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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan kegiatan penelitian dengan judul “ Kajian Peningkatan Nilai Tambah 

Produk Unggulan Di kabupaten Lombok Timur” ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan 

ini tentunya memberikan gambaran mengenai berbagai produk pertanian di Lombok Timur yang 

menjadi unggulan, baik secara produksi, kekhasan, luas area maupun daya saingnya.

Mewujudkan Lombok Timur yang Adil, Sejahtera, dan Aman merupakan visi pembangunan 

daerah saat ini. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah 

yang tertuang dalam misi dimana, salah satunya adalah melalui upaya atau strategi yang dapat 

menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi 

lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, 

pariwisata dan sumberdaya lainnya.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah otonom yang menjadi bagian dari 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Lombok Timur 

adalah ± 2.679,88 km2 yang terdiri dari daratan seluas 1.605,55 km2 (59,91 %) dan lautan seluas 

1.074,33 km2 (40,09 %) yang terdiri dari 21 Kecamatan. Secara umum, wilayah Kabupaten Lombok 

Timur memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, sehingga memungkinkan tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan pertanian, perkebunan dan bahkan juga perikanan.

Dalam periode tahun 2015-2019 ketiga sektor ini menjadi kontributor terbesar dalam 

perekonomian  Kabupaten  Lombok Timur.  Menurut   Data Badan Pusat  Statistik  kontribusi sektor 

tiga  sektor  ini sebesar 27,06  persen  atau  5.496 miliar rupiah dari total 20.306 miliar  rupiah PDRB  

Lombok Timur.

Sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor unggulan serta motor perekonomian di 

Lombok Timur kerena didukung oleh sumberdaya lahan yang cukup dan komoditas unggulan yang 

beragam dengan jumlah masyarakat Lombok Timur yang terlibat juga cukup besar.

Namun, harus diakui pula bahwa hingga saat ini hilirisasi produk pertanian Lombok Timur 

belum memuaskan. Oleh karena itu, perlu perhatian semua pihak tidak terkecuali pemerintah daerah 

untuk mendorong hilirisasi produk pertanian sehingga menciptakan nilai tambah bagi perekonomian 

daerah.

Melalui Laporan hasil kajian “Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Lombok Timur” ini 

maka, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai produk unggulan sektor pertanian yang 

dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur sehingga, bermanfaat sebagai informasi maupun bahan 

evaluasi kinerja pembangunan kedepannya.

Oktober 2020

TIM PENELITI
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BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan mempunyai tujuan agar suatu wilayah berkembang menuju tingkat 
perkembangan wilayah yang diinginkan secara berkelanjutan. Secara filosofis proses pembangunan 
dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan 
yang dapat menyediakan berbagai alternatif kebutuhan setiap masyarakat yang beragam. Melalui 
pembangunan, maka diharapkan terjadi proses perbaikan yang berkesinambungan pada masyarakat 
dalam suatu sistem sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, dalam era keterbukaan 
dan kerjasama saat ini, pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu proses dimana 
pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola 
kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja 
baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, 
pemerintah daerah dengan dukungan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam 
yang tersedia, diharapkan mampu memprediksi potensi tersebut untuk merancang dan membangun 
perekonomian daerah.

Pemanfaatan sumberdaya untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal perlu diawali 
dengan mengembangkan produk unggulan. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi produk 
unggulan terutama yang berasal dari sektor usaha sebagai proses pengembangan sumberdaya lokal 
dan optimalisasi atas potensi ekonomi daerah. Sebagai suatu strategi pembangunan, pengembangan 
produk unggulan dinilai mempunyai kelebihan, karena dianggap bahwa suatu daerah yang menerapkan 
pola pembangunan ini relatif lebih mandiri dalam pengembangan ekonominya. Pengembangan 
produk unggulan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat merupakan strategi 
yang efektif dalam pengembangan ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan produk unggulan yang sesuai dengan 
sumberdaya dan kekhasan daerah merupakan cikal bakal bagi tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan 
(growth center) dengan berbagai ukuran dan karakteristik produk dan komoditas secara terpadu. 
Hal ini merupakan stimulasi bagi daerah untuk dapat berkembang dan merupakan dasar yang 
kuat dalam pembangunan daerah baik secara lokal maupun regional. Maka dari itu, perlu arahan 
pembangunan ekonomi dengan perhatian yang lebih serius dan tata kelola yang lebih baik guna 
mengejar ketertinggalan pembangunan yang terjadi di suaru daerah, dengan mendelegasikan 
kepada Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan 
melakukan proses perencanaan pembangunan ekonomi lokal yang didasarkan pada potensi daerah 
serat karakteristik fisik geografis wilayah yang dimiliki.

Sebagai upaya mendororong pembangunan ekonomi daerah, maka inventarisasi potensi 
daerah sangat diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral 
maupun secara multisektoral. Salah satu langkah identifikasi potensi ekonomi daerah adalah 
dengan mengidentifikasi produk potensial, andalan dan unggulan daerah pada tiap-tiap sektor dan 
sub sektor ekonomi. Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan 
produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan 
kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk 
meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya 
saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan berpotensi menembus 
pasar ekspor.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap 
kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan 
menggunakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya financial dan bahkan 
sumberdaya kelembagaan. Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang 
berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru 
dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, dinamika keunggulan daerah di 
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masa mendatang ditandai dengan kemampuan daerah dalam meraih peluang menghadapi kompetisi 
pasar bebas baik di tingkat regional maupun global.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah otonom yang menjadi bagian dari 
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Lombok TImur 
adalah ± 2.679,88 km2 yang terdiri dari daratan seluas 1.605,55 km2 (59,91 %) dan lautan seluas 
1.074,33 km2 (40,09 %) yang terdiri dari 21 Kecamatan. Secara umum, wilayah Kabupaten Lombok 
Timur memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, sehingga memungkinkan tumbuh dan 
berkembangnya kegiatan pertanian, perkebunan dan bahkan juga perikanan.

Dalam periode tahun 2015-2019 ketiga sektor ini menjadi kontributor terbesar dalam 
perekonomian Kabupaten Lombok Timur (Tabel 1). Menurut Data Badan Pusat Statistik kontribusi 
sektor tiga sektor ini sebesar 27,06 persen atau 5.496 miliar rupiah dari total 20.306 miliar rupiah 
PDRB Lombok Timur.

Tabel 1. Distribusi PDRB Kabupaten Lombok Timur ADH Berlaku
Menurut KategoriT ahun 2015-2019 (Persen)

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Timur

Besarnya kontribusi sektor pertanian tidak lepas dari dukungan potensi luas lahan yang tersedia. 
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur menyebutkan potensi luas lahan pada 
tahun 2019 adalah 160.554 hektar yang terdiri dari 47.598 ha merupakan lahan sawah, 75.787 lahan 
kering, dan 37.169 ha lahan bukan pertanian.

Komoditas pertanian sektor tanaman pangan di Kabupaten Lombok Timur masih didominasi oleh 
Padi, Jagung, dan Ubi Kayu. Produksi Padi pada tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur mencapai 
397.343 ton, sedangkan produksi Jagung pada tahun yang sama mencapai 151.849 ton dan diikuti 
oleh tanaman Ubi Kayu sebanyak 16.445 ton. Selain itu, tanaman hortikultura juga menjadi salah satu 
potensi komoditas pertanian di daerah ini. Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai, dan Tomat menjadi 
komoditas utama dalam sektor pertanian hortikultura. Produksi Bawang Merah dan Bawang Putih 
pada tahun 2019 mencapai 10.707 ton dan 17.236 ton. Kemudian untuk produksi Cabai mencapai 
158.415 ton dan 22.305 ton jumlah produksi Tomat pada tahun yang sama.

Selain itu, pada sektor perkebunan terdapat juga komoditas Tembakau yang produksinya pada 
tahun 2019 mencapai 39.645 ton. Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, sebagian 
besar menyumbang pada produksi Kelapa di daerah ini dimana, produksi Kelapa di Kabupaten 
Lombok Timur sebanyak 9.476 ton pda tahun 2019. Salah satu komoditi perkebunan yang sedang 
berkembang saat ini di Kabupaten Lombok Timur adalah tanaman Kopi. Adapun jumlah produksi Kopi 

Lapangan	Usaha 2015 2016 2017 2018 2019
Pertanian,	Kehutanan,	dan	Perikanan 28.44% 28.21% 28.16% 28.04% 27.06%
Pertambangan	dan	Penggalian 5.80% 5.93% 6.08% 6.18% 6.66%
Industri	Pengolahan 7.95% 7.72% 7.52% 7.18% 6.98%
Listrik	dan	Gas 0.06% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08%
Pengadaan	Air;	Pengelolaan	Sampah,	Limbah,	dan	Daur	Ulang 0.08% 0.08% 0.08% 0.07% 0.07%
Konstruksi 11.08% 11.32% 11.36% 11.31% 11.98%
Perdagangan	Besar	dan	Eceran;	Reparasi	Mobil	dan	Sepeda	Motor 16.19% 16.48% 16.79% 17.17% 17.52%
Transportasi	dan	Pergudangan 4.37% 4.28% 4.19% 4.17% 4.22%
Penyediaan	Akomodasi	dan	Makan	Minum 0.96% 1.00% 1.01% 1.02% 1.05%
Informasi	dan	Komunikasi 1.68% 1.66% 1.70% 1.69% 1.66%
Jasa	Keuangan	dan	Asuransi 2.35% 2.53% 2.64% 2.69% 2.57%
Real	Estate 3.59% 3.63% 3.60% 3.65% 3.60%
Jasa	Perusahaan 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
Administrasi	Pemerintahan,	Pertahanan,	dan	Jaminan	Sosial 7.88% 7.56% 7.25% 7.09% 6.83%
Jasa	Pendidikan 5.33% 5.34% 5.32% 5.37% 5.39%
Jasa	Kesehatan	dan	Kegiatan	Sosial 2.13% 2.09% 2.05% 2.12% 2.15%
Jasa	Lainnya 2.01% 2.00% 2.03% 2.05% 2.07%
Produk	Domestik	Regional	Bruto	(PDRB) 100% 100% 100% 100% 100%
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pada tahun 2019 mencapai 639 ton.

Sejalan dengan visi Kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2023 di bawah kepemimpinan Bupati 

H.M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi SJ yaitu mewujudkan Lombok Timur Yang Adil, 

Sejahtera, dan Aman dimana, salah satu upaya mewujudkannya adalah menumbuh kembangkan 

perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-

fungsi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan kelautan, pariwisata dan sumberdaya 

lainnya.

Untuk itu, sangat dirasakan perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai produk unggulan 

daerah yang dapat dikembangkan melalui berbagai usaha peningkatan nilai sehingga, pemerataan 

pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Selain itu pula, 

produk atau komoditas unggulan daerah ini akan menggambarkan kemampuan daerah didalam 

menghasilkan berbagai produk dan komoditas, penciptaan nilai tambah melalui pemanfaatan 

sumberdaya yang ada secara nyata dan membuka lapangan dan kesempatan kerja yang lebih luas 

dan beragam. Ujung dari semua ini adalah mendatangkan manfaat bagi peningkatan pendapatan 

masyarakat maupun pemerintah daerah, dan tentunya juga akan memiliki prospek dalam peningkatan 

pendapatan asli daerah. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu 

untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan bahkan mampu menjadi komoditas ekspor.

1.2. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan pelaksanaan Kajian Peningkatan Nilai Tambah produk Unggulan Daerah 

Kabupaten Lombok Timur ini adalah untuk memberikan arah pengembangan sektor unggulan 

sehingga dapat mendorong peningkatan nilai tambah yang berpotensi pada peningkatan pendapatan 

asli daerah. 

Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

• Mengidentifikasi sektor unggulan daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai prduk 

yang berorientasi peningkatan pendapatan asli daerah

• Memformulasikan strategi peningkatan nilai tambah pada sektor unggulan daerah

• Menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tentang peningkatan nilai tambah produk unggulan ini adalah: 

• Dapat dijadikan model pengembangan untuk produk-produk yang memiliki potensi untuk 

berkembang di masa mendatang

• Dapat menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya produk-produk unggulan lainnya.

• Diharapkan dapat menjadi alternatif sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi percepatan, 

perluasan dan pengembangan ekonomi Kabupaten Lombok Timur di masa mendatang
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BAB II TINJAUAN LITERATUR

2.1. Pembangunan Ekonomi 
Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan 

per kapita suatu negara secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan output (produk domestik 
bruto) dengan laju yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduknya. Artinya, 
perlunya rencana mengubah struktur produksi dan lapangan kerja untuk menurunkan kontribusi 
sektor pertanian dan meningkatkan kontribusi sektor industri serta sektor jasa. Oleh karena itu, fokus 
pembangunan ekonomi di masa lalu adalah mempercepat proses industrialisasi, mengabaikan sektor 
pertanian dan pembangunan di wilayah pedesaan. (Todaro dan Smith, 2011)

2.2. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 
antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang 
perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). 
Pembangunan daerah pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
rakyat di daerah melalui pembangunan daerah yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun 
antara pembangunan sektoral, dan kaitannya dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang 
efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh 
pelosok tanah air. Secara mendasar dalam perencanaan pembangunan pada dasarnya terdapat tiga 
aspek perencanaan, yaitu makro, sektoral dan regional, yang ketiganya tersusun dalam satu kesatuan 
(Kartasasmita, 1996). Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang 
melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas 
tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan 
transformasi pengetahuan (Adisasmita, 2005). Pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari 
potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan 
sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi 
dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan. 

Sebelum mengetahui makna pembangunan ekonomi daerah terlebih dahulu harus mengetahui 
pengertian daerah. Pengertian ditinjau dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian, yaitu 
(Arsyad, 2002) : a. Daerah homogen adalah suatu daerah dimana kegiatan ekonomi terjadi diberbagai 
pelosok ruang dan terdapat sifat-sifat yang sama, baik dari segi pendapatan perkapitanya, sosial 
budayanya, geografinya, dan sebagainya. b. Daerah nodal adalah suatu daerah sebagai suatu ekonomi 
ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. c. Daerah perencanaan atau 
daerah administrasi adalah suatu daerah sebagai suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu 
administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Sementara itu, 
beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan daerah dari suatu daerah haruslah mencakup tiga 
inti nilai, yaitu (Todaro, 2000) : 1. Ketahanan (Sustenance) : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 
pokok (pangan,papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup. 2. Harga diri ( Self 
Esteem ) : Pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah 
haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu. 3. Freedom from 
servitude : Kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan 
berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi dalam era 
otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional 
di daerah dan di lain pihak, terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan 
kebijakan regional dan lokal guna mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerah di 
daerahnya dalam rangka membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu 
ke waktu.

2.3. Teori Basis Ekonomi 
Inti dari teori basis ekonomi adalah bahwa permintaan terhadap input hanya dapat meningkat 
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melalui peningkatan permintaan terhadap output yang dihasilkan oleh sektor basis (ekspor) dan sektor 
non-basis (lokal dan jasa-jasa). Permintaan terhadap produksi sektor lokal hanya akan meningkat 
apabila pendapatan masyarakat lokal juga meningkat. Namun demikian, peningkatan pendapatan 
tersebut hanya terjadi apabila sektor basis (ekspor) meningkat, khususnya yang menggunakan 
sumberdaya lokal. Oleh karena itu, ekspor wilayah merupakan faktor penentu dalam pengembangan 
wilayah karena akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kesempatan kerja 
di wilayah tersebut (Rustiadi et al.,2011 dan Blakely dan Bradshaw, 2002)

2.4. Produk Unggulan Daerah
Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi daerah mutlak 

diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun 
secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi potensi ekonomi daerah adalah dengan 
menginventarisasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan daerah tiap-tiap sub sektor serta 
tingkat kabupaten. Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan 
produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara nyata, memberi kesempatan 
kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk 
meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya 
saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan/atau menembus 
pasar ekspor.

Sementara menurut Cahyana Ahmadjayadi (2001), Produk Unggulan Daerah (PUD) adalah 
produk daerah yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing 
handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. Produk unggulan 
daerah juga berorientasi ramah lingkungan dan berorientasi pada pasar baik lokal maupun nasional 
dan regional. Pengembangan produk unggulan dan pemberdayaan sebagai potensi ekonomi daerah 
pada era otonomi adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah dilaksanakan, hal tersebut disebabkan 
karena pengembangan PUD terkait erat dengan kemauan politik atau kebijakan dari Pemerintah 
Daerah. Peranan pemerintah daerah sangat diperlukan dan sangat penting dalam pengembangan dan 
pemberdayaan produk unggulan daerah sebagai salah satu tonggak dari pada ekonomi daerah. Oleh 
karena, produk unggulan daerah terkait beberapa stakeholders yang saling berperan sesuai dengan 
kewenangannya masing-masing. Stakeholders dimaksud adalah pemilik bahan baku dan pengolah/
penghasil bahan baku, pengguna atau konsumen, fasilitator atau pemerintah dan lembaga sosial 
masyarakat. Stakeholders tersebut saling terkait dan menunjang satu sama lain sehingga peranan 
koordinasi dalam pencapaian tujuan menjadi unsur utama dalam pengembangan PUD. Koordinasi ini 
menjadi instrumen penting dalam pengembangan produk unggulan daerah.

Menurut Kementerian Koperasi & UKM, produk unggulan adalah produk yang potensial 
dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar 
dan ramah lingkungan sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan 
global. produk unggulan merupakan hasil usaha masyarakat pedesaan dengan kriteria, antara 
lain a. Mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan/ciri spesifik, kualitas bagus, harga 
murah). b. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial sehingga dapat dikembangkan. 
c. Mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat pedesaan. d. Secara ekonomi menguntungkan 
dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia. e. Layak 
didukung oleh modal bantuan atau kredit.

2.5. Kriteria Produk Unggulan
Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu produk tergolong 

unggul atau tidak bagi suatu daerah. Kriteria-kriteria tersebut, adalah  (1) harus mampu menjadi 
penggerak utama (prime mover) pembangunan perekonomian, (2) mempunyai keterkaitan ke depan 
dan ke belakang kuat baik sesama produk unggulan maupun produk unggulan lainnya, (3) mampu 
bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain di pasar nasional maupun internasional baik dalam 
hal harga produk, biaya produksi, maupun kualitas pelayanan, (4) memiliki keterkaitan dengan 
daerah lain baik dalam hal pasar maupun pasokan bahan baku, (5) memiliki status teknologi yang 
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terus meningkat, (6) mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala 
produksinya, (7) dapat bertahan dalam jangka panjang, (8) tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan 
internal, (9) pengembangannya harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan (keamanan, sosial, 
budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsenti, dan lainnya, dan 
(10) pengembangannya berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan. Pada dasarnya, 
keberadaan produk unggulan pada suatu daerah akan memudahkan upaya pengembangan ekonomi 
di daerah tersebut. Hanya saja, persepsi dan memposisikan kriteria serta instrumen terhadap produk 
unggulan belum sama. Akibatnya, pengembangan produk unggulan tersebut menjadi salah urus 
bahkan menjadi kontra produktif terhadap kemajuan produk unggulan dimaksud.

Berikut adalah pengelompokan produk unggulan, sebagai rujukan untuk menempatkan posisi 
produk unggulan dari sisi teori keunggulan, antara lain :

I. Produk unggulan komparatif yaitu produk yang diproduksi melalui dominasi  dukungan sumber 
daya alam, di mana daerah lain tak mampu memproduksi produk sejenis. 

II. Produk unggulan kompetitif yaitu produk yang diproduksi dengan cara yang efisien dan efektif. 
Produk tersebut telah memiliki nilai tambah dan daya saing usaha, baik dari aspek kualitas, 
kuantitas, maupun kontinuitas dan harga.

III.  Produk unggulan spesifik yaitu produk yang dihasilkan dari hasil inovasi dan kompetensi pengusaha 
dan produk yang dihasilkan memiliki keunggulan karena karakter spesifiknya.

IV. Produk unggulan strategis yaitu produk yang unggul karena memiliki peran penting dalam kegiatan 
sosial dan ekonomi.

Sebagai perbandingan, produk unggulan akan lebih mudah dan lebih rasional untuk dikembangkan 
jika memandang produk unggulan tersebut dari kebutuhan pasar. Dilihat dari sisi positifnya, jika 
mengelompokkan produk unggulan berdasarkan potensi pasarnya, maka ukuran keberhasilan produk 
unggulan dapat diukur dari perannya dalam memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain 
itu, memberikan kontribusi dalam pengembangan struktur ekonomi dan pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. Adapun pengelompokan produk unggulan tersebut dapat disusun sebagai berikut :

V. Produk unggulan pasar ekspor yakni produk yang telah mampu memenuhi persyaratan 
perdagangan di pasar ekspor. Ini menyangkut aspek keamanan, kesehatan, standard dan jumlah 
yang memadai sehingga komoditas tersebut diminati negara pengimpor.

VI. Produk unggulan pasar tradisional yakni produk yang mampu memenuhi keinginan selera 
konsumen lokal, baik dari aspek cita rasa, bentuk, ukuran, kualitas harga dan budaya lokal.

VII. Produk unggulan pasar modern yakni produk yang telah memiliki daya saing tinggi dari aspek 
harga, kualitas, kuantita, dan kontinuita, serta biasa dibutuhkan oleh berbagai kalangan konsumen 
secara internasional.

VIII. Produk unggulan pasar industri yakni produk yang merupakan bahan baku utama industri 
manufaktur agro. Produk unggulan pasar antar pulau yakni produk yang dibutuhkan oleh pasar 
antar pulau karena komoditas tersebut tak mampu diproduksi di pulau tersebut.

IX. Produk unggulan pasar khusus yakni produk yang memang dipesan oleh pasar tertentu lengkap 
dengan spesifikasinya.
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BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian
Jenis Penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis yaitu salah satu metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan  atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang 
telah terkumpul.  

3.2 Penentuan Daerah Penelitian
Metode pengambilan daerah penelitian dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan 

dan alasan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Singarimbun dan Effendi, 1997). Lokasi Penelitian 
yang diambil adalah daerah yang memiliki produktifitas produk unggulan yang tertinggi berdasarkan 
penetapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.

3.3 Jenis Data
I. Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden 

pejabat dinas/instansi pada tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa serta dari Petani dan pelaku 
usaha lainnya yang terkait langsung dengan pembinaan dan pengembangan komoditas dan usaha.

II. Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian 
dari dinas/instansi maupun sumber lainnya yang mendukung pelaksanaan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data
1. Desk Study

Pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang 
menggunakan data sekunder.  

2. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor 
dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari 
responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

3. Wawancara Mendalam 
Wawancara mendalam (indepth interview) merupkan salah satu teknik pengumpulan data 
melalui tanya jawab tatap muka antara pewananacara dan responden, dengan mengacu pada 
pedoman pertanyaan. jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. terdapat pedoman 
wawancara. Namun, pada saat melakukan wawancara dapat menanyakan pertanyaan lain yang 
tidak ada pada pedoman untuk memperjelas informasi yang diperoleh.

4. Focus Group Discussion (FGD)
FGD berarti suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu 
permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Dalam pelaksanaan FGD 
dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para nara sumber di suatu tempat dan dibantu dengan 
seseorang yang memfasilitatorkan pembahasan mengenai suatu masalah dalam diskusi tersebut. 

3.5 Analisis Data
Analisis data merupakan upaya mengolah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat 

diinterpretasikan. Sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami 
dan bermanfaat untuk menjawab masalahmasalah yang berkaitan dengan kegiatan kajian. Semua 
bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya 
dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti. Adapun langkah-langkah 
dan prosedur analisis data yang akan digunakan pertama, Analisis Kualitatif. Analisis kualitatif digunakan 
untuk menjelaskan hasil pengamatan yang ditemui selama di lapangan dan menganalisis berdasarkan 
fakta-fakta lapangan untuk kemudian dibuat kesimpulan. Kedua, Statistik Deskriptif. Analisis deskriptif 
digunakan sebagai pendukung analisis kulalitatif. Statistik deskriptif menjelaskan berbagai kondisi dan 
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perkembangan dari waktu ke waktu dan ter-update dari berbagai indikator yang nantinya diperlukan. 
Deskripsi nantinya dapat ditampilkan baik dalam bentuk tabel, gambar/grafik, maupun penjelasan 
umum sehingga memudahkan pembaca umum dalam memahami dari data dan/atau informasi yang 
diberikan dalam tulisan.

3.6  Uji Statistik
V. Location Quetiont (LQ)

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi 
di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis. dengan menyajikan 
perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang menjadi acuan. Dengan 
kata lain, nilai LQ akan memberikan indikasi kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan suatu 
komoditas, apakah mempunyai potensi untuk mensuplai daerah lain, mendatangkan dari daerah 
lain, atau dalam keadaan seimbang. Secara matematis, rumus LQ adalah sebagai berikut:

LQ = (pi/pt) / Pi/Pt
Kerterangan: 
LQ = Location Quotient 
pi = Produksi/luas areal komoditas i pada tingkat kecamatan 
pt = Produksi/luas areal total komoditas pada tingkat kecamatan 
Pi = Produksi/luas areal komoditas pada tingkat kabupaten 
Pt = Produksi/luas areal total komoditas pada tingkat kabupaten 

Kriteria: 
LQ > 1, disebut Sektor Basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi daripada tingkat 
wilayah acuan. 
LQ < 1, disebut sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari pada 
tingkat wilayah acuannya.

VI. Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

Analitycal Hierarchy Process (AHP) Adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang komplek 
tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi 
nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana 
yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. 

Hierarki I tujuan atau goal yang ingin dicapai atau penyelesaian persoalan/masalah yang dikaji 
yaitu komoditas unggulan. Hierarki II, memuat kriteria-kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh 
semua alternatif agar layak untuk menjadi pilihan yang paling ideal dalam menentukan prioritas 
sektor unggulan. Hierarki III, memuat Alternatif pilihan penyelesaian masalah.

VII. Root Cause Analysis (RCA)

Root Cause Analysis (RCA) adalah sebuah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi berbagai 
faktor diantaranya alam, situasi dan kondisi, magnitude, lokasi, manusia, waktu terjadinya 
masalah dari kejadian-kejadian di masa lalu untuk mengidentifikasi penyebab masalah yang bisa 
diperbaiki untuk mencegah masalah yang sama terjadi kembali. RCA juga dapat digunakan untk 
mengidentifikasi pelajaran yang dapat dpetik untuk mencegah kerugian kembali terjadi dalam 
proses. dalam pelaksanaannya, RCA  dpat menggunakan berbagai tools, seperti analisa 5 W atau 
diagram sebab akibat.

3.7 Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari-Juni 2020 (Jadwal Penelitian terlampir).
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3.8 Anggaran Penelitian
Penelitian ini membutuhkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (RAB Terlampir) yang bersumber dari 
APBD Kabupaten Lombok Timur

Tim Peneliti
Adapun susunan Tim Peneliti dalam penelitian Kajian Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah di 
Kabupaten Lombok Timur ini yaitu :

Penanggung Jawab Penelitian  : Suherman, SP (Direktur Lombok Research Center)
Tenaga Ahli     : Ir. Joko Priono., MSc., PhD
                 Ir. IGM Partanaya, M.Sc., Ph.D
       Baiq Titis Yulianty, SP., MP
                   DR. Maharani, SP., MP
Keuangan dan Administrasi   : Sarniati., SEI
Peneliti Lapangan    : M. Azin Rahman., S.Ikom
       Sulhairi, S.pd., M.Pd
       Lalu Edi Suryawirawan, S.Pd
       

3.9 Kerangka Pikir Penelitian
Penelitian ini dibangun atas dasar kerangka pemikiran bahwa pengembangan produk unggulan 

(leading product development) merupakan upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah 
(local economic growth), penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga 
dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah (equity), dan menjaga kelestarian lingkungan hidup 
(sustainability). Dengan demikian, pengembangan produk unggulan harus disesuaikan dengan potensi 
dan karakteristik daerah termasuk sosial budaya yang dimiliki daerah, untuk arahan pengembangan 
wilayah dan pembangunan daerah kedepannya.

Potensi dan karakteristik daerah mempunyai pengaruh yang kuat pada terciptanya pola 
pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk mengidentifikasi sektor unggulan ekonomi daerah 
dapat dilihat dari keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif 
(competitiveness advantage) daerah tersebut yang diukur sesuai dengan kontribusi sektor terhadap 
pembentukan PDRB daerah dan dimensi regional untuk dapat dijadikan penggerak pertumbuhan 
ekonomi daerah.

Dengan mengetahui potensi dan karakteristik daerah, baik secara lokal dan regional, diharapkan 
dapat dilakukan proses perencanaan dan pengembangan produk unggulan dalam konteks 
pembangunan lokal yang terintegrasi dengan pembangunan regional, sehingga daerah dapat bergerak 
maju dan berkembang, berinteraksi dan saling menguntungkan dengan daerah lain secara regional. 
Atas dasar pemahaman tersebut dan dalam rangka memantapkan pola langkah untuk mempercepat 
pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten 
Lombok Timur, maka dibangun sebuah kerangka pikir Kajian Peningkatan Nilai Tambah Produk 
Unggulan Daerah Kabupaten Lombok Timur seperti terlihat pada Gambar 1 berikut ini.
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Gambar 1. Kerangka Pikir Kajian Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan

Daerah Kabupaten Lombok Timur
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BAB IV HASIL DAN  PEMBAHASAN

4.1 Cakupan Wilayah Kajian masukkan ke pembahasan
Kajian Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lombok Timur ini 

dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lombok TImur yang secara administratif merupakan bagian 
dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terbagi dalam 21 Kecamatan dan 254 Desa/Kelurahan, serta 
memiliki luas wilayah keseluruhan ± 2.679,88 km2. Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten 
yang terletak di ujung timur pulau Lombok dengan letak astronomis antara 116O- 117O Bujur Timur 
dan 8O - 9O Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

I. Barat  : Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Tengah

II. Timur  : Selat Alas

III. Utara  : Laut Jawa

IV. Selatan  : Samudera Indonesia

4.2 Hasil 
Pembangunan ekonomi daerah yang diharapkan oleh UU No.32 Tahun 2004 adalah pembangunan 

ekonomi yang dicapai dengan cara memanfaatkan potensi daerah secara optimal dengan kebijakan 
dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kesiapan daerah dalam menjalankan otonomi 
daerah haruslah didukung oleh potensi, Sumber Daya Alam (SDA) serta kemampuan masyarakat 
dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelolah sumber daya yang ada secara optimal. 
Pemerintah daerah di harapkan mampu melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di 
wilayahnya sehingga dapat menetukan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. 

Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kontribusinya terhadap 
pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka pembangunan sektor unggulan 
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dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi. Secara umum tujuan pembangunan 
bidang ekonomi khususnya sektor unggulan adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi 
dengan demikian dapat tercipta stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, dan tercipta kemakmuran 
dan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut.

4.3  Identifikasi Sektor Unggulan Daerah Kabupaten Lombok Timur
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dan juga masyarakat secara besama-sama dalam mengelola dan memanfaatkan 
potensi sumber daya yang tesedia secara optimal serta membentuk suatu pola kemitraan antara 
pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dalam 
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di daerah. Aspek pertumbuhan ekonomi daerah 
menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu 
wilayah yang diukur dari besaran nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh 
sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau disebut dengan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB). Pendorong pertumbuhan ekonomi sektoral membutuhkan informasi 
tentang sector basis dan non basis yang menopang perekonomian.

Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan analisis dengan pendekatan Location Quetion 
(LQ). Analisis LQ merupakan salah satu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengetahui 
apakah suatu sektor merupakan sektor basis/non-basis dan apakah suatu komoditas merupakan 
unggulan suatu daerah. Dengan kata lain, nilai LQ akan memberikan indikasi kemampuan suatu 
daerah dalam menghasilkan suatu komoditas, apakah mempunyai potensi untuk mensuplai daerah 
lain, mendatangkan dari daerah lain, atau dalam keadaan seimbang. 

Dalam analisis tersebut digunakan data PDRB dari setiap sektor ekonomi yang ada dibandingkan 
dengan sektor ekonomi di wilayah yang lebih luas. Dalam konteks penelitian ini maka dilakukan 
perbandingan sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Lombok Timur dengan Provinsi NTB pada 
tahun yang sama. Mellaui Formulasi yang telah di tetapkan, jika nilai LQ lebih besar dari 1 (satu) maka 
sektor basis, artinya komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif. Namun, Jika LQ kurang 
dari 1 (satu) maka sektor non basis, artinya artinya komoditas tersebut tidak memiliki keunggulan, 
produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri. Hasil perhitungan Sektor 
perekonomian di Kabupaten Lombok Timur lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel.2 Data sektor Basis-Non Basis kabupaten Lombok Timur

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa Kabupaten Lombok Timur memiliki 9 Sektor basis 
(unggulan) dari 17 Sektor perekonomian. Diantaranya adalah Pertanian, Industri Pengolahan, 
Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 
Motor, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa 
Pendidikan, serta  Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Artinya bahwa melalui sektor- sektor ekonomi 

No Lapangan Usaha     2015     2016    2017   2018    2019    Keterangan
 1 Pertanian Kehutanan dan Perikanan 1,33683 1,332188 1,283309 1,2473 1,182374        Basis
 2 pertambangan dan penggalian 0,257338 0,263224 0,31176 0,4614904 0,490765     Non basis
 3 Industri Pengolahan 2,065933 1,993275 1,895408 1,817205 1,70127        Basis
 4 Pengadaan Listrik dan Gas 1,121106 1,107733 1,130401 1,098224 1,026177        Basis
 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,971915 0,983916 0,951816 0,9165796 0,882884     Non basis
 6 Konstruksi 1,322998 1,332286 1,284247 0,123878 1,136643        Basis
 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,319534 1,323356 1,269617 1,236498 1,174209        Basis
 8 Transportasi dan Pergudangan 0,604345 0,606578 0,576808 0,5792337 0,580356     Non Basis
 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,461838 0,463878 0,454808 0,4960765 0,514976     Non Basis
10 Informasi dan Komunikasi 0,951589 0,9445 0,915048 0,8900355 0,846768     Non Basis
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,191345 1,141248 1,050657 1,005432 0,987924     Non basis
12 Real Estate 1,185146 1,207405 1,175902 1,150792 1,095784        Basis
13 Jasa Perusahaan 0,682001 0,684628 0,662165 0,645182 0,613333     Non Basis
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,256559 1,259603 1,208421 1,171816 1,109222       Basis
15 Jasa Pendidikan 1,222246 1,207748 1,16136 1,134433 1,06681       Basis
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,223375 1,212564 1,161985 1,119611 1,060931       Basis
17 Jasa lainnya 1,058782 1,062198 1,022698 0, 927615 0,939232    Non Basis
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tersebut telah menunjukkan Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah yang mampu menghasilkan 
suatu komoditas tidak hanya untuk daerahnya sendiri tetapi juga mensuplai daerah lain. sehingga 
sektor-sektor ini sangat layak untuk dikembangkan sebagai sumberdaya perekonomian Kabaupaten 
Lombok Timur.

