faktor keduaadalah Kelembagaan, dalam hal 

ini kurangnya dorongan dari lembaga pemerintah, tenaga 

pendamping lapangan untuk memberikan 

dorongandiseminasi sawit dupa. Faktor ketiga adalah  

teknis, merupakan kondisi alam yang sulit di kendalikan, 

lahan pasang surut, musim panas yang panjang dimana 

satu sisi kelebihan air  dan disisi lain kekurangan air 

sehingga petani mengambil sikap tanam satu kali yaitu 

padi lokal. Faktor keempat adalah sosial budaya.  

Keempat faktor ini saling terkait satu sama lain dan 

terakumulasi menjadi alasan petani tidak mengadopsi 

teknologi sawit dupa.  Keempat faktor tersebut di atas 

saling berinteraksi dan mempengaruhi keragaan dan atau 

prediksi hasil yang diperoleh petani dari pengembangan 

sistem usahatani sawit dupa.   

Faktor-faktor tersebut tentunya mempengaruhi 

Harga produk yang dihasilkan, Opportunity cost, 

Produktivitas, dan Efisiensi yang disingkat HOPE.  Pada 

umumnya, faktor-faktor tidak berkembangnya pola tanam 

sawit dupa tersebut menghasilkan tingkat harga produk, 

produktivitas, dan efisiensi yang kategorinya masing-

masing tergolong rendah,  dan opportunity cost yang 

tergolong tinggi atau mahal bagi usahatani sawit dupa,  

yaitu berupa nilai biaya petani kehilangan kesempatan 

untuk meperoleh penghasilan alternatif yang 

diperhitungkan lebih tinggi apabila mereka memilih 

alternatif tambahan usaha tertentu yang lain.  

HOPE yang tidak mendukung ini pada gilirannya 

akan memberikan hasil penerimaan petani yang rendah 

dan karena itu maka pendapatannya pun rendah.  Dalam 

kondisi seperti ini maka adalah reasonable apabila petani 

kemudian mengambilkan keputusan yang tidak sejalan 

dengan maksud intruduksi dan perluasan adopsi teknologi 

sawit dupa.  

 

IV. STRATEGI DISEMINASI  PROGRAM SAWIT 

DUPA 

 

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan 

kepada kelompok target atau individu agar mereka 

memperoleh informasi yang benar (correct), dapat 

dipercaya (reliable), mencukupi (adequate), dan tepat 

waktu (timely).  Sehingga kemudian pada target ini timbul 

kesadaran dan pemahaman akan kandungan informasi 

tersebut dan selanjutnya dapat menerima dan akhirnya 

memanfaatkan informasi tersebut.  Proses diseminasi 

tidak terlepas dari peran pemimpin tidak resmi atau 

informal leader yang selalu saja dapat ditemui pada setiap 

komunitas.  

Diseminasi program sawit dupa dimaksudkan 

untuk mengintroduksikan teknologi usahatani padi sawit 

dupa kepada masyarakat petani, sehingga pada gilirannya 

nanti petani bersedia dan mampu mengadopsi teknologi 

tersebut serta menerapkannya pada lahan usahataninya.  

Untuk merumuskan strategi diseminasi yang sesuai perlu 

diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penghambat 

adopsi teknologi sawit dupa oleh para petani.  Untuk 

mencapai keberhasilan adopsi strategi diseminasi harus 

mampu menjawab tantangan yang muncul dari faktor-

faktor penghambat tersebut dan selanjutnya mampu 

menyediakan respon yang tepat dan akurat untuk 

mengeliminasi faktor-faktor tersebut. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas 

dan dengan melihat berbagai temuan dan hasil observasi 

dalam rangkaian kegiatan penelitian ini, maka  strategi 

diseminasi yang lebih sesuai untuk kondisi masyarakat 

petani umumnya di Kalimantan Selatan meliputi paket 

kombinasi program-program berikut: 

1. Penyediaan perangsang yang tepat bagi petani 

2. Perbaikan sistem kelembangan pendukung 

3. Pengembangan kemampuan kewirausahaan 

4. Pelaksanaan kegiatan Scaling-up Pilot 

Penyediaan perangsang yang tepat bagi petani.  

Faktor-faktor penghambat dalam kategori ekonomi 

membuat petani kurang bersemangat untuk mengadopsi 

teknologi sawit dupa.  Keterbatasan waktu yang mereka 

miliki, permodalan yang ada mereka yang tidak 

mendukung, ketakutan akan resiko kegagalan, 

keterbatasan tenaga kerja dalam keluarga yang dapat 

dialokasikan untuk mengerjakan usahatani dengan pola 

sawit dupa, yang memadukan varietas unggul dengan 

lokal dalam satu tahun pola usahatani membuat petani 

enggan untuk mengadopsi.  Untuk mematahkan kondisi 

ini maka kepada petani perlu diberikan perangsang yang 

tepat. 

