
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1.  Peranan 

Peranan dan status merupakan suatu konsep yang saling berkaitan. Peranan seseorang 

ditentukan oleh status atau kedudukannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap 

orang mempunyai peranan yang berbeda-beda. Menurut Sayogyo (1992), peranan 

adalah seluruh pola kebudayaan yang berhubungan dengan posisi atau kedudukan 

tertentu yang mencakup nilai dan perilaku seseorang yang diharapkan oleh 

masyarakat pada kedudukan tertentu. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang 

harus dilakukan, sedangkan peran merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan 

dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat  (Depdikbud 1997). 

 

Soekanto, S (1990) berpendapat bahwa peranan sebagai dinamisasi dari status. Dalam 

suatu sistem sosial, setiap orang memiliki posisi dan setiap posisi memiliki fungsi 

yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Status merupakan tempat yang 

diduduki seseorang dalam masyarakat dengan hak-hak dan kewajiban tertentu yang 

dihubungkan dan diwujudkan dalam perilaku. Lebih lanjut dikatakan peranan lebih 

banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, 

seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu 

peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu: 



a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi stuktur 

sosial masyarakat. 

 

Peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat 

hendak dipertahankan kelangsungannya. 

b. Peranan seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat 

dianggap mampu melaksanakannya. 

c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tidak mampu 

melaksanakan peranan yang diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin 

pelaksanaannya membutuhkan pengorbanan. 

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu 

masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. 

 

2. Ketua Kelompok Tani 

Permentan Nomor 273/Kpts/160.01/2007  menjelaskan bahwa kelompok tani adalah 

kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan 

(sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan 

mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non 



formal di pedesaan yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani. 

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan 

keserasian serta kebersamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya 

pertaniannya untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan 

anggotanya (Deptan 1998, dalam Malau 2008). 

 

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari terbentuknya kelompok tani yang 

diungkapkan oleh Torres (1977, dalam Mardikanto, T 1991) sebagai berikut: 

a. Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya 

kepemimpinan kelompok. 

b. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat jiwa kerja sama antar petani. 

c. Semakin cepat proses perembesan (difusi) penerapan inovasi baru. 

d. Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan 

(input) maupun produk yang dihasilkan. 

 

 

 

Di pihak lain, Sayogyo (1992) memberikan tiga alasan utama terbentuknya kelompok 

tani, yaitu: 

a. Memanfaatkan secara optimal semua sumber daya yang tersedia. 

b. Dikembangkan oleh Pemerintah sebagai alat pembangunan. 

c. Adanya alasan ideologis yang ”mewajibkan” para petani untuk terikat dalam suatu 

amanat yang harus mereka jalankan. 

 

Kelompok tani dibentuk agar memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. Kelas belajar, wadah belajar dan mengajar bagi anggota untuk meningkatkan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap (PKS), sehingga produktivitas, pendapatan 

dan kesejahteraannya meningkat. 



b. Wahana kerjasama, tempat untuk memperkuat kerjasama antar petani dalam 

kelompok tani serta antar kelompok tani dan pihak lain. 

c. Unit produksi, usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok tani 

secara keseluruhan merupakan kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk 

mencapai skala ekonomi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. 

 

Kelompok tani dibedakan berdasarkan kelasnya yaitu kelompok tani kelas pemula, 

kelompok tani lanjut, kelompok tani madya dan kelompok tani utama. 1) Kelompok 

tani kelas pemula, kelompok tani sudah memiliki struktur organisasi, pengurus, 

anggota, sekretariat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dan buku 

administrasi. 2) Kelompok tani kelas lanjut, kelompok tani mampu mengidentifikasi 

masalah dan menyusun perencanaan, kegiatan usaha produktif telah dimiliki oleh 

kelompok. 3) Kelompok tani kelas madya, status kelas kelompok tani madya yaitu 

kelompok telah mengembangkan jaringan kerja dengan lembaga lain (pasar, 

keuangan). 4) Kelompok tani kelas utama, kelembagaan kelompok tani telah kuat, 

sehingga dapat melakukan evaluasi dan perencanaan, melakukan monitoring secara 

rutin. 