Akan tetapi untuk dapat mencapai  tujuan penelitian ini maka kajian ini di fokuskan pada 
satu sektor ekonomi yaitu Sektor Pertanian dengan mempertimbangkan beberapa faktor lainnya. 
Diantaranya, Pertama, pertanian merupakan lapangan kerja utama atau mata pencaharian uatama 
masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Kedua, sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang PDRB 
terbesar dari semua penyumbang PDRB di Kabupaten Lombok Timur. Persentase sumbangan PDRB 
Kabupaten Lombok Timur dari sektor sektor Pertanian dari tahun 2015-2019 berturut-turut 28,44%, 
28,21%, 28,16%, 28,04% dan 27,06%. Ketiga, potensi wilayah. Dimana luas wilayah Kabupaten Lombok 
Timur sebanyak 44 ribu ha lahan basah dan 77 ribu hektar merupakan lahan kering. ini menjadi 
potensi pengembangan sektor pertanian yang berdampak posistif pada peningkatan pendapatan 
daerah. Keempat, kemampuan petani kabupaten Lombok Timur terutama bidang Hortikultura cukup 
baik jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

4.4 Identifikasi Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Kabupaten Lombok Timur
Berbicara tentang Sektor Pertanian maka kabupaten Lombok Timur memiliki komoditas yang 

sangat beragam, mulai dari Hortikultura, perkebunan, biofarmaka dan tanaman pangan. ini belum 
termasuk sektor perikanan dan kehutanan. Untuk mengetahui komoditas unggulan sektor pertanian 
maka digunakan analisis Hirarki Proses ( Analysis Hierarchi Prossess/AHP). analisis ini bertujuan untuk 
mengetahui komoditas apa saja yang menjadi unggulan yang dapat dikembangkan untuk mendorong 
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah 
melalui mekanisme perangkingan.

Hierarki I tujuan atau goal yang ingin dicapai atau penyelesaian persoalan/masalah yang dikaji 
yaitu komoditas unggulan sektor pertanian. Hierarki II, memuat kriteria-kriteria apa saja yang harus 
dipenuhi oleh semua alternatif agar layak untuk menjadi pilihan yang paling ideal dalam menentukan 
prioritas subsektor unggulan sektor pertanian. Dalam Kajian ini, kriteria yang digunakan diantarany 
Luas lahan, produksi, harga, kekhasan, dan juga regulasi yang mendukung pengembangan komoditas 
tersebut. Hierarki III, memuat Alternatif pilihan penyelesaian masalah yang terdiri atas 4 subsektor 
pertanian, yaitu Tanaman Hortikultura, Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Biofarmaka.
Langkah pertama dilakukan uji kriteria untuk melihat kekuatan dari masing kriteria yang digunakan. 
Hasil Uji dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Kriteria

Mengacu pada tabel tersebut dengan melihat nilai eigenvector maka kriteria paling penting 
beurutan dari pertama hingga kelima berurutan yaitu kekhasan, harga, regulasi, produksi dan luas 
lahan. Selanjutnya, kriteria tersebut menjadi acuan untuk menentukan peringkat komoditas pertanian 
setelah melakukan pengkuadratan masing komoditas. Dengan demikian diperoleh peringkat 
komoditas pada sektor pertanian yang dapat dilihat pada  Tabel 3 dan Tabel 4 berikut.
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Komoditas Peringkat Keunggulan

Cabe Rawit 1

Cabe besar 2

Bawang Merah 3

Padi 4

Kubis 5

Tomat 6

Jagung 7

Nanas 8

Lengkuas 9

Kelapa 10

Kunyit 11

Kedelai 12

Kopi Arabika/Robusta 13

Jahe 14

Sumber : Data Sekunder (Diolah)

Tabel 4. Hasil Uji Komoditas Sektor Pertanian

Tabel 5. Peringkat Keunggulan Komoditas Pertanian

Berdasarkan kedua tabel tersebut diatas diketahui bahwa terdapat 15 Komoditas unggulan dari 
sektor pertanian dengan sub sektor tanaman hortikultura, tanaman pangan, tanaman perkebunan 
dan biofarmaka. secara berturut-turut terdiri dari Cabe Rawit, Cabe besar, Bawang Merah, padi, 
Kubis, Tomat, Jagung, Nanas, Lengkuas, Kelapa, Kunyit dan Kedelai. sementara untuk Bawang Putih 
tidak melalui uji dengan kriteria Luas Lahan, Produksi, harga dan regulasi. Karena secara geografis 
bawang Putih memiliki kekhasan sehingga secara otomatis memliki keunggulan dibandingkan dengan 
komoditas lainnya di sektor pertanian. 

4.5 Pembahasan
Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah sentra pertanian di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB). Tidak heran apabila sektor pertanian menjadi penggerak utama perekonomian 
masyarakat, bahkan sektor pertanian memiliki peran yang besar dalam proses pembangunan Lombok 
Timur karena sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dalam struktur perekonomian daerah. 
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor pertanian pada Produk Domestik Regional 

Sumber: Data Sekunder Diolah
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Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019 mencapai 27,06 persen (gambar 1).

Gambar 1. Kontribusi Sektor Pertanian Pada PDRB ADH Lombok Timur Tahun  2015 – 2019

Hasil dari Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 menyebutkan jumlah rumah tangga usaha 
pertanian di Kabupaten Lombok Timur mencapai 170.174 atau mencapai 567.661 jumlah anggota 
rumah tangga. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk Kabupaten Lombok Timur memiliki profesi 
sebagai petani dan menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, sistem pertanian atau teknik budidaya pertanian yang 
diterapkan oleh sebagian besar petani di Kabupaten Lombok Timur adalah masih menggunaan teknik 
pertanian tradisional. Hal ini berdampak pada hasil produksi pertanian yang tidak maksimal dan 
menyebabkan tingkat kesejahteraan petani belum mengalami peningkatan. Data BPS menyebutkan 
kontribusi sektor pertanian dalam lima tahun terakhir atau pada periode tahun 2015-2019 terus 
mengalami penurunan walaupun masih dalam trend positif. Dalam rentang waktu 2015-2019 terjadi 
penurunan mencapai 1,38 persen yaitu dari 28,44 persen pada tahun 2015 turun menjadi 27,06 
persen pada tahun 2019.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh para petani didalam melakukan kegiatan pertaniannya, 
antara lain diantaranya yaitu; Sistem Budidaya, Harga, Modal, Pengelolaan Pasca Panen, dan Regulasi.  

4.6 Teknik Budidaya
Pada umumnya sistem pertanian yang dilakukan oleh patani di Lombok Timur masih 

mengaplikasikan sistem pertanian konvensional. Sistem pertanian konvensional tentunya akan 
berpengaruh terhadap tingkat produktivitas yang disebabkan oleh penggunaan input pertanian. 
Produktivitas pada pertanian konvensional lebih diutamakan. Hal tersebut dikarenakan petani hanya 
fokus terhadap budidaya yang dilakukan tanpa memikirkan faktor-faktor yang berkelanjutan. Pada 
pertanian konvensional alat-alat yang digunakan masih sederhana. Selain itu, pertanian konvensional 
yang masih dilakukan oleh para petani di Lombok Timur identik dengan pertanian non organik 
seperti penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk pertanian 
konvensional ini juga sangat besar karena kecenderungan untuk membeli pestisida kimia ataupun 

28.44%

28.21%

28.16%

28.04%

27.06%

2015 2016 2017 2018 2019
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pupuk kimia untuk pertaniannya sehingga biaya yang dikeluarkan jelas lebih besar.

Praktik budidaya seperti ini juga sangat berpengaruh terhadap penggunaan tenaga manual 
dalam proses budidaya yang dimulai dari fase pengolahan tanah, penanaman, pemupukan dan 
pada saat panen. Bagi responden dengan kepemilikan lahan sempit (1 – 15 are) pengolahan lahan 
dilakukan secara mandiri yang dibantu dengan anggota keluarga lainnya (anak & istri) namun, ketika 
panen ada penambahan tenaga antara 3 – 5 buruh tani. Pada responden lainnya dengan kepemilikan 
lahan yang lebih luas ( 1 hektar) membutuhkan tenaga kerja 15 pekerja aktif dan 50 tenaga harian 
lepas. Artinya, jumlah tenaga kerja yang terlibat sangat tergantung pada luasan lahan pertanian.

Teknik budidaya tanaman yang yang masih dipraktikkan ini merupakan penerapan dari teknik 
budidaya yang berdasarkan pada pengetahuan lokal dan bersifat turunan.  “care ntan te betaletan 
pade marak ntan sak te ajah isik dengan toak te”  keterangan petani di daerah Sembalun yang menjadi 
salah satu responden dalam penelitian kali ini. Teknik budidaya tradisional ini memang sangat akrab 
bagi petani di Lombok Timur dan selaras dengan alam dimana, situasi ekologi lokal seperti tipologi 
lahan dan keadaan musim yang erat hubungannya dengan tofografi, kedalaman genangan, dan 
ketersediaan air. “biase ndekman te betaletan, te ngelah bejulu terus te najuk kance ngerabok”  ujar 
Sarafudin salah seorang responden di wilayah Kecamatan Jerowaru. 

Karakteristik petani responden ini merupakan unsur yang melekat pada diri petani seperti umur, 
pendidikan petani sedangkan karakteristik usaha tani adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan 
usaha tani yang dijalankan oleh petani tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa para responden 
berusia antara 37 - > 65 tahun dengan rata-rata tingkat pendidikan responden bervariasi dari tidak 
tamat SD-S1. Namun, rata-rata tingkat pendidikan responden adalah SD dan SMP. Berdasarkan data 
BPS menyebutkan 70,45 persen atau 124.992 petani dari 177.408 petani di Kabupaten Lombok Timur 
tahun 2018 merupakan petani yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Tidak 
Tamat SD (grafik 1). 

Tingkat pendidikan atau pengetahuan petani ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap 
cara berpikir dan pengembangan diri didalam upaya meningkatkan hasil pertanian. Permasalahan 
utama pada budidaya tanaman yang dialami oleh petani responden adalah serangan Organisme 
Pengganggu Tanaman (OPT) yang cukup tinggi. Pengendalian yang dilakukan oleh petanipun 
masih bersifat konvensional, dimana pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan dengan 
penyemprotan pestisida kimia yang seringkali dilakukan tanpa dosis dan waktu yang tepat.

Penggunaan pestisida oleh petani seharusnya mendapat pengawasan yang ketat dari instansi 
yang berwenang, karena rendahnya tingkat pengetahuan petani tentang pestisida dan juga tingkat 
pendidikan petani yang rendah (sebagian besar tidak tamat/tamat SD). Berdasarkan hasil wawncara 
dan observasi di lapangan ditemukan bahwa pengetahuan yang sudah tertanam dan diterapkan oleh 
petani yaitu semakin banyak obatnya (pestisida) maka, akan semakin manjur memberantas hama. 
Memberikan banyak pestisida atau tingginya konsentrasi pestisida semakin cepat mati hamanya. 

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Petani Di Kabupaten Lombok Timur
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Peningkatan hasil produk pertanian merupakan harapan petani. Pestisida merupakan bahan 
kimia yang digunakan untuk memberantas hama sehingga dapat meningkatkan hasil tanam petani. 
Penggunaan pestisida oleh petani semakin hari kian meningkat, namun tidak diimbangi dengan 
peningkatan pemahaman petani dalam menggunakan pestisida. Dampak dari pemakaian pestisida 
adalah pencemaran air, tanah, udara serta berdampak pada kesehatan petani, keluarga petani serta 
konsumen. “Lamun masalah penyakit atau hama, kereng te beketuan lek batur sak pade masalah te 
atau ite beketuan lek kios”  ujar Amaq Raifan dan H. Sahman (petani hortikultura di Sembalun). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Widiarnako., Dkk (2013) 
yang menyatakan bahwa 61,1% menyatakan benar bila pestisida yang digunakan dalam penyemprotan 
boleh dicampur dengan beberapa pestisida. Masih terdapat 40,7% petani yang menyatakan bahwa 
mencampur pestisida tidak membaca label kemasan. 64,8% petani dalam melakukan pencampuran 
pestisida berdasarkan pengalaman teman. Hasil ini juga sejalan dengan Try Eliza., Dkk (2013) faktor 
pengalaman (29,8%), kontribusi secara simultan (61,1%), dan variabel atau residu lainnya (33,9 %) 
berkontribusi besar baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku petani dalam 
penggunaan pestisida kimia.

Adanya ketergantungan terhadap penggunaan obat-obatan kimia banyak ditemui pada petani 
hortikultura di Kabupaten Lombok Timur. Padahal didalam proses wawancara permasalahan obat-
obatan kimia ini menjadi kendala yang selalu dihadapi oleh para petani. Meskipun harga obat-
obatan yang mahal namun, karena didorong oleh motivasi agar terhindar dari gagal panen telah 
menyebabkan para petani berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh obat-obatan kimia 
tersebut (pestisida).

Perilaku petani di Kabupaten Lombok Timur juga hampir dialami oleh petani di daerah lainnya 
di Indonesia. Dimana, menurut hasil penelitian Puspitasari dan Kiloes (2017) bahwa perilaku petani 
dalam penggunaan pestisida terutama dipengaruhi oleh motif menghindari kegagalan panen akibat 
serangan hama dan penyakit, hal ini mempengaruhi sikap petani dalam penggunaan pestisida yang 
cenderung tidak perhitungkan harga dan dosis pestisida, serta belum adanya perhatian terhadap 
bahaya pestisida terhadap lingkungan dan diri petani sendiri.

Yang menjadi alasan responden dalam penelitian ini masih memiliki ketergantungan terhadap 
penggunaan pestisida atau pupuk kimia adalah: 1) mudah mengaplikasikannya, 2) dapat dilakukan 
pada hampir setiap waktu dan tempat, 3) dapat dilakukan pada lahan yang luas dan dalam waktu 
singkat, 4) dapat dirasakan manfaatnya secara cepat, dan 5) mudah diperoleh meskipun harganya 
mahal. Sejalan dengan hal itu, Dewi (2005) juga menyatakan bahwa tingkat pendidikan pendidikan 
petani juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kegiatan pengelolaan usaha taninya. 
Petani yang berpendidikan rendah akan merasa kesulitan dalam mengambil keputusan terhadap 
alokasi sumberdaya yang dimilikinya. 

Selain itu, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang diikuti oleh kebijakan 
pembangunan pertanian yang berorientas pada peningkatan produksi telah berdampak pada 
pergeseran penggunaan benih lokal petani, pupuk dan obat-obatan tanaman alami (agroekologi) 
dengan penggunaan benih hibrida, pupuk kimia dan pestisida yang dilakukan oleh korporasi besar. 
Sehingga, tidak heran petani saat ini sangat bergantung dari ketersediaan pada berbagai input 
pertanian modern tersebut. 

Atas nama pertumbuhan produksi, ketahanan pangan dan swasembada beras, petani dipaksakan 
untuk memakai benih hibrida, dan pupuk kimia, pestisida dan herbisida buatan pabrik. Petani tidak 
lebih sebagai tukang menyemprotkan pestisida Phonska, tukang menaburkan pupuk urea dan TSP, 
tukang menanam benih hibrida jagung yang dikeluarkan dari berbagai korporasi besar di sektor 
pertanian. Segalanya harus dibeli, segalanya harus didapatkan dari luar ekosistem petani. Saat ini, 
perdagangan segala input-input pertanian ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa.

Namun, persoalan ketergantungan pada bibit terutama pada pertanian sektor tanaman 
hortikultura ternyata tidak berbanding lurus dengan pendapatan para pengusaha penangkar benih 
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yang ada di Lombok Timur. Hal ini karena konsistensi para pelaku usaha pembibitan juga sangat 
ditentukan oleh tingkat daya serap petani terhadap bibit yang tersedia. “Dalam setiap musim 
tanam Cabai kami mampu memproduksi hingga 70 ribu bibit” tutur L. Idham seorang pengusaha 
penangkaran bibit di wilayah Kecamatan Masbagik. “Namun persoalannya saat ini adalah produksi 
bibit kami cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi perubahan iklim sehingga, 
banyak petani yang beralih pada komoditi selain dari pembibitan yang kami lakukan” sambungnya.

Menuntut kreatifitas para pengusaha penangkaran bibit tentunya tidaklah tepat karena disatu 
sisi pengetahuan tentang penangkaran yang dilakukan merupakan pengetahuan yang diperoleh 
secara otodidak. “Selama ini petugas PPL tidak pernah melakukan pembinaan kepada kami secara 
langsung, bilamana ada juga itu hanya terkait dengan bibit pada tanaman pangan saja. Sehingga, 
dapat kami katakan tidak ada informasi maupun bimbingan dari petugas PPL kepada kami selaku 
pengusaha pembibitan”.

Di dalam budidaya pertanian, tidak hanya mengejar produksi. Namun, keberlanjutan produksi, 
kualitas produksi juga harus menjadi prioritas. Sampai saat ini, permasalahan keberlanjutan produksi 
dalam bidang pertanian menjadi hal yang harus diperhatikan oleh petani maupun pemerintah 
daerah. Produksi yang berlimpah dan keberlanjutan produksi yang tidak bisa dipenuhi oleh petani 
menjadi salah satu penyebab terjadinya fluktuasi harga. Untuk menjaga keberlanjutan produksi 
ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Seperti hasil penelitian dari   Sutarya (1995) mengatakan 
ada beberapa cara untuk meningkatkan produksi tanaman pangan yaitu: (1) meningkatkan luas 
penanaman (ekstensifikasi) dan diversifikasi usahatani dengan pengelolaan usahatani yang efisien. 
(2) meningkatkan produktivitas lahan yang ditanami (intensifikasi), hal ini dapat dilakukan dengan 
penggunaan cara-cara usahatani yang tepat sesuai dengan keadaan daerah dan lahan setempat.

Diperlukan adanya upaya peningkatan sumber daya manusia merupakan suatu upaya yang 
sangat penting untuk melahirkan daya ungkit pembangunan pertanian Lombok Timur. Peningkatan 
kualitas SDM petani penting memuat aspek-aspek proses budidaya dari hulu sampai hilir seperti 
perencanaan budidaya, penguasaan karakter tanah, proses budidaya, pengendalian hama, pasca 
panen dan pemasaran. 

Masih rendahnya kualitas petani di daerah ini yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat 
pendidikan dan lambatnya regenerasi petani, diperlukan upaya peningkatan kualitas pendidikan 
melalui penyuluhan dan pelatihan, pendidikan formal bagi putra/putri petani. Hal ini penting 
karena Petani sebagai salah satu pelaku utama pembangunan pertanian memerlukan kemampuan 
yang memadai tentang pengetahuan, sikap maupun keterampilan untuk mengantisipasi berbagai 
perubahan strategis di lapangan. Selain itu, baik petani maupun petugas penyuluh memerlukan 
penyesuaian substansi materi penyuluhan untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan, 
perubahan iklim, persaingan globalisasi (perdagangan bebas) atau perubahan lingkungan, baik 
lingkungan alam, sosial maupun budaya.

4.7 Harga
Kegiatan pertanian di Kabupaten lombok TImur tidak dapat dipisahkan dari tengkulak yang 

membeli hasil panen petani baik berupa sayuran maupun palawija. Keterlibatan tengkulak tidak 
hanya sebatas sebagai pembeli namun, tengkulak juga berperan sebagai pemberi modal bagi petani. 
Peran-peran inilah yang menyebabkan sebagian besar petani memiliki ketergantungan kepada para 
tengkulak. Disamping itu, tengkulak juga berperan membentuak jaringan dengan berbagai pihak 
mulai dari petani hingga pedagang. Ketergantungan ini juga membuat minimnya informasi yang 
diketahui oleh petani sehingga, menyulitkan akses untuk memperoleh harga yang lebih tinggi.

“Biase bedagang lek pengepul kance langsung lek bangket taok ne bebait”  ungkap petani 
hortikultura di wilayah Aikmel. “Harge lek bangket lebih murak daripade ye bebait lek bale kance 
ye doang sak nentuan mbe jak taokne mele bebait hasil panen te”  sambungnya. Kondisi ini sesuai 
dengan hasil kajian Lutfi Apriliana Megasari (2019) yang menyimpulkan bahwa ketergantungan 
petani disebabkan adanya kondisi patronase yang sengaja dimunculkan dengan beberapa alasan 
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seperti 1) petani menginginkan mendapatkan jaminan ssubsisten, 2)kelangsungan bercocok tanam, 
3)memperoleh modal pertanian, 4)mengakses pasar, dan 5) pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta 
alasan utamanya adalah keinginan para tengkulak agar usaha dagangnya tetap berjalan stabil.  

Keterbatasan modal usaha tani ditambah dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup 
menjadikan petani harus meminjam modal terlebih dahulu kepada tengkulak/petani-pedagang. 
Salah satu faktor yang menjadi dasarnya adalah pada aspek kemudahan dan kecepatan untuk 
mendapatkan uang tunai dibandingkan dengan meminjam pada sektor jasa keuangan. Tidak hanya 
modal uang tunai saja namun untuk keperluan produksinya, petani seringkali juga meminjam modal 
dalam bentuk bibit/benih, pupuk, dan obat-obatan.

Hardiyanto (2015) dalam studinya juga menjelaskan bahwa para tengkulak juga berperan 
memberi modal kepada petani. Kondisi ini membuat petani begitu tergantung kepada para tengkulak. 
Di Dataran Tinggi Dieng dalam studi tersebut dijelaskan bahwa tengkulak memanfaatkan posisi 
sebagai pemberi modal pada petani. Hal tersebut digunakan untuk mengikat para petani agar terus 
menjual hasil panennya kepada para tengkulak. 

“Ndekman betaletan wah te nyinggak bejulu isik biaye hidup, misal nane te nyinggak 10 jute terus 
lemak pas te ngulean bebayah te 15 jute”  ujar salah seorang responden. “jarine pas te wah panen 
mele ndek mele sak taok te ngutang ye taokte bedagang”  sambungnya. Bentuk bantuan modal yang 
berasal dari tengkulak atau para petani-pedagang ini telah terjadi cukup lama dan menjadikan suatu 
hubungan terus menerus. Hal ini tentunya sangat merugikan petani karena ketika musim panen para 
petani tidak memiliki alternatif pilihan selain menjual produksi pertaniannya kepada para tengkulak/
petani-pedagang yang telah memberikan bantual modal produksi. Secara tidak langsung kondisi ini 
menyebabkan adanya ketergantungan kepada para tengkulak sebagai penerima hasil panen mereka.

Erni Mahmudah (2014) menjelaskan terbentuknya harga dengan tengkulak/petani-pedagang 
didasarkan atas rasa sungkan dan percaya karena sudah memberi pinjaman

modal, petani lebih bersifat pasrah dan menerima sehingga bargaining position mereka lemah. 
Bentuk eksploitasi terlihat dari pembentukan harga yang terjadi dari satu belah pihak, yaitu ditentukan 
dari tengkulak.

Posisi tawar yang kurang menguntungkan menyebabkan proses tawar menawar menjadi tidak 
terlalu panjang meskipun harga yang ditawarkan para tengkulak seringkali murah dengan alasan 
kualitas panen rendah dan isu-isu kenaikan harga akibat biaya transportasi menuju pasar. Eksploitasi 
lainnya adalah proses penawaran yang dilakukan oleh satu belah pihak, artinya harga ditentukan 
oleh tengkulak/petani-pedagang saja. Petani menjadi tidak memiliki kekuatan untuk melakukan 
penawaran karena adanya ketergantungan kepada tengkulak berkaitan dengan modal pada masa 
produksi sehingga bargaining position mereka lemah.

Bentuk “intimidasi” penentuan harga yang dilakukan oleh para tengkulak juga dapat berupa 
penentuan lokasi pengambilan produk hasil pertanian. Umumnya harga di lahan pertanian lebih 
murah bila dibandingkan dengan harga ketika hasil pertanian sudah berada di rumah petani. Kondisi 
ini seringkali dimanfaatkan oleh para tengkulak dengan modal besar yang lebih memilih membeli hasil 
produk pertanian langsung ke lahan petani dengan maksud untuk memperbesar margin keuntungan 
yang akan mereka peroleh.

Persoalan harga ini juga terkait dengan panjangnya mata rantai distribusi yang masih terjadi 
dimana, peran tengkulak dalam distribusi produk pertanian masih menjadi suatu sistem yang utuh, 
membudaya, mengakar kuat dan sangat sulit untuk dihilangkan dalam tema pertanian Indonesia pada 
umumnya dan sektor pertanian di Kabupaten Lombok Timur khususnya. Keterbatasan relasi yang 
dimiliki oleh para petani menyebabkan harga panen ditentukan oleh para pengepul atau tengkulak. 
Jikapun petani telah memiliki relasi pasar, persoalan kuantitas panen yang terbatas karena luasan 
kepemilikan lahan yang digarap juga terbatas menimbulkan permasalahan baru karena kebanyakan 
para pedagang-pedagang besar lebih mengutamakan jumlah yang besar demi menekan biaya 
transportasi. Pos-pos yang “terpaksa” dibuat oleh tengkulak menjadi alasan yang lebih rasional demi 
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menguntungkan kedua belah pihak.

Fakta panjangnya rantai pemasaran terutama pada komoditi tanaman hortikultura sejalan 
dengan hasil penelitian Isnawati., dkk (2017) dimana, terdapat dua jenis rantai distribusi yaitu (1) dari 
petani ke pedagang tengkulak, pedangang tengkulak ke pedagang pengepul, pedagang pengepul ke 
pedagang pengecer, pedagang pengecer ke konsumen dan (2) dari petani ke pedagang tengkulak, lalu 
ke pedagang pengecer, baru ke konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa barang sampai ke konsumen 
setelah melewati rantai distribusi yang panjang. Sehingga, wajar apabila harga yang diterima oleh 
petani menjadi lebih rendah dan berbanding terbalik ketika harga di tangan konsumen. 

Selain relasi, keterbatasan akses informasi petani terhadap perkembangan harga komoditas 
pertanian menjadikan informasi harga yang diperoleh petani hanya bersumber dari para tengkulak 
atau makelar saja. Hal ini juga menjadi salah satu persoalan hingga para petani lebih memilih menjual 
langsung produk pertaniannya kepada para tengkulak atau makelar.  

Petani kecil di Kabupaten Lombok Timur masih sulit melepaskan diri dari ketergantungan 
terhadap tengkulak dan rentenir. Akibatnya, banyak petani yang terjerat kemiskinan. Berdasarkan 
hasil observasi, untuk pemasaran hasil panen umumnya petani di daerah ini masih mengandalkan 
pasar konvensional dan tengkulak sehingga, berdasarkan hasil penelitian ini menemukan bahwa 
sebagian besar petani tidak dapat menjual hasil pertaniannya dengan harga optimal. Sedangkan dari 
sisi lainnya ternyata para petani di Lombok TImur belum dapat melepaskan kehadiran tengkulak dari 
rantai distribusi produk pertanian.

Untuk itu diperlukan suatu kolaborasi semua pihak terkait dengan cara memperluas area 
pemasaran dan membuka akses terhadap pendanaan. Selain itu, mempermudah akses kepada petani 
untuk memperoleh kebutuhan produksi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan. Memanfaatkan 
Sistem Informasi Desa (SID) sebagai salah satu platform yang dapat menghubungkan petani, UMKM, 
dan masyarakat dengan pembeli.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lombok Timur beserta akademisi, lembaga penelitian 
dan stakeholders lembaga lainnya berperan untuk memberdayakan petani, UMKM, dan masayarakat 
di Kabupaten Lombok Timur.  Menggunakan pola O2O (offline – to online) dapat menjadi salah 
satu strategi untuk merangkul petani, umkm, dan masyarakat. Sementara untuk pendanaan dapat 
memaksimalkan potensi jasa keuangan milik pemerintah maupun swasta namun, harus dirancang 
untuk memenuhi kebutuhan petani, baik dari segi kemudahan maupun kecepatan pencairan.

Selain itu, untuk menjamin dan memberikan perlindungan harga, sebaiknya pemerintah 
daerah membalik pola subsidi yang selama ini diterapkan dimana, selama ini kebijakan subsidi lebih 
kepada subsidi pada input produksi. Agar pendapatan dan kesejahteraan petani lebih terjamin maka, 
pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan subsidi pada harga produk pertanian melalui 
memaksimalkan keberadaan BUMD yang telah dimiliki.

4.8 Permodalan
Akses permodalan juga menjadi permasalahan tersendiri pada penelitian ini. Ciri khas dari 

kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan, pendapatan, dan pengeluarannya. Hasil 
produksi hanya diterima petani setiap musim sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, 
setiap minggu atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak seperti kematian, pesta 
perkawinan dan selamatan lainnya.

Permasalahan permodalan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terkait dengan 
permodalan. Banyak petani kecil/gurem yang mengeluhkan terkait dengan penyediaan kredit dimana, 
petani yang menjadi responden mengungkapkan kesenjangan antara penyaluran dan penerimaan 
kredit. Banyak lembaga permodalan dengan berbagai skim kredit yang ditawarkan ke petani, tetapi 
pada kenyataannya hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu sedangkan petani kecil 
masih tetap kesulitan. Artinya permasalahan pada akses dan informasi terkait dengan kredit modal 
usaha menjadi persoalan yang mengemuka pada kajian penelitian ini.
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Kesulitan permodalan akan menghambat petani untuk mengakses input pertanian yang 
berkualitas dan juga teknologi yang baru. Apabila kendala-kendala tersebut tidak diatasi secara 
serius, produktivitas dan daya saing komoditas pertanian akan stagnan. Sehingga kesejahteraan 
rumah tangga usaha pertanian semakin sulit untuk ditingkatkan.

Laporan perekonomian NTB yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia periode Mei 2020 
menyebutkan jumlah outstanding kredit yang disalurkan perbankan di NTB sejumlah Rp 50,45 Triliun. 
Adapun penyaluran kredit produktif untuk modal kerja sebesar 39,24 persen dimana, berdasarkan 
penyerapan kredit pada sektor produktif tersebut hanya 6,86 persen yang mampu diserap oleh sektor 
pertanian (grafik 2).

Grafik 2: Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi Produktif

Sebagian besar petani di Lombok Timur yang menjadi responden dalam kajian ini masih lemah 
dalam mengakses sumber-sumber permodalan formal. Rata-rata petani di Lombok Timur termasuk 
dalam petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 ha. Lemahnya kepemilikan modal disebabkan oleh 
kecilnya usaha sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan akumulasi modal. Kebiasaan 
petani di daerah ini adalah apabila selesai panen, hasil penjualan digunakan untuk membayar 
pinjaman sarana produksi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain 
itu, prosedur yang tidak sederhana dan persyaratan koleteral yang harus dipenuhi oleh petani juga 
menyebabkan lemahnya akses petani terhadap sumber-sumber permodalan formal tersebut.

Terdapat beberapa lembaga yang sebenarnya bisa menyediakan modal bagi petani yang 
membutuhkan dana tersebut, namun sifatnya adalah pinjaman. Pemerintah melalui bank milik 
negara sudah menyediakan fasilitas melalui kredit. Akan tetapi, kebanyakan dari petani kecil atau 
miskin tersebut belum dapat mengakses proses peminjaman modal dari lembaga formal tersebut. 
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

• Petani tidak memiliki agunan seperti sertifikat tanah

• Petani kecil umumnya belum familiar dengan prosedur administrasi yang rumit

• Pembayaran secara bulanan tidak sesuai dengan usaha tani yang memberikan siklus produksi 
musiman
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 Sulitnya petani mendapatkan akses modal terungkap pada kegiatan FGD yang dilakukan 
dimana, profesi petani kurang mendapat kepercayaan dari pihak perbankan. Salah satu alasan 
yang mendasari hal tersebut adalah kekhawatiran pihak perbankan terhadap ketidakpastian harga 
pada beberapa komoditi pertanian di Lombok Timur sehingga, berpotensi terjadinya kredit gagal 
bayar serta sebagian besar petani di daerah ini merupakan petani kecil yang dari sisi agunanan tidak 
memadai untuk melakukan pinjaman.

Kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan sangat terbatas karena 
lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan menerapkan prinsip 5C (Character, Collateral, 
Capacity, Capital dan Condition) dalam menilai usaha pertanian dan tidak semua persyaratannya 
dapat dipenuhi oleh petani. Secara umum, usaha di sektor pertanian masih dianggap beresiko tinggi, 
sedangkan skim kredit masih terbatas untuk usaha produksi, belum menyentuh kegiatan pra dan 
pasca produksi. Sampai saat ini belum berkembang lembaga penjamin serta belum ada lembaga 
keuangan khusus yang menangani sektor pertanian (Syahyuti 2007 dalam Hasibuan, 2013).

Jumlah petani di Lombok Timur yang belum terakses pembiayaan dari perbankan ternyata masih 
banyak. Umumnya, yang tinggal di daerah pedesaan atau pelosok. Penyebabnya, jarak antara petani 
dan lokasi bank cukup jauh. Selain persoalan jarak, petani tidak bisa menikmati pembiayaan dari 
bank juga ditengarai waktu pembayaran. Di mana bank umumnya mewajibkan pembayaran cicilan 
setiap bulan. Padahal, banyak petani terutama yang komoditas pangan, panen sekali enam bulan. 
Sehingga sulit dengan kewajiban tersebut.

 “Demenan ite nyinggak lek batur ato dengan, soalne becat nerima amun lek bank jak luek 
lalok persyaratan kance ye jaok ndah”  ungkap Sarafudin salah seorang petani Jagung yang menjadi 
responden dalam penelitian ini.

 Bunga kredit yang lebih tinggi tidak menjadikan rentenir sebagai halangan bagi petani untuk 
berproduksi karena yang terpenting bagi petani adalah akses dan kemudahan. Diagne dan Zeller 
(2001) menyatakan bahwa individu atau rumah tangga dikatakan memiliki akses kepada sumber 
kredit tertentu, jika mampu meminjam dari sumber tersebut, meskipun karena berbagai alasan 
memilih untuk tidak meminjam.

Persoalan permodalan ini menurut Muliaman D. Hadad  (2017) terdapat tiga alasan utama 
mengapa UKM sektor pertanian sulit mendapatkan pembiayaan: Pertama, akses informasi yang tak 
sampai pada petani, Kedua, perbankan enggan masuk ke sektor kurang populer, seperti pertanian. 
Ini terjadi karena tidak ada data pasti soal pendapatan petani sehingga perbankan takut mengambil 
risiko terjadi kredit macet, dan Ketiga, rendahnya inovasi di bidang pertanian, terutama inovasi 
kelembagaan petani.

1. Kesadaran Petani Yang Berorientasi Ke Depan. Hal terpenting dalam pengurangan permasalahan 
modal ialah kesadaran dari petani sendiri untuk maju dan berkembang. Petani harus memban-
gkitkan kesadarannya dan mulai merubah perilakunya. Hidup berhemat, menabung, meman-
fatkan fasilitas kredit yang diberikan pemerintah atau lembaga keuangan mikro lain, dan mem-
bentuk wadah bersama petani lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi produksi 
dan konsumsi. Petani harus pandai memilih pinjaman mana yang paling banyak memberikan 
keuntungan dengan bunga yang paling rendah. Petani tidak mesti untuk meminjam modal pada 
tengkulak.

2. Mendorong Peran Lembaga Keuangan Untuk Masuk Sektor Pertanian Dengan Skema Yang Me-
nguntungkan Petani. Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank sebaiknya tidak memper-
sulit dalam peminjaman kredit hanya karena menganggap sektor pertanian belum berorientasi 
skala industri, resiko gagalnya panen, dan biaya produksi semakin meningkat. Pihak perbankan 
bisa memberikan pinjaman kredit kepada petani dengan syarat sesuai kemampuan petani.

3. Mendorong Penguatan Modal Kolektif Petani. Upaya menaikkan daya tawar petani produsen 
harus dilakukan dengan konsolidasi petani produsen dalam satu wadah yang menyatukan 
gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran. Konsolidasi 
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tersebut dilakukan dengan mengkolektifkan semua proses dalam rantai pertanian, yaitu meli-
puti kolektifikasi modal, kolektifikasi produksi, dan kolektifikasi pemasaran. Kolektifikasi modal 
adalah upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya, dengan gerakan simpan-pinjam 
produktif, yaitu anggota kolekte menyimpan tabungan untuk dipinjam sebagai modal produksi, 
bukan kebutuhan konsumsi. Hal ini dilakukan agar pemenuhan modal kerja pada awal masa ta-
nam dapat dipenuhi sendiri, dan mengurangi ketergantungan kredit dan jeratan hutang tengku-
lak.

