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Di Malaysia, pertanian dilakukan oleh berbagai macam petani - mulai dari petani penggarap yang 

subsisten sampai ke para pewirausaha canggih yang termotivasi oleh keuntungan pasar. Kelompok 

terakhir ini cukup mahir dalam menilai teknologi dan varietas terbaru, dan telah membangun jalur-

jalur pemasaran. Bagi seorang ahli agronomi dan ilmuwan seperti saya, tantangannya adalah 

menentukan bagaimana cara efektif mentransfer teknologi berbasis sains dan cara-cara 

menerapkannya, kepada para penggarap subsisten. 

 

Saya bekerja pada lembaga penelitian pertanian milik pemerintah selama 37 tahun, sebagai pemulia 

tanaman dan agronomis, dengan spesialisasi singkong (Manihot esculenta) dan ubi jalar (Ipomoea 

batatas), sebelum akhirnya pensiun dari kerja penuh waktu. Saya terus berkerja bersama petani dan 

pengusaha yang tertarik kepada dua tanaman umbi ini. Dalam artikel ini, saya ingin membagikan 

beberapa pengalaman saya kepada anggota jaringan ECHO Asia yang juga terlibat dalam 

memperluas penggunaan teknologi di kalangan petani. 

 

Beberapa pelajaran penting yang diperoleh: 

1. Jangan pernah beranggapan bahwa belajar dari buku lebih penting daripada pengalaman 

langsung atau bahkan akal sehat! 

Suatu hari, seorang petani menghubungi saya dan meminta bantuan karena melihat ada petak-petak 

yang menunjukkan pertumbuhan tidak merata di kebun singkong yang baru saja ditanamnya. 

Seorang teman yang berniat baik dan memiliki gelar sains mendesaknya untuk menambahkan lebih 

banyak pupuk, tetapi tindakan itu ternyata tidak membantu. Namun justru istri petani tersebut yang 

mampu menemukan masalahnya. Dia memberi tahu saya bahwa dulunya stek-stek ubi kayu yang 

akan ditanam, telah sampai di lahan sebelum tanahnya selesai disiapkan untuk ditanami.  

  



Dia mengatakan bahwa stek tersebut dibiarkan begitu saja di tempat terbuka, langsung terkena 

panas matahari saat menunggu untuk ditanam (dia telah menyampaikan hal ini kepada si petani saat 

tiba waktu tanam tetapi pendapatnya sama sekali diabaikan). Tentu saja hal ini menyebabkan ada 

stek-stek yang mengering sehingga gagal bertahan hidup ketika ditanam,  atau, kalaupun mereka 

tumbuh, pertumbuhannya terhambat. Ibu ini bahkan berinisiatif menggali tanaman-tanaman 

tersebut untuk “menemukan” penyebabnya ... ternyata tanaman-tanaman itu hanya mempunyai 

sedikit akar dan akar-akar itu keriput – sehingga jelas tidak mampu menyerap manfaat yang 

ditawarkan oleh tambahan pemberian pupuk! 

2. Menunjukkan, lebih baik daripada sekedar memberitahu.  

Kakak tertua dari sebuah keluarga yang telah berpengalaman 25 tahun menanam singkong selalu 

menganggap bahwa bagian atas tanaman yang tumbuh subur merupakan tanda bahwa hasil 

umbinya pasti sangat menjanjikan. Dia selalu menggunakan pupuk NPK seimbang (15:15:15), seperti 

yang dilakukan oleh nenek-moyangnya. Dengan bangga dia mencabut tanaman singkong yang 

berukuran besar untuk menunjukkannya kepada saya, tetapi dia menjadi kecewa (dan malu!) karena 

menemukan bahwa umbinya tumbuh sangat berbeda, sekumpulan umbi yang kurus-kering. Saya 

berdiri di sana, seorang gadis kecil kurus (ini terjadi pada hari-hari awal karir kerja saya), berusaha 

untuk menyampaikan kepadanya bahwa singkong membutuhkan kalium (K) setidaknya dua kali lebih 

banyak dari nitrogen (N) untuk menghasilkan pertumbuhan umbi yang baik. Adik bungsu dalam 

keluarga ini akhirnya memutuskan untuk melakukan “percobaan” sendiri, menanam sebidang kecil 

singkong dan menggunakan pupuk dengan kandungan K yang lebih tinggi (12: 6: 22: 3). Keraguan 

kakak sulung menguap lenyap ketika masa panen tiba, dan petak kecil tersebut menghasilkan umbi-

umbi yang gemuk! 

