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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan 

Pendampingan petani oleh Tenaga Pendamping dalam program Upsus Pajale 

(komoditi padi) di Kecamatan Narmada, 2) Untuk mengetahui kendala yang 

dihadapi oleh Tenaga Pendamping dalam Pelaksanaan Pendampingan petani 

dalam program Upsus Pajale (komoditi padi) di Kecamatan Narmada.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan 

di Kecamatan Narmada. Unit analisis yang digunakan adalah petani peserta 

program Upsus Pajale komoditi padi di Kecamatan Narmada yang terdiri dari 3 

Desa masing-masing Desa terdapat 3 kelompok tani yang dipilih secara purposive 

sampling dari masing-masing kelompok tani dipilih 5 (lima) orang responden 

secara Purposive Sampling, 2 orang pengurus yaitu ketua dan sekertaris kelompok 

tani dipilih secara serta 3 (tiga) orang anggota kelompok tani dipilih secara 

Random Sampling atau pengambilan sampel secara acak sehingga diperoleh 

responden sebanyak 45 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tahap pelaksanaan kegiatan 

pengawalan dan pendampingan petani oleh tenaga pendamping dalam program 

Upsus Pajale komoditi padi telah dilaksanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan 

namum masih ada beberapa petani peserta program Upsus Pajale komoditi padi 

yang belum menerapkan intruksi tenaga pendamping dalam pelaksanaan kegiatan. 

a) Penyuluh dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan teknologi GP-PTT, 

RJIT, PAT dan Demfar, pemberdayaan kelembagaan petani, mengembangkan 

mitra dengan pelaku usaha, dan evaluasi kegiatan sebagian besar terlaksana. Dari 

semua kegiatan tersebut hanya kegiatan POL saja tidak penyuluh laksanakan 

dikarenakan lahan yang ada di Kecamatan Narmada sudah memenuhi untuk 

dijadikan lahan usahatani dalam pogram Upsus Pajale komoditi padi., b) 

Mahasiswa bersama penyuluh dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan 

teknologi GP-PTT, RJIT, PAT dan Denfarm sebagian besar terlaksana. Hanya 

kegiatan POL saja tidak penyuluh laksanakan dikarenakan lahan yang ada di 

Kecamatan Narmada sudah memenuhi untuk dijadikan lahan usahatani dalam 
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pogram Upsus Pajale komoditi padi, c) Babinsa dalam kegiatan pengawalan dan 

pendampingan petani mulai sebagai pihak penggerak sampai mengawasi evaluasi 

kegiatan semuanya terlaksana. (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pendampingan yaitu petani tidak menerapkan teknologi (tanam 

serentak, pengendalian OPT secara serentak, panen serentak 11%), petani yang 

tidak memperoleh bantuan alsintan dari pemerintah 11%, serta infrastruktur jalan 

yang tidak memadai sehingga transportasi sulit masuk akhirnya hasil panen 

diangkut dengan tenaga fisik sebanyak 11%.  

Kata Kunci:  Program Upsus Pajale Komoditi Padi, Tenaga Pendamping, Petani. 

ABSTRACT 

Study aims : 1) To find out the implementation of assisting farmers by assistand of 

the Upsus Pajale (rice commodity) in Narmada Sub-Discret. 2) To find out the 

obstacles faced by assisting personnel about the implementation of assisting 

farmer of the Upsus Pajele (rice commodity) in Narmada Sub-District. 

The rescarech uses Descriptive Method this research was conducted in Narmada 

Sub-Discrict. The unit of analysis was used the farmer participating at the Upsus 

Pajale Program. Rice of commodities in Narmada Sub-Disctrict consist of 3 

villages in each village. There were 3 farmer group. Selected by purposive 

sampling. From each farmer group, 5 respondents were selected by purposive 

sampling. 2 administrators are the leader of farmer group, and secretary of 

farmer. Who were selected and 3 members of the farmer group. Were selected by 

random sampling or randomly sampled so that 45 respondents were obtained. 