4.9 Pengelolaan Pasca Panen
Penerapan pasca panen di sektor pertanian Kabupaten Lombok Timur terutama dalam 

penanganan produk hortikultura masih belum diterapkan dengan baik, meskipun secara teknis 
teknologi tersebut mudah untuk diterapkan oleh para pelaku agrbisnis hortikultura. Salah satu faktor 
yang mempengaruhi penerapan pasca panen belum banyak dilakukan karena secara umum konsumen 
produk hortikultura (pengepul dan pedagang) belum bersedia untuk membayar lebih pada produk 
berkualitas prima.

Dyah., Dkk (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat adopsi teknologi pasca panen 
di masyarakat relatif rendah sehingga teknologi pascapanen yang disebarkan di masyarakat kurang 
memberikan manfaat pada petani khususnya petani kecil. Berbagai penyebab belum optimalnya 
pemanfaatan teknologi pasca panen yang terjadi di lapangan antara lain karena kualitas sumber daya 
manusia (petani) yang rendah.

Teknologi sistem budi daya mendorong peningkatan produksi pertanian, sementara teknologi 
pasca panen selain dapat mendorong peningkatan produksi juga meningkatkan kualitas produk 
yang dihasilkan petani. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan kendala di 
lapangan terindikasi bahwa teknologi pasca panen masih kurang dimanfaatkan petani khususnya 
petani kecil. Kondisi tersebut diakibatkan luas pemilikan lahan yang kecil, dan petani kecil hanya 
mampu menggunakan teknologi yang relatif sederhana dan murah, bahkan umumnya cenderung 
menggunakan teknologi yang bersifat tradisional dan manual.

Selain itu permasalahan pengelolaan pasca panen sangat erat hubungannya dengan kesenjangan 
dan keterbelakangan dalam memproduksi bibit/benih unggul, kesenjangan dalam inovasi teknologi, 
rendahnya pemahaman masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pasca panen, 
misalnya tentang susut pasca panen sehingga berakibat kurangnya perhatian terhadap masalah 
mutu, masih kecilnya margin yang diperoleh untuk menutupi biaya operasi penanganan pascapanen, 
dan keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan petani dan petugas penyuluh lapang akan teknologi 
pascapanen.

Secara umum berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di lapangan yang dilakukan pada 
penelitian kali ini ditemukan banyak permasalahan pasca panen yang terjadi seperti :

1. Produksi beberapa komoditi unggulan yang ada di Lombok Timur seringkali membanjiri pasar 
akibat jadwal panen yang bersamaan sehingga, hal ini berdampak pada harga produk pertanian 
yang rendah.

2. Fluktuasi harga yang terjadi seringkali menyebabkan panen dilakukan pada waktu yang tidak 
tepat dan menyebabkan kondisi produk pertanian rendah secara kualitas.

3. Penanganan dilakukan dengan kasar, bahkan dilempar, ditekan terlalu keras saat pengemasan, 
dan lain sebaginya.

4. Kemasan untuk pengangkutan menggunakan bahan seadanya sehingga tidak mampu melindun-
gi produk yang dikemas selama pengangkutan.

5. Pemuatan berlebihan pada kendaraan saat pengangkutan sehingga produk akan berdesakan 
dan menerima beban tekan yang berat. 

6. Pengangkutan dilakukan menggunakan mobil bak terbuka sehingga produk terekspos sinar ma-
tahari dan mempercepat proses penurunan mutu.



24 Kajian Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Di Kabupaten Lombok Timur

Bappeda Kabupaten Lombok Timur - Lombok Research Center

Biyanto Daru W., Dkk (2015) menyebutkan teknologi pasca panen merupakan suatu perangkat 
yang digunakan dalam upaya peningkatan kualitas penanganan dengan tujuan mengurangi susut 
karena penurunan mutu produk yang melibatkan proses fisiologi normal dan atau respon terhadap 
kondisi yang tidak cocok akibat perubahan lingkungan secara fisik, kimia, dan biologis. Teknologi 
pascapanen diperlukan untuk menurunkan atau bila mungkin menghilangkan susut pasca panen. 
Susut pasca panen produk hortikultura berkisar antara 15% hingga 25% tergantung pada jenis produk 
dan teknologi pasca panen yang digunakan.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah kabupaten Lombok Timur maka, 
pengembangan penanganan pasca panen haruslah dipandang sebagai satu bagian dari suatu sistem 
secara keseluruhan, dimana setiap mata rantai penanganan memiliki peran yang saling terkait. Sifat 
mudah rusak (perishable) dari produk mengakibatkan tingginya susut pasca panen serta terbatasnya 
masa simpan setelah pemanenan sehingga serangga, hama dan penyakit akan menurunkan mutu 
produk. Kondisi produk yang dipanen dipengaruhi oleh faktor pra panen misalnya dalam pemilihan 
varietas, sistem tanam dan teknik budidayanya. Faktor lingkungan dan adanya serangan hama dan 
penyakit juga amat besar pengaruhnya terhadap produk segar yang dipanen. 

Penerapan pertanian yang masih sederhana dari pengolahan lahan hingga panca panen yang 
dilakukan oleh petani di Lombok Timur seringkali mengalami penurunan mutu dan berdampak pada 
penurunan nilai jual produk. Pada sisi lain terdapat permintaan yang tidak berhenti dari konsumen 
dimana, permintaan ini berdasarkan pada keinginan terhadap produk yang segar dan berkualitas. 
Tidak heran apabila terdapat berbagai produk pertanian yang dihasilkan oleh petani di Lombok 
Timur kalah bersaing dengan produk sejenis terutama yang berasal dari luar daerah (Bali & Jawa). 
Kebutuhan tersebut mengharuskan produk tersebut terus di panen dan bagian dari produk yang 
sudah dipanen tetap hidup segar dalam jangka waktu yang lama. Sehingga terjadi ketidakseimbangan 
perlakuan terhadap produk pertanian.

Biyanto Daru W, didalam kesimpulannya sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu perlakuan 
pemanenan secara terus menerus yang cenderung tidak memperhatikan kondisi produk pertanian 
dan hanya mempedulikan tujuan mencapai target supply akan berdampak buruk pada kondisi produk 
pertanian yang dipanen secara berkala, semakin lama kondisi tersebut menjadi semakin buruk. Maka 
dari itu harus dilakukan pencegahan dengan upaya penanganan pasca panen disertai pemutakhiran 
teknologi pasca panen agar didapat bentuk hasil yang optimal melalui pertimbangan-pertimbangan 
yang diperhatikan, seperti pertimbangan fisiologis, fisik, patologis dan ekonomis. Bentuk-bentuk 
nyata dari upaya penanganan pasca panen yang dilakukan yaitu seperti Pre-sorting, pencucian/
pembersihan, pelilinan, pengendalian hama/penyakit, grading/klasifikasi, pemasakan terkendali, 
degreening dan curing.

1. Strategi yang diterapkan adalah memanfaatkan perkembangan teknologi, optimalisasi sum-
ber daya penelitian, meningkatkan perakitan teknologi, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan 
kapabilitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, meningkatkan 
promosi dan mengakselerasi diseminasi hasil, serta memperkuat jejaring kerja sama penelitian.

2. Program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan te-
knologi pertanian yang dapat memberikan nilai tambah. Untuk meningkatkan kesejahteraan 
petani melalui peningkatan teknologi pascapanen diperlukan kelembagaan yang mengelola dan 
menjamin keberlanjutannya. Dalam hal ini tidak selalu harus membangun kelembagaan baru, 
melainkan dapat mengoptimalkan kelembagaan yang sudah dibangun di tingkat desa ataupun 
kecamatan.

4.3.5 Regulasi
Dalam pembangunan sektor pertanian di kabupaten Lombok Timur, maka petani sebagai 

pelaku utama perlu didorong untuk agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 
petani sehingga terciptanya kesejahteraan dan peningkatan pendapatan bagi petani dan keluarganya 
menjadi lebih baik dari sebelumnya.
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Peningkatan pengetahuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada petani dapat 
dilakukan melalui kegiatan atau usaha penyuluhan. Adapun makna dari penyuluhan merupakan proses 
pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mampu mengorganisasikan dirinya terkait 
dengan akses informasi pasar, teknologi dan permodalan. Peningkatan kapasitas diri merupakan 
sebuah upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya 
serta kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan.

Untuk itu, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah Lombok Timur kepada 
peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya maka, peran penyuluh pertanian sangat penting 
sebagai garda terdepan untuk menjabarkan kebijakan pemerintah daerah. Namun, permasalahan 
yang dihadapi oleh pemerintah daerah Lombok Timur saat ini adalah rendahnya kreatifitas penyuluh 
dalam membangun kesadaran berusaha tani yang ebih baik dan menguntungkan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kegiatan penyuluhan di kabupaten Lombok Timur kurang 
berjalan dengan baik. Jadwal penyuluhan yang tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan disebabkan 
penyuluh yang membawahi wilayah kerja kurang memadai. Data Dinas Pertanian Kabupaten Lombok 
Timur menyebutkan staf fungsional penyuluh pertanian sebanyak 133 orang, artinya dengan jumlah 
254 Desa/Kelurahan yang ada di Lombok Timur terdapat seorang penyuluh yang membawahi 
beberapa desa.

Petugas penyuluh seharusnya dapat memberikan solusi atau terobosan atas berbagai persoalan 
yang dihadapi petani. “Pengetahuan usaha penangkaran benih yang kami lakukan selama ini 
merupakan pengetahuan kami secara otodidak yang berdasar kepada latar belakang kami sebagai 
petani” ungkap Mamiq Idham, salah satu responden pengusaha pembibitan. “Petugas PPL tidak 
pernah datang dan walaupun datang hanya memberikan pengetahuan terkait dengan tanaman 
pangan” lanjutnya. Sehingga, kondisi ini mengindikasikan di lapangan terkadang kemampuan 
seorang tenaga penyuluh kalah oleh jam terbang petani, karena mereka tidak bisa membawa atau 
menyampaikan inovasi yang bisa dilakukan petani.

Kurang berjalannya jadwal penyuluhan serta tidak sesuai dengan kondisi di lapangan berdampak 
juga kepada rendahnya minat petani terhadap berbagai program penyuluhan yang diberikan sehingga, 
respon petani sangat kurang terhadap informasi yang diberikan oleh penyuluh pertanian. Namun, 
ketika pemerintah memberikan bantuan maka, petani meresponnya secara positif. Hal ini juga menjadi 
salah satu faktor dimana, berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di lapangan ditemukan 
beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kontribusi sektor pertanian yang dominan dalam PDRB Kabupaten Lombok Timur tidak lantas 
menjadikan masyarakat yang berprofesi sebagai petani mendapatkan kesejahteraan yang juga 
tinggi. Kondisi ini antara lain karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah masih terdapat 
gejala ego sektoral serta lemahnya koordinasi, kemudia pelaksanaan tugas penyuluh yang kurang 
berorientasi pada pencapaian prestasi  permasalahan administrasi dan pelayanan yang kaku, 
menimbulkan dampak pada tidak tercapainya tujuan, inefisiensi, dan rendahnya mutu hasil yang 
dicapai.  Permasalahan ini menurut Septiawan (2005) disebabkan karena: 

1. Kurangnya motivasi tenaga penyuluh, 
2. Penyuluh melupakan tugas utamanya, 
3. Kurangnya sumberdaya, 
4. Petani masih dianggap orang terpinggirkan,
5. Penyuluh berada di antara dua kepentingan,
6. Kegiatan penyuluhan yang kurang terorganisir, 
7. Kegiatan penyuluhan tidak berjalan dengan baik
8. Kelembagaan penyuluhan belum tertata dengan baik
9. Perbedaan nilai yang dianut petani dengan penyuluh
10. Pengetahuan penyuluh kurang memadai
11. Penyimpangan tujuan organisasi penyuluhan
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12. Mengubah cara bertani atau mengubah petani
13. Penyuluh kurang membantu petani dalam mencapai tujuan
14. Penyuluh kurang membuat wadah untuk kepentingan petani
15. Penyuluh kurang mendidik petani

Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur telah banyak mencanangkan program parsial 
sektoral untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat perdesaan. Program atau 
proyek yang digulirkan secara umum berupa bantuan fisik kepada masyarakat, seperti sarana irigasi, 
pembangunan sarana air bersih, mesin pompa, dan sarana produksi pertanian. Sebagian besar proyek 
dalam kenyataannya tidak mencapai tujuan yang maksimal dan tidak berkelanjutan.

Selain itu, bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah selama ini kurang memperhitungkan 
antara kebutuhan, masalah pemanfaatan, karakteristik lahan yang tidak sesuai, persaingan antar 
kelompok tani, hingga keterbatasan petani yang bisa menggunakan mesin pertanian.

“Bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian berupa mesin perontok Jagung dan Mesin air 
tidak bisa kami gunakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan kami” ungkap Ketua Kelompok Tani 
“Aro Inaq” di Desa Sekaroh. Memang ketika melakukan observasi peneliti menemukan bantuan 
pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tersebut masih baru dan belum pernah digunakan. 
“Bagaimana kami mau menggunakan mesin sedot air kalau yang diberikan adalah mesin sedot air 
dangkal sedangkan di daerah kami untuk sumur bor saja kedalamannya lebih dari 100 meter” ungkap 
selanjutnya.

“seumur hidup tiang jadi petani, hanya tahun 2019 saja mendapatkan bantuan berupa bibit 
bawang putih sebanyak 1 kuintal” kata petani hortikultura di Sembalun. Permasalahan yang terkait 
dengan bantuan ini juga menjadi keluh kesah petani hortikultura lainnya yaitu bantuan akan diperoleh 
apabila masuk menjadi kelompok tani dan itupun juga bagi petani yang memang sejalan dengan 
ketua kelompok tani.

Hasil observasi ini sejalan dengan Darwis dan Rusastra (2011) dimana, terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruhi kegagalan program atau proyek tersebut, antara lain: (1) ketidaktepatan antara 
kebutuhan masyarakat dengan bantuan yang diberikan, (2) paket proyek tidak dilengkapi dengan 
keterampilan yang mendukung, (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana, (4) tidak ada 
kelembagaan di tingkat masyarakat yang mendukung keberlanjutan proyek.

Hasil ini juga didukung oleh Adi (2003) yang melihat bahwa kebutuhan tidak selalu bersifat 
absolut. Kebutuhan mempunyai dua komponen yang perlu diperhatikan, yaitu (1) Prioritas, pihak yang 
memiliki otoritas harus mengarahkan bila terjadi konflik antara memuaskan keinginan masyarakat dan 
memenuhi kebutuhan masyarakat, yang perlu diusahakan adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, 
bukan keinginan masyarakat; serta (2) Kerelatifan, kebutuhan bersifat relatif dan sangat bergantung 
pada unsur waktu, tempat dan lingkungan sosial.

Dalam pembangunan masyarakat juga dikenal metode kaji tindak (action research). Kaji tindak 
merupakan pengujian terhadap formulasi teoritis yang telah disiapkan secara matang, dimana 
pengujiannya langsung diterapkan pada masyarakat dalam sasaran yang terbatas. Oleh karena itu 
sekurang-kurangnya terdapat enam jenis pendekatan dalam kaji tindak, yaitu kaji tindak formatif, 
perbaikan sistem (system improvement), penyelesaian masalah (problems solving), analisis 
model (model analysis), peran serta (participatory), dan kesadaran kritis (critical corporate self-
consciousness).

Dari hasil FGD yang telah dilakukan, para petani juga mengeluhkan kebijakan pemerintah dalam 
hal ini terkait dengan kebijakan pengendalian harga melalui operasi pasar. Belum ditemukannya 
formula yang tepat dalam pepalsanaan operasi pasar seringkali berdampak pada harga produk 
pertanian di lombok Timur menjadi rendah dimana, terkadang pemerintah mendatangkan komoditi 
dari luar untuk melakukan operasi pasar. Para petani berharap upaya pengendalian inflasi yang 
dilakukan oleh TPID jangan sampai membuat para petani justru menjadi tidak sejahtera. Petani harus 
tetap memeroleh harga yang baik untuk komoditas pertanian yang mereka panen.
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1. Peningkatan kapasitas SDM tenaga penyuluh serta peremajaan usia tenaga penyuluh
2. Memperbanyak kajian dan penelitian kaji tindak untuk memperoleh data dan informasi yang 

tepat sesuai dengan kondisi masyarakat dan lapangan
3. Kolaborasi Pemerintah daerah dengan pihak jasa keuangan dalam bentuk aplikasi E-commerce 

dengan tujuan keberadaan middle man yang merugikan petani. Sehingga petani dapat menik-
mati harga jual komoditasnya lebih tinggi. Karenanya, diharapkan TPID yang ada di Kabupaten 
Lombok Timur dan BUMD dapat bekerja sama dalam bidang perdagangan komoditas pertanian. 
Kerja sama itu dapat berjalan sukses apabila didasarkan data komoditas pertanian yang tepat.

4. Mengoptimalkan penggunaan resi gudang sebagai salah satu metode pengamanan stok yang 
cukup efisien dan efektif. Melalui program resi gudang, petani bisa menyimpan hasil panennya 
di gudang, terutama saat harga anjlok yang biasanya terjadi pascapanen, hingga menunggu 
harga komoditas panen naik. Program tersebut, akan menguntungkan baik bagi petani maupun 
pemerintah, karena dengan sistem tersebut, stok pangan tetap terjaga dengan baik.

5. Pembelian beras atau produk pertanian yang menyebabkan inflasi sebaiknya langsung dari 
petani untuk memperpendek rantai distribusi yang panjang yang dikuasai para pedagang besar, 
dan garda depan pengendalian pasokan dan harga perlu diserahkan ke lembaga lokal di tingkat 
terkecil, tidak bisa hanya mengandalkan BULOG.
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BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1 Kesimpulan

1. Pertanian di Lombok Timur menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah dengan pro-
duk unggulannya Hortikultura.

2. Untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan harus focus pada dua hal yaitu pada aspek 
budidaya dan aspek pasca panen.

3. Iklim investasi dan iklim bisnis yang masih belum kondusif. Untuk mempercepat laju investasi di 
bidang hortikultura dan agribisnis diperlukan beberapa kebijakan pendukung antara lain pen-
ciptaan iklim investasi yang makin kondusif antara lain melalui tindakan mempercepat perizinan 
bagi UMKM yang melakukan pengolahan hasil. Demikian juga pemberian rangsangan kepada 
pengusaha umkm yang melakukan pengolahan hasil produk pertanian, serta kepastian hukum 
dan keamanan baik untuk usaha maupun lahan bagi pertanian. 

4. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur dibeberapa wilayah sentra hortikultura dan perta-
nian lainnya masih belum memadai seperti perbaikan jalan, jembatan, transportasi, komunikasi 
serta sumber energi listrik. Demikian juga belum adanya kawasan terpadu yang memberikan 
akses guna peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian beserta produk turunannya 
tersebut. 

5. Diperlukan komitmen bersama pemerintah daerah, petani dan privat sector dalam pengemban-
gan sector pertanian di Lombok Timur.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

1. Selain regenerasi petani, peningkatan kapasitas petani harus menjadi program prioritas pemer-
intah daerah. Kapasitas ini terkait dengan teknis budidaya, pasca panen maupun pemasaran. 
Dalam hal ini harus ada kolaborasi multi pihak antara dinas terkait, LSM/NGO, dan privat sector.

2. Program subsidi dibidang hasil pertanian harus mulai menjadi sebuah terobosan bagi pemer-
intah daerah. Selama ini program pertanian hanya focus kepada subsidi di input pertanian. Di 
Lombok Timur sudah ada perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang pertanian. Perusa-
haan daerah ini harus diperankan secara maksimal.

3. Program kolaborasi dengan desa terkait tentang informasi cuaca, iklim, jenis komoditi maupun 
harga harus dimulai. Di setiap desa sudah ada sistim informasi desa (SID). Portal ini harus dimak-
simalkan oleh desa berkolaborasi dengan dinas terkait.

4. Selain peningkatan jumlah dari penyuluh. Peningkatan kapasitas penyuluh juga harus dilaku-
kan. Terkait dengan kondisi pertanian yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, 
kondisi iklim dan permintaan hasil pertanian yang semakin bertambah. Saat ini juga perkemban-
gan teknologi informasi menjadi kebutuhan utama dalam bidang pertanian.

5. Revitalisasi fungsi fasilitas pertanian yang di miliki oleh pemerintah daerah. Seperti pasar agrib-
isnis yang ada di Masbagik dan pasar lama yang ada di Paok motong. Revitalisasi tidak hanya 
pada bangunan fisiknya saja, namun perlu juga pada aspek manajemen pengelolaannya.

6. Memaksimalkan peran Bumdes dan perusahaan daerah terkait bidang pertanian dan komoditi 
unggulan daerah. Bumdes maupun Perusahaan daerah diperankan sebagai ujung tombak dalam 
bidang pemasaran maupun dalam hal stabilisasi harga.

7. Perlu didorong konektivitas antar daerah terkait dengan pemasaran komoditi. Saat ini komod-
iti hasil pertanian yang adas di Lombok Timur selain memenuhi kebutuhan local juga menjadi 
pemasok utama kebutuhan bagi daerah-daerah di NTB. Bahkan beberapa komoditi unggulan 
hortikultura dari Lombok Timur sudah mampu memenuhi 16 provinsi lain. Ke depannya diper-
lukan model tata niaga yang lebih efektif lagi dengan cara membuat kesepakatan bersama antar 
daerah. Misalnya menerbitkan sebuah kerjasama (MoU) antar daerah khususnya dalam bidang 
pemasaran hasil komoditi.
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Lampiran 1.
Time Line Kajian Peningkatan Nilai Tambah Proudk Unggulan Daerah Kabupaten Lombok Timur
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Lampiran 2 : Data Analisis

Komoditi:
LQ = (pi/pt) / Pi/Pt

Kerterangan: 
LQ = Location Quotient 
pi = Produksi/luas areal komoditas i pada tingkat kecamatan 
pt = Produksi/luas areal total komoditas pada tingkat kecamatan 
Pi = Produksi/luas areal komoditas pada tingkat kabupaten 
Pt = Produksi/luas areal total komoditas pada tingkat kabupaten 

Kriteria: 
LQ > 1 :sektor basis, artinya komoditas i di suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif. 
LQ < 1 : sektor non-basis, artinya komoditas i di suatu wilayah tidak memiliki keunggulan, produksinya 
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri.
LQ:

Total Shift 
Metode ini ditujukan untuk membandingkan indikator-indikator pertumbuhan daerah dengan 
gambaran-gambaran (terhadap daerah yang lebih luas). 

ST = Ejt - ( Et / Eo ) Ejo 
Keterangan: 
Ejt = besaran aktivitas ekonomi di daerah/volume aspek pertumbuhan di daerah j pada tahun terakhir 
Ejo = besaran aktifitas ekonomi di daerah j pada tahun dasar 
Et = basaran aktifitas ekonomi di daerah yang lebih luas pada tahun terakhir 
Eo = besaran aktifitas ekonomi di daerah yang lebih luas pada tahun dasar 
Dari hasil perhitungan, bila : 
Nilai ST (+) = upward total shift aktivitas ekonomi tersebut berkembang 
Nilai ST (-) = downward total shift aktivitas ekonomi tersebut berkembang lambat.
Analysis Hierarqy Proses (AHP):

Hortikultura:

Luas	Areal	 Produksi	 Harga	 Regulasi	 Kekhasan	
Cabe	Rawit	 Cabe	Rawit	 Cabe	Rawit	 Bawang	Merah	 Bawang	Putih	
Bawang	Putih	 Tomat	 Cabe	Besar	 Bawang	putih	 	
Bawang	Merah	 Bawang	Putih	 Bawang	Merah	 Cabe	Rawit/Besar	 	
Tomat	 Bawang	Merah	 Bawang	Putih	 	 	
Cabai	Besar	 Cabai	Besar	 Tomat	 	 	
Kubis	 Kubis	 Kubis	 	 	
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Hortikultura II

BioFarmaka

Perkebunan

Tanaman Pangan

Jumlah	Tanaman	 Produksi	 Harga	 Regulasi/Kebijakan	 Kekhasan	
Nanas	 Nanas	 Mangga	 Nangka	 Nanas	
Pisang	 Pisang	 Sirsak	 	 	
Mangga	 Mangga	 Pisang	 	 	
Sirsak	 Nangka	 Nangka	 	 	
Nangka	 Sirsak	 Nanas	 	 	

	

Luas	Areal	 Produksi	 Harga	 Regulasi/kebijakan	 Kekhasan	
Kunyit	 Kunyit	 Jahe	 	 	
Jahe	 Jahe	 Temulawak	 	 	
Lengkuas	 Lengkuas	 Kunyit	 	 	
Kencur	 kencur	 Lengkuas	 	 	
Temulawak	 Temulawak	 Kencur	 	 	

	

Luas	Areal	 Produksi	 Harga	 Regulasi/Kebijakan	 Kekhasan	
Kelapa	 Kelapa	 Kopi	Arabika	 Kopi	Arabika	 	
Jambu	Mete	 Kakao	 Kopi	Robusta	 Kopi	Robusta	 	
Kakao	 Jambu	Mete	 Kakao	 Kelapa	 	
Kopi	Arabika	 Kopi	Arabika	 Mete	 Mete	 	
Kopi	Robusta	 Kopi	Robusta	 Kelapa	 Kakao	 	

	

Luas	Areal	 Produksi	 Harga	 Regulasi/kebijakan	 Kekhasan	
Padi	Sawah	 Padi	Sawah	 Kedelai	 Padi	Sawah	 	
Jagung	 Jagung	 Padi	sawah	 Jagung	Kedelai	 	
Kedelai	 Ubi	Jalar	 Padi	Ladang	 	 	
Padi	Ladang	 Padi	Ladang	 Jagung	 	 	
Ubi	Jalar	 kedelai	 kedelai	 	 	
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Pairwise	Comparison	Criteria	
	 Luas	Areal	 Produksi	 Harga	 Kekhasan	 Regulasi	
Luas	Areal	 1,00	 0,25	 0,20	 0,20	 0,50	
produksi	 4,00	 1,00	 0,33	 0,20	 0,25	
Harga	 5,00	 3,00	 1,00	 0,50	 3,00	
Kekhasan	 5,00	 5,00	 2,00	 1,00	 3,00	
Regulasi	 2,00	 4,00	 0,33	 0,33	 1,00	
	

	0,053768	 Kriteria	kelima	(luas	Areal	Paling	Penting	
0,161711	 Kriteria	keempat	(Produksi)paling	Penting	
0,242985	 Kriteria	Kedua	(Harga)	Paling	Penting	

0,346633	 Kriteria	Pertama	(Kekhasan)	paling	
penting	

0,194903	 Kriteria	Ketiga	(regulasi)Paling	Penting	

Eigenvector

Kriteria	 Eigenvector	 Peringkat	Kepentingan	
Luas	Lahan	 0,053768	 Kriteria	kelima	paling	Penting	
Produksi	 0,161711	 Kriteria	keempat	paling	Penting	
Harga	 0,242985	 Kriteria	Kedua	Paling	Penting	
Kekhasan	 0,346633	 Kriteria	Pertama	Paling	Penting	
Regulasi	 0,194903	 Kriteria	Ketiga	Paling	Penting	
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Komoditi	 Cabe	
Rawit	

Cabe	
besar	

Bawang	
Merah	 Kubis	 Tomat	 Nanas	 Jahe	 Kunyit	 Lengkuas	 Kelapa	 Kopi	 Padi	 Jagung	 Kedelai	

Cabe	Rawit	 01:01	 02:01	 02:01	 05:01	 02:01	 05:01	 04:01	 04:01	 04:01	 03:01	 03:01	 01:04	 03:01	 05:01	

Cabe	besar		 01:02	 01:01	 03:01	 02:01	 03:01	 05:01	 04:01	 03:01	 03:01	 02:01	 04:01	 01:04	 04:01	 05:01	

Bawang	Merah	 01:02	 01:03	 01:01	 03:01	 02:01	 05:01	 03:01	 03:01	 02:01	 04:01	 04:01	 01:03	 04:01	 05:01	
Kubis	 01:05	 01:02	 01:03	 01:01	 01:05	 01:05	 01:04	 01:04	 01:04	 01:02	 01:03	 01:05	 01:05	 01:04	
Tomat	 01:02	 01:03	 01:02	 05:01	 01:01	 04:01	 03:01	 03:01	 03:01	 02:01	 02:01	 01:05	 02:01	 02:01	
Nanas	 01:05	 01:03	 01:05	 05:01	 01:04	 01:01	 01:05	 01:04	 01:05	 01:04	 01:05	 01:05	 01:05	 01:03	
	Jahe		 01:04	 01:05	 01:03	 04:01	 01:03	 05:01	 01:01	 01:02	 01:03	 02:01	 01:02	 01:05	 01:04	 01:04	

Kunyit	 01:04	 01:03	 01:03	 04:01	 01:03	 04:01	 02:01	 01:01	 01:03	 03:01	 02:01	 01:05	 01:04	 01:03	
Lengkuas	 01:04	 01:03	 01:02	 04:01	 01:03	 05:01	 03:01	 03:01	 01:01	 03:01	 02:01	 01:05	 01:04	 01:03	
	Kelapa	 01:03	 01:02	 01:04	 02:01	 01:02	 04:01	 01:02	 03:01	 01:03	 01:01	 01:02	 01:05	 01:03	 01:05	
Kopi	
Arabika/Robusta	

01:03	 01:04	 01:04	 03:01	 01:02	 05:01	 02:01	 01:02	 01:02	 02:01	 01:01	 01:03	 01:04	 01:05	

Padi	 04:01	 04:01	 04:01	 05:01	 05:01	 05:01	 05:01	 05:01	 05:01	 05:01	 03:02	 01:01	 02:01	 04:01	
Jagung	 01:03	 01:04	 04:01	 05:01	 01:02	 05:01	 04:01	 04:01	 04:01	 03:01	 04:01	 01:02	 01:01	 03:01	
Kedelai	 01:05	 01:05	 01:05	 04:01	 01:02	 03:01	 04:01	 03:01	 03:01	 05:01	 05:01	 01:03	 01:03	 01:01	

	

	

Luas Areal

	
Cabe	
Rawit	

Cabe	
besar	

Bawang	
Merah	 Kubis	 Tomat	 Nanas	 Jahe	 Kunyit	 Lengkuas	 Kelapa	 Kopi	 Padi	 Jagung	 Kedelai	

Cabe	Rawit	 1,00	 2,00	 2,00	 5,00	 2,00	 5,00	 4,00	 4,00	 4,00	 3,00	 3,00	 0,25	 3,00	 5,00	
Cabe	besar		 0,50	 1,00	 3,00	 2,00	 3,00	 5,00	 4,00	 3,00	 3,00	 2,00	 4,00	 0,25	 4,00	 5,00	
Bawang	Merah	 0,50	 0,33	 1,00	 3,00	 2,00	 5,00	 3,00	 3,00	 2,00	 4,00	 4,00	 0,33	 4,00	 5,00	
Kubis	 0,20	 0,50	 0,33	 1,00	 0,20	 0,20	 0,25	 0,25	 0,25	 0,50	 0,33	 0,20	 0,20	 0,25	
Tomat	 0,25	 0,33	 0,50	 5,00	 1,00	 4,00	 3,00	 3,00	 3,00	 2,00	 2,00	 0,20	 2,00	 2,00	
Nanas	 0,20	 0,33	 0,20	 5,00	 0,25	 1,00	 0,20	 0,25	 0,20	 0,25	 0,20	 0,20	 0,20	 0,33	
	Jahe		 0,25	 0,20	 0,33	 4,00	 0,33	 5,00	 1,00	 0,50	 0,33	 2,00	 0,50	 0,20	 0,25	 0,25	
Kunyit	 0,25	 0,33	 0,33	 4,00	 0,33	 4,00	 2,00	 1,00	 0,33	 3,00	 2,00	 0,20	 0,25	 0,33	
Lengkuas	 0,25	 0,33	 0,50	 4,00	 0,33	 5,00	 3,00	 3,00	 1,00	 3,00	 2,00	 0,20	 0,25	 0,33	
	Kelapa	 0,33	 0,50	 0,25	 2,00	 0,50	 4,00	 0,50	 3,00	 0,33	 1,00	 0,50	 0,20	 0,33	 0,20	
Kopi		 0,33	 0,25	 0,25	 3,00	 0,50	 5,00	 2,00	 0,50	 0,50	 2,00	 1,00	 0,33	 0,25	 0,20	
Padi	 4,00	 4,00	 4,00	 5,00	 5,00	 5,00	 5,00	 5,00	 5,00	 5,00	 3,00	 1,00	 2,00	 4,00	
Jagung	 0,33	 0,25	 4,00	 5,00	 0,50	 5,00	 4,00	 4,00	 4,00	 3,00	 4,00	 0,50	 1,00	 3,00	
Kedelai	 0,20	 0,20	 0,20	 4,00	 0,50	 3,00	 4,00	 3,00	 3,00	 5,00	 5,00	 0,33	 0,33	 1,00	

	

	 		
Cabe	
Rawit	

Cabe	
besar	

Bawang	
Merah	 Kubis	 Tomat	 Nanas	 Jahe	 Kunyit	 Lengkuas	 Kelapa	 Kopi	 Padi	 Jagung	 Kedelai	

Cabe	Rawit	 13,47	 17,91	 33,79	 154,25	 28,46	 153,25	 88,00	 81,25	 59,63	 99,00	 85,90	 11,20	 34,89	 51,74	
Cabe	besar		 14,41	 14,41	 33,47	 152,75	 26,70	 151,15	 90,75	 79,00	 61,72	 73,63	 85,91	 10,99	 35,21	 52,83	
Bawang	Merah	 11,55	 13,71	 29,28	 138,81	 20,63	 132,40	 76,72	 71,14	 52,69	 84,56	 72,30	 10,24	 23,05	 37,87	
Kubis	 2,28	 3,09	 4,85	 13,98	 4,90	 16,89	 9,89	 9,53	 7,15	 9,88	 9,05	 1,31	 5,68	 7,91	
Tomat	 8,15	 10,93	 18,39	 98,41	 13,46	 91,40	 48,87	 44,24	 29,68	 55,91	 41,82	 7,03	 14,34	 22,30	
Nanas	 2,97	 5,45	 5,59	 20,53	 13,96	 34,95	 26,85	 7,22	 6,40	 3,87	 3,22	 0,32	 3,05	 3,08	
 Jahe	 5,41	 7,43	 18,37	 52,86	 19,03	 44,32	 9,78	 9,90	 9,17	 8,43	 3,38	 0,20	 1,75	 1,25	
Kunyit	 5,69	 7,89	 19,04	 63,60	 18,91	 52,72	 20,69	 15,32	 15,19	 14,59	 7,91	 0,22	 2,07	 1,65	
Lengkuas	 6,90	 9,34	 20,83	 80,95	 24,98	 72,85	 34,70	 25,33	 17,87	 14,59	 7,91	 0,22	 2,07	 1,65	
 Kelapa 4,43	 6,35	 10,79	 48,21	 15,62	 45,39	 17,51	 16,90	 6,40	 5,37	 3,69	 0,20	 1,79	 1,00	
Kopi		 5,49	 6,86	 15,02	 52,42	 21,72	 50,25	 15,72	 10,90	 10,87	 9,85	 5,39	 0,21	 1,55	 1,00	
Padi	 23,10	 34,50	 54,70	 157,00	 46,23	 132,00	 75,45	 56,25	 48,05	 34,00	 22,32	 2,07	 22,00	 20,00	
Jagung	 12,82	 19,36	 44,64	 126,00	 32,87	 103,30	 63,85	 41,25	 36,73	 25,50	 18,99	 1,37	 15,00	 15,00	
Kedelai	 9,35	 11,87	 25,80	 108,98	 25,22	 83,57	 55,65	 38,82	 38,27	 28,49	 17,97	 0,50	 4,99	 5,00	

