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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk  (1) Untuk mengetahui  penerapan sistem tanam Jajar Legowo oleh petani peserta  

Program Upsus Pajale (padi) di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (2) Untuk mengetahui kendala yang  

dihadapi petani dalam  Penerapan sistem tanam Jajar Legowo oleh petani peserta  Program Upsus Pajale (padi) ditinjau 

dari aspek biaya, teknis, dan keterampilan tenaga kerja di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif. Daerah penelitian ditetapkan sebanyak 5 Desa yang masing-masing desa diambil 1 

kelompok tani secara purposive sampling. Dari 5 kelompok tani  tersebut diambil  sebanyak 30 orang sebagai Responden. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis yang digunakan untuk mengetahui 

penerapan sistem tanam Jajar Legowo program Upsus Pajale ini dengan menggunakan metode deskriptif. 

 Hasil penelitian ditinjau dari penerapan sistem tanam Jajar Legowo dan kendala yang dihadapi petani. Pada 

penerapan sistem tanam Jajar Legowo menunujukkan bahwa belum sepenuhnya petani responden  menerapkan sistem 

tanam Jajar Legowo sesuai dengan pedoman Upsus Pajale. Adapun Kendala-kendala yang  dihadapi   petani  dalam 

Penerapan sistem tanam Jajar Legowo  terdiri dari kendala teknis berupa rumitnya sistem tanam Jajar Legowo, kendala 

tenaga kerja yang sulit di dapatkan dan  kendala biaya yang lebih besar dibandingkan dengan sistem  tanam Non Jajar 

Legowo. 

 

Kata Kunci : Penerapan, Jajar Legowo, Upsus. 

ABSTRACT 

This research aims to (1) To find out the application of planting system JajarLegowo by farmers participating 

UpsusPajale (rice) Program in Kediri District of West Lombok Regency(2) To know the obstacles faced by farmers in the 

application of JajarLegowo planting system by farmers participating UpsusPajale (rice) program in terms of cost, 

technical, and skill of workers in Kediri District, West Lombok regency. This research uses descriptive method. The 

research area is determined by 5 villages with 1 farmer group by purposive sampling. From 5 groups of farmers were 

taken as many as 30 people as respondents. The type of data used in this research is qualitative and quantitative. The 

analysis used to know the application of planting system JajarLegowo, UpsusPajale program is by using descriptive 

method. 

The results of the research are reviewed from the application of JajarLegowo planting system and the constraints 

faced by farmers. In the application of JajarLegowoplanting system showed that not yet fully farmers of respondents 

apply JajarLegowo planting system in accordance with the guidelines ofUpsusPajale. The constraints faced by farmers in 

the implementation of JajarLegowo planting system consists of technical constraints such as the complexity of 

JajarLegowo planting system, difficult labor constraints and greater cost constraints compared to non JajarLegowo 

planting system. 

 

Keywords: Implementation, JajarLegowo, Upsus. 
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PENDAHULUAN 

Sebagai Negara agraris yang subur dan kaya akan sumber daya alam Indonesia seharusnya 

menjadi negara yang kaya dan mampu memenuhi kebutuhan akan beras dalam negeri. Namun pada 

kenyataanya Indonesia masih mengimpor beras. Dalam upaya rnemenuhi kebutuhan beras dari 

produksi dalam negeri, pemerintah mencanangkan program untuk meningkatkan produksi padi yaitu 

program upaya khusus padi, jagung, dan kedelai (Upsus Pajale) yang dimulai dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2017. Dalam pelaksanaan program ini berbagai strategi dan upaya dilakukan untuk 

peningkatan luas tanam dan produktivitas di daerah-daerah sentra produksi pangan. Operasioanalisasi 

pencapaian target di lapangan dilaksanakan secara penuh untuk mensukseskan program yaitu dengan 

penyediaan dana, pengerahan tenaga, perbaikan jaringan irigasi yang rusak, bantuan pupuk, 

ketersedian benih unggul yang tepat (jenis/varietas, jumlah, tempat, waktu, mutu, harga ), bantuan 

traktor dan alsintan lainnya yang mendukung persiapan, panen dan pasca panen termasuk kepastian 

pemasarannya (Kurniawan, 2015). 