(Pelajaran tambahan: Petani yang lebih muda cenderung lebih terbuka dengan gagasan-gagasan 
baru daripada petani yang lebih tua). 
 

[Catatan Editor: ini adalah contoh bagus mengenai keuntungan penelitian skala kecil yang 

dijalankan bersama atau oleh petani sendiri dalam bentuk “Pendekatan Partisipatif.” Untuk melihat 

beberapa pekerjaan yang sudah dilakukan ECHO dalam hal Pendekatan Partisipatif, lihat EAN # 18, 

Fraiser; dan MEAS project, dan ECHO Asia’s work on the continuing role of the Small Farm 

Resource Center.]  

 

3. Kadang-kadang orang yang baru menjadi petani lebih terbuka dengan teknologi baru.  

Dalam sebuah proyek percontohan untuk kelompok tani yang menanam ubi jalar untuk memasok 

sebuah pabrik tepung, umumnya lebih sulit untuk membuat para petani yang telah lama menanam 

ubi jalar untuk mau mengadopsi paket agronomi yang disarankan. Para petani ini merasa bahwa 

mereka sudah berpengalaman dalam menanam ubi jalar, jadi hal baru apalagi yang perlu mereka 

pelajari? Mereka lebih bersedia menerima varietas baru daripada mengubah praktik agronomi yang 

telah mereka jalankan, misalnya mengubah jarak tanam atau tingkat pemupukan. Sebaliknya, para 

petani yang belum pernah menanam ubi jalar justru bersikap terbuka menerima paket agronomi dan 

tertarik untuk melakukannya dengan benar. 

  

http://www.meas-extension.org/
http://www.meas-extension.org/meas-offers/case-studies/sfrc-asia
http://www.meas-extension.org/meas-offers/case-studies/sfrc-asia


4. Bahkan para petani “yang kurang berpendidikan” sekalipun, mampu mengenali 
usaha yang menghasilkan keuntungan. 
 

Jangan beranggapan bahwa petani yang hanya sedikit atau bahkan tidak belajar dari buku, tidak 

mengerti atau tidak mampu mengenali sesuatu yang baik (= kesempatan untuk menghasilkan lebih 

banyak uang) ketika mereka melihatnya. Cara terbaik untuk mengalihkan teknologi yang telah 

dikembangkan adalah dengan menunjukkan bahwa teknologi yang dianjurkan itu sungguh-sungguh 

lebih baik. Salah satu metode yang telah terbukti adalah dengan menanami satu petak tanah 

menggunakan metode tradisional dalam melakukan sesuatu, tepat di sebelah petak lain yang 

ditanami menggunakan teknologi yang baru diadopsi: 

 
Praktik Tradisional: misalnya tingkat 
pemberian pupuk menurut cara lama  
 

Praktik yang telah dikembangkan: 
misalnya tingkat pemberian pupuk 
menurut cara baru  

 

Hal ini bisa dikembangkan lebih jauh menjadi percontohan 4-petak: 

1 
Praktik-Praktik Tradisional: 

Varietas lama, 
Praktik-Praktik agronomi cara lama 

 

2 
Praktik-Praktik tradisional yang sudah 

dimodifikasi 1: 
Varietas baru, 

Praktik-Praktik agronomi lama 
 

3 
Praktik-Praktik tradisional yang telah 

dimodifikasi 2: 
Varietas lama, 

Praktik-Praktik agronomi baru 
 

4 
Praktik-Praktik yang sudah ditingkatkan: 

Varietas baru, 
Praktik-Praktik agronomi baru 

 

 

Tiga petak terakhir seharusnya dapat menunjukkan dengan jelas meningkatnya panen di setiap 

petak tersebut, dibandingkan dengan petak yang ditanami dengan cara lama yang telah terbiasa 

dipakai (petak pertama). 