The result of the study showed that: 

1) The implementation stage of escort activities and mentoring of farmers by 

assistants of the Upsus Pajale program the rice of commodity had been 

implemented based on the implementation guideline, but there were still 

some farmers participating of the Upsus Pajale program for rice 

commodities that had not yet implemented inctructions of assistantsin the 

implementation of activities. 

a) Extention agents in escorting and mentoring technology of GP-PTT, RJIT, 

PAT, and Demfarm, institusional empowerment of farmers, defeloping 

partners with business actors ecaluating activities partially carried out 

from all there activities only pol activies not axtension agents carried out 

because the land in Narmada Sub-discrict has fullfiled to be used as a 

farm in the rice of commodity of Upsus Pajale program. 

b) Students along with extension agents in escorting assistance for GP-PTT, 

RJIT, PAT, and demfarm technology are mostly implemented. Only the 

POL activities are not carried out because the land in Narmada Sub-

district has fulfilled used a farmer land at the Upsus Pajale of program 

rice commodities . 



3 
 

c) The civillar administration of village in escorting and mentoring activities 

for farmers starting as the movers until they supervise the evaluation of 

activities are all carried out. 

2) The constraints faced in the implementation of mentoring, namely farmers 

do not aplly technology ( simultaneously planting pest control 

simultaneously, harvesting simultaneously 11%). Farmers who obtained 

alsintan assistance from the government about 11% and inadequateroad 

infrastructure so that transportation was difficult to get in. finnaly the 

haruest was transported with physical energy as much as 11 %. 

Keywords: The Program of Upsus Pajale by rice commodity, Farmer, assistants. 

 

PENDAHULUAN 

Menjawab tantangan masalah ketahanan pangan pada tahun 2015, pemerintah 

mencanangkan program swasembada pangan yang baru yaitu Upaya Khusus 

Peningkatan Padi, Jagung, dan Kedelai (UPSUS PAJALE) untuk peningkatan 

produksi dan produktivitas pangan nasional, dan ini sudah memasuki tahun ke–3 

pelaksanaanya. Upsus Pajale merupakan upaya pendampingan kepada para petani 

untuk mengelola, sehingga menghasilkan produksi dan produktivitas yang 

maksimal agar tercapai swasembada pangan. Pemerintah melibatkan beberapa 

stakeholders untuk membantu pelaksanaan program Upsus Pajale dan program ini 

dilaksanakan diberbagai wilayah salah satunya provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Untuk pencapaian swasembada berkelanjutan padi, Penyuluh, Mahasiswa dan 

Babinsa menjadi unsur penting dalam menggerakkan petani (pelaku utama) untuk 

dapat menerapkan teknologi. Penyuluh, Mahasiswa dan Babinsa merupakan 

penggerak bagi petani (pelaku utama) dalam mendampingi dan berfungsi sebagai 

komunikator, fasilitator, advisor, motivator, edukator, organisator dan dinamisator 

dalam rangka terlaksananya kegiatan UPSUS PAJALE dalam pencapaian 

swasembada berkelanjutan khsusnya pada komoditi padi 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendampingan 

petani oleh Tenaga Pendamping dalam program Upsus Pajale (komoditi padi) di 

Kecamatan Narmada, 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Tenaga 

Pendamping dalam Pelaksanaan Pendampingan petani dalam program Upsus 

Pajale (komoditi padi) di Kecamatan Narmada.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di 

Kecamatan Narmada. Unit analisis yang digunakan adalah petani peserta program 

Upsus Pajale komoditi padi di Kecamatan Narmada yang terdiri dari 3 Desa 

masing-masing Desa terdapat 3 kelompok tani yang dipilih secara purposive 

sampling dari masing-masing kelompok tani dipilih 5 (lima) orang responden 

secara Purposive Sampling, 2 orang pengurus yaitu ketua dan sekertaris kelompok 
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tani dipilih secara serta 3 (tiga) orang anggota kelompok tani dipilih secara 

Random Sampling atau pengambilan sampel secara acak sehingga diperoleh 

responden sebanyak 45 orang. 

Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang 

bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif diartikan sebagai usaha analisis 

berdasarkan kata-kata yang disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas (Miles 

dan Huberman, 1992). Dalam penelitian ini, data hasil wawancara dan 

pengamatan ditulis dalam suatu catatan lapangan yang terinci, data dari catatan 

inilah yang dianlisis secara kualitatif. Analisis dimulai sejak pengumpulan data 

dan dilakukan lebih intensif setelah dari lapangan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Umur responden dalam penelitian ini adalah mulai dari umur 15-65 tahun, Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat (Soekartawi, 2002), bahwa batas usia kerja yang 

berlaku di Indonesia adalah berumur 15-65 tahun karena diperkirakan pada 

kisaran umur tersebut seseorang dikatakan masih produktif, dalam hal ini petani 

masih produktif dalam melakukan usahatani. 