Pada kegiatan Upsus Pajale, khususnya untuk varietas  padi pemerintah telah menetapkan 

sistem tanam yang harus diterapkan agar produksi padi meningkat yaitu sistem tanam Jajar Legowo.  

Berdasarkan data dari BPTP NTB tahun 2014 hasil produksi padi yang menerapkan pengaturan 

tanam dengan sistim Jajar Legowo lebih meningkat dan memberikan kontribusi nyata dibandingkan 

dengan sistem tanam lainnya, sehingga sangat di anjurkan untuk diterapkan dikalangan petani padi. 

Berdasarkan kajian dari BPTP-NTB sistem tanam Jajar Legowo dapat meningkatkan produktivitas 

padi hingga 14,13%. sistem tanam Jajar Legowo akan optimal jika disertai dengan penggunaan 

varietas unggul dan benih bermutu, pemupukan dan pengaturan air serta pengendalian hama dan 

penyakit secara benar (BPTP-NTB, 2014). 

Kabupaten Lombok Barat khususnya kecamatan Kediri merupakan salah satu wilayah yang 

telah mendapatkan Program upsus padi sejak  tahun 2015.  Seperti program topdown pada umumnya, 

program upsus mengalami kendala –kendala dalam pelaksanaannya. Saquni (2016), dalam penelitian 

yang berjudul  Pengetahuan dan Penerimaan Petani Terhadap Cara Tanam Jajar Legowo Oleh 

Usahatani  Padi di kecamatan Sandubaya Kota Mataram, menjelaskan bahwa petani pada umumnya 

masih menganggap bahwa sistem tanam Jajar Legowo tidak efisien, karena banyak menyisakan 

ruang kosong pada lahan yang ditanami, dan ada sebagian petani yang beranggapan bahwa dengan 

menanam pada jarak berdekatan akan lebih menguntungkan karena akan banyak tanaman yang 

tumbuh, sehingga hasil produksi padi akan meningkat. Kurangnya jumlah regu tanam dan mahalnya 

biaya penanaman yang dikeluarkan merupakan masalah yang paling banyak dijumpai oleh petani.   

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Kediri kabupaten 

Lombok Barat diketahui hal yang sama juga terjadi, tidak semua petani penerima program 

menerapkan sistem tanam Jajar Legowo sesuai pedoman umum Upsus Pajale walaupun hasil 

produksi padi dengan sistem tanam Jajar Legowo lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tanam 

lain. Sehubungan dengan hal itu perlu dilakukan penelitian dengan judul “Studi Penerapan Sistem 

Tanam Jajar Legowo Oleh Kelompok Tani Padi Peserta Program Upsus Pajale di Kecamatan 

Kediri Kabupaten Lombok Barat”. 
Penelitian ini bertujuan untuk  (1) Untuk mengetahui  penerapan sistem tanam Jajar Legowo 

oleh petani peserta  Program Upsus Pajale (padi) di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (2) 

Untuk mengetahui kendala yang  dihadapi petani dalam  Penerapan sistem tanam Jajar Legowo oleh 

petani peserta  Program Upsus Pajale (padi) ditinjau dari aspek biaya, teknis, dan keterampilan 

tenaga kerja di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Metode  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif.  Unit analisis dalam penelitian ini adalah  Unit 

analisis dalam penelitian ini yaitu petani padi yang menjadi peserta Program Upsus Pajale di 

kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kediri 

Kabupaten Lombok Barat ditentukan secara sengaja dan dipilih 30 responden yang ditentukan  secara  

purposive sampling. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan 

sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah data  primer  yang diperoleh dari 

wawancara langsung dengan responden dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait.  

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan penerapan sistem tanam 

Jajar Legowo dan kendala-kendala yang dihadapi petani dalam penerapannya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo 

Pelaksanaan teknis sistem tanam Jajar Legowo tidak jauh berbeda dengan sistem tanam lainnya pada 

saat persiapan lahan, namun  perbedaan terdapat pada saat penanam dan penggunaan alat bantu 

tanam. Penanaman pada sistem tanam Jajar Legowo dilakukan pada  kondisi tanah basah tanpa 

genangan air untuk mempermudah garis tata letak tanam padi. Sedangkan dengan sistem tanam lain 

petani dapat dengan mudah menanam baik dalam kondisi tergenang maupun tanpa genangan air. 