	

	
	Alternatif	
Komoditas	 Total	 Eigenvektor	

Cabe	Rawit	 912,74	 0,147	
Cabe	besar		 882,92	 0,142	
Bawang	Merah	 774,94	 0,125	
Kubis	 106,37	 0,017	
Tomat	 504,92	 0,081	
Nanas	 137,46	 0,022	
 Jahe	 191,27	 0,031	
Kunyit	 245,48	 0,039	
Lengkuas	 320,18	 0,051	
 Kelapa 183,64	 0,029	
Kopi		 207,24	 0,033	
Padi	 727,67	 0,117	
Jagung	 556,66	 0,089	
Kedelai	 454,47	 0,073	
Total	 6.205,95	 1	
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Cabe	
Rawit	

Cabe	
besar	

Bawang	
Merah	 Kubis	 Tomat	 Nanas	 Jahe	 Kunyit	 Lengkuas	 Kelapa	 Kopi	 Padi	 Jagung	 Kedelai	

Cabe	Rawit	 1,00	 2,00	 2,00	 0,20	 0,50	 0,20	 4,00	 4,00	 4,00	 0,33	 0,33	 4,00	 0,33	 0,33	

Cabe	besar		 0,50	 1,00	 3,00	 0,33	 0,50	 0,25	 2,00	 2,00	 3,00	 0,33	 0,25	 4,00	 0,25	 0,33	

Bawang	Merah	 0,50	 0,33	 1,00	 0,33	 0,50	 0,33	 0,30	 0,30	 0,20	 0,25	 0,25	 3,00	 0,33	 0,33	

Kubis	 2,00	 3,00	 3,00	 1,00	 0,20	 0,20	 0,25	 0,25	 0,25	 0,50	 0,33	 2,00	 2,00	 3,00	

Tomat	 2,00	 2,00	 2,00	 5,00	 1,00	 0,30	 0,33	 0,33	 0,33	 0,25	 0,33	 3,00	 0,33	 0,20	

Nanas	 5,00	 4,00	 3,00	 4,00	 3,00	 1,00	 3,00	 2,00	 3,00	 0,50	 2,00	 4,00	 3,00	 2,00	

	Jahe		 0,25	 0,50	 3,00	 4,00	 3,00	 0,33	 1,00	 2,00	 0,33	 0,33	 3,00	 4,00	 3,00	 2,00	

Kunyit	 0,25	 0,50	 3,00	 4,00	 3,00	 0,50	 0,50	 1,00	 0,33	 0,33	 2,00	 2,00	 2,00	 2,00	

Lengkuas	 0,25	 0,33	 5,00	 4,00	 3,00	 0,33	 3,00	 3,00	 1,00	 0,25	 0,33	 0,25	 0,25	 0,33	

	Kelapa	 3,00	 3,00	 4,00	 2,00	 4,00	 2,00	 2,00	 3,00	 0,33	 1,00	 3,00	 5,00	 4,00	 2,00	

Kopi		 3,00	 4,00	 4,00	 3,00	 3,00	 0,50	 0,33	 3,00	 4,00	 0,33	 1,00	 4,00	 2,00	 2,00	

Padi	 0,25	 0,25	 0,33	 0,50	 0,33	 0,25	 0,25	 0,50	 4,00	 0,20	 0,25	 1,00	 0,50	 0,33	

Jagung	 3,00	 4,00	 3,00	 0,50	 3,00	 0,33	 0,33	 0,50	 4,00	 0,25	 0,50	 2,00	 1,00	 2,00	

Kedelai	 3,00	 3,00	 3,00	 0,33	 2,00	 0,50	 0,50	 0,50	 3,00	 0,50	 0,50	 3,00	 0,50	 1,00	

	

	

Produksi Perbandingan

		
Cabe	
Rawit	

Cabe	
besar	

Bawang	
Merah	 Kubis	 Tomat	 Nanas	 Jahe	 Kunyit	 Lengkuas	 Kelapa	 Kopi	 Padi	 Jagung	 Kedelai	

Cabe	Rawit	 13,36	 18,00	 62,14	 56,94	 44,92	 8,49	 32,46	 37,53	 37,59	 6,94	 25,93	 54,32	 28,13	 23,70	

Cabe	besar		 13,95	 13,95	 42,12	 36,89	 29,37	 6,49	 19,89	 24,68	 30,02	 5,05	 15,46	 39,05	 17,97	 15,38	

Bawang	Merah	 8,91	 9,82	 13,74	 11,91	 9,26	 3,02	 6,85	 8,70	 20,22	 2,41	 5,08	 18,55	 7,44	 6,60	

Kubis	 26,58	 32,84	 41,73	 13,16	 22,90	 7,36	 20,71	 23,11	 45,42	 6,29	 9,12	 52,78	 13,54	 16,48	

Tomat	 21,83	 30,04	 37,85	 20,10	 13,24	 5,17	 18,13	 20,27	 32,75	 6,16	 10,76	 45,09	 18,37	 22,22	

Nanas	 53,00	 71,32	 102,32	 69,47	 59,59	 17,59	 52,87	 40,39	 24,63	 6,80	 15,52	 45,00	 8,65	 8,97	

	Jahe		 45,47	 54,75	 76,29	 55,54	 41,89	 7,62	 25,17	 20,83	 10,90	 4,10	 3,40	 34,00	 1,49	 0,66	

Kunyit	 38,45	 40,59	 55,14	 36,10	 29,52	 5,04	 13,84	 13,92	 9,87	 2,77	 2,32	 22,00	 1,16	 0,66	

Lengkuas	 23,86	 34,10	 48,50	 28,71	 9,33	 2,73	 19,64	 15,40	 5,95	 0,46	 0,34	 2,99	 0,17	 0,11	

	Kelapa	 61,08	 74,66	 92,65	 70,70	 51,93	 9,57	 35,34	 27,36	 13,49	 5,07	 3,90	 42,00	 1,82	 0,66	

Kopi		 40,32	 55,42	 73,81	 64,41	 36,51	 6,05	 23,93	 29,67	 24,85	 2,94	 2,49	 30,00	 1,16	 0,66	

Padi	 8,73	 12,00	 25,20	 26,83	 11,69	 2,08	 7,00	 12,11	 18,06	 0,73	 0,57	 6,99	 0,25	 0,11	

Jagung	 28,11	 42,23	 41,56	 39,03	 25,18	 3,51	 11,75	 16,86	 23,68	 1,75	 1,58	 18,00	 0,83	 0,66	

Kedelai	 22,41	 37,65	 40,32	 35,89	 22,10	 3,21	 14,19	 12,27	 17,52	 1,58	 1,37	 17,00	 0,42	 0,33	

	

	

Hasil Kuadrat

	Alternatif	
Komoditas	 Total	 EV	

Cabe	Rawit	 450,45	 0,101	
Cabe	besar		 310,25	 0,069	
Bawang	Merah	 132,50	 0,029	
Kubis	 332,01	 0,075	
Tomat	 301,98	 0,068	
Nanas	 576,11	 0,129	
	Jahe		 382,11	 0,086	
Kunyit	 271,38	 0,061	
Lengkuas	 192,27	 0,043	
	Kelapa	 490,22	 0,110	
Kopi		 392,21	 0,088	
Padi	 132,32	 0,029	
Jagung	 254,71	 0,057	
Kedelai	 226,24	 0,051	
Total	 4.444,76	 1	
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Cabe	
Rawit	

Cabe	
besar	

Bawang	
Merah	 Kubis	 Tomat	 Nanas	 Jahe	 Kunyit	 Lengkuas	 Kelapa	 Kopi	 Padi	 Jagung	 Kedelai	

Cabe	Rawit	 1,00	 2,00	 2,00	 3,00	 3,00	 4,00	 2,00	 4,00	 3,00	 2,00	 0,20	 3,00	 4,00	 4,00	

Cabe	besar		 0,50	 1,00	 2,00	 2,00	 2,00	 3,00	 0,50	 3,00	 2,00	 2,00	 5,00	 3,00	 4,00	 3,00	

Bawang	Merah	 0,50	 0,50	 1,00	 2,00	 0,33	 4,00	 0,33	 3,00	 2,00	 2,00	 0,25	 3,00	 3,00	 0,33	

Kubis	 0,33	 0,50	 0,50	 1,00	 2,00	 3,00	 0,50	 2,00	 0,33	 0,33	 0,20	 0,33	 0,50	 0,50	

Tomat	 0,33	 0,50	 3,00	 0,50	 1,00	 0,33	 0,33	 0,33	 0,33	 0,25	 0,33	 0,25	 0,33	 0,33	

Nanas	 0,20	 0,33	 0,25	 0,50	 3,00	 1,00	 0,33	 2,00	 0,33	 0,50	 0,20	 0,25	 0,33	 0,50	

 Jahe	 0,50	 2,00	 3,00	 2,00	 3,00	 3,00	 1,00	 2,00	 2,00	 2,00	 0,33	 2,00	 2,00	 2,00	

Kunyit	 0,25	 0,33	 0,33	 0,50	 3,00	 0,50	 0,50	 1,00	 0,33	 0,33	 0,20	 0,33	 0,33	 0,33	

Lengkuas	 3,00	 0,50	 0,50	 3,00	 4,00	 2,00	 0,50	 3,00	 1,00	 0,50	 0,33	 0,33	 0,33	 0,33	

 Kelapa 0,50	 0,50	 0,50	 3,00	 4,00	 2,00	 0,50	 3,00	 2,00	 1,00	 0,20	 4,00	 2,00	 2,00	

Kopi		 5,00	 0,20	 0,33	 0,33	 3,00	 4,00	 4,00	 5,00	 3,00	 5,00	 1,00	 3,00	 5,00	 4,00	

Padi	 0,33	 0,33	 0,33	 3,00	 4,00	 4,00	 0,50	 3,00	 3,00	 0,25	 0,33	 1,00	 2,00	 0,50	

Jagung	 0,25	 0,25	 0,33	 2,00	 3,00	 0,50	 0,50	 3,00	 3,00	 0,50	 0,20	 0,50	 1,00	 0,33	

Kedelai	 0,25	 0,33	 3,00	 2,00	 3,00	 2,00	 0,50	 3,00	 3,00	 0,50	 0,25	 2,00	 3,00	 1,00	

	

	

Harga Perbandingan

		
Cabe	
Rawit	

Cabe	
besar	

Bawang	
Merah	 Kubis	 Tomat	 Nanas	 Jahe	 Kunyit	 Lengkuas	 Kelapa	 Kopi	 Padi	 Jagung	 Kedelai	

Cabe	Rawit	 21,77	 20,49	 43,70	 63,57	 103,26	 72,79	 24,27	 87,99	 60,22	 28,31	 18,93	 45,65	 55,12	 33,08	

Cabe	besar		 13,96	 13,96	 30,20	 51,15	 93,66	 73,66	 33,81	 92,66	 62,80	 42,44	 16,63	 49,06	 65,30	 41,29	

Bawang	Merah	 13,81	 9,53	 13,02	 39,57	 67,89	 43,26	 12,00	 54,51	 33,98	 15,06	 7,85	 23,96	 26,98	 17,07	

Kubis	 5,68	 6,33	 13,74	 13,53	 30,22	 20,00	 6,52	 22,95	 12,21	 8,73	 5,42	 10,84	 13,06	 9,70	

Tomat	 5,90	 4,92	 9,71	 13,90	 14,24	 22,44	 5,15	 20,92	 13,91	 11,47	 4,63	 15,93	 17,86	 7,82	

Nanas	 5,04	 5,71	 14,63	 10,89	 23,01	 25,07	 6,65	 24,24	 9,11	 6,49	 2,53	 3,38	 3,88	 1,91	

 Jahe	 17,22	 19,38	 27,81	 37,83	 50,32	 40,99	 8,43	 29,32	 12,64	 9,82	 10,97	 18,00	 16,00	 8,00	

Kunyit	 4,76	 5,79	 8,24	 12,51	 17,72	 10,61	 2,44	 7,81	 2,38	 1,91	 1,84	 2,97	 2,64	 1,32	

Lengkuas	 12,38	 13,17	 17,96	 26,75	 29,29	 26,81	 3,79	 18,59	 4,99	 2,51	 1,86	 2,97	 2,64	 1,32	

 Kelapa 14,53	 15,39	 24,00	 44,76	 55,77	 45,03	 8,05	 30,72	 11,04	 11,56	 20,94	 24,00	 16,00	 8,00	

Kopi		 30,15	 22,96	 35,19	 58,81	 94,32	 79,15	 22,31	 64,99	 24,96	 20,65	 17,25	 36,00	 36,00	 16,00	

Padi	 16,50	 14,92	 25,48	 38,33	 43,91	 43,91	 6,30	 27,74	 11,32	 3,95	 5,67	 10,50	 10,00	 2,00	

Jagung	 14,04	 11,60	 20,11	 22,21	 28,09	 27,53	 5,14	 25,73	 11,00	 2,81	 2,86	 5,49	 5,32	 1,32	

Kedelai	 17,13	 16,33	 27,86	 35,96	 46,42	 40,42	 7,98	 31,66	 12,48	 6,74	 11,00	 18,00	 16,00	 4,00	

	

	

Hasil Kuadrat

	

	
	Alternatif	
Komoditas	 Total	 EV	

Cabe	
Rawit	 679,14	 0,154	

Cabe	
besar		 680,58	 0,154	

Bawang	
Merah	

378,49	 0,086	

Kubis	 178,93	 0,041	
Tomat	 168,79	 0,038	
Nanas	 142,52	 0,032	
 Jahe	 306,71	 0,069	
Kunyit	 82,94	 0,019	
Lengkuas	 165,04	 0,037	
 Kelapa 329,78	 0,075	
Kopi		 558,74	 0,127	
Padi	 260,52	 0,059	
Jagung	 183,23	 0,042	
Kedelai	 291,96	 0,066	
Total	 4.407,36	 1	
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Cabe	
Rawit	

Cabe	
besar	

Bawang	
Merah	 Kubis	 Tomat	 Nanas	 Jahe	 Kunyit	 Lengkuas	 Kelapa	 Kopi	 Padi	 Jagung	 Kedelai	

Cabe	Rawit	 1,00	 2,00	 3,00	 3,00	 3,00	 4,00	 3,00	 2,00	 2,00	 2,00	 2,00	 0,25	 0,25	 0,25	

Cabe	besar		 0,50	 1,00	 0,33	 2,00	 2,00	 3,00	 2,00	 2,00	 2,00	 2,00	 0,50	 0,20	 0,20	 0,20	

Bawang	Merah	 0,33	 3,00	 1,00	 3,00	 3,00	 5,00	 4,00	 2,00	 2,00	 3,00	 3,00	 0,33	 0,33	 0,33	

Kubis	 0,33	 0,50	 0,33	 1,00	 0,50	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 0,33	 0,20	 0,25	 0,25	 0,25	

Tomat	 0,33	 0,50	 0,33	 2,00	 1,00	 2,00	 2,00	 2,00	 2,00	 0,50	 0,50	 0,25	 0,33	 0,33	

Nanas	 0,25	 0,33	 0,20	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 0,25	 0,33	 0,20	 0,20	 0,33	

 Jahe	 0,33	 0,50	 0,25	 1,00	 0,50	 1,00	 1,00	 2,00	 2,00	 0,33	 0,33	 0,33	 0,33	 0,33	

Kunyit	 0,50	 0,50	 0,50	 1,00	 0,50	 1,00	 0,50	 1,00	 0,50	 0,33	 0,25	 0,20	 0,20	 0,20	

Lengkuas	 0,50	 0,50	 0,50	 1,00	 0,50	 1,00	 0,50	 2,00	 1,00	 0,33	 0,25	 0,20	 0,20	 0,20	

 Kelapa 0,50	 0,50	 0,33	 3,00	 2,00	 4,00	 3,00	 3,00	 3,00	 1,00	 2,00	 0,25	 0,25	 0,25	

Kopi		 0,50	 2,00	 0,33	 5,00	 2,00	 3,00	 3,00	 4,00	 4,00	 0,50	 1,00	 0,33	 0,33	 0,33	

Padi	 4,00	 5,00	 3,00	 4,00	 4,00	 5,00	 3,00	 5,00	 5,00	 4,00	 3,00	 1,00	 2,00	 3,00	

Jagung	 4,00	 5,00	 3,00	 5,00	 3,00	 5,00	 5,00	 4,00	 5,00	 4,00	 3,00	 0,50	 1,00	 0,33	

Kedelai	 4,00	 3,00	 3,00	 4,00	 3,00	 3,00	 3,00	 5,00	 5,00	 4,00	 3,00	 0,33	 3,00	 1,00	

	

	
	

	
		

Cabe	
Rawit	

Cabe	
besar	

Bawang	
Merah	

Kubis	 Tomat	 Nanas	 Jahe	 Kunyit	 Lengkuas	 Kelapa	 Kopi	 Padi	 Jagung	 Kedelai	

Cabe	Rawit	 13,96	 29,07	 15,76	 55,25	 38,50	 62,25	 52,75	 54,50	 51,75	 26,80	 25,66	 7,35	 8,63	 8,73	

Cabe	besar		 13,58	 13,58	 9,21	 30,59	 20,49	 33,75	 27,52	 33,46	 30,66	 12,27	 12,84	 4,52	 5,52	 5,57	

Bawang	Merah	 15,67	 24,10	 13,91	 61,28	 38,79	 62,61	 52,62	 62,28	 59,61	 24,50	 23,20	 7,98	 9,59	 9,69	

Kubis	 6,03	 8,55	 5,85	 14,22	 10,04	 16,14	 12,65	 15,61	 14,36	 7,90	 6,62	 2,20	 3,28	 3,00	

Tomat	 8,98	 12,45	 7,47	 22,95	 14,96	 23,86	 19,70	 26,04	 23,37	 10,68	 9,10	 3,72	 5,09	 4,72	

Nanas	 5,93	 9,04	 5,55	 14,53	 10,87	 17,43	 15,11	 11,50	 8,66	 7,47	 3,59	 0,57	 0,35	 0,27	

 Jahe	 9,35	 13,27	 5,67	 17,63	 10,99	 20,98	 16,82	 10,64	 6,64	 2,58	 1,88	 0,26	 0,15	 0,08	

Kunyit	 5,27	 8,86	 4,17	 12,38	 7,06	 12,51	 6,83	 4,91	 2,96	 1,93	 1,24	 0,16	 0,09	 0,05	

Lengkuas	 6,02	 9,61	 4,50	 14,88	 8,06	 18,01	 10,83	 7,91	 3,96	 1,93	 1,24	 0,16	 0,09	 0,05	

 Kelapa 12,00	 21,82	 10,06	 42,25	 30,25	 47,75	 32,63	 17,25	 13,00	 6,96	 4,93	 0,20	 0,11	 0,06	

Kopi		 14,37	 31,53	 10,38	 47,47	 28,99	 47,99	 36,33	 19,65	 12,32	 4,26	 3,22	 0,26	 0,15	 0,08	

Padi	 44,87	 65,99	 32,70	 82,00	 51,50	 76,00	 53,50	 41,00	 32,00	 19,16	 13,10	 1,64	 1,10	 0,75	

Jagung	 28,35	 49,30	 23,99	 66,15	 47,91	 72,83	 54,67	 31,66	 26,83	 16,00	 9,32	 0,43	 0,32	 0,08	

Kedelai	 36,36	 54,15	 25,15	 66,33	 40,67	 66,33	 52,83	 36,66	 31,33	 16,48	 15,37	 1,01	 0,95	 0,25	

	

	
	Alternatif	Komoditas	 Total	 EV	
Cabe	Rawit	 450,96	 0,120	

Cabe	besar		 253,57	 0,067	

Bawang	Merah	 465,83	 0,124	

Kubis	 126,45	 0,034	

Tomat	 193,09	 0,051	

Nanas	 110,87	 0,029	

	Jahe		 116,93	 0,031	

Kunyit	 68,40	 0,018	

Lengkuas	 87,22	 0,023	

	Kelapa	 239,25	 0,064	

Kopi		 257,00	 0,068	

Padi	 515,31	 0,137	

Jagung	 427,82	 0,114	

Kedelai	 443,86	 0,118	

Total	 3.756,56	 1	

Regulasi Perbandingan

Hasil Kuadrat
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Produk	Unggulan	

Luas	Areal	
(0,054)	

	

Produksi	
(0,162)	

Harga	
(0,243)	

Kekhasan	
(0,347)	

Regulasi	
(0,195)	

• Cabe	Rawit	
• Cabe	besar		
• Bawang	
Merah	

• Kubis	
• Tomat	
•Nanas	
• Jahe		
• Kunyit		
• Lengkuas	
• Kelapa	
• Kopi	
Arabika/Robu
sta	

• Padi	
• Jagung	
• Kedelai	
	

• Cabe	Rawit	
• Cabe	besar		
• Bawang	
Merah	

• Kubis	
• Tomat	
•Nanas	
• Jahe	Kunyit		
• Lengkuas	
• Kelapa	
• Kopi	
Arabika/Robu
sta	

• Padi	
• Jagung		
• Kedelai	
	

	

• Cabe	Rawit	
• Cabe	besar		
• Bawang	
Merah	

• Kubis	
• Tomat	
•Nanas	
• Jahe	Kunyit		
• Lengkuas	
• Kelapa	
• Kopi	
Arabika/Robu
sta	

• Padi	
• Jagung	
Kedelai	
	

	

• Cabe	Rawit	
• Cabe	besar		
• Bawang	
Merah	

• Kubis	
• Tomat	
•Nanas	
• Jahe	Kunyit		
• Lengkuas	
• Kelapa	
• Kopi	
Arabika/Robu
sta	

• Padi	
• Jagung	
Kedelai	
	

	

• Cabe	Rawit	
• Cabe	besar		
• Bawang	
Merah	

• Kubis	
• Tomat	
•Nanas	
• Jahe	Kunyit		
• Lengkuas	
• Kelapa	
• Kopi	
Arabika/Robu
sta	

• Padi	
• Jagung	
Kedelai	
	

	

	Alternatif	Komoditas	 Luas	
Areal(0,054)	 Produksi(0,162)	

Harga	
(0,243)	

Regulasi	
(0,195)	

Cabe	Rawit	 0,007938	 0,016362	 0,037422	 0,0234	
Cabe	besar		 0,007668	 0,011178	 0,037422	 0,013065	
Bawang	Merah	 0,00675	 0,004698	 0,020898	 0,02418	
Kubis	 0,000918	 0,01215	 0,009963	 0,00663	
Tomat	 0,004374	 0,011016	 0,009234	 0,009945	
Nanas	 0,001188	 0,020898	 0,007776	 0,005655	
	Jahe		 0,001674	 0,013932	 0,016767	 0,006045	
Kunyit	 0,002106	 0,009882	 0,004617	 0,00351	
Lengkuas	 0,002754	 0,006966	 0,008991	 0,004485	
	Kelapa	 0,001566	 0,01782	 0,018225	 0,01248	
Kopi	Arabika/Robusta	 0,001782	 0,014256	 0,030861	 0,01326	
Padi	 0,006318	 0,004698	 0,014337	 0,026715	
Jagung	 0,004806	 0,009234	 0,010206	 0,02223	
Kedelai	 0,003942	 0,008262	 0,016038	 0,02301	

	

Alternatif	
Komoditas	

Luas	
Areal(0,054)	 Produksi(0,162)	 Harga	

(0,243)	
Regulasi	
(0,195)	 EV	Alternatif	 Keterangan	

Cabe	Rawit	 0,007938	 0,016362	 0,037422	 0,0234	 0,016735842	 1	
Cabe	besar		 0,007668	 0,011178	 0,037422	 0,013065	 0,013866129	 2	
Bawang	
Merah	 0,00675	 0,004698	 0,020898	 0,02418	 0,01091889	 3	

Kubis	 0,000918	 0,01215	 0,009963	 0,00663	 0,005731731	 5	
Tomat	 0,004374	 0,011016	 0,009234	 0,009945	 0,005186106	 6	
Nanas	 0,001188	 0,020898	 0,007776	 0,005655	 0,004363794	 8	
	Jahe		 0,001674	 0,013932	 0,016767	 0,006045	 0,00032643	 14	
Kunyit	 0,002106	 0,009882	 0,004617	 0,00351	 0,003520989	 11	
Lengkuas	 0,002754	 0,006966	 0,008991	 0,004485	 0,003892131	 9	
	Kelapa	 0,001566	 0,01782	 0,018225	 0,01248	 0,003855438	 10	
Kopi		 0,001782	 0,014256	 0,030861	 0,01326	 0,00034749	 13	
Padi	 0,006318	 0,004698	 0,014337	 0,026715	 0,009795564	 4	
Jagung	 0,004806	 0,009234	 0,010206	 0,02223	 0,005012604	 7	
Kedelai	 0,003942	 0,008262	 0,016038	 0,02301	 0,002568996	 12	
	

Komoditas	 Peringkat	
Keunggulan	

Cabe	Rawit	 1	
Cabe	besar		 2	
Bawang	Merah	 3	
Padi	 4	
Kubis	 5	
Tomat	 6	
Jagung	 7	
Nanas	 8	
Lengkuas	 9	
Kelapa	 10	
Kunyit	 11	
Kedelai	 12	
Kopi		 13	
Jahe	 14	

	

Hasil Analisis 
Peringkat Komoditas 

Unggulan:
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Luas	
(Ha)

Produksi	
(Ton)

Harga	
(Rp/Kg

Luas	
(Ha)

Produksi	
(Ton)

Harga	
(Rp/Kg

Luas	
(Ha)

Produksi	
(Ton)

Harga	
(Rp/Kg

Luas	
(Ha)

Produksi	
(Ton)

Harga	
(Rp/Kg

1 Bawang	Merah 1,344 979 8,278 1,962 1,665 12,464 1,638 1,278 12,157 1,141 1,071 11,025
Sakra	
Timur,Pringgabaya,Wanasaba,
Sembalun,Sambelia

2 Bawang	Putih 488 503 12,367 348 471 9,898 714 819 12,973 1,453 1,724 7,934 Sembalun,Suela
3 Cabai	Besar 911 824 16,400 1,366 2,045 16,769 704 1,148 15,902 973 1,055 16,822
4 Cabai	Rawit 5,861 9,261 17,114 7,868 15,166 29,427 7,085 18,855 17,562 7,177 15,842 17,786
5 Tomat 1,075 1,805 9,628 1,041 1,613 3,100 988 1,383 4,504 1,100 2,231 5,077 Suralaga,Aikmel,Wanasaba,Se
6 Kubis 329 481 4,480 338 593 3,609 314 423 3,270 450 929 4,017 suralaga,	Aikmel,Wanasaba,

7 Terung 463 323 3,603 296 316 2,794 298 283 3,878 365 743 3,131
Merata,kecuali	di	bag.selatan	
dan	Lenek	dan	Sembalun

8 Kentang 285 773 6,333 119 180 6,667 156 151 6,833 77 150 5,583 Sembalun
9 Kacang	Panjang 226 209 4,520 304 290 4,426 259 179 4,210 260 305 3,958 Merata	

10 Ketimun 173 360 2,694 277 421 2,313 268 262 2,885 305 458 2,813 Merata

Data	Hortikultura	Lombok	Timur	2016-2019

No Lokasi	Budidaya	(Kecamatan)

Suralaga,Labuhan	
Haji,Pringgabaya,	Sambelia,	

Kategori	AreaKomoditi
2017 2018 20192016

Lampiran 3. Data Sekunder

Hortikultura

Jumlah	Tanaman	
Menghasilkan	
(Rmpn/Phn)

Jumlah	
Tanaman	

(Rumpun/Pohon

Produksi	
(Kwintal)

Harga	
(RP/KG

Jumlah	Tanaman	
Menghasilkan	
(Rmpn/Phn)

Jumlah	
Tanaman	

(Rumpun/Pohon

Produksi	
(Kwintal)

Harga	
(RP/KG

Jumlah	Tanaman	
Menghasilkan	
(Rmpn/Phn)

Jumlah	
Tanaman	

(Rumpun/Pohon

Produksi	
(Kwintal)

Harga	
(RP/KG

Jumlah	Tanaman	
Menghasilkan	
(Rmpn/Phn)

Jumlah	
Tanaman	

(Rumpun/Pohon

Produksi	
(Kwintal)

Harga	
(RP/KG

1 Nenas 11,129,704 23,445,345 748,858 4,662.85 12,617,950 22,787,140 ######## 6,120.96 12,610,115 19,648,765 ######## 4,713.97 6,283,900 26,382,760 743,575 5,016.16 Masbagik,Pringgasela

2 Pisang 311,178 833,562 137,891 8,966.10 537,407 777,431 219,005 10,597.34 261,594 755,850 231,144 6,975.21 272,701 756,509 288,303 7,949.27
Pringgabaya,Suralaga,Sembalun,La
buhan	

3 Mangga 185,452 365,168 160,062 7,365.95 157,787 348,894 137,844 9,828.10 214,935 332,573 229,359 9,055.74 166,404 334,644 212,685 9,383.72
Suela,Pringgabaya,Jerowaru,Masba
gik,Wanasaba,

4 Sirsak 89,104 150,630 10,672 3,082.62 85,147 134,671 21,556 9,535.12 106,205 126,965 21,663 ######## 97,351 129,239 23,731 9,352.22 Merata
5 Nangka/Cempedak 79,954 152,836 94,302 4,422.86 55,463 148,429 80,224 4,692.11 105,552 138,925 124,077 5,682.14 87,963 135,481 118,361 6,198.81 Merata

6 Pepaya 43,623 78,218 18,707 3,269.52 44,606 78,699 31,106 3,478.73 44,682 71,095 38,802 3,661.50 36,823 70,110 38,455 3,908.98
Suralaga,Wanasaba,Pringgabaya,L
abuhan	Haji,Sakra	

7 Jeruk	Siam/Keprok 17,936 86,381 13,343 10,765.96 66,104 80,212 62,684 10,026.33 20,149 69,160 19,339 9,739.05 24,716 80,027 30,481 10,888.62
Sembalun,Suralaga,Pringgase;aSue
la,	Sakra	Barat

8 Alpukat 13,111 47,276 5,520 5,945.31 33,667 51,464 31,215 3,748.42 15,242 54,199 19,758 5,881.09 17,062 53,515 24,909 12,318.00 Pringgasela,	Montong	Gading,	Sikur

9 Durian 12,141 29,216 12,667 22,930.73 13,703 30,545 16,058 25,936.29 11,893 30,913 16,434 ######## 8,621 31,141 10,989 24,912.18
Aikmel,Sikur,Montong	
Gading,Pringgasela,Masbagik	

10 Sawo 9,403 29,216 6,018 9,641.33 6,881 15,787 6,455 10,524.86 12,218 14,615 10,241 ######## 11,163 14,358 14,358 11,498.85 Merata
11 Jambu	Biji 8,682 20,049 3,284 3,424.03 6,978 17,554 3,031 3,338.01 11,682 15,966 6,550 3,830.38 10,601 15,407 8,638 7,985.93
12 Manggis 8,626 22,926 5,444 23,936.63 6,756 22,107 6,658 18,696.61 15,473 23,207 17,597 ######## 9,329 23,136 7,213 26,231.80

Data	Hortikultura	2016-2019

Kategori	
Area

2019

Area	Budidaya	(Kecamatan)No Komoditas

2016 2017 2018

Luas	Lahan	
(M2)

Produksi	
(Kg)

Harga	
(Rp/Kg)

Luas	Lahan	
(M2)

Produksi	
(Kg)

Harga	
(Rp/Kg

Luas	Lahan	
(M2)

Produksi	
(Kg)

Harga	
(Rp/Kg)

Luas	Lahan	
(M2)

Produksi	
(Kg)

Harga	
(Rp/Kg)

1 Kunyit 60,281 200,436 5,445 70,113 581,082 6,831 80,527 364,789 8,300 521,026 3,829,890 8,991
2 Lengkuas 33,362 244,964 9,842 55,033 581,833 12,214 74,625 463,919 8,900 70,269 596,847 8,972
3 Jahe 18,848 99,563 10,538 27,954 278,934 14,963 98,550 520,911 9,012 272,014 1,661,796 10,525
4 Kencur 15,000 26,120 8,250 10,031 82,734 13,871 10,082 28,738 6,019 4,715 11,703 6,314
5 Temulawak 2,870 7,706 10,538 4,461 5,205 7,500 5,140 9,695 10,960 3,615 3,968 9,967

Data	Tanaman	Biofarmaka	2016-2019
20192016 2017 2018

No Komoditi

Luas	Lahan		 Produksi
Jumlah	

Petani	(KK) Luas	Lahan		 Produksi
Jumlah	

Petani	(KK) Luas	Lahan		 Produksi
Jumlah	
Petani	

(KK)

Luas	
Lahan		 Produksi

Jumlah	
Petani	

(KK)
1 Kelapa 11625.09 5.150.430 11,623 4134.475 21395 11664.35 5336579.3 20459
2 Kopi	Robusta 680 118.658 1783 680 184132.5 1843
3 Kopi	Arabika 1,274 204 1686 1374 248880 1861
4 Cengkeh 349 12.55 658 348.5 14847.5 658
5 Jambu	Mete 2,652 146.13 3142 2592.4 298675 3115
6 Kakao 1,886 183.567 1541 1954.98 489681 1690
7 Kemiri 77 5.622 90 76.5 6885 90
8 Asam 152 1.925 680 149.8 16928 690
9 Kapuk 320 11.11 655 313.9 33551.5 674

10 Pinang 145 5.998 515 144.6 30766.55 506
11 Vanili 85 1.084 457 94.5 11025 457
12 Aren 293 57.55 298 292.5 70911.5 294
13 Jarak	Pagar 228 6.83 133 224 3010 125
14 Tembakau	Virginia 17592.74 24.050308,12 14305.32 19826.12097 18987 15607.25 30659202.5
15 Tembakau	Rakyat 3032.28 5.267.57,2 6715.75 8418.3375 11413 6870.15 8986977.9

Data	Perkebunan	Kabupaten	Lombok	Timur
2016 2017 2018 2019

No Komoditi
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Luas	Lahan		 Produksi
Luas	Lahan		

(Ha)
Produksi	
(kw)

Produktivitas	
(Kw/Ha)

Luas	Lahan		
(Ha)

Produksi	
(kw)

Produktiv
itas	

(Kw/Ha)
Luas	Lahan		 Produksi

1 Padi	Sawah 79,450 451,970 56.89 83879 458763 54.69
2 Padi	Ladang 3,400 13,509 39.73 1618 6542 40.43
3 Jagung 17,772 118,630 66.75 22340 149914 67.11
4 Kedelai 3,901 6,294 16.13 4503 5281 11.72
5 Kacang	Hijau 1,054 808 7.67 513 381 7.43
6 Ubi	Jalar 422 6,756 160.09 711 11846 16661
7 Ubi	Kayu 480 8616 179.49

Data	Tanaman	Pangan	Kabupaten	Lombok	Timur
2019

No Komoditi

2016 20182017

Data	Kelompok	Tani	Per	Kecamatan

Sawah Kering
1 Aikmel 209 3,763.00 1,880.00
2 Jerowaru 332 5,014.81 5,363.28
3 Keruak 164 2,550.30 11.8
4 LB	Haji 74 2,391.61 165
5 Masbagik 97 2,173.58 0
6 MT	Gading 100 2,393.48 0
7 Pringgabaya 163 3,281.96 3,080.40
8 Pringgasela 70 2,087.05 883.23
9 Sakra	Barat 167 2,848.00 0
10 Sakra 85 2,064.29 0
11 Sakra	Timur 160 3,191.62 0
12 Sambalia 137 3,362.82 2,422.25
13 Selong 69 1,339.33 0
14 Suela 119 3,064.00 3,046.34
15 Terara 136 2,479.00 0
16 Sikur 121 2,762.27 0.00
17 Sukamulia 56 960.00 0
18 Suralaga 109 2,222.06 0.00
19 Wanasaba 157 3,977.22 710
20 Sembalun 431 1,897.12 1,136.00