Tingkat pendidikan responden yang ditempuh sebagain besar berpendidikan 

rendah mulai TS – TSMP sebanyak 27 orang (60%) sedangkan responden yang 

menempuh pendidikan tinggi mulai TSMA – TPT  sebanyak 18 orang (40%).  

Pengalaman berusahatani Pengalaman petani dalam berusahatani cukup lama 

mulai dari 1-20 tahun. Hal ini berarti bahwa pengalaman petani dalam 

berusahatani sudah memadai dan matang dalam menjalankan ushahatani komoditi 

padi dalam program Upsus Pajale. 

Luas lahan garapan petani responden cukup luas mulai dari <0,5->2ha, sehingga 

responden peserta program Upsus Pajale komoditi padi berpotensi untuk 

melakukan usahatani dalam program Upsus Pajale komoditi ini serta berpeluang 

untuk meningkatkan hasil produksi agar memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Pelaksanaan Pengawalan dan Pendampingan Petani Oleh Tenaga Pendamping 

1) Tugas Penyuluh 

a. Pengawalan dan pendampingan dalam kegiatan GP-PTT, POL, RJIT, 

PAT, dan Denfarm. 

 Tabel 1. Tugas Penyuluh dalam Program Upsus Pajale Komoditi Padi 

Berdasarkan Kegiatan GP-PTT, POL, RJIT, PAT, dan Denfarm di 

Kecamatan Narmada Tahun 2018 
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       Sumber: Data Primer  Diolah 2018 

Tabel 1. menunjukkan bahwa penyuluh telah melakukan tugasnya sesuai dengan 

pedoman pelaksanaan pengawalan dan pendampingan, kegiatan GP-PTT meliputi 

(pola tanam, jarak tanam, pengunaan pupuk, benih/bibit, penyiangan, tanam 

serentak, pengendalian tanaman dari serang OPT, pengangkutan hasil panen), 

kegiatan POL tidak dilakukan penyuluh karena lahan atau sawah yang ada di 

Kecamatan Narmada sudah mencukupi target untuk dijadikan lahan usahatani 

dalam hal pencapaian swasembada pangan komoditi padi sehingga tidak perlu lagi 

dilakukan optimasi lahan dengan istilah pembukaan lahan baru, kegiatan RJIT 

meliputi perbaikan jaringan irigasi tersier dan sekunder dengan cara gotong 

royong serta kegiatan PAT dilakukan dilahan percobaan yang telah disediakan 

sebelumnya. 

b. Pemberdayaan Kelembagaan Petani  

Tabel 2. Tugas Penuyuluh dalam Program Upsus Pajale Komoditi Padi 

Berdasarkan Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Petani di Kecamatan 

Narmada Tahun 2018 

No Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pernyataan Responden 

Ya (org) 

 

Tidak (org) (%) 

1 Penyusunan RDKK 45 0 100 

2 Pertemuan Rutin Setiap 

Bulan di Sekretariat Kelompok 

45 0 100 

3 Pertemuan Rutin Setiap Bulan 

Antar Rumah Anggota Kelompok 

45 0 100 

4 Pengumpulan Iuran Setiap Bulan 45 0 100 

5 Kursus Tani 45 0 100 

6 FFD/Farmer Field Day 45 0 100 

Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Tabel 2. menunjukkan bahwa sebanyak 45 orang (100%) responden mengatakan 

bahwa penyuluh telah melakukan pemberdayaan kepada kelembagaan petani 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan pendampingan,  sehingga antar lembaga 

petani dan kelembagaan tetap terjalin terutama dalam hal berusaha tani, antar 

No Pengawalan dan Pendampingan dalam 

Penggunaan Teknologi 

Pernyataan Responden 

Ya 

(org) 

Tidak 

(org) 

Ya 

(%) 

Tidak 

(%) 

1 Pelaksanaan GP-PTT (pola tanam, jarak 

tanam, penggunaan pupuk, benih/pupuk, 

penyiangan, tanam serentak) 

45 0 100 0 

2 Percepatan Optimasi lahan (POL) 0 0 0 0 

3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 

(RJIT): Jaringan Tersier & Sekunder 

45 0 100 0 

4 Penambahan Areal Tanam (PAT) dan 

Demfarm 

45 0 100 0 
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sesama anggota mampu dan bisa memecahkan masalah yang mereka hadapi di 

dalam melakukan usahatani misalnya jadwal penggunaan air sudah terjadwal antar 

kelompoktani sehingga pada akhirnya tidak ada masalah yang akan terjadi 

dikemudian hari. 

c. Mengembangkan Jejaring dan Kemitraan dengan Usaha 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

14/Permentan/OT.140/3/2015, Pengembangan jejaring dan kemitraan usaha 

merupakan pengembangan usaha dari Poktan/P3A dan Gapoktan/GP3A sehingga 

memungkinkan tumbuh dan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sebagai 

hasil dari pelaksanaan Upsus Pajale komoditi padi. Untuk kemitraan dengan 

pelaku usaha dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut. 