Penerapan sistem tanam Jajar Legowo di kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat 2016 didukung 

oleh program Upsus Pajale berupa bantuan benih dan alat bantu tanam yaitu Caplak.  

Penerapan  Tipe Sistem Tanam Jajar Legowo  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh atau pendamping dari program Upsus Pajale 

2016 di daerah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tipe yang dianjurkan yaitu Tipe 2:1, 3:1, 

dan Tipe 4:1. Namun dari hasil penelitian ada beberapa tipe yang diterapkan petani yang berbeda 

dengan pedoman umum Upsus Pajale. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 Penerapan Tipe Sistem Tanam Jajar Legowo pada petani peserta Program Upsus Pajale 

2016  

Sumber : Data Primer Diolah (2017) 

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa dalam menerapkan sistem tanam Jajar Legowo sebanyak 

6,7% (2 orang)  petani responden  menggunakan Tipe 2:1 dan 10% (3 orang) menggunakan Tipe 3:1 

dan tipe 4:1 sebanyak  46,7% (14 orang).  Pada penggunan kedua tipe ini petani responden meyakini 

bahwa semakin kecil tipe yang digunakan dalam penerapan usahatani padi maka semakin tinggi 

produktivitas yang dihasilkan.  Petani tidak merasa berat dengan tingkat kerumitan dan biaya yang 

lebih besar. Sedangkan petani responden yang,dan tipe  lainnya  sebanyak 36,6% (1 1 orang), 

maksudnya tipe lainnya disini  yaitu tipe yang diterapkan petani responden dengan tipe 5;1 dan 10:1.  

Petani menyatakan 3 tipe yang dianjurkan Penyuluh sulit untuk dilakukan karena  semakin kecil tipe 

No. Uraian Responden (Orang) Persentase (%) 

1 Tipe Tanam   

 Tipe 2:1 2 6.7 

 Tipe 3:1 3 10 

 Tipe 4:1 14 46.7 

 Tipe lainnya 11 36.6 

Jumlah  30 100 
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yang digunakan dalam menerapkan sistem tanam Jajar Legowo maka semakin rumit dalam 

pengerjaannya. Oleh karena itu petani berinisiatif untuk menggunakan tipe yang lebih besar. 

Penerapan Penggunaan Alat Bantu dan Jarak Tanam Sistem Jajar Legowo 

Dalam penerapan penggunaan alat bantu penanaman sistem Jajar Legowo,  pemerintah telah 

memberikan bantuan kepada petani berupa “caplak”, namun dalam pelaksanaannya beberapa petani 

tidak menggunakan Caplak untuk penanaman. Hal ini terjadi karena  Caplak yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tipe  2:1, alat tersebut tidak dapat di gunakan oleh petani karena tidak sesuai 

dengan kondisi sawah petani sehingga petani berinisiatif untuk membuat sendiri Caplak dengan tipe 

yang mereka terapkan diantaranya tipe 2:1, 3:1, 4:1, dan 5:1 Penerapan penggunaan alat bantu 

Caplak dapat di lihat di tabel berikut: 

Tabel 4.10 Penggunaan Alat Bantu Penanaman Sistem Tanam Jajar Legowo pada petani peserta 

Program Upsus Pajale 2016 

 

No. Penggunaan Alat Responden (Orang) Persentase (%) 

1. Caplak  19 63,3 

2 Sipat 11 36,7 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa tidak semua petani responden menggunakan alat 

bantu Caplak sesuai dengan pedoman umum Upsus Pajale. Terdapat 63,3% (19 orang) petani 

responden menggunakan caplak sebagai alat bantu penanaman untuk penerapan sistem tanam Jajar 

Legowo, petani yang menggunakan caplak merupakan petani yang sudah berpengalaman dalam 

menerapkan sistem tanam Jajar Legowo atau sudah menerapkan lebih dari dua tahun. Petani yang 

menggunakan alat bantu caplak merupakan  petani yang sudah menentukan jarak tanam yang di 

anjurkan oleh Penyuluh misalnya pada tipe 2:1 setiap dua barisan tanam terdapat lorong selebar 50 

cm, jarak antar barisan 25 cm, dan jarak dalam barisan yaitu 12,5 cm begitupun dengan tipe lainnya. 