No Kecamatan Jml	Kel.	Tani
Lahan

Data	Kelompok	Tani	Per	Kecamatan	Kabupaten	Lombok	Timur No Kecamtan Jenis	KWT Jumlah Total	
Pengolahan	Hasil 6
Budidaya	Tanaman	Pekarangan 1
Pengolahan	dan	Pemanfaatan	Lahan	Pekarangan 4
Sayur-Sayuran 1

Pemanfaatan	Perkarangan	dan	Pengolahan	Hasil 2

Usaha	Hasil	Pertanian 3
Pengolahan	Hasil 2
Hortikultura 4
Pengolahan	Hasil	 23
Pengolahan	Hasil,	Pemamfaatan	Pekarangan 1

Pemanpaatan	Pekarangan 7

Pemanpaatan	Bersatu 1
Pembuatan	Minyak	Kelapa 1
Pembuatan	Tepung	Kasava 1
Pemanpaatan	Pekarangan 4
Krepek	Singkong	 1
Pengolahan	Singkong 1
Kelompok	Tanam 1
Pengolahan	Hasil	Pertanian	 1
Pengolahan	Hasil	Pertanian 12
Pembibitan 1
Pengolahan	Hasil	Pertanian,	Perikanan 1
Pengolah	hasil	&	Pengelola	ternak	&	tan.	Pekarangan 2
Pengolahan	Hasil,Pekarangan	 1
Pekarangan	 1
Pemanfaatan	Pekarangan 1
Kripik	 1
Tanaman	Pekarangan 7
Tanaman	dlm	pot,olahan	pangan 1
Minyak	Goreng	 1
Pemanpaatan	Pekarangan 2
Pembibitan	Hortikultura 1
Usahatani	Jamur 1
Pengolahan	Hasil	Pertanian	 4
Tanaman	pekarangan	 3
Pengolahan	Ubi	Kayu	 1
Keripik	Umbi	Gadung	 1
Jasa	Alsintan 2
Pengolahan	Hasil 5
Budidaya 6
Keripik	Singkong 1
Pembibitan	dan	Agribisnis	pertanian 2
Pemanfaatan	Pekarangan 3
Usahatani	Jamur 1
Pengolahan	Hasil 1
Hortikultura 6
Pengolahan	Hasil 1
KERIPIK	PISANG 5
KERIPIK	PISANG+Singkong 3
Jajan	Ketan	 1
KRPL 4
Keripik	Singkong 2
Pengolahan 1
Kerupuk	Singkong 1
Kripik	Pisang 1
Pemanfaatan	Pekarangan 17
Pengolahan	Hasil 8

16 Sikur Pengolahan	Hasil 24 24
Pengolahan	Hasil	Pertanian 13
Jasa	Alsintan 1
Pembibitan	&	Pengolahan	hasil 1
Pengolahan	dan	Pemasaran	Hasil	Pertanian 1
Pertanian	dan	Peternakan	(KUB) 1
Pembibitan	Horti	(TT) 1
Budidaya	Sayuran 1
Industri	Rumah	Tangga	 11
Pengolahan	hasil	pertanian 4
	KRPL 3
Florikultura 3

Data	KWT	Kabupaten	Lombok	Timur

1 Aikmel 11

2 Jerowaru 12

3 Keruak 33

4 LB	Haji 9

5 Masbagik 19

6 MT	Gading 9

7 Pringgabaya 9

8 Pringgasela 4

9 Sakra	Barat 17

10 Sakra 5

11 Sakra	Timur 7

12 Sambalia 9

13 Selong 7

14 Suela 2

15 Terara 25

17 Sukamulia 15

20 Sembalun 10

18 Suralaga 3

19 Wanasaba 12
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Jumlah	Benih	
yang	

diperdagangkan	

Jumlah	
Pedagang	Benih

Jumlah	Benih	
yang	

diperdagangkan	

Jumlah	Pedagang	
Benih

Jumlah	Benih	yang	
diperdagangkan	

Jumlah	
Pedagang	Benih

Jumlah	Benih	yang	
diperdagangkan	

Jumlah	
Pedagang	Benih

1 Bawang	Merah 408,000 6
2 Bawang	Putih
3 Cabai	Besar 58
4 Cabai	Rawit
5 Tomat 63
6 Kubis 53
7 Terung
8 Kentang 5
9 Kacang	Panjang

10 Ketimun
11 Nenas
12 Pisang
13 Mangga
14 Sirsak
15 Nangka/Cempedak
16 Pepaya
17 Jeruk	Siam/Keprok 50,000 1
18 Alpukat
19 Durian
20 Sawo
21 Jambu	Biji
22 Manggis

Data	Benih	Kabupaten	Lombok	Timur
2019

KomoditasNo
2016 2017 2018

Sayur Buah Biofarmaka Tan.Pangan Perkebunan

0-200	 Rendah Jerowaru pisang,mangga,sirsak,Nan
gka

Kelapa,	Asam,	Kapuk,	Jambu	Mete,	Jarak	Pagar

Keruak Sirsak,Nangka Kelapa,	Asam,	Kapuk,	Jambu	Mete,	Jarak	Pagar

Sakra	Barat Terung,kacang	
panjang,ketimun

Nangka Kelapa,	Kapuk,	Asam,	Jambu	Mete

Sakra	Timur Bawang	Merah,Terung,	
kacang	Panjang,	ketimun

Nangka Kelapa,	Jambu	Mete,	Asam,	Kapuk

Suralaga Caberawit,	Cabe	
besar,Tomat,Kubis.terung

Pisang,	nangka Kelapa,	Kakao,	Jambu	Mete,	Pinang,	Aren,	Kapuk,	
Asam

Selong Terung,	Kacang	panjang,	
ketimun

Nangka Kelapa,	Aren,	Jambu	Mete,	Kakao,Kapuk,	Asam,	
Pinang

Labuhan	Haji
Cabe	Rawit,	cabe	
Besar,terung,kacang	
panjang,ketimun

pisang,nangka
Kelapa,	Jambu	Mete,	Kakao,	Jarak	Pagar,	Kapuk,	
Pinang,	Asam

Pringgabaya
Bawang	Merah,Cabe	
Besar,cabe	rawit,kacang	
panjang,ketimun

Pisang,sirsak,nangka
Kelapa,	Kakao,	Jambu	Mete,	Jarak	Pagar,	Kapuk,	
Pinang,	Asam,	Lontar,	

Sambelia
Cabe	Rawit,	cabe	
Besar,kacang	
panjang,ketimun

Nangka
Jambu	Mete,	Kelapa,	Jarak	Pagar,	Kakao,	Asam,	
Kapuk,	Pinang,	Cengkeh

2 201-500 Sedang Sakra kacang	panjang,ketimun Nangka Kelapa,	Asam,	Jambu	Mete,	Kapuk,	Pinang	
Terara kacang	panjang,ketimun pisang,	nangka Kelapa,	Kapuk,	Kakao,	Jambu	Mete,	Vanili,	Asam,	
Montong	Gading kacang	panjang,ketimun Nangka Kelapa,	Kakao,	Kopi	Robusta,	Kapuk,	Aren,	Lada,	

Sikur kacang	panjang,ketimun Nangka Kelapa,	Kakao,	Kopi	Robusta,	Vanili,	Kapuk,	Aren,	
Cengkeh,	Pinang,	Asam

Masbagik kacang	panjang,ketimun Nanas,Mangga,nangka Kelapa,		Kakao,	Kapuk,	Pinang,	Vanili,	Kopi	Robusta,	
Cengkeh,	Asam

Pringgasela kacang	panjang,ketimun Nanas,	nangka Kelapa,	Kopi	Robusta,	Kakao,	Kopi	Arabika,	
Cengkeh,Jambu	Mete,	Vanili,	Kemiri,	Aren,	Pinang	

Sukamulia
Cabe	Rawit,	cabe	
Besar,kacang	
panjang,ketimun

Nangka
Kelapa,	Jambu	Mete,	Kapuk,	Pinang,	Aren,	Jarak	
Pagar,	Asam

Suela Bawang	Putih,	kacang	
Panjang,	ketimun

Mangga,	Nangka Kelapa,	Kakao,	Jambu	Mete,	Cengkeh,	Kapuk,	
Kemiri,	Kopi	Robusta,				Pinang

Aikmel Cabe	Rawit,	cabe	
Besar,Tomat,

Kelapa,	Kakao,	Aren,	Kopi	Robusta,	Pinang,	Kapuk,	
Cengkeh,	Kemiri,	Jambu	Mete,	Vanili

Wanasaba Bawang	Merah,Tomat,Kubis pisang,mangga,	nangka Kelapa,	Kakao,	Jambu	Mete,	Cengkeh,	Kopi	
Robusta,	Kemiri,	Kapuk,	Asam,	Vanili,	Pinang

Lenek nangka

3 >	500 Tinggi Sembalun
Bawang	Merah,Bawang	
Putih,cabe	rawit,cabe	
besar,Tomat,Kubis

pisang,	nangka
Kopi	Arabika,	Jambu	Mete,	Kelapa,	Kakao,	Cengkeh,	
Pinang,	Vanili,	Kapuk,	Aren,	Jarak	Pagar,	Asam,	
Lontar,	

Zonasi	Daereh	Pertanian	Kabupaten	Lombok	Timur	Menurut	Ketinggian

1

No
Tinggi	
wilayah	
(mdpl)

Zonasi Kecamatan
Komoditi
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Kuisioner untuk Pengepul/Pedagang
I. Identitas Responden

1. Nama   : Arif, S.Ap

2. Umur   :44 tahun

3. Alamat   :Desa Tirtanadi. Kec. Labuhan Haji

4. Pendidikan Terakhir :S1

5. Jumlah anak  :3 orang

6. Usaha    : Kelapa

II. Manajemen Pemasaran

1. Berapa daya tampung dan daya beli saudara dalam setiap musim panen?

Daya tampung mencapai 10.000 lebih. Daya beli setiap hari mencapai 2000-5000 perhari 

dengan intensitas pengiriman 4 kali dalam satu minggu dengan total biji kelapa yang di kirim 

25.000-40.000. Satu mobil Fuso bisa mengangkut 7000-10.000 per sekali angkut

2. Kemana barang tersebut dipasarkan?

Kelapa dipasarkan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah

3. Berapa harga jual komoditi tsb?

Harga jual kelapa yang dikirimke jawa Rp. 5.700 per biji. Harga beli di petani Rp. 5000-5.200 

per biji. 

4. Berapa biaya pengiriman (jika dijual ke luar daerah)?

Biaya pengiriman Rp. 4000.000-5000.00 per Fuso

5. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan?

Pengiriman ke Jawa hanya untuk perseorangan dengan tujuan pasar yang di Jawa

6. Apakah ada bentuk kemitraan dengan petani?

Ada. Petani mengambil uang kemudian akan di bayar menggunakan kelapa dengan kesepakatan 

cicilan sesuai dengan harga per biji kelapa di pasaran.

7. Apakah Anda memiliki jaringan?

Ada dua jaringan yang digunakan.

a. Jaringan ke petani menggunakan jasa orang/tengkulak yang bertugas mencari kelapa. 

Tengkulak diberikan modal, kemudian dengan modal tersebut mereka membeli kelapa di 

petani. Dari modal tersebut dia mendapatkan pesentase. Ada pun petani yang langsung 

bekerjasama menjual kelapa ke kita dengan sistim ijon.

b. Jaringan pasar luar ke Jawa timur dan Jawa Tengah.

Lampiran 4 : Data Kuisioner
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Kusioner untuk Produsen (Petani)
I. Identitas Responden

Nama    : Nuhriadi

Umur    : 62 Tahun

Alamat    : Otak Dese, Sikur

Pendidikan Terakhir  : SD

Jumlah Anak   : 3 Orang

II. Manajemen Usaha Tani
1. Apa jenis komoditi yang diusahakan?

	Padi, ubi, jagung dan kedelai

2. Berapa luas lahan yang anda garap?

	30 Are

3. Bagaimana bentuk kepemilikan lahan?

	Milik sendiri

4. Berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat (    persiapan lahan, perawatan, dan panen)?

	Persiapan lahan 5 orang laki-laki 

	 15 orang perempuan untuk menanam padi

	Perawatan 2 orang laki-laki dan 10 orang perempuan

	Panen 20 Orang laki-laki dan perempuan

5. Apa saja bentuk perawatan yang dilakukan?

	Pemupukan

	Penyemaian

	Penyemprotan Pestisida (membasmi hama)

6. Apa saja kendala yang dihadapi?

	Kekurangan air

	Keadaan cuaca yang tidak menentu

7. Bagaiman cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?

	Membeli air/ mengalirkan air dari petani yang memiliki persediaan tempat penampungan 
air(waduk)

8. Sumber Modal usaha?

	Modal sendiri

III. Pengelola Pasca Panen dan Pemasaran
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan ? bagaimana bentuk kerjasamanya?

	Tidak ada

2. Apak ah hasil panen langsung dijual ataukah disimpan/ diolah.  Jika diolah dalam bentuk   apa?
	Sebagian hasil panen Disimpan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagian dijual untuk me-

menuhi kebutuhan hidup dan juga untuk biaya pertanian selanjutnya.

3. Kemana hasil panen dipasarkan?
	Hasil panen dijual ke pengepul/ pedagang langsung di sawahBagaimana Sistem pembayaran-
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nya?

	Tunai

4. Apa masukan saudara terkait pemasaran?
	Harga hasil panen (padi) tidak stabil karena tidak ada perusahaan khusus yang disediakan 

pemerintah untuk membeli hasil panen petani secara langsung.

IV. Kebijakan dalam pengembangan produk pertanian
1. Apakah saudara tergabung dalam kelompok tani?

	Tidak 

2. Jika Tidak, bagaiman anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang diu-
sahakan?
	Info pasar didapatkan berdasarkan harga jual dari para petani yang lain

3. Jika iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?
	Tidak tergabung dalam kelompok tani

4. Apakah pernah menerima bantuan dari pemerintah?
	Pernah

I. Jika iya, apa saja bentuknya?

	Bibit subsidi 

II. Apakah saudara pernah mengikuti pelatihan? Apa saja? siapa pelaksananya?

	Tidak pernah

Kusioner untuk Produsen (Petani)

I. Identitas Responden
Nama    : Selamah

Umur    : 54 Tahun

Alamat   : Otak Dese, Sikur

Pendidikan Terakhir  : SD

Jumlah Anak   : 3 Orang

 II. Manajemen Usaha Tani
1.  Apa jenis komoditi yang diusahakan?
• Kedelai
2.  Berapa luas lahan yang anda garap?
• 60 Are
3.  Bagaimana bentuk kepemilikan lahan?
• Milik sendiri dan sewa
4.  Berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat (    persiapan lahan, perawatan, dan panen)?
• Persiapan lahan 10 orang laki-laki 
• Perawatan 4 orang laki-laki 
• Panen 20 Orang laki-laki dan perempuan
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5.  Apa saja bentuk perawatan yang dilakukan?
	Pemupukan

	Penyemaian

	Penyemprotan Pestisida (membasmi hama)

6.  Apa saja kendala yang dihadapi?
	Kekurangan air

	Keadaan cuaca yang tidak menentu

7.  Bagaiman cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?
	Membeli air/ mengalirkan air dari petani yang memiliki persediaan tempat penampungan 

air(waduk)

8.  Sumber Modal usaha?
	Modal sendiri dari hasil panen sebelumnya

III.  Pengelola Pasca Panen dan Pemasaran

1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan ? bagaimana bentuk kerjasamanya?

	Tidak ada

2. Apakah hasil panen langsung dijual ataukah disimpan/ diolah.  Jika diolah dalam bentuk   apa?

	Sebagian hasil panen Disimpan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagian dijual untuk me-
menuhi kebutuhan hidup dan juga untuk biaya pertanian selanjutnya.

3. Kemana hasil panen dipasarkan?

	Hasil panen dijual ke pengepul/ pedagang langsung di sawah

4. Bagaimana Sistem pembayarannya?

	Tunai

5. Apa masukan saudara terkait pemasaran?

	Harga hasil panen (padi) tidak stabil karena tidak ada perusahaan khusus yang disediakan 
pemerintah untuk membeli hasil panen petani secara langsung.

 IV. Kebijakan dalam pengembangan produk pertanian

1. Apakah saudara tergabung dalam kelompok tani?

	Tidak 

2. Jika Tidak, bagaiman anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang 
diusahakan?

3. Info pasar didapatkan berdasarkan dari info pasar terdekat (Pasar Paok Motong) dan harga 
jual dari para petani yang lainnya 

4. Jika iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?

	Tidak tergabung dalam kelompok tani

5. Apakah pernah menerima bantuan dari pemerintah?

	Pernah
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6. Jika iya, apa saja bentuknya?

	Bibit subsidi 

7. Apakah saudara pernah mengikuti pelatihan? Apa saja? siapa pelaksananya?

	Tidak pernah

Kusioner untuk Produsen (Petani)

I. Identitas Responden
Nama    : Rustandi

Umur    : 46 Tahun

Alamat   : Loyok

Pendidikan Terakhir  : SD

Jumlah Anak   : 2 Orang

II. Manajemen Usaha Tani
1.  Apa jenis komoditi yang diusahakan?

	Padi

2.  Berapa luas lahan yang anda garap?

	1 Hektar

3. Bagaimana bentuk kepemilikan lahan?

	Milik sendiri 

4.  Berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat (    persiapan lahan, perawatan, dan panen)?

	Persiapan lahan 10 

	Menanam Padi 30 Orang perempuan

	Perawatan 8 orang laki-laki dan 20 Orang Perempuan

	Panen 35 Orang laki-laki dan perempuan

5.  Apa saja bentuk perawatan yang dilakukan?

	Pemupukan

	Penyemaian

	Penyemprotan Pestisida (membasmi hama)

6.  Apa saja kendala yang dihadapi?

	Kekurangan air

	Keadaan cuaca yang tidak menentu

	Gagal panen akibat serangan hama

	Harga jual hasil panen tidak menentu

7.  Bagaiman cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?

	Membuat waduk tempat penampungan air untuk mencegah terjadinya kekeringan tanaman 
pada saat musim tanam

	Menyiapkan Pestisida yang bagus untuk mencegah terjadinya gagal panen
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	Apabila harga padi menurun ketika sedang panen, maka padi dikeringkan dan disimpan dan 
dijual ketika harga beras naik karena ketika harga beras naik maka harga padi juga naik.

8.  Sumber Modal usaha?

	KUR BRI

 III. Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan ? bagaimana bentuk kerjasamanya?

	Tidak ada

2. Apakah hasil panen langsung dijual ataukah disimpan/ diolah.  Jika diolah dalam bentuk   apa?

	Sebagian hasil panen Disimpan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagian dijual untuk me-
menuhi kebutuhan hidup dan juga untuk biaya pertanian selanjutnya.

3. Kemana hasil panen dipasarkan?

	Hasil panen dijual ke pengepul/ pedagang langsung di sawah

	Kadang-kadang dijual ke heler/ penggiling padi

4. Bagaimana Sistem pembayarannya?

	Tunai

5. Apa masukan saudara terkait pemasaran?

	Harga hasil panen (padi) tidak stabil karena tidak ada perusahaan khusus yang disediakan 
pemerintah untuk membeli hasil panen petani secara langsung.

IV . Kebijakan dalam pengembangan produk pertanian

1. Apakah saudara tergabung dalam kelompok tani?

	Iya

2. Jika Tidak, bagaiman anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang diu-
sahakan?

3. Jika iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?

	Dapat menambah ilmu pengetahuan cara bertani khususnya cara  tanam padi  yang lebih baik 

	Dapat membeli pupuk dan bibit dengan harga yang lebih murah atau dengan harga subsidi 
dari pemerintah

4. Apakah pernah menerima bantuan dari pemerintah?

5. Pernah

6. Jika iya, apa saja bentuknya?

	Bibit subsidi 

	Pupuk subsidi

7. Apakah saudara pernah mengikuti pelatihan? Apa saja? siapa pelaksananya?

	 Pernah
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Kuisioner untuk Produsen (Petani)
I. Identitas Responden

1. Nama   : Suhardi
2. Umur   : 37 tahun
3. Alamat   : Sukamulia Pohgading Timur. Kec. Peringgabaya
4. Pendidikan Terakhir : SMA
5. Jumlah anak  : 3 orang
6. Komoditas   : Cabai

II. Manajemen Usaha Tani
1. Apa Jenis Komoditi yang usahakan?

Cabai, tomat, mentimun, dan kol kembang   
2. Berapa Luas Lahan yang anda garap?    

30 are.
3. Bagaimana Bentuk kepemilikan lahan?  

Milik pribadi 
4. Berap jumlah Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat (persiapan lahan, perawatan dan panen)?

2-5 orang setiap hari untuk persiapan lahan sampai panen. Persiapan lahan menggunaka Tenaha kerja 
laki-laki. Panen menggunakan tenaga perempuan. Rp. 100.000/hari upah tenaga untuk laki-laki, Rp. 
60.000/hari untuk perempuan dari jam 06:30-04:30. Kalua bekerja setengah hari akan dibagi dua dari 
jam 06:30-11:30. Proses persiapan lahan rata-rata selama lima hari.

5. Apa saja Bentuk perawatan yang dilakukan?
Pemberian pupuk kimia, PCO local buatan Asa Green yang di produksi oleh pemuda dan penyiraman. 
Irigasi yang digunakan berupa sumur non-bor dengan biaya sekali penyiraman sebesar Rp. 200.000/
minggu.

6. Apa saja kendala yang dihadapi?
a. Irigasi dimusim kemarau
b. Musim hujan lahan sebagai tempat penumpukan air karena berada di pinggir pantai.
c. Hama kriting, layu daun dan busuk buah
d. Harga di pasar yang tidak menentu
e. Harga obat yang tinggi di pasaran.
f. Tidak adanya PPL yang mengarahkan.

7. Bagaimana cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?
Belajar secara otodidak dan bertanya ke sesame petani

8. Sumber Modal Usaha?
a. Modal pribadi
b. Ijon dengan pengepul

III. Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran:
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Bagaimana bentuk kerjasamanya?

Tidak pernah bekerjasama dengan perusahaan, hanya bekerjasama dengan pengepul saja.
2. Apakah hasil panen langsung di jual ataukah disimpan/diolah. Jika diolah dalam bentuk apa?

Langsung dijual meski murah atau mahal, pada saat murah atau jatuh harga cabai akan di jemur kalua 
jumlahnya sedikit dikarenakan tempat menjemur yang terbatas.

3. Kemana hasil panen dipasarkan?
Cabai akan dijual oleh pengepul ke pasar-pasar tradisional 

4. Bagaimana sistem pembayarannya?
a. Bayar setelah timbang, dan
b. Bayar setelah laku barang

5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?
a. Adanya standar max dan minimum harga dari pemerintah, dan
b. Pemerintah tidak perlu melakukan oprasi pasar ketika harga tinggi

IV. Kebijakan dalam Pengembangan produk Pertanian
1. Apakah Saudara tergabung dalam kelompok Tani?

Tergabung sebagai anggota di kelompok tani, akan tetapi kelompok tani tersebut tidak jelas 
kepengurusan dan fungsinya.

2. Jika Tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang diusahakan?
Informasi didapat dari sesama petani dan pengepul.

3. Jika Iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?
Tidak ada
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4. Apakah pernah meneriman bantuan dari pemerintah?
Ada bantuan yang diberikan ke kelompok tani, tapi ketika bantuan itu diminta harus ditebus setengah 
harga dari pasaran.

5. Jika iya, apa saja bentuknya?
Benih 

6. Apakah saudara pernah mengikuti Pelatihan? Apa saja?Siapa pelaksananya?
Tidak pernah sekali pun. 

Harapan: 
1. Pemerintah turun langsung ke petani ketika ada bantuan supaya mengetahui kondisi petani di baah.
2. Petani mengharapkan diadakanyya pelatihan cara pencampuran obat, pupuk dan cara pengaplikasiannya 

dan petani diajarkan jenis penyakit di cabai dan cara mengatasinya.
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Kuisioner untuk Produsen (Petani)

I. Identitas Responden
1. Nama   : Sahirul
2. Umur   : 52 Tahun
3. Alamat   : Sembalun Timba Gading
4. Pendidikan Terakhir : D3 Biologi
5. Jumlah anak  : 3 Orang

II. Manajemen Usaha Tani
1. Apa Jenis Komoditi yang usahakan? 

Cabai Merah Besar (Bawang Putih, Sayur, dll)  
2. Berapa Luas Lahan yang anda garap? 

30 Are   
3. Bagaimana Bentuk kepemilikan lahan?

Milik Pribadi  
4. Berap jumlah Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat (persiapan lahan, perawatan dan panen)?

Persiapan bedengan 1 hari 20 Orang * Perawatan 5 – 10 Orang * Panen 5 Orang / Hari (Rata 
– rata 25x panen)

5. Apa saja Bentuk perawatan yang dilakukan?
Pemupukan & Penyemprotan

6. Apa saja kendala yang dihadapi?
Busuk Daun, Trip, Mati Muda

7. Bagaimana cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?
Penyemprotan obat kimir

8. Sumber Modal Usaha?
Modal Pribadi

III. Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran:
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Bagaimana bentuk kerjasamanya?

Hanya kadang – kadang (tidak terikat) untuk pemasaran hasil saja
2. Apakah hasil panen langsung di jual ataukah disimpan/diolah. Jika diolah dalam bentuk apa?

Biasanya langsung dijual ke pengepul
3. Kemana hasil panen dipasarkan?

Langsung ke pengepul atau kadang – kadang ke pasar lokal
4. Bagaimana sistem pembayarannya?

Kalau pengepul biasanya dibayar di belakang, atau tergantung kita butuh uangnya kapan, 
bisa sampai 1-2 bulan baru ambil uang di pengepul

5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?
Harapannya ada semacam pengontrol harga di pasar

IV. Kebijakan dalam Pengembangan produk Pertanian
1. Apakah Saudara tergabung dalam kelompok Tani?

Tergabung, tapi tidak terikat
2. Jika Tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang 

diusahakan?
Biasanya teman – teman sesama petani selalu berbagi info harga

3. Jika Iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?
Kelompok tani yang saya ikuti hanya aktif ketika ada bantuan dari pemerintah

4. Apakah pernah meneriman bantuan dari pemerintah?
Beberapa kali pernah ada bantuan dari pemerintah

5. Jika iya, apa saja bentuknya?
Pernah dulu ada bantuan bibit dan pupuk, tapi itu hanya sekedar bantuan sekali saja

6. Apakah saudara pernah mengikuti Pelatihan? Apa saja?Siapa pelaksananya?
Dulu pernah ada pelatihan dari PPL pertanian yang ada disini, tapi lebih kedalam bentuk 
diskusi
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Pada saaa wawancara umur cabai baru 4 Bulan

Buruh laki – laki biasanya untuk persiapan lahan, sedangkan perempuan untuk penanaman

Kadang petani disini Cuma butuh dibimbing soal pemasaran dan harga, kalau untuk ilmu pengolahan lahan 
petani di sembalun sudah bisa secara turun temurun.

 

Kuisioner untuk Produsen (Petani)

I. Identitas Responden
1. Nama   : H. Rustam
2. Umur   : 62 Tahun
3. Alamat   : Sembalun Lawang
4. Pendidikan Terakhir : -
5. Jumlah anak  : 5 Orang

II. Manajemen Usaha Tani
1. Apa Jenis Komoditi yang usahakan? 

Bawang Putih  
2. Berapa Luas Lahan yang anda garap? 

25 Are   
3. Bagaimana Bentuk kepemilikan lahan?

Lahan Keluarga  
4. Berap jumlah Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat (persiapan lahan, perawatan dan panen)?

4 – 5 Orang / Hari (100k Laki – laki / 50k Perempuan)
5. Apa saja Bentuk perawatan yang dilakukan?

Pemukukan tabor selama tanam 4 kali / Penyemprotan obat (BOSKA/SP/UREA/ZA)
6. Apa saja kendala yang dihadapi?

Penyakit bawang putih seperti mati muda, ulat, dll
7. Bagaimana cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?

Penyemprotan obat kimia
8. Sumber Modal Usaha?

Modal Pribadi

III. Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran:
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Bagaimana bentuk kerjasamanya?

Tidak pernah
2. Apakah hasil panen langsung di jual ataukah disimpan/diolah. Jika diolah dalam bentuk apa?

Biasanya langsung dijual ke pengepul dan disisihkan sedikit untuk disimpan dan untuk jadi 
bibit

3. Kemana hasil panen dipasarkan?
Langsung ke pengepul atau ke pasar local

4. Bagaimana sistem pembayarannya?
Biasanya pengepul bayar dibelakang, bisa sampai 1 minggu atau bahkan 1 bulan

5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?
Tidak ada kebijakan dari pemerintah soal harga bawang putih, harapan kedepannya 
pemerintah dapat membantu petani untuk pemasaran dan harga yang stabil

IV. Kebijakan dalam Pengembangan produk Pertanian
1. Apakah Saudara tergabung dalam kelompok Tani?

Tidak, karena tidak cocok dengan prinsip kelompok tani yang ada
2. Jika Tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang 

diusahakan?
Info didapat dari sesama petani atau pengepul

3. Jika Iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?
4. Apakah pernah meneriman bantuan dari pemerintah?

Iya tapi tidak sering
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5. Jika iya, apa saja bentuknya?
Bentuknya hanya berupa pupuk subsidi

6. Apakah saudara pernah mengikuti Pelatihan? Apa saja?Siapa pelaksananya?
Pernah tapi hanya dari pedagang obat

Harga bibit bawang putih 1,5 juta / kwintal. Untuk luas lahan 25 are dibutuhkan kurang lebih 3 kwintal 
bibit yang nantinya akan menghasilkan 4 – 5 Ton pada saat panen.

Kebutuhan pupuk dibagi menjadi dua, pupuk pertama sebanyak 1,5 Kwintal dan 4 Kwintal untuk 
pupuk ke dua. Harga untuk pupuk saja bisa mencapai 1,5 juta

Total biaya dari awal sampai panen kurang lebih 10 juta

Semua anak menjadi petani

Biasanya bisa samapi 15 Ton / Ha (dulu)

Penyemprotan obat harus terus dilakukan dan lebih baik dilakukan pada sore hari

Kuisioner untuk Produsen (Petani)

I. Identitas Responden
1. Nama   : Alan
2. Umur   : 25 tahun
3. Alamat   : Sembalun bumbung
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Jumlah anak  : -

II. Manajemen Usaha Tani
1. Apa Jenis Komoditi yang usahakan?

Kentang  
2. Berapa Luas Lahan yang anda garap? 

7 Petak   
3. Bagaimana Bentuk kepemilikan lahan?

Lahan Pribadi  
4. Berap jumlah Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat (persiapan lahan, perawatan dan panen)?
5. Apa saja Bentuk perawatan yang dilakukan?
6. Apa saja kendala yang dihadapi?
7. Bagaimana cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?
8. Sumber Modal Usaha?

Modal Pribadi

III. Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran:
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Bagaimana bentuk kerjasamanya?

Indofood, kerjasama dalam bentuk bibit dan pemasaran
2. Apakah hasil panen langsung di jual ataukah disimpan/diolah. Jika diolah dalam bentuk apa?

Langsung di ambil oleh perusahaan
3. Kemana hasil panen dipasarkan?

Perusahaan dan Pasar Lokal seperti paok motong dan bertais
4. Bagaimana sistem pembayarannya?

Dibayar setelah panen, tapi belakangan sering terjadi keterlambatan pembayaran dari 
perusahaan

5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?
Mungkin pemerintah dapat membantu untuk membuat aturan terkait harga pasar
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IV. Kebijakan dalam Pengembangan produk Pertanian
1. Apakah Saudara tergabung dalam kelompok Tani?

Iya
2. Jika Tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang 

diusahakan?
3. Jika Iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?

Kelompok tani yang bekerjasama dengan Indofood
4. Apakah pernah meneriman bantuan dari pemerintah?

Tidak pernah
5. Jika iya, apa saja bentuknya?
6. Apakah saudara pernah mengikuti Pelatihan? Apa saja?Siapa pelaksananya?

Jenis kentang yang ditanam ada dua yaitu atlantik dan granola. Bibit biasanya didatangkan dari 
bandung dan Jakarta dengan harga 2-2,5 jt / kwintal.
Jangka waktu untuk panen adalah 3 bulan, tapi ketika harga rendah bisa dibiarkan lebih lama 
sambil menunggu harga tinggi. Begitu juga sebaliknya, kalau harga tinggi bisa kurang dari 3 bulan 
sudah dipanen.
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Kuisioner untuk Produsen (Petani)

I. Identitas Responden
1. Nama   : Amaq Sumar
2. Umur   : 67 
3. Alamat   : Gelogor, Lendang Nangka
4. Pendidikan Terakhir : - 
5. Jumlah anak  : 4 Orang 

II. Manajemen Usaha Tani
1. Apa Jenis Komoditi yang usahakan? 

Padi Jenis IR  
2. Berapa Luas Lahan yang anda garap? 

-+ 25 Are   
3. Bagaimana Bentuk kepemilikan lahan?

Lahan Garapan  
4. Berap jumlah Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat (persiapan lahan, perawatan dan panen)?

8 – 10 Orang (Untuk pencabutan bibit sampai penanaman)
5. Apa saja Bentuk perawatan yang dilakukan?

Pemupukan dan Penyemprotan (Urea, TS)
6. Apa saja kendala yang dihadapi?

Hama Ulat Akar
7. Bagaimana cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?

Disemprot pakai puradan
8. Sumber Modal Usaha?

Modal pribadi (satu kali masa tanam membutuhkan biaya 1,1 jt

III. Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran:
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Bagaimana bentuk kerjasamanya?

Tidak ada
2. Apakah hasil panen langsung di jual ataukah disimpan/diolah. Jika diolah dalam bentuk apa?

Langsung dijual
3. Kemana hasil panen dipasarkan?

Biasanya sudah ada pengepul yang membeli
4. Bagaimana sistem pembayarannya?

Langsung dibayar di depan
5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?

Semoga harga gabah bisa tetap stabil

IV. Kebijakan dalam Pengembangan produk Pertanian
1. Apakah Saudara tergabung dalam kelompok Tani?

Tidak
2. Jika Tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang 

diusahakan?
Dari pengepul dan teman petani

3. Jika Iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?
4. Apakah pernah meneriman bantuan dari pemerintah?

Pernah ada teman-teman yang mendapat batuan dari pemerintah yang disalurkan oleh ppl
5. Jika iya, apa saja bentuknya?

Bantuan berupa benih 
6. Apakah saudara pernah mengikuti Pelatihan? Apa saja?Siapa pelaksananya?

Dulu ppl pernah memberikan semacam penyuluhan

Dalam 25 Are lebih ini rata-rata setiap panennya mendapatkan hasil 1 ton gabah yang biasanya 
langsung dibeli oleh pengepul. Pengepul disini langsung menanggung sendiri biaya panennya 
sehingga petani tinggal menerima bayaran gabahnya.
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Untuk tenaga kerja biasanya dibayar borongan perkelompok sebesar 500rb. Ini dari pencabutan 
bibit sampai penanaman.

Harga gabah sekarang 350rb / kwintal. Ini merupakan harga terendah yang ada. Harga tertinggi 
yang pernah ada 400rb

Pemukukan urea dilakuakn hanya sekali sebanyak 1,5 kwintal yang harganya 370/kwintal.