Tabel 3. Tugas Penyuluh dalam Program Upsus Pajale Komoditi Padi 

Berdasarkan Kegiatan Kemitraan dengan Pelaku Usaha di Kecamatan Narmada 

Tahun 2018 

No Mitra dengan Pelaku 

Usaha 

Pernyataan Responden 

Ya (Org) (%) 

1 Antar Kelompok Tani 0 0 

2 Bank 0 0 

3 Pegadaian 0 0 

4 Koperasi Tani 0 0 

5 Pedagang Pengecer 45 100 

   Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Tabel 3. menunjukkan sebanyak 45 orang (100%) responden mengatakan bahwa 

penyuluh telah melakukan mitra dengan pelaku usaha untuk memudahkan 

kelompok tani memperoleh sarana produksi maupun alsintan dalam mendukung 

usahatani mereka dalam program Upsus Pajale komoditi padi. Hanya dengan 

pedagang pengecer saja penyuluh melakukan mitra karena pedangan pengecer ini 

mampu menyediakan sarana produksi dan alsintan untuk mendukung usahatani 

komoditi padi dalam program Upsus Pajale komoditi padi dan pedagang pengecer 

juga mudah dijangkau oleh petani. Sedangkan pelaku usaha lain sulit dijangkau 

oleh petani karena alasannya banyak syarat atau prosedur yang dibuat untuk 

menjadi mitra. 
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d. Evaluasi Kegiatan  

Tabel 4. Tugas Penyuluh dalam Program Upsus Pajale Komoditi Padi 

Berdasarkan Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Kecamatan Narmada Tahun 2018 

No Evaluasi Kegiatan Pernyataan Responden 

Ya 

(org) 

Tidak 

(org) 

(%) 

 

1 Identifikasi Kegiatan 45 0 100 

2 Pendataan 45 0 100 

3 Pemantauan 45 0 100 

4 Pengendalian 45 0 100 

5 Pelaporan Teknis Pelaksanaan Kegiatan 45 0 100 

     Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Tabel 4. menunjukkan bahwa penyuluh melakukan evaluasi kegiatan pengawalan 

dan pendampingan dalam program Upsus Pajale komoditi padi sehingga 

pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan pedoman yang ada. Evaluasi 

dilakukan secara periodik diberbagai tingkatan mulai dari tingkat kecamatan/BPP, 

Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat oleh tim monitoring evaluasi secara terpadu. 

2) Tugas Mahasiswa 

a. Pengawalan dan Pendampingan dalam Kegiatan GP-PTT, POL, RJIT, 

PAT, dan Denfarm. 

Tabel 4.9 Tugas Mahasiswa dalam Program Upsus Pajale Komoditi Padi 

Berdasarkan Kegiatan GP-PTT, POL, RJIT, PAT, dan Denfarmi di 

Kecamtan Narmada Tahun 2018 

No Pengawalan dan Pendampingan dalam Kegiatan 

GP-PTT, POL, RJIT, PAT, dan Denfarm. 

Pernyataan Responden 

Ya 

(org) 

Tidak 

(org) 

(%) 

Ya Tidak 

1 Pelaksanaan GP-PTT 40 5 89 11 

2 Otimasi Lahan (OPLA) 0 0 0 0 

3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) 40 5 89 11 

4 PenambahanAreal Tanam dan Demfar/Demplot 40 5 89 11 

        Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Tabel 5. menunjukan bahwa mahasiswa dibantu oleh penyuluh telah melakukan 

tugasnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengawalan dan pendampingan, 

kegiatan GP-PTT meliputi pola tanam, jarak tanam, pengunaan pupuk, 

benih/bibit, penyiangan sesuai dengan anjuran penggunaan, kegiatan POL tidak 

dilakukan penyuluh karena lahan atau sawah yang ada di Kecamatan Narmada 

sudah mencukupi target untuk dijadikan lahan usahatani dalam hal pencapaian 

swasembada pangan komoditi padi sehingga tidak perlu lagi dilakukan optimasi 

lahan dengan istilah pembukaan lahan baru, kegiatan RJIT meliputi perbaikan 
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jaringan irigasi tersier dengan cara gotong royong serta kegiatan PAT dilakukan 

dilahan percobaan yang telah disediakan sebelumnya. 