 

Berdasarkan data yang ada di Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Propinsi Lampung Tahun 2008, jumlah kelompok tani berdasarkan kelas-

kelasnya di Propinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Jumlah kelompok tani berdasarkan kelas di Propinsi Lampung tahun 2008 

      

      Kelas Kelompok tani   

 No. Kabupaten/Kota 

Pemula      Lanjut      Madya      Utama      

 

1. Lampung Barat  1.018   84    14  0        

2. Way Kanan      667  507     32         0           

3. Tulang Bawang            2.173        397     28         0         



4. Lampung Utara    594  351     47  2           

5. Lampung Tengah            1.631         1.144  313  9         

6. Lampung Timur  3.630         915       242            12         

7. L. Selatan + Peswaran 1.502          1.193       224           12         

8. Tanggamus      581  617       112  4           

9. Metro          6             14    56           28           

10. Bandar Lampung        53             29    15       0           

  

       Jumlah   11.855  5.251    1.083       67   

           

 

Sumber : Bakorluh PPK Propinsi Lampung 

 

 

 

 

 

 

3. Peranan Ketua Kelompok Tani 

Kelompok tani memiliki ketua kelompok tani sebagai petani pemimpin dikelompoknya. 

Menurut Curtois (dalam Kartono, 1994), suatu kelompok tanpa pimpinan seperti tubuh 

manusia tanpa kepala, sehingga mudah menjadi sesat, panik, kacau dan anarki.  

 

Pemimpin adalah seseorang yang diakui atau memperoleh pengakuan dari seluruh 

anggota sistem sosialnya yang berhak atau memiliki kekuasaan untuk dalam situasi 

tertentu menggerakkan orang lain (sistem sosialnya) untuk mencapai tujuan bersama 

yang menjadi tujuan sistem sosialnya (Mardikanto, T 1991). Lebih lanjut dikatakan 

fungsi seorang pemimpin dalam penyuluhan mencakup: 

a. Membantu mengidentifikasikan suatu masalah dalam kelompoknya. 

b. Melakukan percontohan-percontohan yang perlu ditiru oleh anggotanya. 

c. Menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan 

kelompok. 

d. Mendorong dan meningkatkan interaksi antar anggota kelompok agar terjalin 

keserasian pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing anggotanya 

demi tercapainya tujuan bersama. 



e. Menggerakkan kerja sama kelompok agar semua kegiatan yang dilaksanakan 

merupakan suatu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dan mengarah pada 

tujuan bersama. 

f. Menunjukkan potensi sumberdaya yang tersedia dan mendorong anggotanya agar 

tahu dan mampu untuk memanfaatkan seluruh sumberdaya yang tersedia secara 

optimal. 

Pemimpin selalu menjadi fokus dari semua gerakan, aktivitas, usaha dan perubahan 

menuju pada kemajuan (progres) di dalam kelompok atau organisasi.  Ia merupakan 

agen primer untuk memberikan motivasi kerja dan menentukan sasaran bersama yang 

akan dicapai. Ketua kelompok tani menjadi sangat berperan terhadap kemajuan 

kelompok taninya (Kartono, 1994).   

 

Dikemukakan oleh Satuan Pengendali Bimas (1980, dalam Diana, A.), peranan 

kelompok tani adalah sebagai pemimpin, pembantu penyuluh, pelopor, teladan dan 

motivator bagi anggotanya. Peranan ketua kelompok tani sebagai pembantu penyuluh, 

Ia mampu memberikan informasi yang didapat dari PPL kepada para anggotanya. 

Ketua kelompok tani sebagai pembantu penyuluh disebut juga sebagai penyuluh 

sukarela yang merupakan rekan penyuluh pertanian di dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian. 