Penggunaan Caplak dilakukan dengan cara ditarik hingga terbentuk pola tanam padi Jajar Legowo. 

Kemudian regu tanam melakukan penanaman dengan cara maju dan sesuai dengan titik pola yang 

sudah dibuat dengan menggunakan Caplak. Sedangkan terdapat 36,7% (11 orang)  petani responden 

menggunakan tali “sipat” (tali pengukur) untuk membuat garis tata letak penanaman padi, sebagai 

alternatif bagi petani yang merasa rumit dengan menggunakan caplak yang sebenarnya petani tidak 

dianjurkan menggunakan tali sipat. Petani beranggapan bahwa sistem tanam Jajar Legowo 

merupakan sistem tanam padi yang digaris dan dikosongkan satu baris tanam,  sehingga jarak tanam 

padi tidak beraturan atau jaraknya tidak sesuai dengan anjuran pedoman umum Upsus Pajale. 

Penggunaan Sarana Produksi  

 Komponen penggunaan sarana produksi dalam penerapan sistem tanam Jajar Legowo di 

daerah Penelitian yaitu penggunaan benih berlabel, umur bibit tanam, jumlah bibit perlubang, benih 

yang digunakan, penggunaan pupuk kimia dan organik.  

a. Penggunaan Benih Berlabel 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa didaerah penelitian yaitu Kecamatan 

Kediri Kabupaten Lombok Barat semua petani responden menggunakan benih sesuai pedoman 

umum Upsus Pajale yaitu dengan menggunakan benih berlabel biru varietas Ciliwung. Sehingga 

penerapan  penggunaan sarana produksi benih oleh petani responden sesuai dengan pedoman umum 
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Upsus Pajale. Hal ini karena  benih yang digunakan petani merupakan benih bantuan yang diberikan 

langsung oleh pemerintah untuk program Upsus Pajale. 

b. Umur bibit Tanam 

 Komponen Penggunaan Sarana produksi dalam penggunaan benih, Petani Responden tidak  

sesuai dengan pedoman umum Upsus Pajale. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.11 Penerapan Umur Bibit Tanam Padi Pada Sistem Tanam Jajar Legowo Program Upsus 

Pajale 2016  

No Penggunaan Umur Bibit Responden (Orang) Persentase (%) 

1 15 Hari - - 

2 20-25 hari 30 100 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa semua (100 %)  petani responden yang 

menggunakan umur bibit 20-25 hari yang tidak sesuai dengan anjuran. penggunaan bibit padi yang 

berumur lebih dari 20 hari  memberikan hasil yang kurang baik, karena bibit yang digunakan relatif 

tua, sehingga beradaptasi lambat (stagnasi pertumbuhan setelah tanam pindah lebih lama), tidak 

seragam, perakaran dangkal sehingga sulit memanfaatkan unsur hara yang lebih dalam. Lebih lanjut 

menyebabkan tanaman padi tidak tumbuh dengan baik setelah pindah tanam.  Penanaman dianjurkan 

pada umur bibit maksimal 15 hari bertujuan agar  lebih banyak anakan dan semakin banyak rumpun 

maka hasil padi akan lebih tinggi. Setara dengan pendapat Kartaatmadja dan Fagi (2000)  

penggunaan bibit padi yang relatif lebih muda (umur 10-15 hari) akan membentuk anakan baru yang 

lebih seragam dan aktif, serta berkembang lebih baik, karena bibit yang  muda lebih mampu 

beradaptasi dengan lingkungan yang baru setelah pindah tanam. Penggunaan bibit yang ditanam 

berumur tua maka akan berpengaruh juga pada proses penanaman akan lebih banyak menghabiskan 

bibit. Sedangkan menurut petani responden dengan menggunakan bibit yang lebih tua akan lebih 

tahan dari gangguan hama seperti keong. Oleh karena itu petani lebih memilih menanam bibit padi 

pada umur 20-25 hari. Jika Petani akan menggunakan umur bibit sesuai anjuran yaitu pada umur 15 

hari, maka petani harus melakukan pencegahan dari gangguan hama. 