b. Memfasilitasi Introduksi/Memperkenalkan Teknologi 

Tabel 6. Tugas Mahasiswa dalam Program Upsus Pajale Komoditi Padi 

Berdasarkan Kegiatan Memfasilitasi Introduksi/Memperkenalkan 

Teknologi di Kecamatan Narmada Tahun 2018 

No Introduksi/Memperkenalkan Teknologi Pernyataan  Responden 

Ya 

(org) 

Tidak 

(org) 

(%) 

Ya Tidak 

1 Sosialisasi varietas unggul dari  

Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan  

demfarm/demplot 

40 5 89 11 

2 Penyuluhan 40 5 89 11 

3 Diskusi 40 5 89 11 

4 Pola Tanam 40 5 89 11 

         Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Tabel 6. menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan sebagian besar 

tugasnya 89% dan 11% tidak dilaksanakan di satu kelompok karena mahasiswa 

pada saat itu tidak pernah ikut serta dalam pengawalan dan pendampingan dalam 

memperkenalkan teknologi dari perguruan tinggi. Ketika penyuluh dan babinsa 

ikut serta dalam pendampingan memperkenalkan introduksi ini kepada petani atau 

kelompok tani mahasiswa tidak ikut serta pada satu kelompok atau kepada lima 

(5) orang petani dikarenakan mahasiswa yang bertugas tidak menjalankan fungsi 

dan tugasnya sebagai pendamping, padahal sudah ada pada pedoman pelaksanaan. 

c. Pengembangan Model Pemberdayaan Kelembagaan Petani 

 Tabel 7. Tugas Mahasiswa dalam Program Upsus Pajale Komoditi Padi 

Berdasarkan Kegiatan Pengembangan Model Pemberdayaan Kelembagaan 

Petani di Kecamatan Narmada Tahun 2018 

No Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pernyataan Responden 

Ya 

(org) 

Tidak 

(org) 

(%) 

Ya Tidak 

1 Pertemuan Rutin Setiap Bulan di Sekretariat 

Kelompok  

45 0 100 

 

0 

2 Pertemuan Rutin Setiap Bulan Antar Rumah 

Anggota Kelompok 

45 0 100 

 

0 

3 Pengumpulan Iuran Setiap Bulan 45 0 100 0 

4 Kursus Tani 45 0 100 0 

5 FFD 45 0 100 0 

Sumber : Data Primer Diolah 2018 
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Tabel 7. menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan pedoman pelaksanaan. Mahasiswa bersama penyuluh melakukan 

pemberdayaan kepada kelembagaan petani sehingga antar lembaga petani 

hubungan kelembagaan tetap terjalin terutama dalam pertemuan rutin setiap bulan 

dilakukan secara bergiliran di setiap rumah anggota kelompok. 

d. Pengembangan Jejaring dan Kemitraan dengan Pelaku Usaha 

Tabel 8. Tugas Mahasiswa dalam Program Upsus Pajale Komoditi Padi 

Berdasarkan Kegiatan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan dengan 

Usaha di Kecamatan Narmada Tahun 2018 

    Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Tabel 8. menunjukkan sebanyak 45 orang (100%) menyatakan bahwa penyuluh 

telah melakukan mitra dengan pelaku usaha untuk memudahkan kelompok tani 

memperoleh sarana produksi maupun alsintan dalam mendukung usahatani 

mereka dalam program Upsus Pajale komoditi padi. Hanya dengan pedagang 

pecer saja mahasiswa dibantu oleh penyuluh melakukan mitra karena pedagang 

pengecer ini mampu menyediakan sarana produksi dan alsintan untuk mendukung 

usahatani komoditi padi dalam program Upsus Pajale ini dan pedagang pengecer 

juga mudah dijangkau oleh petani. 

e. Evaluasi Kegiatan  

Tabel 9. Tugas Mahasiswa dalam Program Upsus Pajale Komoditi Padi 

Berdasarkan Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Kecamatan Narmada Tahun 

2018 

No Evaluasi Kegiatan Pernyataan Responden 

Ya 

(org) 