 

Ketua kelompok tani sebagai pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan di satu bidang, sehingga Ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-

sama melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama, Ia juga harus 

mampu merumuskan dan mengorganisasikan aspirasi kelompok ke dalam kegiatan 

yang terarah serta waspada terhadap keadaan yang mempengaruhi kesejahteraan 

anggota. Sebagai teladan, seorang ketua kelompok harus dapat memberikan contoh 



yang baik kepada para anggotanya. Sebagai motivator, ketua kelompok harus dapat 

memotivasi dan menggerakkan anggota kelompok taninya agar mampu meningkatkan 

usaha taninya. Ketua kelompok tani juga berperan sebagai komunikator, yaitu sebagai 

seseorang yang menghubungkan petani dengan pihak lain baik pihak pemerintah 

maupun pihak swasta (Depdagri, 1994 dalam Choiriyah, N., 2005). 

 

Peranan ketua kelompok tani sangat penting dalam proses adopsi inovasi yaitu 

membantu anggota kelompoknya untuk mengambil keputusan secara cepat dalam 

mengadopsi suatu inovasi. Berbeda halnya dengan peran seorang penyuluh pertanian 

lapang (PPL). Mardikanto, T (1991) menjelaskan bahwa peran penyuluh hanya dibatasi 

pada kewajibannya untuk menyampaikan inovasi dan mempengaruhi sasaran 

penyuluhan melalui metode dan teknik-teknik tertentu sampai sasaran penyuluhan sadar 

dengan kemampuannya sendiri dalam mengadopsi inovasi yang disampaikan. Berkaitan 

dengan peran PPL, Mosher (dalam Mardikanto, T. 1991) mengungkapkan bahwa setiap 

penyuluh pertanian lapang harus mampu melaksanakan peran ganda sebagai guru, 

penganalisa, penasehat dan organisator. 

 

4. Adopsi  Inovasi 

Inovasi merupakan ide, gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh 

seseorang. Tidak menjadi soal apakah ide itu betul-betul baru atau tidak diukur dengan 

selang waktu sejak digunakannya atau ditemukannya pertama kali. Proses adopsi yaitu 

proses yang terjadi sejak pertama kali seseorang mendengar hal yang baru sampai 

orang tersebut mengadopsi (menerima, menerapkan, menggunakan) hal baru tersebut 

(Effendi,I.  2005). 

 



Inovasi merupakan sesuatu ide, perilaku, produk, informasi dan praktek-praktek baru 

yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau mendorong terjadinya 

perubahan–perubahan disegala aspek kehidupan masyarakat demi selalu terwujudnya 

perbaikan–perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang 

bersangkutan (Mardikanto, T. 1991). Lebih lanjut dikatakan adopsi dalam proses 

penyuluhan pertanian pada hakekatnya dapat diartikan sebagai proses perubahan 

perilaku yang berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan pada diri seseorang 

setelah menerima inovasi.  Penerimaan disini bukan hanya sekedar tahu tetapi petani 

diharapkan benar-benar menerapkannya.  Penerimaan inovasi tersebut biasanya dapat 

diamati secara langsung maupun tidak langsung oleh orang lain sebagai cerminan dari 

adanya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

 

Effendi, I (2005) mengungkapkan bahwa proses adopsi inovasi dibagi menjadi lima 

tahap, yaitu:  

1. Tahap sadar (awareness), seseorang mengetahui adanya inovasi tetapi kekurangan 

informasi mengenai hal itu. 

2. Tahap minat (interest), seseorang mulai menaruh minat pada inovasi dan mencari 

informasi yang lebih banyak mengenai inovasi itu. 

3. Tahap penilaian (evaluation), seseorang mengadakan penilaian terhadap ide baru itu 

dan dihubungkan dengan situasi dirinya, apakah inovasi itu dapat dilaksanakan dan 

sesuai dengan keadaanya sekarang dan yang akan datang. 

4. Tahap percobaan (trial), seseorang telah mau mencoba inovasi baru tersebut 

walaupun dalam skala kecil, untuk menentukan kegunaanya apakah sesuai dengan 

situasinya. 

5. Tahap penerima (adopsi), seseorang telah menerapkan inovasi tersebut secara 

berkelanjutan. 



 

Dixon (dalam Mardikanto, T. 1991) mengungkapkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kecepatan seseorang dalam mengadopsi inovasi, yaitu: 

1. Prasangka inter-personal, adanya sifat kelompok masyarakat (terutama yang masih 

tertutup) untuk mencurigai setiap tindakan orang-orang yang berasal dan berbeda di 

luar sistem sosialnya. 