c. Jumlah Bibit Perlubang 

 Pada komponen penggunaan sarana produksi dalam penggunaan bibit perlubang ,hanya 

sebagian petani responden yang menerapkannya  sesuai dengan pedoman umum Upsus Pajale. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.12 Penerapan Jumlah Bibit Perlubang Tanam Pada Sistem Tanam Jajar Legowo Program 

Upsus Pajale 2016  

No Penggunaan Bibit (Batang) Responden (Orang) Persentase (%) 

1 2-3 16 53,3 

2 4-5 14 46,7 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa sebanyak 53,3% (16 Orang) petani responden 

menggunakan bibit 2-3 batang  perlubang tanam yang sesuai dengan anjuran. Petani responden 

tersebut menyatakan bahwa dengan menerapkan penanaman bibit 2-3 batang per lubang (titik tanam) 

mereka mampu menghemat bibit yang ditanam sehingga biaya yang dikeluarkan untuk bibit lebih 

rendah. Selain itu manfaat lainnya yang dirasakan petani responden yaitu jumlah anakan yang 

dihasilkan lebih banyak dengan pertumbuhan yang optimal karena kompetisi yang lebih rendah. 

Sedangkan sebanyak 46,7% (14 Orang) Petani responden yang menggunakan bibit 4-5 perlubang 
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tanam yang tidak sesuai dengan anjuran. Hal  ini  karena petani tersebut beranggapan bahwa dengan 

jumlah bibit yang ditanam 4-5 batang  perlubang maka petani tidak perlu melakukan penyulaman. 

Padahal menurut BPTP (2015) Penanaman bibit dengan jumlah relatif lebih banyak batang/rumpun  

menyebabkan terjadinya persaingan (kompetisi) sesama tanaman padi (kompetisi inter spesies) yang 

sangat berat, terutama dalam hal mendapatkan air, unsur hara, CO2, O2, cahaya dan ruang untuk 

tumbuh, sehingga pertumbuhan akar menjadi tidak normal. Menyebabkan tanaman menjadi lemah, 

mudah rebah dan mudah terserang oleh hama dan penyakit. Lebih lanjut, keadaan tersebut akan 

mengurangi hasil gabah. 

d. Benih Yang Digunakan 

 Pada komponen penggunaan sarana produksi dalam penggunaan jumlah benih yang 

digunakan terdapat beberapa petani responden yang menerapkannya  tidak sesuai dengan pedoman 

umum Upsus Pajale. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.13 Penerapan benih yang digunakan pada Sistem Tanam Jajar Legowo Program Upsus Pajale 

2016  

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa terdapat 53,3% (16 Orang) petani responden 

menggunakan jumlah benih 25 Kg per hektar yang sesuai dengan anjuran. Petani tersebut mengikuti 

pedoman umum Upsus Pajale dalam penerapan tipe tanam, jarak tanam, dan jumlah bibit perlubang. 

Sedangkan terdapat 46,7% (14 Orang) petani responden menggunakan jumlah benih lebih dari 25 Kg 

per hektar yang tidak sesuai dengan anjuran. Petani tersebut menggunakan lebih banyak benih karena 

menggunakan 4-5 batang bibit perlubang dan menerapkan tipe tanam selain dari pedoman umum 

Upsus Pajale.  Petani responden yang mengikuti arahan yang dianjurkan Penyuluh akan lebih 

berhemat dalam penggunaan benih sehingga akan berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan petani 

dalam hal ini petani akan mengeluarkan biaya lebih sedikit. 

 

e. Penggunaan Pupuk Kimia dan Pupuk Organik 

 Pada komponen penggunaan sarana produksi petani responen  tidak menggunakan  pupuk  

Organik  dan hanya menggunakan pupuk kimia atau non organik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 Penggunaan Pupuk Kimia dan Pupuk Organik Pada Sistem Tanam Jajar Legowo Program 

Upsus Pajale 2016  

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 Pupuk organik berfungsi untuk pemeliharaan usahatani serta memiliki peranan penting 

karena dengan menggunakan pupuk organik akan membantu memperbaiki kualitas tanah yang rusak. 