Harga bibit dipasaran 100 / pack

Bibit yang ditanam sekarang hasil pembibitan sendiri.

Beberapa pengepul biasanya ada yang curang dengan membawa gabah dulu dan bayar dibelakang.

Kuisioner untuk Produsen (Petani)

I. Identitas Responden
1. Nama   : Aq Keman
2. Umur   : 63
3. Alamat   : Punik – Ld Bagek
4. Pendidikan Terakhir : SD
5. Jumlah anak  :  2

II. Manajemen Usaha Tani
1. Apa Jenis Komoditi yang usahakan?   

Padi
2. Berapa Luas Lahan yang anda garap? 

1,80 Ha   
3. Bagaimana Bentuk kepemilikan lahan?

Lahan garapan  
4. Berap jumlah Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat (persiapan lahan, perawatan dan panen)?

20 Orang untuk pencabutan bibit sampai tanam (1-3 hari kerja) biaya borongan 2jt
5. Apa saja Bentuk perawatan yang dilakukan?

1 kali pemupukan (6-8 kwintal TS, Urea)
6. Apa saja kendala yang dihadapi?

Kendala  berupa hama ulat daun dan siput
7. Bagaimana cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?

Penggunaan obat kimia seperti regen
8. Sumber Modal Usaha?

Modal pribadi

III. Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran:
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Bagaimana bentuk kerjasamanya?

Tidak ada
2. Apakah hasil panen langsung di jual ataukah disimpan/diolah. Jika diolah dalam bentuk apa?

Selama ini langsung diambil oleh pengepul
3. Kemana hasil panen dipasarkan?

Langsung diambil oleh pengepul
4. Bagaimana sistem pembayarannya?

Bayar di tempat
5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?

Kalau bisa ada penentuan harga dari pemerintah, karena selama ini kami hanya mengikuti 
harga yang dipatok oleh pengepul

IV. Kebijakan dalam Pengembangan produk Pertanian
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1. Apakah Saudara tergabung dalam kelompok Tani?
Ya tapi hanya untuk menerima bantuan

2. Jika Tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang 
diusahakan?

3. Jika Iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?
Ada bantuan bibit dari pemerintah yang disalurkan oleh ppl

4. Apakah pernah meneriman bantuan dari pemerintah?
Ya,

5. Jika iya, apa saja bentuknya?
Beberapa kali ada bantuan bibit dari pemerintah

6. Apakah saudara pernah mengikuti Pelatihan? Apa saja?Siapa pelaksananya?
Kadang – kadang ketika ada pembagian bibit dari ppl

Biaya dari awal hingga panen kurang lebih 8jt
Hasil dari lahan seluan 1,80 ha bisa mencapai 12-14 ton
Jenis padi yang ditanam sekarang adalah Impari 32 yang baru berumur 2,5 bulan dan dipanen dalam 
waktu 3,5 bulan.
Harga pupuk urea saat ini 250rb/kwintal
PPl hanya memberikan bantuan bibit sedangkan yang lebih dibutuhkan petani adalah bantuan berupa 
pupuk
Bibit yang dibutuuhkan untuk lahan 1,80 ha sekitar 60-70 kg
Harga jual gabah di sawah sekarang 350-400/kw
Harga termurah 300rb dan termahal pernah sampai 400rb / kw

Selain padi pernah juga mencoba menanam kol dan jagung, namun harga paling stabil dipasar adalah 
padi.

Biaya panen ditanggung oleh pengepul
Biasanya dibayar 50rb / kwintal untuk panen

Kuisioner untuk Produsen (Petani)

I. Identitas Responden
1. Nama   : Aq Keman
2. Umur   : 63
3. Alamat   : Punik – Ld Bagek
4. Pendidikan Terakhir : SD
5. Jumlah anak  :  2 

II. Manajemen Usaha Tani
1. Apa Jenis Komoditi yang usahakan? 

Nanas  
2. Berapa Luas Lahan yang anda garap?  

10 Are  
3. Bagaimana Bentuk kepemilikan lahan? 

Pribadi 
4. Berap jumlah Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat (persiapan lahan, perawatan dan panen)?

Selama ini dikerjakan sendiri dengan keluarga, biasanya berdua dengan anak
5. Apa saja Bentuk perawatan yang dilakukan?

Pemupukan sebanyak 3x (ZA/Urea) biasanya 1x pupuk biasanya 1kw
6. Apa saja kendala yang dihadapi?

Hama gayas dan harga yang kadang sangat rendah
7. Bagaimana cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?

Untuk hama gayas kita biarkan saja,, dan untuk harga yang rendah kita tidak bisa apa-apa 
terpaksa dibiarkan dibeli dengan harga rendah walaupun rugi

8. Sumber Modal Usaha?
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Modal Pribadi

III. Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran:
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Bagaimana bentuk kerjasamanya?

Tidak ada
2. Apakah hasil panen langsung di jual ataukah disimpan/diolah. Jika diolah dalam bentuk apa?
3. Kemana hasil panen dipasarkan?

Hanya menunggu pengupul untuk mengambil
4. Bagaimana sistem pembayarannya?

Biasanya langsung dibayar ditempat
5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?

Kalau bisa pemerintah membantu kita untuk pemasaran sehingga harga tidak terlalu jatuh
IV. Kebijakan dalam Pengembangan produk Pertanian

1. Apakah Saudara tergabung dalam kelompok Tani?
Tidak

2. Jika Tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang 
diusahakan?
Hanya dari pengepul dan sesama petani

3. Jika Iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?
4. Apakah pernah meneriman bantuan dari pemerintah?

Tidak pernah
5. Jika iya, apa saja bentuknya?
6. Apakah saudara pernah mengikuti Pelatihan? Apa saja?Siapa pelaksananya?

Tidak pernah

Untuk 10 are dibutuhkan 7000 bibit
Selama ini untuk bibit masih bisa prooduksi sendiri, tapi kalau ingin tanam cepat harus beli. Harga 1000 
bibit bisa sampai 50-60 rb. Ini karena kalau menunggu bibit sendiri harus menunggu tumbuh sampai 7 
bulan.
Untuk jangka waktu panen kurang lebih 1 tahun
Pengpul biasanya datang sesuai kondisi harga. Kalau harga sedang mahal, bisa dibeli sebelum waktu 
panen.
Untuk mempercepat buah pada umur 8-9 bulan diberikan obat perangsang buah. Harga obat 1 botol / 
50 rb. 
Biaya yang dibutuhkan 3-4 dari awal samapai panen
1 are bisa menghasilkan kurang lebih 1000 buah nanas ketika panen
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Kuisioner untuk Produsen (Petani)

I. Identitas Responden
1. Nama   : Asmuni
2. Umur   : 53 Tahun
3. Alamat   : Desa Toya, Kec. Aikmel
4. Pendidikan Terakhir : SMA
5. Jumlah anak  : 5 Orang

II. Manajemen Usaha Tani
1. Apa Jenis Komoditi yang usahakan?  

Jagung jenis Bisi 2
2. Berapa Luas Lahan yang anda garap? 

25 Are  
3. Bagaimana Bentuk kepemilikan lahan? 

Lahan Pribadi 
4. Berap jumlah Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat (persiapan lahan, perawatan dan panen)?

Persiapan lahan dan perawatan dikerjakan sendiri dengan bantuan keluarga, dan untuk 
panen ditanggung oleh pengepul.

5. Apa saja Bentuk perawatan yang dilakukan?
Hanya pemupukan saja sebanyak 3 kali menggunakan Urea, dibutuhkan sekitar 1 kwintal 
urea untuk lahan seluas 25 are. Harga pupuk urea Rp.240.000 / kwintal

6. Apa saja kendala yang dihadapi?
Hanya gangguan hama ulat batang dan harga yang tidak stabil

7. Bagaimana cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?
Biasanya untuk ulat batang disemprot menggunakan obat cap bintang, dan untuk harga 
tidak bisa berbuat apa – apa, hanya bisa terima harga dari pengepul

8. Sumber Modal Usaha?
Modal Pribadi. Biaya total hingga panen kurang lebih Rp.600.000

III. Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran:
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Bagaimana bentuk kerjasamanya?

Tidak ada
2. Apakah hasil panen langsung di jual atau kah disimpan/diolah. Jika diolah dalam bentuk apa?

Langsung dijual dalam kondisi kering. Hasil panen kurang lebih 3 Ton / 25 are. Lebih ntung 
dipanen kering. Harga tidak menentu, dari 100 – 150 ribu / kwintal

3. Kemana hasil panen dipasarkan?
Biasanya ada pengepul datang dan dikirim untuk bahan baku pakan ayam. 

4. Bagaimana sistem pembayarannya?
Bayar langsung

5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?
Kalau bisa harga tetap stabil

IV. Kebijakan dalam Pengembangan produk Pertanian
1. Apakah Saudara tergabung dalam kelompok Tani?

Iya
2. Jika Tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang 

diusahakan?
3. Jika Iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?

Hanya aktif ketika ada bantuan saja, misalnya bantuan bibit padi
4. Apakah pernah meneriman bantuan dari pemerintah?

Iya
5. Jika iya, apa saja bentuknya?

Hanya bantuan bibit padi, itupun hanya beberapa kali
6. Apakah saudara pernah mengikuti Pelatihan? Apa saja? Siapa pelaksananya?

Tidak ada 
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Kuisioner untuk Produsen (Petani)

I. Identitas Responden
1. Nama   : Habibi
2. Umur   : 53
3. Alamat   : Desa Toya, Kec. Aikmel
4. Pendidikan Terakhir : SD
5. Jumlah anak  : 5 Orang

II. Manajemen Usaha Tani
1. Apa Jenis Komoditi yang usahakan? 

Tomat  
2. Berapa Luas Lahan yang anda garap?  

20 Are dan dapat menampung 3000 bibit. Harga bibit Rp.300.000 / 1000 bibit. Lahan 
ini menghasilkan kurang lebih 6 kwintal dalam 12 kali panen.

3. Bagaimana Bentuk kepemilikan lahan?
Lahan Pribadi  

4. Berap jumlah Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat (persiapan lahan, perawatan dan panen)?
Hanya pakai tenaga waktu persiapan lahan,

5. Apa saja Bentuk perawatan yang dilakukan?
Pemupukan di cor 4 kali dengan mpk, 2 kali di pupuk biasa dan penyemprotan 1 kali seminggu

6. Apa saja kendala yang dihadapi?
Harga yang tidak menentu dan hama ulat.

7. Bagaimana cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?
Kalalu harga tidak bisa diatasi karena bergantung kepada pengupul. Kalau hama ulat di 
semprot dengan obat cap bintang dengan harga 180 / botol dan untuk 2 kali semprot. 

8. Sumber Modal Usaha?
Pribadi. Rp. 1.700.000 dari awal sampai panen. Pemanju 3000 batang. Mulsa 1,5 Rol, 630/
roll.

III. Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran:
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Bagaimana bentuk kerjasamanya?

Pernah ada perusahaan obat yang masuk tapi hanya sebatas survei dan pasang spanduk 
produknya saja

2. Apakah hasil panen langsung di jual ataukah disimpan/diolah. Jika diolah dalam bentuk apa?
Langsung dijual ke pengepul dengan Harga mulai dari 1000 / kg sampai 12.000 – 15.0000 / 
kg kalau sedang mahal.

3. Kemana hasil panen dipasarkan?
Langsung dibeli oleh pengepul

4. Bagaimana sistem pembayarannya?
Bayar langsung

5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?
Harga tolong di buat stabil, tidak perlu tinggi, asal tetap dan stabil kami petani bisa untung.

IV. Kebijakan dalam Pengembangan produk Pertanian
1. Apakah Saudara tergabung dalam kelompok Tani?

ya
2. Jika Tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang 

diusahakan?
3. Jika Iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?

Hanya untuk penyuluhan oleh ppl dan kalau ada bantuan bibit
4. Apakah pernah meneriman bantuan dari pemerintah?

ya
5. Jika iya, apa saja bentuknya?

Bibit padi
6. Apakah saudara pernah mengikuti Pelatihan? Apa saja?Siapa pelaksananya?

Tidak, ppl yang ada hanya memberikan info untuk mengatasi penyakit yang ada. Kadang 
diberikan sedikit obat, kalau berhasil nanti petani disuruh beli ke dia.
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Biasanya kami hutang dulu untuk obat – obatan dan pupuk, karena selama ini itu yang memakan 
biaya paling tinggi. Sering kita sudah panen tapi karena harga rendah jadi hutang tidak bisa lunas, 
terpaksa kita minta permakluman untuk hutang lebih lama.
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Kuisioner untuk Produsen (Petani)

I. Identitas Responden
1. Nama   : Usman
2. Umur   : 48 tahun
3. Alamat   : 
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Jumlah anak  : 2 orang
6. Komoditi   : Bawang Merah

II. Manajemen Usaha Tani
1. Apa Jenis Komoditi yang usahakan? 

	Petani bawang merah  
2. Berapa Luas Lahan yang anda garap? 

	Luas lahan 2 ha yang ditanami bawang merah 1 ha   
3. Bagaimana Bentuk kepemilikan lahan? 

	Milik pribadi 
4. Berap jumlah Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat (persiapan lahan, perawatan dan panen)?

	20 orang untuk persiapan lahan 
	15 orang untuk perawatan (perempuan) untuk membersihkan rumput. 2 orang untuk 

penyemprotan.
	Buruh panen dibawa oleh saudagar

5. Apa saja Bentuk perawatan yang dilakukan?
	Irigasi 
	Penyemprotan 
	Pemupukan 
	Penyiangan 

6. Apa saja kendala yang dihadapi?
	Serangan hama berupa ulat
	Harga yang tidak stabil

7. Bagaimana cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?
	Intensitas perawatan dan penyemprotan dinaikkan
	Ketika harga tidak stabil bawang dijual dalam keadaan basah dan saat harga mahal

8. Sumber Modal Usaha?
	Modal pribadi

III. Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran:
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Bagaimana bentuk kerjasamanya?

Tidak ada
2. Apakah hasil panen langsung di jual ataukah disimpan/diolah. Jika diolah dalam bentuk apa?

	Hasil panen di jual dalam keadaan basah ketika harga dan disimpan untuk dikeringkan 
kemudian dijadikan bibit

3. Kemana hasil panen dipasarkan?
	Dijual ke pasar tradisional oleh pembeli

4. Bagaimana sistem pembayarannya?
	Bayar langsung

5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?
	Pemerintah menyediakan gudang penyimpanan (gudang cas) hasil panen dengan 

tujuan ketika harga murah petani bisa menyimpan hasil panen tanpa mengalami 
penyusutan.

	Pemerintah mengurangi intensitas oprasi pasar. Oprasi pasar yang dilakukan oleh 
pemerintah ketika harga komoditi tertentu tinggi justru merugikan petani.

	Mengatur komoditi dari luar masuk. Komoditi luar boleh msuk apabila tidak tersedia 
atau tidak mencukupi.

IV. Kebijakan dalam Pengembangan produk Pertanian
1. Apakah Saudara tergabung dalam kelompok Tani?
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	Ya 
2. Jika Tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang 

diusahakan?
3. Jika Iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?

	Penyaluran bantuan dari pemerintah lebih mudah didapatkan
4. Apakah pernah meneriman bantuan dari pemerintah?

	Pernah 
5. Jika iya, apa saja bentuknya?

	Benih padi
6. Apakah saudara pernah mengikuti Pelatihan? Apa saja?Siapa pelaksananya?

	Tidak pernah

Kuisioner untuk Produsen (Petani)

I. Identitas Responden
1. Nama   : Sabirin
2. Umur   : 58 tahun
3. Alamat   : Pringgabaya
4. Pendidikan Terakhir : STM
5. Jumlah anak  : 5 orang
6. Usaha    : Petani jagung di Pringgabaya

II. Manajemen Usaha Tani
1. Apa Jenis Komoditi yang usahakan? 

Jagung   
2. Berapa Luas Lahan yang anda garap?    

75 are
3. Bagaimana Bentuk kepemilikan lahan? 

Sewa  
4. Berap jumlah Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat (persiapan lahan, perawatan dan panen)?

Persiapan lahan membutuhkan 5 orang
Perawatan 3 orang
Panen dilakukan oleh tengkulak dengan membawa buruh

5. Apa saja Bentuk perawatan yang dilakukan?
Irigasi 
Semprot 
Pupuk 

6. Apa saja kendala yang dihadapi?
Sistim irigasi yang digunakan adalah sumur bor. Kendala yang sering dihadapi adalah kerusakan 
alat atau mesin, apabila kendala tersebut terjadi maka tanaman tidak bisa diari.
Permasalahan yang kedua adalah kelangkaan bahan bakar solar

7. Bagaimana cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?
Tentunya perbaikan alat dengan melakukan patungan dengan petani yang menggunakan 
mesin bor tersebut.
Memesan bahan bakar jauh hari sebelum masuk jadwal penyiraman

8. Sumber Modal Usaha?
Pribadi 

III. Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran:
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Bagaimana bentuk kerjasamanya?

Tidak ada
2. Apakah hasil panen langsung di jual ataukah disimpan/diolah. Jika diolah dalam bentuk apa?

Langsung dijual
3. Kemana hasil panen dipasarkan?

Saudagar dan tengkulak berdasarkan harga.
4. Bagaimana sistem pembayarannya?
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Bayar langsung
5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?

Pemerintah yang membeli hasil panen dengan ketentuan harga yang tidak merugikan petani 
untuk menghentikan permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak.

IV. Kebijakan dalam Pengembangan produk Pertanian
1. Apakah Saudara tergabung dalam kelompok Tani?

tidak
2. Jika Tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang 

diusahakan?
Informasi harga selama ini kami dapatkan dari para tengkulak dan informasi dari sesama 
petani

3. Jika Iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?
Selama bercocok tanam disini kami tidak pernah tergabung dalam sebuah kelompok tani, 
karena lahan yang kami tanami adalah lahan sewaan.

4. Apakah pernah meneriman bantuan dari pemerintah?
Tidak pernah

5. Jika iya, apa saja bentuknya?
6. Apakah saudara pernah mengikuti Pelatihan? Apa saja?Siapa pelaksananya?

Tidak pernah

Kuisioner untuk Produsen (Petani)

I. Identitas Responden
1. Nama   : Mahip
2. Umur   : 45 tahun
3. Alamat   :
4. Pendidikan Terakhir : SMA
5. Jumlah anak  : 3 orang
6. Usaha    : Petani kol/kubis

II. Manajemen Usaha Tani
1. Apa Jenis Komoditi yang usahakan? 

Kol/kubis  
2. Berapa Luas Lahan yang anda garap? 

14 are   
3. Bagaimana Bentuk kepemilikan lahan?

Milik pribadi  
4. Berap jumlah Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat (persiapan lahan, perawatan dan panen)?

Persiapan lahan memburuhkan 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan untuk menanam
Perawatan memburuhkan 4 orang perempuan
Panen dilakukan oleh saudagar dengan membawa buruh

5. Apa saja Bentuk perawatan yang dilakukan?
Irigasi 
Semprot dengan festisida
Pemupukan 
Penyiangan rumput

6. Apa saja kendala yang dihadapi?
Serangan hama ulat

7. Bagaimana cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?
Meningkatkan intensitas penyemprotan dan penambahan dosis setiap kali penyemprotan.

8. Sumber Modal Usaha?
Modal pribadi

III. Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran:
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Bagaimana bentuk kerjasamanya?
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Tidak ada
2. Apakah hasil panen langsung di jual ataukah disimpan/diolah. Jika diolah dalam bentuk apa?

Langsung dijual tidak mungkin disimpan karena mudah terjadi pembusukan
3. Kemana hasil panen dipasarkan?

Hasil panen dipasarkan ke pasar tradisional dan ke sumbawa oleh pedagang/ saudagar
4. Bagaimana sistem pembayarannya?

Bayar langsung
5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?

Pemerintah menyediakan pasar untuk komoditi kol dan sayuran yang lainnya (holtikultura) 
yang tidak bisa ditahan. Ketika harga tidak stabil petani tidak kebingungan menjual barangya.
Adanya standar harga dari pemerintah dengan memberikan informasi harga ke petani.
Menugaskan PPL yang berkompeten dalam bidang pertanian. Yang tejadi di lapangan malah 
petani yang memberikan informasi ke PPL.

IV. Kebijakan dalam Pengembangan produk Pertanian
1. Apakah Saudara tergabung dalam kelompok Tani?

Ya tergabung
2. Jika Tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang 

diusahakan?
3. Jika Iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?

Keuntungannya bisa masuk sebagai kelompok tani saja, karena tidak ada yang bisa didapatkan 
dari kelompok tani. Paling tidak adanya informasi harga.

4. Apakah pernah meneriman bantuan dari pemerintah?
Tidak pernah

5. Jika iya, apa saja bentuknya?
6. Apakah saudara pernah mengikuti Pelatihan? Apa saja?Siapa pelaksananya?

Tidak pernah

Kuisioner untuk Produsen (Petani)

I. Identitas Responden
1. Nama   : Alisahbana
2. Umur   : 34 tahun
3. Alamat   : Labuhan Haji
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Jumlah anak  :2 orang
6. Usaha    : Petani cabai

II. Manajemen Usaha Tani
1. Apa Jenis Komoditi yang usahakan? 

Cabai   
2. Berapa Luas Lahan yang anda garap?    

25 are
3. Bagaimana Bentuk kepemilikan lahan?  

Milik pribadi
4. Berap jumlah Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat (persiapan lahan, perawatan dan panen)?

5 orang untuk persiapan lahan dan perawatan
5. Apa saja Bentuk perawatan yang dilakukan?

Penyiangan 
Penyemprotan 
Pemupukan 

6. Apa saja kendala yang dihadapi?
Kriting 
Busuk buah 
Rontok bunga 
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7. Bagaimana cara saudara mengatasi kendala yang dihadapi?
Untuk busuk buah biasa disemprot menggunakan obat yang berbahan aktif Abamektin seperti 
Demolis
Busuk buah disemprot menggunakan fungsida seperti Cabrio, Raksamak dan Bion M

8. Sumber Modal Usaha?
Moldal sendiri

III. Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran:
1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Bagaimana bentuk kerjasamanya?

Tidak ada
2. Apakah hasil panen langsung di jual ataukah disimpan/diolah. Jika diolah dalam bentuk apa?

Langsung dijual
3. Kemana hasil panen dipasarkan?

Dijual ke pasar tradisional
4. Bagaimana sistem pembayarannya?

Cabai dibayar setelah saudagar pulang dari pasar
5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?

Pemerintah harus membeli dan mampu membeli hasil panen petani diatas harga beli para 
saudagar/tengkulak

IV. Kebijakan dalam Pengembangan produk Pertanian
1. Apakah Saudara tergabung dalam kelompok Tani?

Tidak 
2. Jika Tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang 

diusahakan?
Informasi harga didapatkan dari saudagar yang datang membeli

3. Jika Iya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?

4. Apakah pernah meneriman bantuan dari pemerintah?

5. Jika iya, apa saja bentuknya?
Tidak ada bantuntuan

6. Apakah saudara pernah mengikuti Pelatihan? Apa saja?Siapa pelaksananya?
Tidak pernah
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Kuisioner Untuk Produsen/Petani

I. Identitas Responden

Nama  : Amaq Raifan

Umur   : 28 Tahun

Alamat   : Desa Sembalun Lawang

Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Jumlah Anak  : 2

II. Manajemen Usaha Tani

1. Jenis komoditi yang diusahakan

- Bawang Putih, Bawang Merah, Cabai, Seledri

2. Luas lahan garapan

- 10 are

3. Bentuk kepemilikan lahan

- Milik Pribadi

4. Tenaga kerja yang terlibat

- Sendiri/bersama istri

5. Bentuk perawatan yang dilakukan

- Seperti biasa

6. Kendala yang dihadapi : (permasalahan harga pupuk dan obat-obatan/secara umum tidak ada)

7. Cara mengatasi kendala yang dihadapi

- Membeli secara eceran atau sedikit sesuai kebutuhan

8. Sumber modal usaha

- Menggunakan modal sendiri

III. Pengolahan Pasca Panen Dan Pemasaran

1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Jika ada bagaimana bentuk kerjasamanya?

- Sebelum Covid-19 ada perusahaan yang mengambil namun, saat ini tidak ada. Adapun bentuk 
kerjasamanya adalah perusahaan memberikan bibit bawang putih 1 kuintal plus 1 mulsa dengan 
perjanjian nanti dikembalikan dalam bentuk bibit bawang putih sebesar 1 ½ kuintal.

2. Apakah hasil panen langsung dijual ataukah disimpan/diolah.

- Hasil panen tidak diolah melainkan disimpan sebagian menjadi bibit dan sebagian lagi dijual ke 
pengepul

3. Kemana hasil panen dipasarkan/dijual?

- Hasil panen dijual langsung ke saudagar/pengepul. Harga di sawah lebih murah dibandingkan dengan 
saudagar/pengepul yang datang ke rumah petani

4. Bagaimana sistem pembayarannya?

- Dibayar dengan tempo (seminggu sekali)
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5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?

- Sudah merasa nyaman dengan sistem yang ada tapi lebih berharap hasil panen dapat dijual ke bos 
secara langsung

IV. Kebijakan Dalam Pengembangan Produk Pertanian

1. Apakah saudara tergabung dalam kelompok tani?

- Tergabung dalam kelompok tani jika ada pembagian bibit namun, secara khusus tidak masuk kelompok 
tani

2. Jika tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang diusahakan?

- Kalau informasi harga biasanya diperoleh melalui saudagar/pengepul sedangkan untuk permasalahan 
komoditi biasanya bertanya kepada petani lainnya yang sekiranya memiliki permasalahan yang sama

3. Jika ya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani? (-)

4. Apakah anda menerima bantuan dari pemerintah? (-)

5. Jika ya, apa saja bentuknya? (-)

6. Apakah saudara pernah mengikuti pelatihan? Apa saja? Siapa pelaksananya? (-)

Kuisioner Untuk Produsen/Petani

I. Identitas Responden

Nama   : Haji Sahman

Umur   : 55 Tahun

Alamat   : Desa Sembalun Lawang

Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD)

Jumlah Anak  : 4

II. Manajemen Usaha Tani

1. Jenis komoditi yang diusahakan 

- Bawang Putih, Bawang Merah, Cabai

2. Luas lahan garapan

- 13 are

3. Bentuk kepemilikan lahan

- Milik Pribadi

4. Tenaga kerja yang terlibat

- Sendiri dibantu dengan 5 orang buruh ketika panen

5. Bentuk perawatan yang dilakukan

- Seperti perawatan pertanian pada umumnya

6. Kendala yang dihadapi

- Harga pupuk dan obat-obatan yang mahal
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- Ongkos buruh yang mahal : Rp50.000 (perempuan) dan Rp100.000 (laki-laki)

7. Cara mengatasi kendala yang dihadapi

- Membeli secara eceran atau sedikit sesuai kebutuhan

8. Sumber modal usaha

- Menggunakan modal sendiri

III. Pengolahan Pasca Panen Dan Pemasaran

1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Jika ada bagaimana bentuk kerjasamanya?

- Tidak ada kerjasama

2. Apakah hasil panen langsung dijual ataukah disimpan/diolah.

- Dijual ke saudagar dengan harga yang murah serta disimpan sebagian sesuai dengan kebutuhan

3. Kemana hasil panen dipasarkan/dijual?

4. Hasil panen dijual langsung ke saudagar/pengepul. 

5. Bagaimana sistem pembayarannya?

- Dibayar dengan tempo (seminggu sekali)

6. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?

- Langsung ke bos besar

IV. Kebijakan Dalam Pengembangan Produk Pertanian

1. Apakah saudara tergabung dalam kelompok tani?

- Tidak masuk kelompok tani

2. Jika tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang diusahakan?

- Dari sesama petani

3. Jika ya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani? (-)

4. Apakah anda menerima bantuan dari pemerintah?

- Ya

5. Jika ya, apa saja bentuknya?

- Selama menjadi petani hanya pada tahun 2019 mendapatkan bantuan berupa bibit bawang putih 1 
kuintal

6. Apakah saudara pernah mengikuti pelatihan? Apa saja? Siapa pelaksananya? (-)
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Kuisioner Untuk Produsen/Petani

I. Identitas Responden

Nama   : H.M. Kartip

Umur   : 51 Tahun

Alamat   : Desa Sembalun Bumbung

Pendidikan Terakhir : Strata 1 Hukum

Jumlah Anak  : 1

II. Manajemen Usaha Tani

1. Jenis komoditi yang diusahakan 

- Bawang Putih, Bawang Merah, dan semua jenis sayuran

2. Luas lahan garapan

- 2 Hektar

3. Bentuk kepemilikan lahan

- Milik Pribadi

4. Tenaga kerja yang terlibat

- 15 pekerja aktif dan tenaga harian lepas 50 

5. Bentuk perawatan yang dilakukan

- Seperti perawatan pertanian pada umumnya

6. Kendala yang dihadapi

- Harga pupuk dan obat-obatan yang mahal

7. Cara mengatasi kendala yang dihadapi

- Melakukan efesiensi dengan cara mengurangi dosis

8. Sumber modal usaha

- Pinjaman Bank

III. Pengolahan Pasca Panen Dan Pemasaran

1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Jika ada bagaimana bentuk kerjasamanya?

- Untuk komoditi bawang putih kerjasama dengan HKTI

2. Apakah hasil panen langsung dijual ataukah disimpan/diolah.

- Untuk bawang putih semua diambil HKTI sedangkan untuk komoditi sayuran dijual ke saudagar

3. Kemana hasil panen dipasarkan/dijual?

- Bawang Putih diambil semua oleh HKTI melalui Program “Tunas HKTI” dan untuk sayuran lainnya 
dijual ke saudagar/pengepul

4. Bagaimana sistem pembayarannya?

- Untuk bawang putih yang ditanam 50 are mendapatkan modal Rp50 juta diakses melalui Bank NTB 
Syariah. Modal tersebut digunakan untuk pembiayaan dari mulai pengolahan hingga panen, kemudian 
setelah panen dihitung dengan harga bawang putih saat itu. Apabila ada kelebihan maka HKTI 
membayar kekurangannya secara cash atau tunai. Untuk komoditi sayuran lainnya biasanya dibayar 
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saudagar dengan cash tempo (seminggu)

5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?

- Untuk komoditi sayuran selain bawang putih berharap ada jaminan kepastian harga

IV. Kebijakan Dalam Pengembangan Produk Pertanian

1. Apakah saudara tergabung dalam kelompok tani?

- Tergabung dalam Kelompok Tani “Orong Brabas” (Ketua)

2. Jika tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang diusahakan?

3. Jika ya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani?

- Fokus bantuan

- Menopang keseharian

- Penyuluhan

4. Apakah anda menerima bantuan dari pemerintah?

- Ya

5. Jika ya, apa saja bentuknya?

- Traktor dan mesin pompa

6. Apakah saudara pernah mengikuti pelatihan? Apa saja? Siapa pelaksananya?

- Sering

- Tata cara budidaya pertanian terutama komoditi Bawang Putih

- Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur

Kuisioner Untuk Produsen/Petani

I. Identitas Responden

Nama   : Amaq Suhar

Umur   : 70 Tahun

Alamat   : Desa Sembalun Lawang

Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD)

Jumlah Anak  : 5

II. Manajemen Usaha Tani

1. Jenis komoditi yang diusahakan 

- Bawang Putih, Bawang Merah

2. Luas lahan garapan

- 10 are

3. Bentuk kepemilikan lahan
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- Milik Pribadi

4. Tenaga kerja yang terlibat

- Sendiri atau terkadang dibantu oleh anak

5. Bentuk perawatan yang dilakukan

- Seperti perawatan pertanian pada umumnya

6. Kendala yang dihadapi

- Harga pupuk dan obat-obatan 

7. Cara mengatasi kendala yang dihadapi

- Membeli secara eceran atau sedikit sesuai kebutuhan

8. Sumber modal usaha

- Menggunakan modal sendiri

III. Pengolahan Pasca Panen Dan Pemasaran

1. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan? Jika ada bagaimana bentuk kerjasamanya?

- Tidak ada kerjasama

2. Apakah hasil panen langsung dijual ataukah disimpan/diolah.

- Dijual mentah

3. Kemana hasil panen dipasarkan/dijual?

Dijual ke saudagar dan sebagian dijadikan bibit

4. Bagaimana sistem pembayarannya?

- Dibayar dengan tempo (seminggu sekali)

5. Apa masukan saudara terkait dengan pemasaran?

- Tidak ada tapi berharap langsung dibeli oleh bos besar

IV. Kebijakan Dalam Pengembangan Produk Pertanian

1. Apakah saudara tergabung dalam kelompok tani?

- Tidak masuk kelompok tani

2. Jika tidak, bagaimana anda memperoleh pengetahuan dan info pasar terkait komoditi yang diusahakan?

- Dari sesama petani dan info harga dari saudagar

3. Jika ya, apa keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani? (-)

4. Apakah anda menerima bantuan dari pemerintah?

- Tidak 

5. Jika ya, apa saja bentuknya?

6. Apakah saudara pernah mengikuti pelatihan? Apa saja? Siapa pelaksananya? (-)
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KEGIATAN  : Focus Group Discussion Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah
    Kabupten Lombok Timur
WAKTU  : Kamis, 13 Agustus 2020, Pukul 09.00 - Selesai
TEMPAT  : Lesehan Timbe Canging Masbagik

Moderator

Direktur LRC

Ass.wr.wb terimakasih telah meluangkan waktu alhamdulillah 
kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa 
menghadiri kegiatan  diskusi kita hari ini. kegiatan ini merupakan 
bagian dari penelitian yang dikerjakan oleh teman- teman LRC. 
Seperti apa nanti kegiatannya akan disempaikan oleh pak direktur 
dalam hal yang banyak, terimakasih juga kepada pak Nonong dan Pak 
Joko yang jauh-jauh dari mataram untuk mengikuti kegiatan kita hari 
ini dan juga teman- teman LRC yang mempersiapkan semua kegiatan 
pada hari ini. Kegiatan kita adalah yang pertama sambutan yang akan 
disampaikan oleh direktur LRC dan selanjutnya nanti ada penggalian 
data melalui diskusi–diskusi kelompok. Untuk mempersingkat waktu 
kami persilahkan kepada Bapak Herman selaku direktur LRC untuk 
memberikan sambutan. Kepada beliau dipersilahkan.

Ass.Wr.Wb selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua 
dan Alhamdulillah kepada tuhan yang maha kuasa karena kita 
diberikan kesehatan untuk mengikuti diskusi mengenai produk 
unggugalan di kabupaten Lombok timur.  Shalat dan salam kita 
haturkan kepda junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah 
membawa kita dari jalan yang gelap menuju jaln yang terang- 
benderang. Terimakasih saya sampaikan atas nama LRC kepada 
Pak Jojo dan Pak Nonong yang telah jauh-jauh dating dari mataram 
untuk mengikuti kegiatan diskusi kita pada hari ini dan juga Bapak/ 
Ibu  peserta untuk mengikuti kegiatan FGD pada hari ini dan juga 
rekan-rekan LRC yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan 
acara ini agar bisa berjalan dengan lancer.