Tidak 

(org) 

(%) 

Ya Tidak 

1 Identifikasi Kegiatan 45 0 100 0 

2 Pendataan 45 0 100 0 

3 Pemantauan 45 0 100 0 

4 Pengendalian 45 0 100 0 

5 Pelaporan Teknis Pelaksanaan Kegiatan 45 0 100 

 

0 

Sumber : Data Primer Diolah 2018 

No Mitra dengan Pelaku Usaha Pernyataan Responden 

Ya 

(org) 

Tidak 

(org) 

(%) 

Ya Tidak 

1 Antar Kelompok Tani 0 0 0 0 

2 Bank 0 0 0 0 

3 Pegadaian 0 0 0 0 

4 Koperasi Tani 0 0 0 0 

5 Pedagang Pengecer 45 0 100 0 
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Tabel 9. menunjukkan bahwa Mahasiswa melakukan evaluasi dalam kegiatan 

program Upsus Pajale komoditi padi sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan 

sesuai dengan pedoman yang ada. Evaluasi dilakukan secara periodik diberbagai 

tingkatan mulai dari tingkat Kecamatan/BPP, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat 

oleh tim monitoring mengevaluasi secara terpadu. 

3) Tugas Babinsa (Bintara Pembina Desa) 

a.  Menggerakkan dan Memotivasi Petani 

Tabel 10. Tugas Babinsa dalam Program Upsus Pajale Komoditi Padi 

Berdasarkan Kegiatan Menggerakkan dan Memotivasi Petani di Kecamatan 

Narmada Tahun 2018 

No Menggerakkan dan Memotivasi Petani Pernyataan Responden 

Ya 

(org) 

Tidak 

(org) 

(%) 

Ya Tidak 

1 Tanam Serentak 40 5 89 11 

2 Perbaikan dan pemeliharaan  jaringan 

irigari 

100 0 100 0 

3 Pengendalian OPT 45 0 100 0 

4 Panen Raya 45 0 100 0 

Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Tabel 11.  menunjukkan bahwa responden mengatakan babinsa telah melakukan 

tugasnya sesuai dengan pedoman pendampingan. Babinsa melaksanakan tugasnya 

terutama dalam hal panen raya. Dalam hal tersebut, babinsa pada tahun 2015 

melakukan panen raya bersama petani peserta Upsus Pajale komoditi Padi serta 

pemerintah di Desa Keru. Untuk itu, babinsa telah maksimal melaksanakan tugas 

dan fungsinya sebagai penggerak dan motivator bagi petani.  

b. Pihak Pendukung Program 

Tabel 12. Tugas Babinsa dalam Program Upsus Pajale Komoditi Padi 

sebagai   Pihak Pendukung Program di Kecamatan Narmada Tahun 2018 

No Dukungan dari Babinsa  Pernyataan Responden 

Ya 

(org) 

Tidak 

(org) 

(%) 

Ya Tidak 

1 Penyaluran Benih 45 0 100 0 

2 Pupuk 45 0 100 0 

3 Alsintan 45 0 100 0 

4 Infrastruktur Jaringan Irigasi 45 0 100 0 

5 Mengecek kesiapan pengecer 

dalam menyediakan sarana 

produksi 

45 0 100 0 

Sumber : Data Primer Diolah 2018  
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Tabel 12. menunjukkan bahwa babinsa telah melaksanakan tugasnya sebagai 

pihak pendukung program dengan maksimal sehingga responden juga menikmati 

hasil dari penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah. 

c. Mengawasi Administrasi dalam Penyaluran Bantuan 

Tabel 13. Tugas Babinsa dalam Program Upsus Pajale Komoditi Padi 

Berdasarkan Kegiatan Pengawasan Adminstrasi Penyaluran Bantuan di 

Kecamatan Narmada Tahun 2018 

No Pengawasan Adminstrasi Penyaluran Bantuan Pernyataan  Responden 

Ya 

(org) 

Tidak 

(org) 

     (%) 

Ya Tidak 

1 Pengawasan Terhadap Pemberkasan 

Administrasi Penerima Bantuan 

45 0 100 

 

0 

 