Berdasarkan. tabel 4.14 dapat dilihat bahwa tidak ada  petani responden yang menggunakan pupuk 

organik. Petani responden lebih memilih menggunkan pupuk kimia atau non organik. Pupuk  kimia  

digunakan petani responden karena petani sudah terbiasa menggunakannya dan  merasa hasilnya 

No Penggunaan Benih (Kg/Ha) Responden (Orang) Persentase (%) 

1 25  16 53,3 

2 >25  14 46,7 

 Jumlah 30 100 

No Penggunaan Pupuk Responden (Orang) Persentase (%) 

1 Pupuk Organik - - 

2 Pupuk Kimia 30 100 

 Jumlah 30 100 
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lebih baik. Dalam program Upsus Pajale komoditas padi bantuan pupuk  kimia maupun organik tidak 

diberikan kepada petani sehingga petani sendiri yang memenuhi kebutuhan pupuk tersebut yang 

didapatkan dengan membeli dari toko-toko Pertanian setempat. Pemupukan dilakukan 2 kali, 

Pemupukan pertama dilakukan  7-14 hari setelah tanam dengan dosis Pupuk yang digunakan adalah 

75 kg pupuk Urea, 100 kg pupuk SP-36 dan 50 kg pupuk KCl per hektar. Pemupukan susulan kedua 

diberikan ketika tanaman padi berumur 21-28 hari setelah tanam. Pupuk yang digunakan adalah 150 

kg pupuk Urea dan 50 kg pupuk KCl per hektar. 

 

Biaya dan Produksi  

1. Biaya  

Perbedaan yang mendasar dalam sistem tanam Jajar Legowo dengan sistem tanam non Jajar 

Legowo yaitu ketika penanaman. Karena memiliki perbedaan sistem tanam  maka perpengaruh juga 

terhadap biaya yang akan di keluarkan oleh petani. Untuk lebih jelasnya perbedaan biaya sistem 

tanam dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.15 Biaya Petani Responden Menerapkan Sistem Tanam Jajar Legowo Program Upsus Pajale 

2016  
No. Uraian Sistem Tanam Jajar 

Legowo (Rp/Ha) 

Sistem Tanam konvensional (Rp/Ha) 

1.  Pembajakan + Garo 

 Penanaman 

 Pupuk 

 Pestisida 

1.440.000 

1.217.000 

1.076.000 

   263.300 

1.440.000 

1.038.300 

1.076.000 

   280.000 

 Jumlah 3.996.300 

 

3.834.300 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa pada penerapan sistem tanam Jajar Legowo petani 

responden memerlukan biaya sejumlah  Rp. 3.996.000,- per Ha, sedangkan dengan menerapkan 

sistem tanam konvensional  petani membutuhkan  biaya Rp. 3.834.300,- Per Ha. Artinya jika petani 

akan menerapkan sistem tanam Jajar Legowo pada ushataninya, maka petani akan membutuhkan 

biaya lebih besar yaitu  sebesar Rp. 162.000,- per Ha. Perbedaan biaya yang signifikan terletak pada 

kegiatan penanaman. Sistem tanam ini di anggap sulit sehingga di butuhkan tenaga kerja yang 

terampil dengan upah yang lebih tinggi.   

2. Produksi 

Berdasarakan hasil penelitian menunjukkan bahwa petani responden di daerah kecamatan 

Kediri kabupaten Lombok barat dengan menerapkan sistem tanam Jajar Legowo dalam berusahatani 

dapat meningkatkan produksi tanaman padi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.16 Produksi Petani Responden Menerapkan Sistem Tanam Jajar Legowo Program Upsus 

Pajale 2016  

No. Responden Hasil Non Jajar Legowo (Ton/Ha) Hasil Jajar Legowo (Ton/Ha) Tipe Tanam 

1 6 8 3:1 

2 5 6.5 4:1 

3 5 6 5:1 

4 4 5 5:1 

5 6.5 8 5:1 

6 6 7 4:1 

7 6 6.75 5:1 

8 5.5 6 5:1 

9 4 5 5:1 

10 5 5.5 5:1 

11 4 4.5 5:1 

12 4 4.3 5:1 

13 5 7 3:1 

14 5 6 4:1 

15 5.5 7.6 2:1 

16 3 4 4:1 

17 5.5 7 3:1 

18 5 7 4:1 

19 6.25 7 4:1 

20 4.6 5 5:1 

21 6.6 7.8 4:1 

22 5.75 6.5 2:1 

23 6.5 6.8 4:1 

24 6.25 7.6 4:1 

25 6.5 7 4:1 

26 6.3 6.8 4:1 

27 6.5 7 4:1 

28 6.5 6.8 4:1 

29 5.5 6 10:1 

30 6 6.5 4:1 

Jumlah 163.25 191.95 - 

Rata-rata 5.44 6.40 - 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat bahwa Petani responden yang sebelumnya menggunakan 

sistem tanam lain yaitu Tandur Jajar atau tandur joget hasil rata-rata produksi usahatani padi 5,44 