Jadi bapak/ Ibu sekalian maksud dari kegiatan ini seperti 
katannya ibu moderator tadi bahwa ini adalah sebuah penelitian 
dengan maksud untuk menginventaris atau mendata produk 
unggulan terutama disektor pertanian yang ada dikabupaten Lombok 
timur. Karena bagi kami produk unggulan itu adalah menggambarkan 
kemampuan daerah. Kemampuan secara mandiri untuk membiayai 
segala bentuk pembangunan daerah. Produk unggulan daerah 
itu harus memiliki ciri khas dan nilai tambah dari produk yg lain. 
Produk unggulan bisa memberikan lapangan kerja dan harus ramah 
lingkungan tidak berdampak negative  baik terhadap lingkungan dan 
alam yang bisa menyulitkan masyarakat.  Kegiatan ini kami harapkan 
bisa  menggali produk unggulan di lotim, karena seperti yang kita 
ketahui ada produk unggulan tapi bukan merupakan prioritas sepert 
cabai dan tomat. Akan tetapi ada ada juga pada sisi produksinya 
merupakan prioritas seperti bawang putih. Pada kegiatan ini kami 
mengharapkan kita bisa menggali informasi bagaiman teknik  atau 
cara budidaya sesuai dengan yang diharapkan untuk menjadi produk 
unggulan tidak hanya pada posisi produksi saja akan tetapi pada 
peningkatan nilai ke depan nanti. 

Lampiran 5. Hasil FGD 1
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Tujuan dari acara ini adalah bagaimana nanti pemasaran yang 
bisa kita kembangkan sehingga nanti disatu sisi petani sejahtera 
dan pengsaha juga sejahtera, itulah yang kami harapkan nanti 
kepada Bapak/ Ibu sekalian agar memberikan masukan untuk 
kita diskusikan bersama dengan para ahli kita yang dating dari 
UNRAM. Kami juga mengharapkan pada diskusi kita hari ini untuk 
membangun kebersamaan terkait dengan kendala-kendala yang 
dihadapi baik dari petani maupun pengusaha yang selama ini 
tidak bisa disampaikan kepada pemerintah terutama kepada dinas 
pertanian. Mungkin hanya ini sambutan yang bisa saya sampaikan 
atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Terimakasih banyak kami sampaikan kepada Bapak` Suherman 
atas sambutannya . Baiklah sebelum kita memulai diskusi Out put 
dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan berbagai informasi  
dari Bapak / Ibu terkait Informasi  mengenai usahatani, pengelolaan 
lahannya sampai berproduksi dan kemudian bagaimana pasca 
panennya seperti apa karena ini merupakan bagian dari diskusi 
yang sangat kami harapkan terkait juga mengenai kendala- kendala 
apa saja yang dihadapi. Disisi pengusaha atau pedagang kami ingin 
mengetahui sejauh mana rantai pemasaran yang ada, apakah dari 
petani langsung ke pengepul atau langsung ke konsumen seperti 
apa nanti kami akan coba gali dengan diskusi kelompok dan ini akan 
menjadi informasi yang sangat penting kita memperkaya kajian 
atau penelitian teman-teman yang ada di LRC untuk memberiakn 
rekomendasi kepada pemerintah daerah seperti apa sebenarnya 
cara yang paling tepat  agar teman-teman di petani juga tersenyum 
begitu juga teman-teman di konsumen tidak mengeluh mengatakan 
bahwa mahal sekali harga barang dan juga dari pemerintah daerah 
bisa mendapatkan hasil dari komoditi pertanian karena pertanian 
di Lombok Timur paling banyak nyumbang ke pembangunan  
dikabupaten  Lombok timur. Tapi pada kenyataannya dilapangan 
petani kita belum mendapatkan manfaat yang besar  dari usaha 
pertanian itu. Adapun  alur dan proses dari diskusi kita hari ini 
pertama adalah: 

 1. Perkenalan dan pembagian kelompok.

2. Diskusi kecil di dalam kelompok 

3. Presentasi kelompok

4. Masukan tim ahli

    Pada perkenalan kelompok saya minta untuk satu-satu 
sebutkan nama Bapak/ Ibu peserta sudah ada kode-kode tersendiri 
ada kotak, segitiga, dan ada juga yang lingkaran. Nanti setelah 
perkenalan diharapkan untuk langsung berkelompok sesui dengan 
lambang yang ada di papan nama. 

Pada kegiatan kelompok kecil akan dipandu oleh Fasilitator 
yang sudah teman-teman LRC siapkan.

Moderator
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Pada kelompok kecil teman-teman petani akan berbicara 
tentang bagaiman usaha tani ini dikelola selama ini , apakah sudah 
membentuk kemitraan atau kerja sama ataukah ada bantuan 
pemerintah nanti itu juga bisa digali , kemudian bagaimana pasca 
panennya apakah langsung dijual atau diolah dulu kemudian juga 
kendala apa yang dihadapi biar lebih bagus hasil pertanian. Kemudian 
untuk kelompok tiga dan empat jika mungkin bisa kita bentuk jadi 
empat kelompok nantinya tapi kalau tidak mungkin cukup dua 
saja. Nanti pada kelompok tidak dan empat terdiri dari pengusaha 
atau bedagang, pegolah dan usaha pembibitan. Kelompok tiga 
dan empat akan berbicara bagaimana sih system pembelian 
kepada petani  apakah ada system bayar tunda atau cash pada 
saat langsung melakukan pembayaran kepada petani saat panen 
atau rantai pemasarannya langsung dari pedagang ke pedagang 
besar atau pengusaha langsung ke petani konsumen atau ada pasar 
yang dituju atau pa saja kendala yang dihadapi. Apa saja harapan 
kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki system pemasaran 
di Kabupaten Lombok Timur.  Pada kelomopk kecil juga disepakati 
siapa yang akan mewakili masing-masing kelompok dan mungkin 
ada tambahan, masukan dan saran dari masing-masing kelompok. 
Terakhir ada masukan dari tim ahli bagaimana sebenarnya proses 
teori dan kenyataan karena mungkin ada teori dan kenyataan yang 
sudah dilakukan pada kegiatan diskusi.

Baiklah kita langsung ke acara perkenalan, mulai dari saya 
sendiri nama saya Bq. Titis Yulianty saya sebagai moderator 
sekaligus fasilitator pada diskusi kita hari ini, terima kasih, saya 
Suherman dari selong Co Fasilitator, saya L. Fathurrahman dari 
Montong Baan Selatan(pengusah Tomat), L. Suhirman dari Montong 
Baan Selatan(Petani Jagung), saya Edi Sebagai Fasilitator, saya Heri 
Sebagi Fasilitator juga, M. Yusup Dari kelompok tani barokah jaya 
(petani cabai/ Lendang Nangka), Mahli dari lendang nangka Utara / 
Pengusaha Nanas, idham dari Lendang Nangka/ usaha pembibitan, 
Herman/ petani Padi, Azin sebagai Fasilitator, Kartini sebagai Fasilitaor, 
I. Rezi/ petani Nanas dari Gawah Malang, Pak Joko Dosen di Fakultas 
pertanian UNRAM/ Tim Ahli, Pak Nonong  di Fakultas Pertanian 
UNRAM, Maharani Fasilitator, Sarniati dari rarang/ Notulensi. 

Baiklah kita langsung ke pembagian kelompok.

Silahkan teman-teman kelompok menentukan perwakilan 
kelompok samping – masing. Perwakilan kelompok bisa mnjelaskan 
kendala maupun harapkan yang diinginkan kepada pemerintah 
daerah agar bisa mewakili harapan- harapan dari teman kelompok 
masing- masing.

Singkat saja saya akan cerita tentang hasil diskusi saya. Kendala- 
kendala kita dipertanian Lombok Timur ini adalah pertama adalah:
1. Pemasaran.  Pemasaran kita dipertanian ini adalah kita harus 

pandai-pandai mencari pemasaran itu sendiri. Kalau petani itu 
pandai memasarkan hasil pertaniannya maka hasilnya akan ber-
manfaat, akan tetapi kalau kita tidak bisa mencari pemasaran 
sendiri maka kita kan diolok-olok atau harga hasil pertanian kita 

M. Yusuf/
Petani Cabai
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akan dibayar dengan harga yang tidak sewajarnya. 
Contohnya: jika harga tomat dipasar Rp. 10.000 Maka 

pengusaha akan membelil diatas Rp. 5.000 itupun dianggap sudah 
mahal sekali.

2. Permodala. Dalam keadaan seperti sekarang ini permodalan 
kita sebagai petani sangatlah lemah belum kita sewalahan dan 
lain sebagainnya. Kadang-kadang ada petani yang  yang tidak 
mempunyai lahan sendiri sehingga lahan pun disewa. Kalau 
didaerah saya(Kotaraja) kita sewa lahan Rp. 15.000.000/ tahun 
dan paling murah ½ Hektar kami sewa Rp. 7.000.000. adapun 
jumlah tanaman yang kita tanam kalau tanaman cabai besar 
untuk lahan ½ hektar berjumlah 8.000 atau sekitar 9.000 pokok. 
Adapun kalau untuk lahan 1 hektar dengan bedengan besar 
bisa kita tanam cabai besar sekitar 25.000 pokok . adapun satu 
pokok untuk produksi atau pertumbuhannya bagus bisa meng-
hasilkan 1 kg cabai besar , sehingga untuk lahan 1 hektar bisa 
menghasilkan 25 ton dan minimal kita harus cari harga minimal 
Rp. 10.000 baru kita akan dapat untung bagus, Akan tetapi 
kalau harganya dibawah sepuluh ribu maka modal saja susah 
kembali. 

Harapan kami dari kelompok tani sangat mengharapkan 
pemasaran yang baik dan bantuan modal dari pemerintah daerah. 
Seperti bantuan modal sejenis pinjaman lunak dari pemerintah 
dengan bunga yang rendah dan jika petani gagal pane nada toleransi 
unttuk melunasi pinjaman tersebut minimal kita hanya diharuskan 
bayar bunganya saja dan pokoknya setelah panen selanjutnya 
berhasil . pertanian itu tidak bisa bayar kredit dan kami biasanya 
bayar setelah panen minimal 6 bulan sekali. 

Pengalaman saya selama sekitar 10 tahun menjadi petani 
tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah sepeser pun. 
Kadang- kadang meskipun ada bantuan yang diberikan pemerintah 
salah sasaran seperti masyarakat yang tidak menanam yang dikasih 
bantuan dalam bentuk mulsa, pupuk dan lain sebagainnya hal 
tersebut terjadi karena tergantung kedekatan dengan PL. kalau kita 
dekat dengan PL maka secara otomatis mka kita akan diberikan 
bantuan dari pemerintah akan tetapi kalau kita tidak dekat maka kita 
kan membeli bantuan tersebut kepada masyarakat yang mendapat 
bantuan itu dengan harga yang lebih murah. 

Terimakasih banyak kepada Bapak Yusup, beliau sendiri adalah 
petani cabai. Silahkan dari kelompok yang lain kami persilahkan.

Asasalamualaikum. Wr.wb saya Inaq Rezi  petani Nanas, proses 
tanam nanas itu lumayan sangat sulit sekali mulai dari proses 
menanam, pemupukan,  panen dan lain sebagainya . adapun hasil 
yang didapatkan sangat minim sekali dibandingkan dengan proses 
dan biaya yang dihabiskan. 

Paling cepat kita panen satu satu kali dalam 18 bulan dan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari- hari sebelum panen kami khususnya 

Moderator

Inaq Rezi/
Petani Nanas
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dari gawah malang desa  lendang nangka kebanyakan memenuhi 
kebutuhan hidup sehari- hari dari usaha jual beli ubi kayu dan pisang. 
Sitem pembibitan nanas kita tunggu satu tahun pasca penen dan 
anak dari pohon nanas sebelumnya yang kita tanam ulang. Adapun 
pupuk yang kita gunakan untuk tanaman nanas adalah pupuk Urea 
dan ZA. Kami petani nanas biasanya melakukan pemupukan 2 kali 
dalam satu kali panen. Pupuk yang digunakan untuk lahan satu hektar 
biasanya 5-6  Kwintal/ 1 hektar lahan. Adapun cara pemupukannnya 
adalah pada pemupukan pertama di taruhkan pupuk Urea atau ZA 
pada setiap pohon nanas dan pada pemupukan kedua di taruhkan di 
setiap bedengan pohon nanas secara merata. 

Sistem jual-beli nanas yang kami lakukan adalah sistem jual 
borongan dilahan langsung dan buruh ditanggung langsung oleh 
pembeli. Sistem bayar juga dilakukan secara tunai. 

Harapan kami kepada pemerintah adalah bantuan bibit, pupuk, 
modal dan pemasaran yang lebih baik agar pendapatan  tidak terlalu 
minim dari besarnya modal yang dikeluarkan. Misalnya untuk lahan 
20 are kita cuman jual Rp. 5.000.000 sekali dalam 18 bulan dengan 
modal Rp. 3.000.000. sehingga pendapatan tidak sesuai dengan 
lama panen maupun besarnya modal yang dikeluarkan. 

Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya, 
saya ucapkan banyak terimakasih. 

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Terimakasih kepada Inak Rezi. Saya mungkin bisa menambahkan 
sedikit maksud inak Rezi tadi mengenai bantuan bibit adalah bantuan 
bibit nanas yang lebih unggul karena seperti kita ketahui sekarang ini 
beraneka ragam bibit yang sangat bagus.

Silahkan untuk kelompok terakhir untuk mempersentasikan 
hasil diskusi kelompoknya.

Baiklah saya mewakili kelompok terakhir, dari hasil diskusi 
yang kami lakukan kalau dari pengusaha cabai untuk pembibitan 
system jual belinya biasanya langsung kepetani atau kadang bisa 
juga ke pengepul.  Pengalam dulu pernah kerjasam dengan PT bisi 
, akan tetapi lebih banyak biaya produksinya dibanding hasilnya. 
Adapun untuk pengusaha nanas system jual belinya secara borongan 
mengenai harga tergantung kesepakatan antara petani dan pembeli/ 
pengusaha kemudian dijual langsung ke pasar Beretais Lombok Barat. 
Biasanya harga nanas Rp. 10.000/ biji dengan kualitas ada yang besar 
dan kecil. Kendala yang dihadapi pengusaha nanas adalah ketika 
musim mangga dan semangka harga nanas turun disebabkan karena 
pengepul lebih tertarik membeli semangka/ mangga dibandingkan 
dengan nanas karena untung yang didapatkan jauh lebih banyak. 
Adapun untuk pengolahan berpengaruh ketika harga bahan dasar 
naik, karena system pemasarannya system bayar tunda. Contohnya 
ketika harga tomat, nanas dan juga harga tepung maupun gula  naik 
tidak mungkin serta merta hasil olahan barang tersebut langsung 

Moderator
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dinaikkan. Biasanaya perbualan kami bisa mengolah nanas sekitar 1 
kwintal/ kelompok. 

Harapan kami kepada pemerintah adalahpemerintah bisa 
menyediakan outlet atau tempat penampungan hasil olahan yang 
sudah kami produksi dalam satu tempat, Agar harganya bisa stabil. 
Adapun kami dari pengusaha pembibitan mengharapkan adanya 
pembinaan mengenai olahan tanah, tatacara pembibitan yang 
lebih baik dalam arti kata agar ada kepedulian pemerintah pada 
pengusaha pembibitan pada khususnya dan pengusaha yang lainnya 
pada umumnya. Adapun saya juga (pak mahli), kami mengharapkan 
bantuan bibit Nanas yang lebih bagus/ unggul.  

Terimakasih kepada semua teman-teman kelompok yang 
sudah menyampaikan semua saran harapan dan keluh kesahnya 
pada bidang pertannian maupun bidang usaha yang berbeda-beda. 
Selanjutnya kami mohon kepada Pak Nonong dan Pak Joko untuk 
meyampaikan informasi atau masukan terkait dengan budidaya 
maupun pemasaran hasil pertanian.

Assalamu’ alaikum Wr. Wb sebelumnya saya mohon maaf 
karena sebenarnya pengetahuan saya lebih kepada aspek teknis. 
Pada diskusi kita hari ini banyak disinggung mengenai pemasaran 
karena mengenai pemasaran banyak hal yang harus kita lakukan.  
Contohnya usaha pemasaran ke hotel agar ada peningkatan nilai atau 
harga yang lebih tinggi akan tetapi hotel memiliki spek atau kualitas 
barang yang lebih bagus, misalnya nanas ukurannya harus lebih besar 
dan cabai kualitasnya harus lebih bagus. Ada dua kemungkinan yang 
bisa ditempuh yakni  kebijakan seperti hotel itu harus  ngambil 10% 
atau 20% apa pun bentuknya ini harus ada keterpihakan terhadap 
kebijakan dalam bentuk kepedulian manajemen terhadap hasil 
pertanian masyarakat. Kemudian secara teknis memang  varitas 
peminta suplay dari bibit/ benih kadang menjadi masalah kalau 
kita sudah tergantung pada satu varitas biasanya sekali tanam tidak 
bisa tanam lagi kalau tanam lagi biasanya berubah. Seperti jagung 
hibrida sekali tanam tidak bisa tanam lagi artinya apa? nanti begitu 
petani memerlukan dalam jumlah besar akan dipermainkan oleh 
pihak yang mengakomodir benih. Ini memang agak susah diatasi. 
Oleh karena itu, pemerintah juga harus menyuplay benih- benih 
terutama benih jagung. Seperti benih jagung local bisa ditanam 
ulang, nanti kalau sudah panen bisa diseleksi benih yang bagus 
kemudian disimpan untuk ditanam ulang. Saya mendengar laporan 
bahwa petani tidak pernah mendapatkan bimbingan teknis secara 
langsung dari pemerintah bagian lapangan, ini memang sangat miris 
juga. 

Secara garis besar teknologi untuk pertanian itu tidak hanya 
untuk tanaman hortikultura saja akan tetapi semua jenis tanaman. 

Bapak/ Ibu sekalian cara memupuk tanaman sebaiknya  
dilakukan dengan disemprot agar pupuk langsung diserap oleh 
tanaman. Pupuk yang lewat tanah dan yang dikasih langsung 

Moderator

Joko Priyono/
Tim Ahli



79Kajian Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Di Kabupaten Lombok Timur

Bappeda Kabupaten Lombok Timur - Lombok Research Center

ketanaman lebih baik yang disemprot/ disuapi langsung terutama 
pada tanaman bawang, pepaya dan tebu. Dari dinas belum ada 
kepedulian dari prodak lokal, terutama bantuan dalam bentuk 
pestisida. Oleh karena itu,  Sebelum hama datang ditaruh dulu apa 
yang tidak disuka seperti kita taruh pestisida alami sepeti daun imbe 
agar tidak diserang penyakit hama tanaman. Daun imbe merupakan 
daun tanaman yang paling tidak disuka hama penyakit.  Saya kira 
cuman ini yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak/ Ibu 
peserta diskusi pada hari ini saya ucapkan banyak terima kasih. 

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Terimakasih ,,,,

Dari hasil diskusi tadi, dari sisi pemasaran ada sesuatu yang 
tidak nyambung disatu sisi ada pariwisata kita di lombok ini 
membutuhkan apa yang Bapak/ Ibu produksi. Akan tetapi, petani 
tidak mengetahui bagaimana caranya menyampaikan ke pariwisata 
yang membutuhkan itu. 

Seperti pada tahun 2021 nanti KEK  akan beroperasi. Sekarang 
saja hotel- hotel dimataram itu mengambil produk buah dan sayur 
dari bali dan malang . termasuk juga Hipermart juga mengambil 
buah dan sayur dari bali dan malang. Saya juga sudah menyurvei 
langsung sayur dan buah dari malang, bali dan bandung. Unggulnya 
sayur dan bauh di bandung, bali dan malang itu adalah lebih banyak 
jenis yang ada yang dibutuhkan oleh hotel itu sendiri. Seperti 
adanya amina beby, coriander, paprika dan lain sebagainya. Kami 
juga sudah mencoba menanam di Lombok utara tanaman-tanaman 
tersebut dan bisa juga tumbuh di lahan yang ada dilombok utara dan 
di beli oleh hotel. Akan tetapi system pembayaran yang dilakuakn 
oleh hotel kepada kami adalah system bayar tunda dalam artian 
dibayar sekali dalam sebulan, nah tu merupakan masalah yang kami 
temukan di lapangan. Akhirnya kami membuat AKULTARA (Asosiasi 
Petani  Hortikultura Lombok Utara ), kami mintakan dana di Bappeda 
dan dikelola oleh AKULTARA dan kemudian akultara yang membeli 
secara tunai atau bayar langsung ke petani dan AKULTARA yang 
menjual ke hotel dan dibayar sekali dalam sebulan. Oleh karena itu 
hasil pertanian dari petani yang dijual ke hotel tidak bayar tunda 
karena AKULTARA sendiri yang sudah membayar secara langsung 
kepada petani.

Tapi akultara tenang saja karena uang pemerintah yang di pakai/ 
digunakan.  Kami punya mimpi bagaimana nantinya 10.000 kamar di 
KEK dipenuhi kebutuhannya oleh petani- petani kita dilombok. 

Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan,

Selamat Siang

Terimakasih banyak kepada Pak Nonong dan pak Joko yang 
telah banyak memberikan informasi kepada kami. 

Ada peluang pasar 20 % saja hasil pertanian petani bisa masuk 

Nonong Parta 
Tanaya/Tim Ahli

Moderator
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kedalam hotel akan membuat petani tersenyum . sisa dari hasil 

pertanian yang 20% masuk ke hotel dan yang lainnya bisa masuk 

ke konsumsi rumah tangga yang bisa kita gunakan. Kesimpulan 

dari hasil diskusi kita hari ini bisa ambil benang merah yakni ada 

satu hal ternyata yang harus kita pikirkan bersama bahwa ada 

yang tidak nyambung antara produsen dengan kondisi di pasar. 

Pasar permintaannya banyak dan produsen memiliki barang 

banyak akan tetapi, ada keluhan disisi pasar mengeluh mencar 

barangnya kemana dan produsen mengeluh menjual barangnya 

kemana sehingga sama-sama bingung antara prodesen dan pasar. 

Nah, disinilah peran kita bersama untuk menyambungkan dua hal 

yang sebenarnya memiliki potensi yang besar. Ini mungkin yang 

perlu kita fikirkan bersama dan sampaikan kepada pemerintah 

daerah, karena sejauh ini pun belum memberikan pendampingan 

yang maksimal. Produsen mengeluhkan sejauh ini belum ada 

pemerintah daerah hadir baik pada proses pra atau proses 

usaha tani maupun setelah masa panen berlangsung tidak ada 

pendampingan. Ini merupakan salah satu rekomendasi kita hari ini 

dan memperkaya ilmu pengetahuan penelitian teman-teman dari 

Lombok Research Center . saya mewakili teman-teman panitia 

dan tim ahli mengucapkan terimakasih kepada semua Bapak/ Ibu 

yang bersedia hadir mengikuti kegiatan diskusi kita hari ini.

Assalamu’alaikum Wr. Wb
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KEGIATAN  : Focus Group Discussion 2 Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah
    Kabupten Lombok Timur
WAKTU  : 31 Agustus 2020, Pukul 09.00 - Selesai
TEMPAT  : Lesehan Timbe Canging Masbagik

Direktur LRC
Kegiatan ini seperti kita ketahui saat ini setiap daerah berlomba lomba untuk menghasilkan suatu 

produk atau jasa unggulan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang akan digunakan 
dalam melakukan pembangun. Salah satu caranya adalah memaksimalkan potensi unggulan daerah. 
Lombok Timur seperti kita ketahui, sector unggulannya adalah pertanian. Kendalanya adalah, produk 
hasil Lombok timur hanya berupa produk mentahnya saja. Belum ada produk turunan dari sector. 
Untuk itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk bagaimana nanti kita dapat merumuskan kebijakan 
pemerintah untuk menjadi rekomendaasi kedepannya agar sector pertanian maju. Hal itu harus di 
dukung oleh beberepa factor terutama SDM. Karena petani yang ada saat ini banyak yang sudah tua 
dann kurang adanya regenerasi. Selain itu kita berharap dari kegiatan ini dapat memunculkan potensi 
yang ada di lotim. Kemudian kami berharap kegiatan diskusi ini akan menghasilkan strategi dalam 
peningkatan nilai tambah dari produk unggulan pertanian yang ada di lotim. Harapan kami kedepan 
dalam diskusi ini kita dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk produk unggulan daerah 
dan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Perkenalan Peserta Diskusi 

Abdul khalid DPRD Lotim

Zulkarnain Biro HUKUM

Hamdani Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lombok Timur

Karmin PPL

H Masri Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lombok Timur

Pak Nonong Tim Peneliti UNRAM

Maharani Tim Peneliti LRC

Riza Hapzan Bidang Penyuluhan Dinas Pertanain Lombok Timur

Pak Joko Priono Tim PenelitiUNRAM

Edy BAPPEDA Bidang Penelitian

Guruh BRI Cabang Selong

Hendri Seleparang Finance

Diskusi Hasil Kelompok 2

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lombok Timur
1. Program yang sudah dilakukan di bidang perkebunan yang pertama adalah perluasan tanaman 

kopi. Jika berbiccara tentang kopi, kita di Lombok Timur ini memiliki dua jenis kopi yang pertama 
adalah Arabica, yang tumbuh di dataran tinggi yaitu wilayah Kecamatan Sembalun ada kurang 
lebih 450 Ha. Yang kedua ada parietas Robusta yang tumbuh di dataran rendah antara lain di 
wilayah kecamatan suela (daerah pinggir hutan rinjani), pringgasela (timbanuh), sikur (tetebatu), 
dan ada juga di daerah kecamatan montong gading. 

2. Kemudian program yang kedua yaitu Pengadaan mesin Rajang untuk tembakau. Karena pada 
tahun 2020 ini ada perusahaan yang menampung tembakau rajang yaitu PT Sadana Aripnusa. 
Berbeda dengan dulu, tembakau Rajang hanya menjadi tanaman tembakau lokal dan tidak 

Lampiran 6. Hasil FGD 2
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diminati perusahaan. Sekarang perusahaan tidak hanya membeli tembakau hasil open, tapi 
juga mulai melirik tembakau Rajang. Pada tahun 2020 ini, petani yang sudah menjadi binaan 
perusahaan mendapatkan bantuan alat Rajang dari perusahaan. Masalahnya bagaimana dengan 
petani yang tidak masuk perusahaan?. Alhamdulillah kemarin sudah ada bantuan dari anggota 
DPR melalui dana reses untuk pengadaan mesin Rajang, namun saya masih belum tahu akan 
disalurkan kemana.

3. Selanjutnya yang ketiga ada peremajaan Tananam jambu mente di daerah kecamatan Sambalia 
mulai dari biluk petung sampai sugian. Ada peremajaan untuk mengganti tanaman yang sudah 
tua dan mati. Untuk perluasan area tanam kami belum bisa karena terhambat masalah lahan.

4. Yang ke empat Pengadaan bibit kelapa yang dananya bersumber dari APBD dua sejumlah 10000 
bibit untuk kelapa dalam dan untuk kelapa Hibrida ada 5000 bibit yang Alhamdulillah sudah 
tersalurkan semmua keseluruh kecamatan di Lombok Timur. Untuk mendapatkan bantuan bibit 
tersebut masyarakat tidak perlu membuat proposal, hanya butuh calon petani dan lahan calon 
lahan.

5. Yang kelima untuk program perkebunan ada Pengadaan bibit tembakau virgin, namun untuk dana 
dari APDB 2 kita tidak dapat karena dialihkan untuk covid19. Jadi program rutin pengadaan benih 
tembakau tidak terlaksana karena dananya dialihkan untuk penanganan Covid19. Tapi Apdb 1 ada 
pengadaan bibit sebanyak 2500 ha, Alhamdulillah Sekarang sudah panen.

Kendala yang dihadapi. Pertama pengadaan bibit yang tidak tepat waktu. Sehingga banyak Petani 
yang tidak mendapat bantuan bibit. Kedua masalah mesin Rajang, banyak petani yang tidak dapat 
karena jumlah bantuan mesin yang tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah petani tembakau 
yang ada. Mungkin nanti bisa dicarikan solusi apakah satu alat dipakai secara berkelompok atau nanti 
ada solusi lainnya. Kami di kabupaten rasanya hanya mendapat sebagian kecil dari dana yang ada, 
karena di provinsi saya dengar dana untuk perkebunan ini lumayan besar, tapi entah kenapa sampai 
di kabupaten jadi kecil.

Program yang ideal. Yang idealnya dana harus di tambah. Dana dari pusat untuk cukai rokok 
misalnya, selalu dibagi rata untuk setiap kabupaten, padahal di NTB kita Lombok Timur menjadi 
sumber terbesar penghasil tembakau. Kita malah mendapat lebih sedikit dari Lombok Barat yang 
kenyataannya tidak banyak menghasilkan tembakau. Dana yang sudah dibagi tadi sesampainya di 
kabupaten dibagi lagi untuk masing – masing SKPD yang ada, sehingga kita yang di Dinas Pertanian 
hanya mendapatkan sebagian kecil dari dana tersebut. Di Dinas Pertanian pun dana tersebut akan 
dibagi lagi ke masing – masing bidang, sehingga kami di bidang perkebunan yang memiliki peran 
utama hanya mendapat sangat sedikit bagian dari dana tersebut. 

Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Lombok Timur
Program yang sudah dilaksanakan

1. Yang pertama peningkatan kapasitas penyuluh berupa pemberian uang perjalanan yang jumlahnya 
tidak banyak yaitu Rp.300.000 / bulan

2. Kedua Membuat demplot pertanaman yang nialainya kalau tidak salah 38 jt. Tapi karena adanya 
Covid19, program ini di refocusing

3. Selanjutnya ada temas dengan nilai 200 jt dari pemda, namun juga di refocusing karena Covid19

Kendala yang dihadapi
Peningkatan kapasitas SDM PPL sangat minim sehingga nanti perlu dierjuangkan oleh dewan 

untuk memberikan anggaran yang ideal. Karena kondisi dilapangan seperti hama juga berkembang. 
Sekarang banyak hama baru yang butuh penangan spesifik. Sehingga kapasitas penyuluh harus terus 
berkembang. 

Dari jumlah PPL kami, idealnya satu desa satu penyuluh. Tapi kondisi saat ini dari 254 desa di 
Lombok Timur hanya ada 171 PPL, Itupun PNS dan honor. Sehingga kedepannya perlu diperhatikan 
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lagi untuk pengangkatan PPL. Karena dibeberapa desa satu PPL saja tidak cukup, seperti contohnya di 
Jerowaru yang memiliki lahan luas, kalau hanya satu PPL sangat tidak maksimal yang bisa diberikan.

Program Ideal
Pengangkatan penyuluh. Malah beberapa desa tidak cukup satu penyuluh. Minimal kita punya 

234 PPL. Kami menginginkan adanya dukungan PEMDA untuk memberikan demplot yang lebih 
banyak volumenya, sehingga inovasi pertanian lebih cepat tersampaikan. Sehingga peningkatan 
kesejahteraan petani dapat meningkat.

Fasilitator. Saya ingin bertanya kepada bapak mengenai keterlambatan pengadaan bibit, karena 
hal tersebut juga menjadi keluhan petani di FGD pertama kemarin, kira – kira dimana letak 
permasalahannya?

BAPPEDA
Kami disini sebenarnya juga sebagai user, yang dimana hasil diskusi ini nanti diharapkan menjadi 

rekomendasi untuk perencanaan berikutnya terutama nanti tahun 2021. Kita maklumi bersama 
bahwa program prioritas kami pada 2021 adalah pertumbuhan dan pemerataan perekonomian 
dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu yang akan kita lakukan adalah peningkatan nilai produk 
unggulan. Sehingga nanti kita harapkan hasil dari diskusi kita dapat menjadi salah satu rekomendasi 
kita dalam merancang keputusan di tahun 2021. Karena tugas kami di BAPPEDA salah satunya adalah 
itu.

Sedikit sharing mengenai seringnya terjadi keterlambataan pengadaan bibit. Yang paling besar 
yang dikelola di Dinas PPertanian tersebut adalah dana TP atau tugas pembantuan. Ini yang seringkali 
dana dari pusat itu terlambat turun. Sehingga teman-teman teknis dan proses – proses dibawah 
itu menjadi terhambat yang mengakibatkan eksekusinya itu sering berada di akhir tahun. Hal itu 
yang membuat kita tidak bisa berbuat banyak, karena TP ini kebijakannya ada di pusat. Kemudian 
hal lainnya, untuk informasi bahwa perencanaan tahun depan ada yang berbeda. Nomenklatur 
program kegiatan yang ada di dinas itu sudah berubah dengan berlakuanya permendagri no. 90 tentu 
pemendagri no. 13 yang menjadi dasar sebelumnya berubah. Tapi tidak perlu khawatir, nanti pasti ada 
tempat kemana kegiatan ini masuk. Di pertanian sendiri sekarang hanya ada enam program sekarang, 
tidak seperti dulu, masih ada peluang untuk menanmbah DST, sekarang sudah final. Sehingga nanti 
kita perlu mencocokkan kegiatan kita yang lain masuk kemana. Program pertanian yang enam 
tadi yang pertama program pengendalian dan pengembangan sarana pertanian, pengendalian 
dan pengembangan prasarana pertanaian, program pengendalian kesehatan hewan. Karena nanti 
pertanian ada dua OPD yang menangani yaitu dinas pertanian dan dinas peternakan dan kesehatan 
hewan. Kemuan ada program penanggulangan bencana pertanian, program izin pertanian, Kemudian 
yang terakhir ada program penyuluh pertanian, sehingga apa yang diharapkan nanti akan masuk 
disana bagaimana peningkatan penyuluh. 

PPL
Terkait dengan penjelasan kabid perkebunan mengenai tembakau sebagai produk Tembakao 

sebagai produk unggulan Lombok timur, saya ingin menanyakan mengenai tembakau senang, salah 
satu tembakau yang sangat terkenal di Lombok timur tapi tidak bisa di kembangkan produksinya. 
Kenapa hal itu tidak diteliti lebih lanjut sehingga dapat menghasilkan lebih banyak produksi tembakau 
senang yang harganya juga cukup mahal?.

Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lombok Timur
Tembakau senang itu bukan lahannya, senang itu nama kampung. Kenapa bisa begitu? Pertama 

jawabannya dulu lahan itu bekas lokasi kandang sapi dengan belanda, kedua Tanaman disana tidak 
dipupuk, sehingga produksi tidak banyak. 

Pak BRI
Dari tadi dibahas tembakau, tapi Kita jga sebenarnya punya kopi. mari kita bahas kopi, Arabica dan 

robusta. Saya ingin tau seberapa besar produksinya? Apakah sudah mencukupi untuk pasar lokal atau 
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bagaimana?. Karena kalau bicara soal tembakau, kami dari perbankan agak ragu untuk memberikan 
kredit, sama halnya dengan bawang dan cabai, harga tembakau sangat tidak stabil. Sehingga semua 
sekarang focus dengan harga tembakau yang sangat tidak stabil itu. Pengalaman saya ketika saya 
bertemu dengan salah satu teman yang bergelut di tembakau, dia ternyata tidak mengerti tentang 
grade. Padahal, ketika saya masuk ke salah satu pabrik di Lombok timur dan saya diberikan untuk 
mencoba saya terkejut dengan rasa tembakau yang sangat enak, dan tembakau tersebut berasal dari 
petani kita. Ternyata, grade yang dimengerti oleh petani tidak sama dengan dengan pabrik, pabrik 
banyak mempermainkan grade tembakau. Itu sebabnya tembakau ini menjadi tanaman yang sangat 
beresiko.

Jadi mari kita coba focus saja ke kopi. Selain kopi, ada kenaikan di tanaman stroberi, karena 
sekarang sedang tren untuk wisata selfie di lahan strowbery. Jadi kami ingin tahu berapa luas area 
total dan kafasitasnya, serta kebutuhan kopi di Lombok timur? 

Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lombok Timur
Terimkasih, kopi memang satu produk yang bisa kita andalakan untuk lotim selain tembakau. 