2 Pengawasan Penyaluran Bantuan Kepada 

Penerima 

45 0 100 0 

3 Pengawasan terhadap jumlah penerima 

manfaat 

45 0 100 0 

        Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Tabel 13. menunjukkan bahwa babinsa telah melakukan pengawasan administrasi 

penyaluran bantuan. Hal itu sangat penting dilakukan karena penyaluran bantuan 

tersebut benar-benar sesuai dengan data yang valid berdasarkan jumlah sasaran 

yang berhak menerima bantuan dalam program Upsus Pajale komoditi padi. 

d. Mengawasi Evaluasi Kegiatan  

Tabel 14. Tugas Babinsa dalam Program Upsus Pajale Komoditi Padi 

BerdasarkanKegiatan Mengawasi Evaluasi Kegiatan di Kecamatan Narmada 

Tahun 2018 

        Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Tabel 14. menunjukkan bahwa responden mengatakan babinsa telah 

melaksanakan tugasnya dengan maksimal dalam mengawasi evaluasi kegiatan. 

Dengan adanya pengawasan kegiatan evaluasi ini para tenaga pendamping mampu 

No Pengawasan Evaluasi Kegiatan Pernyataan Responden 

Ya 

(org) 

Tidak 

(org) 

(%) 

Ya Tidak 

1 Identifikasi kegiatan 45 0 100 0 

2 Pendataan 45 0 100 0 

3 Pemantauan 45 0 100 0 

4 Pengawasan 45 0 100 0 

5 Pengendalian 45 0 100 0 

6 Pelaporan 45 0 100 0 
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menyelesaikan masalah dan menemukan solusinya sebagai bahan untuk 

membenahi kedepannya. 

Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Petani oleh 

Tenaga Pendampingan dalam program Upsus Pajale Komoditi padi 

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan pendampingan petani 

meliputi mahasiswa kurang mendampingi, infrastruktur belum memadai, sebagian 

kelompok tani tidak mendapatkan bantuan alat mesin pertanian, masih ada 

kelompok tani yang tidak melakukan intruk pemerintah.Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 4.19. sebagai berikut: 

 Tabel 15. Kendala-kendala dalam Program Upsus Pajale Komoditi Padi 

Berdasarkan Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan di Kecamatan Narmada 

Tahun 2018 

No Jenis Kendala-kendala Pernyataan Responden 

Ya 

(org) 

Tidak 

(org) 

(%) 

Ya Tidak 

1 Mahasiswa kurang mendampingi bahkan 

tidak ikut  Serta 

5 0 11 0 

2 Masih ada kelompok tani yang belum 

menerapkan teknologi/intruksi pemerintah 

5 0 11 0 

3 Sebagian kelompok tani tidak mendapatkan 

bantuan alat mesin pertanian 

5 0 11 0 

4 Infrastruktur belum memadai 5 0 11 0 

       Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Tabel 4.19. menunjukkan bahwa kendala yang dihadapai petani responden dalam 

pelaksanaan pedampingan yang pertama (11%) terdapat di Desa Keru menyatakan 

bahwa mahasiswa kurang bahkan tidak pernah hadir dalam kelompoknya selama 

pendampingan dan pada saat perdampingan bersama penyuluh dan babinsa 

mahasiswa tidak ikut serta dalam 1 (satu) kelompok tersebut artinya mahasiswa 

hanya kepada kelompok tertentu saja mendampingi padahal sudah ditugaskan 

untuk mendapingi kelompok yang telah ditetapkan hanya saja pihak mahasiswa 

tidak pernah menjalankan tugas dan fungsinya padahal sudah diberikan 

pembekalan sebelumnya dimasing-masing kampusnya. 

Kendala kedua, (11%) terdapat di Desa Golong mengatakan bahwa anggota 

kelompok tani tidak menerapkan teknologi (tanam serentak, perlindungan 

tanaman dari serangan OPT secara serentak, panen serentak) yang diintruksukan 

oleh pendamping karena belum ada kesadaran dari petani, responden 

mengakatakan juga misalkan seperti “tanam jajar legowo bahwa ribet”, “lama 

tanam nya” dan “kami hanya memepertahankan cara lama kami” artinya petani 

masih belum bisa meninggalkan kebiasaan lamanya sehingga sulit menerima 

intruksi dari pemerintah. Artinya petani yang belum menerapkan teknologi 
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tersebut dapat dikatakan sebagai sifat penerima inovasi yang kolot/laggar 

sehingga merasakn kerumitan (complexity) inovasi tersebut. 