2. Pandangan terhadap kondisi lingkungan yang terbatas, sifat adopsi inovasi sangat 

tergantung pada persepsi sasaran terhadap kondisi lingkungan yang terbatas di 

sekitar lingkungan sosialnya. 

3. Sikap terhadap penguasa, elit penguasa dinilai sebagai kelompok yang selalu 

mendominasi dan mengeksploitasi warga masyarakat pada umumnya dan pihak lain 

sebagai pelindung dan kelompok yang memegang kekuasaan dan mampu 

memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dualisme sikap terhadap penguasa 

seperti ini, sangat berpengaruh terhadap proses adopsi inovasi. 

4. Sikap kekeluargaan, tidak ada satu individu yang dapat mengambil keputusan secara 

sendiri, harus dikosultasikan terlebih dahulu terhadap anggota keluarga atau kerabat 

terdekat. Oleh karena itu, proses adopsi inovasi menjadi lambat. 

5. Fatalisme, suatu kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk 

merencanakan masa depan sendiri.  

6. Kelemahan aspirasi, adalah lemahnya cita-cita untuk menikmati kehidupan yang 

lebih layak. Dalam kondisi seperti ini masyarakat bersifat pasrah, dan cukup puas 

dengan apa yang sudah ada, sehingga inovasi akan berjalan dengan lambat. 

7. Hanya berfikir untuk hari ini, dalam tahap ini masyarakat hanya berfikir yang cepat 

dapat dinikmati, umumnya berupa investasi untuk mencapai kebutuhan hidup. 

8. Kekosmopolitan, dicirikan dengan frekuensi dan jarak perjalanan yang dilakukan, 

serta pemanfaatan media masa. 



9. Kemampuan berfikir kritis, kemampuan untuk menilai sesuatu keadaan (baik/buruk, 

pantas atau tidak pantas). 

10. Tingkat kemajuan peradabannya, semakin maju peradabannya maka semakin cepat 

proses adopsi inovasi yang terjadi. 

11. Cara pengambilan keputusan, cara pengambilan keputusan yang tidak tergantung 

pada orang lain akan lebih cepat dalam proses adopsi inovasi. 

12. Saluran komunikasi yang digunakan, jika inovasi dapat disampaikan melalui 

saluran komunikasi yang tepat yaitu menggunakan media masa maka proses adopsi 

inovasi akan berlangsung dengan mudah. 

13. Keadaan penyuluh, aktivitas penyuluh yang giat untuk mempromosikan proses 

adopsi inovasi kepada masyarakat akan mempercepat proses adopsi inovasi 

tersebut. 

Effendi, I (2005) mengemukakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecepatan petani dalam mengadopsi atau dalam menerapkan teknologi baru antara lain 

(1) sifat inovasi, (2) jenis keputusan inovasi, (3) saluran komunikasi, (4) sistem sosial, 

dan (5) kegiatan promosi. Sugarda, T (dalam Mardikanto, T. 1991) menambahkan 

unsur waktu sebagai faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Lebih lanjut 

dijelaskan, bahwa keputusan yang diambil oleh masyarakat untuk mengadopsi suatu 

inovasi ada tiga, yaitu: 

1. Optional, yaitu keputusan dilakukan oleh masing-masing individu. 

2. Kolektif, yaitu keputusan bersama oleh seluruh anggota. 

3. Kekuasaan, yaitu keputusan dilakukan/diambil oleh penguasa. 

 

5. Jarak Pagar 

a. Budidaya Jarak Pagar 



Jarak pagar (Jatropha curcas. L) merupakan tumbuhan semak berkayu yang banyak 

ditemukan di daerah tropik. Berdasarkan pengamatan terhadap keragaman di alam, 

tumbuhan ini diyakini berasal dari Amerika Tengah, tepatnya di bagian selatan 

Meksiko, meskipun ditemukan pula keragaman yang cukup tinggi di daerah 

Amazon. Penyebaran ke Afrika dan Asia diduga dilakukan oleh para penjelajah 

Portugis dan Spanyol berdasarkan bukti-bukti berupa nama setempat. Klasifikasi 

ilmiah jarak pagar adalah sebagai berikut: 