Ton/Ha sedangkan setelah petani responden menerapakan sistem tanam Jajar Legowo yang di 

anjurkan oleh pemerintah melalui program Upsus Pajale 2016 hasil rata-rata produksi usahatani padi 

menjadi 6,40 Ton/Ha atau  produktivitas meningkat sebesar 18,8% dengan penerapan sistem tanam 

Jajar Legowo. Sehingga jika petani menginginkan produktivitas usahatani padinya maka dianjurkan 

untuk menerapkan sistem tanam Jajar Legowo. 

Pada tabel 4.16 juga dapat dilihat bahwa meningkatnya produksi tanaman padi, bukan hanya 

penerapan tipe tanam yang menjadi pendukung pokok meningkatnya produksi tetapi semua 

komponen yang telah di anjurkan Penyuluh mulai dari penggunaan saprodi, penggunaan tipe tanam, 

pemeliharaan tanaman, dan lainnya sampai pada pemanenan. 
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Kendala Petani Dalam Menerapkan Sistem  Jajar Legowo 

Sistem tanama Jajar Legowo yang merupakan sistem tanam yang masih baru dan  belum 

dikenal luas oleh para petani.  Sistem tanam ini belum diketahui kelebihannya oleh petani sehingga 

membuat para petani terhambat untuk menerapkannya. Berdasarkan penelitian ini terdapat tiga aspek 

yang menjadi kendala utama dalam penerapan sistem tanam Jajar Legowo, yaitu aspek teknis, biaya, 

dan keterampilan tenaga kerja. 

Teknis 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal teknis penerapan sistem tanam 

Jajar Legowo petani responden merasakan adanya kendala yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.17 Sebaran kendala petanidalam aspek teknis Penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo 

Program Upsus Pajale 2016  

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat bahwa terdapat 56,7% (17 Orang) Petani responden 

mengatakan merasa rumit menerapkan sistem tanam Jajar Legowo dibandingkan menerapkan sistem 

tanam non Jajar Legowo. Sedangkan terdapat 43,3% (13 Orang) petani responden mengatakan teknis 

bukan menjadi kendala untuk menerapkan sistem tanama Jajar Legowo. Penyebab Sulitnya petani 

untuk menerapkan sistem tanam Jajar Legowo, salah satunya karena petani tidak mau direpotkan 

dengan pengaturan jarak tanam yang menurut mereka menyita waktu dan tenaga. Untuk bisa 

menanam dengan sistem Jajar Legowo ini, petani harus menggaris lurus lahan sawah atau 

membentangkan tali untuk mengukur jarak tanam. Ini yang menurut sebagian petani tidak praktis dan 

membuang tenaga, sementara dengan Sistem tanam konvensinal, petani tidak perlu repot-repot 

menggaris atau membentangkan tali.  

Tenaga Kerja 
Berdasarakan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempersiapkan tenaga kerja atau 

regu tanam tenaga kerja tidak hanya berasal dari dalam desa bahkan diluar kecamatan untuk mencari 

tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.18 Sebaran Petani dalam Mempersiapakan Tenaga Kerja Penerapan Sistem Tanam Jajar 

Legowo Program Upsus Pajale 2016  
No. Uraian Responden (Orang) Persentase (%) 

1 Persiapan TK   

  Luar Desa 7 23,3 

  Dalam Desa 23 76,7 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.17 Menunjukkan bahwa dalam mempersiapkan tenaga kerja terdapat 