5. Seperti komunikasi, alih teknologi adalah jalan dua arah. 

Melangkah turun dari menara gading Anda yang tinggi dan menjadi pembelajar yang rendah hati 

pasti bermanfaat. Tidak ada yang lebih mampu memupuk rasa hormat para petani selain bekerja 

bersama mereka, bukan hanya berdiri memandang dari jauh dan memberikan petunjuk tentang apa 

yang harus dilakukan. 

Kiat-kiat praktis bermanfaat yang dipelajari dari petani : 

1. Menjauhkan babi hutan (celeng). Babi hutan menyukai ubi jalar dan varietas-varietas 

singkong yang dapat mereka makan (mereka mampu mengendus varietas mana yang  

  



aman untuk dimakan!). Kumpulkan guntingan-guntingan rambut dari tukang cukur 

setempat dan taburkan di sekitar tanaman Anda. Ada dua manfaat: 

• Bau badan manusia membuat mereka menyingkir, 

• Kebiasaan babi yang suka mengendus dan kembali ke tempat yang sama pada 

akhirnya  akan membuatnya menghirup guntingan-guntingan rambut tersebut. Cara ini 

tidak membahayakan babi, tetapi merupakan pengalaman yang sangat tidak 

menyenangkan baginya! 

2.Menjauhkan Monyet. Monyet dapat menyebabkan kerusakan dengan cara 

mematahkan tunas-tunas dan cabang-cabang singkong (kadang-kadang hanya untuk 

bersenang-senang saja!). Tangkap salah satu monyet menggunakan perangkap, cat 

monyet itu dengan warna merah dan lepaskan. Monyet merah itu akan membuat 

teman-temannya ketakutan! Namun, cara ini tidak menyelesaikan masalah secara 

tuntas karena monyet-monyet itu akan cepat menyadari bahwa tidak ada yang perlu 

mereka takutkan.  

3

.

3. Mana bagian atasnya? Stek singkong biasanya di tanam tegak atau diletakkan 

mendatar dan dikubur. Pada cara pertama, potongan stek harus ditanam tegak berdiri 

(tunasnya menghadap ke atas), jika tidak maka mereka tidak akan mampu berakar 

dengan baik dan akhirnya akan mati. Saat menyiapkan stek, kumpulkan batang panjang 

berkayu tersebut dalam satu bundelan dengan semua pucuk menghadap ke satu arah 

yang sama, lalu ikat-ikat dengan jarak yang sama. Potong-potong sepanjang 20-25 cm, 

dan biarkan bundel-bundel yang lebih kecil jatuh tegak ke dalam nampan yang berisi 

pewarna makanan berwarna merah (bisa juga digunakan warna apa saja yang terlihat 

mencolok) sehingga ujung stek yang menghadap ke tanah semuanya terkena warna. 

Cara ini akan memandu petani menanamnya dalam posisi stek dengan benar. 

Kesimpulan: 
Bekerja bersama petani kecil kadang-kadang bisa membuat para ilmuwan yang sangat ingin (dan 

tidak sabar) untuk mendorong penerapan teknologi yang telah ditingkatkan itu, menjadi frustrasi. 

Bersikap rendah hati, memberikan ruang gerak dan membantu, sangat berpengaruh besar dalam 

Tukar gagasan dengan para petani 



menanamkan kehendak baik di dalam diri para petani. Ketika petani akhirnya mengadopsi praktik-

praktik baru yang memberikan hasil yang lebih baik dan pendapatan yang lebih besar, senyum lebar 

di wajah mereka akan benar-benar membuat Anda gembira, dan membuat semua jerih-lelah Anda 

tidak sia-sia! 

  



 