Kingdom   : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Malpighialis 

Familia : Euphorbiaceae 

Genus :  Jatropha 

Nama Binomial   : Jatropha curcas L 

Jarak pagar tumbuh pada rentang iklim dan lahan yang luas. Tanaman jarak pagar 

dapat tumbuh pada daerah dengan ketinggian tempat             0 - 1700 meter di atas 

permukaan laut (m dpl), tetapi berkembang baik pada dataran rendah dengan 

ketinggian tempat 0-500 m dpl.  

a. Persiapan lahan 

Persiapan lahan meliputi pembersihan lahan dan pembuatan lubang 

tanam.  Sebelum dilakukan pengolahan tanah, lahan sebaiknya dibersihkan dari 

semak belukar atau gulma.  Pengolahan tanah dengan bajak atau cangkul, 

kemudian dibuat  lubang tanam berukuran 30 x 30 x 30 cm dengan jarak 2 x 2 m. 

Tanah bagian atas dicampur dengan pupuk kandang atau kompos, di setiap 

http://id.wikipedia.org/wiki/Meksiko
http://id.wikipedia.org/wiki/Amazonas,_Brasil
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia
http://id.wikipedia.org/wiki/Portugis
http://id.wikipedia.org/wiki/Spanyol


lubang secara merata, kemudian dimasukkan kembali ke dalam lubang tanam. 

Pada tanah yang bertekstur sedang hingga berat perlu dibuat saluran drainase, 

karena tanaman jarak pagar tidak tahan genangan. 

 

b. Penggunaan benih 

Bahan tanaman dapat berasal dari stek cabang atau batang, maupun benih. Jika 

menggunakan stek dipilih cabang atau batang yang telah cukup berkayu. Untuk 

benih dipilih dari biji yang telah cukup tua yaitu diambil dari buah yang telah 

masak biasanya berwarna hitam dan umur pohon sudah lebih dari 3 tahun. 

 

c. Pembibitan 

Pembibitan dapat dilakukan di polibag atau di bedengan.  Setiap polibag ditanami 

1 (satu)  benih.  Tempat pembibitan diberi naungan/atap dengan bahan dapat 

berupa daun kelapa, jerami atau paranet.  Lama di pembibitan 2 – 3 bulan.  

Kegiatan yang dilakukan selama pembibitan antara lain penyiraman (setiap hari 2 

kali pagi dan sore), penyiangan, dan seleksi. 

 

d. Penanaman 

Penanaman jarak pagar dapat dilakukan secara monokultur atau tumpang sari. 

Jarak tanam secara monokultur 2 m x 2 m, sedang secara tumpang sari dengan 

palawija disesuaikan dengan kebutuhan lahan untuk palawija. Pada pertanaman 

tumpangsari digunakan jarak tanam 3 m x 2 m (1660 tanaman/ha), atau 4 m x 2 m 

(1250 tanaman/ha). Tanaman jarak pagar dapat pula digunakan atau ditanam 

sebagai pagar/pembatas lahan atau untuk konservasi. Untuk tujuan ini maka jarak 

tanam antar tanaman dapat dipersempit menjadi 1 m atau 0,5 m.   



Penanaman dilakukan setelah lubang tanam yang dibuat dibiarkan selama 2-3 

minggu. Penanaman dilakukan pada saat tanah dalam kondisi cukup 

lembab/basah, untuk menghindari stress pada saat pertumbuhan awal tanaman. 

Penanaman di daerah tadah hujan sebaiknya dilakukan pada awal musim 

penghujan, sehingga kebutuhan air dapat terjamin saat pertumbuhan awal 

pertanaman hingga tanaman mampu beradaptasi. Pemindahan tanaman dilakukan 

dengan memotong polibag pada bagian bawah dan dibuat irisan pada polibag 

sampai ujung, selanjutnya masukkan bibit kedalam lubang tanam yang telah 

disiapkan. Bibit yang dibutuhkan untuk 1 ha dengan jarak tanam 2 m x 2 m 

adalah 2.500 tanaman.  Perlu disiapkan 500 tanaman (20%) sebagai cadangan 

untuk sulaman.  

e.  Pemeliharaan 

1. Pemupukan  

Agar berproduksi maksimal, tanaman jarak pagar perlu dipupuk. Dosis pupuk 

yang diberikan tergantung dari kesuburan tanah. Secara umum dosis tahun ke-

1, 40 g Urea + 40 g SP-36 + 20 g KCl  dan 2 kg pupuk organik/tanaman. 