Perbaikan Kelembagaan. Peranan kelembagaan 

pendukung (supporting system) dalam pembangunan 

pertanian dan perbaikan kesejahteraan petani sangatlah 

penting.  Seperti telah kita pahami dari teori  lingkaran 

setan kemiskinan (circular causation of poverty)  bahwa 

orang miskin akan terus terperangkap dalam 

kemiskinannya apabila tidak didukung dengan external 

shock berupa bantuan dari pihak lain.  Kelembagaan 

pendukung merupakan bentuk bantuan pihak lain yang 

dalam hal ini pemerintah atau otoritas pemegang 

kekuasaan yang dimaksudkan untuk secara sistematis dan 

terstruktur memberikan bantuan kepada target dalam 

skala komunitas masyarakat yang luas. Termasuk pula 

dukungan program penyuluhan pertanian yang baik, 

mencakup penyuluhnya, materi yang disuluhkan, metode 

yang digunakan, fasilitas pendukung penyuluhan dan 

kordinasi antar pihak terkait.  Pembangunan pertanian 

dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia sebagai pelaku utama yaitu petani, pekebun, dan 

peternak, beserta keluarga  intinya. Peningkatan kualitas 

sumber daya Manusia tersebut diupayakan antara lain 

melalui penyuluhan Pertanian (Peraturan Menteri 

Pertanian, Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007).  

Pengembangan Kemampuan Kewirausahaan.  

Untuk menumbuhkan kemandirian petani sehingga pada 

gilirannya mereka mampu dan sekaligus mau untuk 

melakukan inovasi mengembangkan hasil penelitian 
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terbaru dan mengadopsi paket inovasi teknologi tertentu 

diperlukan upaya pengembangan kapasitas semangat dan 

motivasi petani sebagai seorang wirausaha.  Semangat 

kewirausahaan akan membuat petani lebih berani 

mengambil resiko sekaligus juga lebih mampu melihat 

peluang-peluang baru dalam kehidupannya.   Dengan 

semangat kewirausahaan yang tinggi dapat diharapkan 

petani akan lebih termotivasi untuk pengembangan 

usahanya dan untuk menangkap peluang memperoleh 

tambahan pendapatan melalui pengembangan teknologi 

usahatani padi sawit dupa. 

Pelaksanaan Kegiatan Scaling-up Pilot.  

Pelaksanaan kegiatan scaling-up pilot dimaksudkan 

sebagai gerakan terkoordinasi antara stakeholders dengan 

dimotori oleh otoritas pemerintah untuk mengembangan 

diseminasi dan mendorong adopsi teknologi sawit dupa di 

kalangan masyarakat petani.  Kegiatan ini membutuhkan 

komitmen dan kesepahaman serta dukungan yang 

konsisten dari stakeholder terkait sesuai dengan fungsi 

dan peranannya masing-masing. Bentuk komponen 

strategi ini merupakan implementasi paket komponen 

strategi lainnya yang dilakukan secara sinergi yaitu 

koordinasi, integragi, sinkronisasi dan simplifikasi yang 

akurat, sesuai serta efisien. 

 

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan hasil kajian, kurang berkembangnya 

penerapan teknologi sawit dupa, antara lain sangat 

berhubungan dengan beberapa faktor yang meliputi 

keLembagaan, Ekonomi, Teknis, dan Sosial budaya.  

Komponen faktor kelembagaan meliputi kinerja lembaga 

penyuluhan, kondisi kelompok tani, dan kelembagaan 

pendukung.   Perumusan strategi diseminasi yang sesuai 

perlu memperhatikan faktor-faktor yang menjadi 

penghambat adopsi teknologi sawit dupa oleh para petani.  

Untuk mencapai keberhasilan adopsi strategi diseminasi 

harus mampu menjawab tantangan yang muncul dari 

faktor-faktor penghambat dan selanjutnya mampu 

menyediakan respon yang tepat dan akurat untuk 

mengeliminasi faktor-faktor tersebut.  

Berdasarkan temuan dalam rangkaian kegiatan 

penelitian ini, maka  direkomendasikan strategi 

diseminasi yang lebih sesuai untuk kondisi masyarakat 

petani lahan pasang surut di Kabupaten Batola, meliputi 

paket kombinasi program-program berikut: penyediaan 

perangsang yang tepat bagi petani, perbaikan sistem 

kelembangan pendukung, perbaikan kinerja penyuluhan, 

pengembangan kemampuan kewirausahaan dan 

pelaksanaan kegiatan  scaling-up pilot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