Satu minggu yang lalu, bapak dirjen pemasaran sudah meninjau. Untuk kopi kita sudah ada sertifikat 
untuk ekspor dan sudah pernah coba sekali ekspor ke Jerman dan Sekarang ini akan ditinjau untuk ke 
eropa dan jepang. Untuk kebutuhan Arabica di sajang sedang panen dan Satu minggu bisa produksi 
sampai 20 ton. Harga 35.000 / kg di petani. untuk produksi per pohon 10-15 kg, 1 ha 2,5 – 4 ton biji 
kering. Sangat menjanjikan untuk ekspor. Untuk lokal saya sudah terpenuhi, bisa dilihat di kedai – 
kedai kopi yang ada. Tapi butuh waktu untuk ketersediaan produk. 

Untuk robusta, ada 400 ha hkm di suela, begitu juga di timbanuh semoga bisa ditanami kopi. 
Agar ekspor lebih baik. Untuk tembakau kita masih bermain di grade, karena grade ini merupakan 
permainan perusahaan yang tidak bisa kita ganggu dan memang masing – masing perusahaan ini 
memiliki grade sendiri. Ya nanti dengan diskusi seperti ini, kita dapat menemukan solusi untuk 
permasalahan kita kedepannya.

Diskusi Kelompok Dua

PPL
Saya menyampaikan program yang kaitannya dengan masalah pertanian. Jadi kami dari Unit 

pelaksaan teknis penyuluhan pertanian. Sesuai dengan itu, kami sehari hari focus pada penyuluhan 
pertanian. Tiap hari teman-teman secara terjadwal melakuakn penyuluhan kepada masyarakat, yang 
kedua kami menfasilitasi kegiatan program dari dinas pertanian agar terlaksana dengan baik. Yang 
ketiga Kami menyampaikan keluhan serta kebutuhan masyarakat  kepada dinas melalui proposal.

Sedangkan untuk kendala yang kami hadapi yang pertama adalah Kami kekurangan tenaga 
penyuluh. Contohnya di wilayah kecamatan Masbagiik ada 10 desa, tapi ppl yang ada Cuma 5 orang. 
Yang kedua Kami tidak mengelola anggaran sendiri, jadi kami agak kesulitan untuk memenuhi 
kebutuhan oprasional maupun untuk mengadakan program yang langsung menyentuh masyarakat. 
Kami perlu usul dulu baru ada program. Ke tiga karena keterbatasan anggaran Fasilitas kantor kami 
sangat kurang, jadi penyuluhan yang berkualitas sulit dilakukan. Semoga dengan adanya pak kabid, 
pak dewan disin dapat mencarikan solusi untuk kendala kami di atas

Program yang Ideal
Penyuluh dan Anggaran

DPRD Lombok Timur
Program Yang Sudah Dijalankan

Terimakasih, jadi yang pertama tahun ini kami di DPRD sudah memasukkan perda tentang 
perlindungan dan pemberdayaan petani yang merupakan turunan dari U no. 19 Tahun 2013. Di 
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provinsi sudah ada, tinggal diturunkan ke kabupaten, dan semoga tahun ini semoga bisa masuk. Di 
dalam perda ini ada satu pasal yang mengharuskan kita untuk mengangkat satu produk unggulan 
daerah. Jadi semoga di diskusi ini kami kita dapat menemukan satu produk unggulan untuk daerah 
kita. Karena kita belum menemukan produk unggulan yang menjadi cirikhas daerah kita. 

Kendala yang Dihadapi
Tahun kemarin sering ada demo dari petani tembakau, sehingga kita fasilitasi untuk bertemu 

dengan perusahaan dan mencari solusi bersama. Jadi tahun ini tidak ada yang demo.

Kemudian untuk penyuluh, saya sudah minta untuk penyuluh dikembalikan ke fungsi awalnya 
yaitu BPP (badan penyuluh pertanian). Sehingga punya nomenklatur dari pusat dan ada anggaran bisa 
diharapkan. Jadi bagaimana kita diskusikan itu, bagaimana agar penyulus pertanian ini bisa kembali 
seperti dahulu.   

Inisiatif
Kemudian untuk apbd. Sampai sekarang kita masih berpatokan kepada statistic. Kenapa tidak 

membuat nilai tukar sendiri bagi petani. Karena apa yang ada di data dan di lapangan sering kali tidak 
sama. Petani datanya sudah bagus, tapi dilapangan belum tentu. Semoga berikutnya akan ada perda 
perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Karena kalau tidak kita atur, lahan pertanian 
kita bisa habis. Nanti semoga bisa ada sketnya mana lahan yang harus di lindungi.

Idealnya
Semua kita berharap yang ideal, tapi kalau SDM kita tidak siap ya tidak bisa walaupun di 

pemerintah sudha membuat aturan yang bagus dan tepat. Kita Perlu duduk bersama antara 
pemerintah, perusahaan dan petani atau masyarakat sehingga kita dapat menemukan solusi terbaik 
untuk permasalahan kita. Saya ingin lotim ada nilai lebihnya. 

Biro Hukum
Kami dari biro hukum hanya bisa mendukung dari aturan. Peraturan atau perda ini diajukan oleh 

dinas atau pihak terkait melalui bidang hukum ke bupati. Hanya itu yang kami bisa bantu dan lakukan. 

Yang kita lihat sekarang lapangan bagaimana aturan yang sudah ada dan terbilang baik namun 
masih kurang maksimal di terapkan. Contoh kecil, penjualan gas, sekarang akhir –akhir ini gas mulai 
langka. Ternyata kalau memang aturan diterapkan secara bagus, maka hal seperti itu tidak terjadi.

DPMD
Kami yang setiap hari berhubungan langsung dengan masyarakat desa, kebetulan bidang saya 

sendiri masalah pengolahaan sumber daya alam dan produk tepat guna yang berkaitan dengan 
pengembangan produk unggulan di setiap desa dimana Setiap tahun produk unggulan desa ini 
menjadi salah satu factor penilaian lomba desa. Tapi masih banyak produk unggulan masih belum 
dikelola dengan baik. Ini berkaitan dengan kepetususan di pemerintah desa. 

Sekarang di Lombok Timur, hampir 90% Desa sudah memiliki bumdes, baik yang dimiliki masing 
– masing desa maupun berupa kawasan. Dalam pengamatan kami, masih banyak produk unggulan 
kita yang belum maksimal. Kebanyakan pengolahan produk tersebut masih berupa home industry 
yang kafasitasnya kecil, Padahal sudah ada bumdes yang seharusnya dapat membantu usaha kecil 
tersebut. tapi kebanyakan bumdes yang ada masih terlalu mengandalkan simpan pinjam sebagai 
usaha mereka dan belum memperhatikan sector tersebut.

Di masing – masing desa ada potensi produk yang bisa dikembangkan, tapi teknik pengolahan 
masih kurang, seihingga nilai tambahnya masih kurang. Selain itu dari Sisi kemasan masih kurang 
menarik dan rentan terjadi kerusakan produk. Kami sudah memberikan usulan untuk pemerintah 
desa masing – masing terutama untuk BUMDES yang ada di masing – masing desa bagaimana agar 
bisa memberikan anggaran untuk bisa melakukan pengembangan kemampuan pengemasan dan 
peningkatan nilai tambah produk di desa. Beberapa produk pertanian Harga sering naik turun, ini 
yang perlu diperhatikan, bagaimana mengolah produk tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan 
pendapatan tambahan. 
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PERINDAG
Bidang perdagangan kita punya produk unggulan kopi, jambu mete, rumput laut, batu apung, 

dan kelapa. Sementara batu apung agak kurang, karena lahan gali sudah mau habis. Sedangkan 
rumput laut dan jagung kita sudah ada pasar lelang yang sekarang pada tahun 2020 sudah online 
serta Dua kali setahun ada pertemuan pengusaha. Pasar lelang ini terbuka untuk umum. Ini untuk 
jagung, rumput laut dan kelapa. Sedangkan untuk industry dari pertanian seperti kopi, kita sudah 
bina di sajang , sembalun , tetebatu masing – masing sudah ada kelompok, tapi belum bisa diterima 
oleh pasar luar, karena kualitas belum bagus. 

Untuk kelapa, tahun 2020 penurunan ada penurunan produksi sebesar 30% karena pengaruh 
gempa. Dulu satu truk bisa dikumpulkan dua hari, sekarang di korleko penghasilan kelapa kurang 
karena gempa. Sedangkan Permintaan kelapa dari Surabaya sangat banyak, Satu hari bisa 20 truk 
yang isinya  1500 biji. Untuk Harga dikisaran Rp.d4000 / butir, dan sampai Surabaya bisa menjadi 
Rp.6000 / butir. 

Kendala
Buah kelapa jarang, mungkin satu tahun baru mulai normal lagi produksinya. Untuk UKM kita 

banyak membina pengusa kue lokal. Kalau bidang pertanian mungkin seperti dodol – dodol buah. 
Binaannya berupa penyuluhan dan pendampingan. Sudah ada untuk pendampingan perizinan malah 
ada paket bantuan untuk ppengemasan Karena di perindag ada balai kemasan, jadi Kalau masyarakat 
ada bahan pangan yang mau dikemas silahkan ke perindag.

Dinas Ketahanan Pangan
Saya mewakili kepala dinas, kalau berbicara ketahanan pangan, tidak lepas dari apa yang sudah 

disampaikan oleh teman – teman. Kalau kita berbicara nilai produk atau nilai tambah, Secara umum 
pertanian di Lombok timur ini sudah berhasil menaikkan produksi. Akan tetapi bagaimana sekarang 
kita tingkatkan nilai tambah dari produksi kita tersebut?. Contoh saja misalnya bawang putih yang 
disembalun. Nilai jualnya sangat rendah, sekarang bagaimana untuk meningkatkan nilai tersebut?. 
Ternyata kendala yang ada di petani bawang putih ini ada belum adanya pengolahan, sehingga Salah 
satu caranya adalah ada program untuk meningkatkan pengolahan, sehingga petani tidak hanya 
pinter menjual produk mentahnya saja, tapi juga meningkatkan nilai jual melalui produk olahannya. 
Petani sekarang masih lemah di pengolahan dan pemasaran. Tugas kita, kita harus sama-sama 
mempromosikan produk kita di Lombok timur, bukan hanya di bawang putih tapi juga produk yang 
lainnya.

Kalau kita berbicara Produksi, cabai lotim masih paling besar, jagung juga besar, begitu juga 
dengan tembakau besar dan juga komoditi – komoditi yang lainnya. Kami diketahanan pangan 
memang cakupannya lebih kecil, tapi kami tetap berusaha juga bagaimana kami untuk meningkatkan 
nilai produk.

Kemarin kami ada kunjungan dari pusat, untuk pengembangan usaha tani berkelanjutan di 
Sembaun dan juga ada di Desa Lendang Nangka, kami lebih bergerak di kelompok-kelompok kecil. 
Kelemahan kami sebenarnya adalah Kordinasi yang masih kurang, belum ada data secara keseluruhan. 
Contohnya, kami butuh nilai in dan out produk dari dan ke Lombok timur. Tapi dinas perdagangan 
juga ternyata tidak tahu. Kemudian mengenai ketersediaan pangan, kami pada masa ini setiap minggu 
melakuakn pelaporan stok ketersediaan pangan, tapi data – data yang ada sering tidak pas. Telur 
misalnya, dilaporan kami sering kosong, karena kita tidak punya distributor khusus. Tapi sudah ada 
yang kami siapkan. 

Dinas Ketahanan Pangan
Untuk pembinaan yang dilakukan kepada kelompok Bentuknya seperti pelatihan - pelatihan, 

namun belum banyak. Karena anggaran masih terhambat covid, ini juga yang mengakibatkan Ada 
program kami yang dicabut langsung dari pusat. Semoga kondisi dapat segera kembali normal agar 
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program – program yang sudah kita rencanakan dapat berjalan kembali dan memberikan manfaat 
bagi masyarakat.

Kelompok tiga

BRI

Program yang sudah dilakukan, pembiayaan kepada petani baik itu dari alat pertanian, pupuk, 
pengolahan dan hasil penjualan

Kendala yang Dihadapi
Kepastian harga di lapangan

Idealnya. Harus ada Pegawalan terkait arah produk. Tidak adanya kepastian harga pasar sehingga 
pihak pembiayaan masih ragu. Contohnya seperti banyak produk kita yang sudah berkurang. Seperti 
yang dilakuakn di Gorontalo, kita harus balik pola piker kita. Kita harus cari kepastian pasar dulu baru 
kepastian produksi. Itu yang menyebabkan Gorontalo berhasil, karena pasarnya sudah jelas dulu baru 
kemampuan produksi ditingkatkan. Kalau tidak seperti itu, pasar belum jelas, kami dari perbankan 
juga akan ragu untuk memberikan bantuan. Kita harus pastikan kepastian harga, jika sudah pasti, 
maka semuanya lancar. 

Selaparang Finance
Keterkaitan dengan kepastian harga, kami di lembaga keuangan Ini menjadi kendala kami. Kita 

ragu memberikan bantuan, karena harga tidak menentu. Contohnya saja petani mentimun, dengan 
harga yang tidak menentu dan rendahh kita tidak bisa memberikan bantuan karena bantuan kita 
bersifat bulanan, tidak berdasarkan musim panen. Bagaimana kami mau membiayai kalau harganya 
tidak stabil, karena kami juga tidak bisa mengambil resiko. Paling tidak ada kepastian harga yang 
dijamin oleh pemerintah.

Untuk UMKM, kami dari perusda konsen kesitu, kalau bisa semua UMKM terutama petani akan 
kami biayai, Tapi dari 2018 kami dari seleparang finance belum di stor modal, ini mungkin perlu 
disampaikan, karena Kami mau menyalurkan bantuan butuh dana. Selama ini deviden kami bagus, 
tapi tidak dikembalikan, hanya diambil saja.

 

Fasilitator
Sepertinya ada benang merah, bahwa memang dari segi kebijakan dan finance serta petani 

membutuhkan paying hukum. Bagaimana petani bisa mendapatkan bantuan modal dari perbankan, 
tapi juga perbankan mendapatkan jaminan melalui kepastian harga. Sehingga diusulkan ada 
perlindungan harga. Dan itu butuh perda. 

Seleparang Finance
Sekarang lagi rame retail modern, dan kita selalu berkutat dengan perizinan. Seharusnya, Oke 

retail dibuka, tapi harus ada peraturan yang mengharuskan penyerapan produk lokal minimal 30%. 
Karena kalau kita tutup semua, saying sumber PAD, dan penyerapan tenaga kerjanya. Misal di bali, 
retail harus menjual produk lokal. Ini yang harus dibuatkan regulasinya bukan hanya berkutat dengan 
perizinan.

Sesi Sharing
Pak Joko Tim Ahli UNRAM

Bisnis Pertanian ini memang bergantung dengan pasar, termasuk kepastian harga. Kalau era 
sekarang ini saya melihat dari beberapa pihak memang belum nyambung. Petani ingin ketemu ppl, 
tapi pplnya masih terbatas. Saya pikir dengan era digital saat ini, perlu diadakan pasar online khusus 
untuk produk pertanian dan unggulan daerah Lombok timur. Ini juga bisa untuk penyuluhan, Mungkin 
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sekarang lewat WA saja sudah bisa. Sehingga keterbatasan anggaran dan sdm yang menjadi masalah 
tadi bisa teratasi. Dan saya kira ada perubahan tatanan untuk diarahkan kesana. Saya kira kedepan 
semua akan berubah menjadi online bagaimana system yang baru. 

Terkait dengan perlunya adanya kebijakan keberpihakan. Kalau kita berbicara pembangunan 
yang berkelanjutan, Syarat utama harus menghilangkan ketergantungan kita terhadap pihak lain, yang 
secara praktis kita harus memaksimalkan apa yang ada disekitar kita. Katakan dibidang pertanian, 
pasar lokal termasuk retail modern harus ada keberpihakan ke produk lokal, Baru bisa UKM dan yang 
lain maju. Saya piker disini sudah maksimal, Cuma kalau mau digenjot, ada yang beli tidak? Harganya 
masuk tidak? Sehingga intinya adalah pasar. Sehingga tadi benar, kita cari yang beli dulu, berapa 
kafasitasnya, baru produksi dimaksimalkan. Kalau teknis rata-rata petani kita sudah canggih, hanya 
saja untuk pemberdayaan saja perlu ditingkatkan.

Saya setuju sekali untuk peningkatan kapasitas penyuluh. Kami dari UNRAM terutama saya dan 
pak nonong ini sering keluyuran. Di lotim ini sudah pernah mencoba dulu. Cuma tidak ada izin.

Terkait dengan tembakau senang tadi, saya sebenarnya dari dulu juga kepingin untuk meneliti 
itu. tapi untuk penelitian tembakau atau rokok memang sangat rentan. Riset tembakau senang cukup 
sulit karena memang bahasannya cukup rentan. Karena rook ini cukup berat, dilarang tapi tetap saja 
ini merupakan produk andalan kita. Jadi sangat sulit memang.

Intinya pada zaman sekarang ini Kita harus ikut perubahan zaman. 

Fasilitator
Untuk penyuluhan melalui WA, Dulu kami pernah mencoba broadcast massage yang bekerjasama 

dengan operator. Ini mungkin salah satu media yang bisa digunakan karena mungkin tidak semua 
petani mempunyai teknologi WA.

Pak Nonong
Dalam diskusi ini kita akan mendiskusikan produk unggulan. Apa sebenarnya produk unggulan 

kita? Sederhanannya, produk unggulan adalah produk yang sudah dikenal secara mainsetting. 
Contohnya kalau salak, langsung terlintas bali, dan pondoh. Ini yang mampu dibuat oleh orang – 
orang Thailand dengan kata “bangkok”nya. Tapi itu tentu tidak bisa dibuat satu dua tahun. Dulu 
sempat ada Gorontalo dengan jagungnya tapi tidak bisa bertahan lama. Hal itu bisa dibentuk melalui 
pemetaan yang jelas, Kita harus petakan apa yang benar – benar menjadi unggulan kita disini. Seperti 
tadi tembakau, kalau kita sekarang menyebut tembakau, pasti yang diingat Lombok Timur. Hanya 
saja tembakau ini memang sulit untuk diteliiti. Saya pernah ikut penelitian tembakao. Gara gara salah 
motret saja langsung ditegur semua.

Padahal tembakau ini penyumbang yang besar untuk pajak dan cukai negara. Saya pernah 
menghitung berapa HPP satu batang rokok surya. Waktu itungan saya Rp. 460 / batang, dan dijual 
Rp. 700an / batang. Untungnya hampir dua kali lipat, tapi siapa yang menikmati?, bagaimana dengan 
petani temabaku yang memproduksi bahan bakunya?

Rokok menurut saya produk yang paling jujur. Karena jelas dituliskan bahayanya secara langsung. 
Dari sana artinya pasarnya tembakau ini masih baik. Kalau memang begitu, bisa saja menjadi produk 
unggulan. Toh, Pabrik rokok tidak pernah berkurang.

Yang kedua kopi, kopi kita ini unggul sebenarnya. saya senang mendengar kopi ini sudah diekspor. 
Tapi, sepengetahuan saya ketika pergi keluar daerah, saya jarang menemukan kopi rinjani atau kopi 
Lombok. Artinya kopi kita bagus tapi masih kurang promosi. 

Selanjutnya mengenai penyuluh, pada diskusi pertama, memang ada keluhan dari petani 
tentang penyuluh. Ternyata memang sdmnya yang memang kurang. Selain itu kapasitasnya juga 
perlu ditingkatkan. Solusi yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi hal ini Bisa memanfaatkan 
perguruan tinggi yang ada melalui program pengabdian masyarakat. Dana bisa dicari di kementrian 
riset dan dikti, dosen bisa mengajukan proposal ke sana, apalagi direkomendasikan oleh PEMDA.
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Selanjutnya, saya pernah bekerja dengan anggota dewan pusat, setiap anggota dewan biasanya 
punya mitra, satu anggota dewan biasanya punya mitra di tiga kementrian, dan saya biasanya 
selalu mengajukan dan selalu dapat. Beberapa kali kami memberikan bantuan ke masyarakat yang 
sumbernya dari anggota dewan pusat. 

DPRD Lombok Timur
Maaf saya potong, Permasalahan kami di timur dan selatan adalah lahan kering. Dulu pernah 

ada penelitian tentang lahan kering disana, bagaimana sekarang kita adakan penelitian disana. Nanti 
biar saya yang urus segala sesuatunya. Kebetulan saya ada lahan di daerah Prigi.

BAPPEDA
Untuk lahan kering, kebetulan 2020 ada kajian yang dilakukan pak Dr. samsul haidi, ini sedang 

berjalan Cuma kita belum focus lokusnya yang dikaji dimana. Mungkin nanti bisa dilakukan iyang 
sedikit berbeda agar tidak tumpeng tindih.

Pak Nonong Tim Ahli UNRAM
Untuk peningkatan kapasitas penyuluh, di LOTIM sudah ada perguruan tinggi ada LRC juga, 

kecuali memang dibutuhkan kami dari UNRAM siap membantu. Bisa juga dari BAPPEDA mengajukan 
proposal ke founding. Memang masih terkendala covid. Tapi bukan berarti pertanian tidak ada 
kaitannya dengan covid. Kita banyak punya founding di Jakarta, tapi mungkin infonya tidak sampai 
kesini. 

Yang berikutnya, dari pemerintah desa. Kementrian desa itu ada memberikan alat, kalau di 
lotim ada di aikprape. Ada alat pengolahan jagung yang canggih, tapi alatnya tidak terurus. Di KLU 
juga ada yang seperti itu. Saya tidak mengerti darimana orang kementrian itu dapat data sehingga 
bisa mengasi bantuan tapi orang daerahnya sendiri tidak tau alatnya ada disitu. Ini mungkin nanti 
perku koordinasi lagi. 

Masalah NTP nanti bisa di teliti lagi, karena ini cukup mudah. Cukup nanti adek – adek mahasiswa 
yang darahkan, mungkin bisa menjadi skripsi atau tesis mereka. Atau nanti LRC juga bisa meneliti itu

Mengenai BUMDES, memang sedang jadi sorotan. Jadi BUMDES yang pernah kami bina, tidak 
mengandalkan simpan pinjam. tapi memberikan pinjaman satu kali musim panen.

Untuk pengolahan, memang sangat menarik, nilai tambah terbesar sebuah produk itu ada di 
dipengolahan.

BAPPEDA
muara dari pertemuan ini adalah salah satu upaya untuk mengukur indicator makro kebijakan 

pemerintah daerah yang salah satunya adalah peningkatan ekonomi. Tentu dengan peningkatan nilai 
produk ini, pertumbuhan ekonomi kita juga meningkat. Walaupun Pada masa pandemic ini semua 
berpengaruh, dan pertumbuhan ekonomi kita masih minus tapi tidak sebesar ekonomi nasional. Salah 
satu sector Yang menyumbang terbesar adalah sector pertanian. Sehingga harus diperhatikan secara 
khusus. Kalau ini berlanjut terus, kita tidak sampai minus, tapi hanya melambat. Inilah yang nanti kita 
harapkan, melalui penelitian seperti ini akan ada produk-produk unggulan yang bisa meningkatkan 
ekonomi daerah kita dan bisa menjlankan visi daerah kita untuk kedepannya.

Catatan Penting
Perlu ada data tentang serapan pasar, ini bisa memastikan stok yang ada, barang masuk dan 

keluar harus jelas

1. Ada kepastian jaminan pasar untuk petani, dan kepastian harga
2. Ada usulan, kami harapkan cepat di proses, ada perlindungan lahan pertanian pangan, ini pent-

ing agar tidak tergerus oleh pembangunan. 
3. Pembangunan ada tiga komponen, masyarakat yang aktif, pemerintah yang responsive, ppenge-

lolaan kemampuan.  Ini harapan kita untuk bisa diperhatikan kedepannya.
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Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan Survei Lapangan
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Focus Group Discussion 1
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Focus Group Discussion 2
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Seminar Hasil
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Lampiran 8. Anggaran Penelitian

											RENCANA	ANGGARAN	BIAYA

Program																												:	 Pengembangan	Data	dan	Informasi
Kegiatan																												: Kajian	Pengembangan	Kapasitas	Sumber	Daya	Daerah
Pekerjaan																										: Kajian	Pengingkatan	Nilai	Tambah	Produk	Unggulan	di	Kabupaten	Lombok	Timur
Lokasi																																: Kabupaten	Lombmok	Timur
TA																																						: 2020

A.	BIAYA	LANGSUNG	PERSONIL
No Uraian Jumlah(Orang) Waktu(BLN) Satuan Harga	Satuan(Rp)
A Professional	staff
1 Manager	Program 1 4 OB 1,500,000.00								 	
2 Tenaga	Ahli 4 4 OB 2,000,000.00								 	
3 Finance	Officer 1 4 OB 1,200,000.00								 	
4 Peneliti	Lapangan 3 4 OB 1,200,000.00								 	

B.	BIAYA	NON	PERSONIL
1.	BIAYA	PELAKSANAAN

No Uraian Volume Satuan Harga	Satuan(Rp) Jumlah	Harga
1 Survey

Transportasi	Rapat														(4	or	X	6	hr) 24 OHL 50,000.00																	 	 1,200,000.00								 	
Snack																																							(	4	orX	6	hr	X	2	kl) 48 OHL 15,000.00																	 	 720,000.00											 	
Makan																																					(	4	orX	6	hr	X	2	kl) 48 OHL 25,000.00																	 	 1,200,000.00								 	

3,120,000.00									
2 Pengambilan	Data	Skunder

Transportasi	Rapat													(4	or	X	6	hr) 24 OHL 50,000.00																	 	 1,200,000.00								 	
Snack																																						(	4	orX	6	hr	X	2	kl) 48 OHL 15,000.00																	 	 720,000.00											 	
Makan																																				(	4	orX	6	hr	X	2	kl) 48 OHL 25,000.00																	 	 1,200,000.00								 	

3,120,000.00									
3 Pengambilan	Data	Primer

Transportasi	Rapat											(4	or	X	6	hr) 24 OHL 50,000.00																	 	 1,200,000.00								 	
Snack																																				(	4	orX	6	hr	X	2	kl) 48 OHL 15,000.00																	 	 720,000.00											 	
Makan																																		(	4	orX	6	hr	X	2	kl) 48 OHL 25,000.00																	 	 1,200,000.00								 	

3,120,000.00									
4 Kegiatan	Focus	Grou	Discution

Transport	Peserta	FGD						(30	or	X	2	kl) 60 OHL 50,000.00																	 	 3,000,000.00								 	
Makan	Peerta	FGD													(30	or	X	2	kl) 60 OHL 25,000.00																	 	 1,500,000.00								 	
Snack	Peserta	FGD													(30	or	X	2	kl) 60 OHL 15,000.00																	 	 900,000.00											 	
Alat	Tulis	Kantor	Kegiatan 2 Pkt 300,000.00															 	 600,000.00											 	
Honoraium	Fasilitator							(3	or	X	2	kl) 6 OK 500,000.00															 	 3,000,000.00								 	
Honoraium	Notulen										(1	or	X	2	kl) 2 OK 200,000.00															 	 400,000.00											 	
Sewa	Tempat	Kegiatan			(1	Unit	X	2	kl) 2 Unit 250,000.00															 	 500,000.00											 	
Sewa	LCD																													(1	Unit	X	2	kl) 2 Unit 200,000.00															 	 400,000.00											 	

10,300,000.00							
5 Kegiatan	Analisa	dan	Pembahasan	Hasil

Transportasi	Rapat											(10	or	X	2	kl) 20 OHL 50,000.00																	 	 1,000,000.00								 	
Snack																																					(10	or	X	2	kl) 20 OHL 25,000.00																	 	 500,000.00											 	
Makan																																		(10	or	X	2	kl) 20 OHL 15,000.00																	 	 300,000.00											 	

1,800,000.00									
6 Workshop	Hasil	Penelitian	

Transport	Peserta																								(30	or	X	1	kl) 30 OHL 50,000.00																	 	 1,500,000.00								 	
Makan	Peserta																																(30	or	X	1	kl) 30 OHL 25,000.00																	 	 750,000.00											 	
Snack	Peserta																																(30	or	X	1	kl) 30 OHL 15,000.00																	 	 450,000.00											 	
Alat	Tulis	Kantor	Kegiatan 2 Pkt 300,000.00															 	 600,000.00											 	
Honoraium	Fasilitator														(2	or	X	1	kl) 2 OK 500,000.00															 	 1,000,000.00								 	
Honorarium	Notulen																		(1	or	X	1	kl) 1 OK 200,000.00															 	 200,000.00											 	
Sewa	Tempat	Kegiatan													(1	Unit	X	2	kl) 2 Unit 250,000.00															 	 500,000.00											 	
Sewa	LCD																																							(1	Unit	X	2	kl) 2 Unit 200,000.00															 	 400,000.00											 	

5,400,000.00									
7 Penggandaan

Laporan	Pendahuluan																							(5	eks	X	1	kl) 5 eks 25,000.00																	 	 125,000.00											 	
Laporan	Bulanan																																	(5	eks	X	4	kl) 20 eks 25,000.00																	 	 500,000.00											 	
Laporan	Akhir																																						(5	eks	X	1	kl) 5 eks 25,000.00																	 	 125,000.00											 	
Cetak	Buku	Hasil	Penelitian										(			50	eks	X	1	kl) 50 eks 50,000.00																	 	 2,500,000.00								 	
CD																																																													(4	bh	X	1	kl) 4 bh 5,000.00																			 	 20,000.00													 	

3,270,000.00									
8 Bahan	Pakai	Habis

a.	Alat	Tulis	Kantor 1 Pkt 2,000,000.00												 	 2,000,000.00								 	
b.	Suplies	Komputer	Kantor 1 Pkt 1,500,000.00												 	 1,500,000.00								 	

3,500,000.00									

33,630,000.00						 	

90,830,000.00						 	

9,083,000.00								 	

99,913,000.00						 	

99,913,000.00						 	

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TERBILANG:	SEMBILAN	PULUH	SEMBILAN	JUTA	SEMBILAN	RATUS	TIGA	BELAS	RIBU	RUPIAH

TOTAL	B

TOTAL	A	+	B

PAJAK	10%

TOTAL	KESELURUHAN

PEMBULATAN

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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											RENCANA	ANGGARAN	BIAYA

Program																												:	Pengembangan	Data	dan	Informasi
Kegiatan																												:Kajian	Pengembangan	Kapasitas	Sumber	Daya	Daerah
Pekerjaan																										:Kajian	Pengingkatan	Nilai	Tambah	Produk	Unggulan	di	Kabupaten	Lombok	Timur
Lokasi																																:Kabupaten	Lombmok	Timur
TA																																						:2020

A.	BIAYA	LANGSUNG	PERSONIL
No Uraian Jumlah(Orang) Waktu(BLN) Satuan Harga	Satuan(Rp) Jumlah	Harga
A Professional	staff
1 Manager	Program 1 4 OB 1,500,000.00																																 	 6,000,000.00																 	
2 Tenaga	Ahli 4 4 OB 2,000,000.00																																 	 32,000,000.00														 	
3 Finance	Officer 1 4 OB 1,200,000.00																																 	 4,800,000.00																 	
4 Peneliti	Lapangan 3 4 OB 1,200,000.00																																 	 14,400,000.00														 	

57,200,000.00															

B.	BIAYA	NON	PERSONIL
1.	BIAYA	PELAKSANAAN

No Uraian Volume Satuan Harga	Satuan(Rp) Jumlah	Harga
1 Survey

Transportasi	Rapat														(4	or	X	6	hr) 24 OHL 50,000.00																 	 1,200,000.00																																 	
Snack																																							(	4	orX	6	hr	X	2	kl) 48 OHL 10,000.00																 	 480,000.00																																			 	
Makan																																					(	4	orX	6	hr	X	2	kl) 48 OHL 20,000.00																 	 960,000.00																																			 	

2,640,000.00																																	
2 Pengambilan	Data	Skunder

Transportasi	Rapat													(4	or	X	6	hr) 24 OHL 50,000.00																 	 1,200,000.00																																 	
Snack																																						(	4	orX	6	hr	X	2	kl) 48 OHL 10,000.00																 	 480,000.00																																			 	
Makan																																				(	4	orX	6	hr	X	2	kl) 48 OHL 20,000.00																 	 960,000.00																																			 	

2,640,000.00																																	
3 Pengambilan	Data	Primer

Transportasi	Rapat											(4	or	X	6	hr) 24 OHL 50,000.00																 	 1,200,000.00																																 	
Snack																																				(	4	orX	6	hr	X	2	kl) 48 OHL 10,000.00																 	 480,000.00																																			 	
Makan																																		(	4	orX	6	hr	X	2	kl) 48 OHL 20,000.00																 	 960,000.00																																			 	

2,640,000.00																																	
4 Kegiatan	Focus	Grou	Discution

Transport	Peserta	FGD						(30	or	X	2	kl) 60 OHL 50,000.00																 	 3,000,000.00																																 	
Makan	Peerta	FGD													(30	or	X	2	kl) 60 OHL 20,000.00																 	 1,200,000.00																																 	
Snack	Peserta	FGD													(30	or	X	2	kl) 60 OHL 10,000.00																 	 600,000.00																																			 	
Alat	Tulis	Kantor	Kegiatan 2 Pkt 300,000.00														 	 600,000.00																																				 	
Honoraium	Fasilitator							(3	or	X	2	kl) 6 OK 500,000.00														 	 3,000,000.00																																 	
Honoraium	Notulen										(1	or	X	2	kl) 2 OK 200,000.00														 	 400,000.00																																			 	
Sewa	Tempat	Kegiatan			(1	Unit	X	2	kl) 2 Unit 250,000.00														 	 500,000.00																																				 	

9,300,000.00																																	
5 Kegiatan	Analisa	dan	Pembahasan	Hasil

Transportasi	Rapat											(10	or	X	2	kl) 20 OHL 50,000.00																 	 1,000,000.00																																 	
Snack																																					(10	or	X	2	kl) 20 OHL 10,000.00																 	 200,000.00																																			 	
Makan																																		(10	or	X	2	kl) 20 OHL 20,000.00																 	 400,000.00																																				 	

1,600,000.00																																	
6 Workshop	Hasil	Penelitian	

Transport	Peserta																								(30	or	X	1	kl) 30 OHL 50,000.00																 	 1,500,000.00																																 	
Makan	Peserta																																(30	or	X	1	kl) 30 OHL 20,000.00																 	 600,000.00																																			 	
Snack	Peserta																																(30	or	X	1	kl) 30 OHL 10,000.00																 	 300,000.00																																			 	
Alat	Tulis	Kantor	Kegiatan 2 Pkt 300,000.00															 	 600,000.00																																				 	
Honoraium	Fasilitator														(2	or	X	1	kl) 2 OK 500,000.00														 	 1,000,000.00																																 	
Honoraium	Notulen																		(1	or	X	1	kl) 1 OK 200,000.00														 	 200,000.00																																				 	
Sewa	Tempat	Kegiatan													(1	Unit	X	2	kl) 2 Unit 250,000.00														 	 500,000.00																																				 	

4,700,000.00																																	
7 Penggandaan

Laporan	Pendahuluan																							(5	eks	X	1	kl) 5 eks 25,000.00																 	 125,000.00																																			 	
Laporan	Bulanan																																	(5	eks	X	4	kl) 20 eks 25,000.00																 	 500,000.00																																				 	
Laporan	Akhir																																						(5	eks	X	1	kl) 5 eks 25,000.00																 	 125,000.00																																			 	
Cetak	Buku	Hasil	Penelitian										(			50	eks	X	1	kl) 50 eks 50,000.00																 	 2,500,000.00																																 	
CD																																																													(4	bh	X	1	kl) 4 bh 5,000.00																		 	 20,000.00																																						 	

3,270,000.00																																	

26,790,000.00																																	

83,990,000.00																																	
8,399,000.00																																
75,591,000.00																																

PAJAK
TOTAL	AKHIR

TOTAL

TOTAL		A

TOTAL

TOTAL	A+B

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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