23,3% (7 orang)  petani responden harus menyiapkan tenaga kerja dari luar kampung/desa bahkan 

luar kecamatan, mengingat bahwa tenaga kerja dari dalam desa yang biasa digunakan tidak terbiasa 

dengan sistem tanam Jajar Legowo, jika ada itupun ada persaingan antara pemilik sawah satu dengan 

yang lain dan akhirnya mencari tenaga kerja di luar desa. Sedangkan 76,7% (23 orang) petani 

responden menyiapkan tenaga kerja dari dalam desa atau dalam kampung, dikarenakan desa tersebut 

terdapat tenaga kerja yang sudah terbiasa dengan penanaman sistem tanam Jajar Legowo. Penerapan 

sistem tanam Jajar Legowo membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan terbiasa namun sebagian 

No Kendala Teknis Responden (Orang) Persentase (%) 

1 Rumit  17 56,7 

2 Tidak Menjadi kendala 13 43,3 

 Jumlah 30 100 
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petani kesulitan mendapatkannya, sehingga sebagian petani merasakan tenaga kerja menjadi 

hambatan untuk menerapkan sistem tanam Jajar Legowo 

Biaya 

Dalam penerapan sistem tanam Jajar Legowo biaya yang dikeluarkan untuk usahatani lebih 

besar dibandingkan dengan sistem tanam konvensional. Pada tabel 4.15 diketahui selisih biaya yang 

dikeluarkan dalam penerapan sistem tanam Jajar Legowo sebesar Rp. 162.000,- per Ha. Besarnya 

selisih biaya tersebut berlaku jika petani merupakan peserta program Upsus Pajale komoditas padi. 

Selisih biaya akan lebih besar jika  petani yang yang menerapkan sistem Jajar Legowo bukan peserta 

Upsus Pajale. Perbedaan selisih biaya ini merupakan dampak dari rumitnya cara penanaman dan 

membutuhkan lebih banyak waktu sehingga tenaga kerja meminta upah lebih banyak 

KESIMPULAN   

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1) Penerapan sistem tanam Jajar Legowo pada usahatani padi di Kecamatan Kediri Kabupaten 

Lombok Barat belum sepenuhnya mengikuti pedoman umum Upsus Pajale. Hal ini dapat dilihat 

dari penerapan penanaman sistem Jajar Legowo sebagai berikut : 

a. Penerapan tipe dan Jarak Tanam Sistem Jajar Legowo 

Tipe tanam yang di gunakan sudah sesuai dengan pedoman umum Upsus Pajale (tipe 2:1, 3:1, 

4:1) yaitu terdapat 63,4% petani responden. Tipe yang paling banyak digunakan yaitu tipe 4:1 

dengan jarak tanam 25 cm x 50 cm x 25 cm. tipe ini digunakan karena petani merasa lebih 

mudah menggunakan tipe 4:1 dibanding  dengan tipe lainnya. 

b. Penggunaan Alat Bantu  

Dalam penerapan penggunaan Alat bantu  petani responden sebagian besar (63,3%) 

menggunakan caplak untuk kegiatan penanam padi. Hal ini sudah sesuai dengan pedoman umum 

Upsus Pajale. 

c. Penggunaan Sarana Produksi 

Dalam penerapan penggunaan sarana produksi seperti  penggunaan benih berlabel, jumlah bibit 

perlubang,  jumlah benih yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman umum Upsus Pajale, 

sedangkan dalam penerapan umur tanam bibit dan penggunaan pupuk tidak sesuai dengan 

pedoman umum Upsus Pajale. Hal ini dapat dilihat dari umur bibit yang di tanam  >15 hari dan 

pupuk yang digunakan hanya pupuk kimia. 

d. Jumlah biaya yang di keluarkan petani pada sitem tanam Jajar Legowo lebih besar (Rp. 

3.996.300) dari pada sistem tanam konvensional (Rp. 3.834.300) dengan selisih Rp. 162.000/Ha. 

e. Jumlah produksi dengan menerapkan sistem tanam Jajar Legowo meningkat sebesar 18,8% 

dibandingkan dengan sistem tanam non Jajar Legowo. 

2) Kendala-kendala yang  dihadapi   petani  dalam Penerapan sistem tanam Jajar legowo  terdiri 

dari kendala teknis berupa rumitnya sistem tanam Jajar legowo, kendala tenaga kerja yang sulit 

di dapatkan dan  kendala biaya yang lebih besar dibandingkan dengan sistem  tanam Non Jajar 

Legowo. 
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