Kendala ketiga, (11%) terdapat di Desa Tanak Beak menyatakan kami tidak 

pernah menerima bantuan dari pemerintah menganai alat mesin pertanian 

dikarenakan “saya tidak mau repot buat pengajuan bantuan” dan “ketua 

kelompok kami juga tidak mau urus kami sehingga kami tidak mendapatkan 

bantuan alsintan”, dan dengan adanya ketua kelompok yang tidak mau urus 

anggota kelompoknya itu karena memang diperiode kedua dalam program Upsus 

Pajale komoditi terjadi pergantian ketua kelompok sehingga ketua kelompok yang 

baru tidak mampu meneruskan kepemimpinan ketua sebelumnya akhirnya 

kelompoktani tersebut tidak mendapatkan bantuan alsintan, sebenarnya alsintan 

itu hal yang mendukung berjalannya kegiatan ushatani kami.  

Kendala keempat, (11%) terdapat di Desa Keru menyakatakan bahwa 

infrastruktur menuju ke sawah mereka tidak memadai dalam artian hanya bisa 

dijangkau oleh pejalan kaki kendaraan roda 2 apalagi roda 4 sulit masuk sehingga 

petani mengangkut hasil panennya dengan cara manual seperti di pikul. 

Sedangkan 40 orang responden lainnya yang tidak ada kendala selama didampingi 

oleh tenaga pendamping berada di tiga desa (Golong, Tanak Beak, dan Keru). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Kegiatan pengawalan dan pendampingan petani oleh tenaga pendamping 

dalam program Upsus Pajale komoditi padi telah dilaksanakan 

berdasarkan pedoman pelaksanaan namum masih ada beberapa petani 

peserta program Upsus Pajale komoditi padi yang belum menerapkan 

arahan serta bimbingan dari tenaga pendamping dalam pelaksanaan 

kegiatan: 

a. Penyuluh dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan teknologi 

GP-PTT, RJIT, PAT dan Demfar, pemberdayaan kelembagaan petani, 

mengembangkan mitra dengan pelaku usaha, dan evaluasi kegiatan 

sebagian besar terlaksana. Dari semua kegiatan tersebut hanya kegiatan 

POL saja tidak penyuluh laksanakan dikarenakan lahan yang ada di 

Kecamatan Narmada sudah memenuhi untuk dijadikan lahan usahatani 

dalam pogram Upsus Pajale komoditi padi.  

b. Mahasiswa bersama penyuluh dalam kegiatan pengawalan dan 

pendampingan teknologi (GP-PTT, RJIT, PAT dan Denfarm), 

memfasilitasi introduksi teknologi, mengembangkan model 

pemberdayaan kelembagaan petani, mengembangkan mitra dengan 

pelaku usaha, dan mengevaluasi kegiatan sebagian besar terlaksana. 

c. Babinsa dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan petani 

meliputi: pihak penggerak dan motivator bagi petani, pihak pendukung 

program, mengawasi administrasi dan penyaluran bantuan, dan 

mengawasi kegiatan evaluasi.  
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2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan yaitu 

petani tidak menerapkan teknologi (tanam serentak, pengendalian OPT 

secara serentak, panen serentak 11%), petani yang tidak memperoleh 

bantuan alsintan dari pemerintah 11%, serta akses jalan yang kurang 

mendukung sehingga transportasi sulit masuk akhirnya hasil panen 

diangkut dengan tenaga fisik sebanyak 11%.  

 

Saran 

1. Diharapkan kepada semua pihak untuk terus meningkatkan penyuluhan, 

pelatihan, bimbingan kepada petani supaya pengetahuan dan keterampilan 

dapat ditingkatkan serta terus mengadakan evaluasi dan control 

perkembangan petani. 

2. Diharapkan kepada semua petani untuk lebih meningkatkan solidaritas, 

agar kesadaran akan kerjasama antar petani dalam kelompok tani dan terus 

meningkatkan kapasitas yang dimiliki baik secara individu maupun 

kelompok serta petani harus lebih cepat tanggap dalam menerima dan 

mengadopsi inovasi. 

3. Diharapkan kepada tenaga pendamping terpilih kedepannya dalam suatu 

program yang memiliki komitmen kuat serta loyal terhadap fungsi dan 

tugasnya masing-masing. 

4. Diharapkan kepada instansi khususnya perguruan tinggi agar memberikan 

pelatihan dan pembekalan terutama terkait bagaimana cara berkomunikasi 

dan mendekati petani sehingga petani memiliki kesan, rasa memiliki 

terhadap apa yang dilakukan dan akhirnya petani bisa mandiri.  
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