Kebutuhan pupuk tahun ke-2, 3 dan 4 lebih tinggi dan disesuaikan dengan 

kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Pupuk diberikan pada parit yang 

dibuat melingkari tanaman (1/2-3/4 tajuk), sedalam 5-10 cm, kemudian 

ditutup kembali dengan tanah. 

 

2.   Pengairan 

Tanaman jarak pagar butuh sedikit air, tetapi pada tahun pertama butuh 

pengairan terutama pada musim kemarau. Pada pertanaman yang luas di 

daerah tanah hujan, perlu dilakukan teknik pemanenan air pada musim 



penghujan dalam bentuk penyimpan air selanjutnya dapat digunakan untuk 

mengairi tanaman pada musim kemarau.   

Untuk daerah pengembangan yang ada sumber airnya dimungkinkan untuk 

melakukan pengairan. Akan tetapi untuk pengembangan di lahan kering/kritis 

yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengairan, diusahakan 

penanaman dengan bibit yang berumur 1-2 bulan yang ditanam pada awal 

musim penghujan. Pemberian bahan organik pada lubang tanam sangat 

berperan untuk menjaga kelembaban tanah di sekitar perakaran. 

3.  Pemangkasan  

Pemangkasan bertujuan untuk merangsang percabangan, pemangkasan 

dilakukan pada batang utama yang telah cukup berkayu (warna cokelat keabu-

abuan), setinggi 30 cm dari permukaan tanah.  Pemangkasan selanjutnya 

dilakukan setelah cabang-cabang yang terbentuk cukup berkayu disisahkan 2 

cabang dengan posisi bersilangan dari 3 cabang yang terbentuk pada 

pemangkasan pertama,  sehingga total jumlah cabang yang terbentuk pada 

pemangkasan ke-2 sebanyak 6 cabang (3 cabang pertama dikali 2 cabang ke-

2). Jumlah cabang pada pemangkasan ke-4 mencapai 40 cabang. 

 

4.   Pengendalian Gulma  

Penyiangan sangat penting terutama pada periode awal pertumbuhan tanaman. 

Penyiangan dapat dilakukan secara kultur teknis (pengolahan tanah, 

pemberian mulsa seresah atau tanaman penutup tanah), mekanis dengan 

cangkul atau ternak, serta kimiawi dengan herbisida seperti 

Glyphosate  (purna tumbuh, sistemik dan non-selektif), methyl halosifop 



(purna tumbuh, sistemik, efektif untuk teki) dan oxyfluorfen (pra tumbuh, 

sistemik dan nonselektif).   

 

5.   Hama dan Penyakit Tanaman 

Tanaman jarak sebenarnya jarang diserang hama ataupun penyakit, namun 

bisa jadi terserang jika kondisi lahan kurang bersih ataupun ada semak yang 

dapat menjadi inang sementara bagi hama-hama tertentu. Pengendalian hama 

terpadu yaitu dengan menjaga kebersihan lahan merupakan tindakan preventif 

yang paling mudah dilakukan sebelum hama menjadi tak terkendali dan 

merugikan. 

 

Hama yang kadang menyerang tanaman jarak adalah sejenis kutu putih. 

Tanaman jarak sering tumbuh liar sehingga kutu putih sering menjadikannya 

inang sementara. Disamping kutu putih , jarak juga mungkin diserang ulat 

yang menyerang daun. 

 

f. Panen dan pasca panen 

Tanaman jarak pagar mulai berbunga setelah berumur 3-4 bulan dan pembentukan 

buah tejadi saat berumur 4-5 bulan dan akan masak pada umur 5-6 bulan. Biasanya 

pada satu tangkai terdiri dari 10-15 buah, tetapi buah tersebut tidak masak secara 

serempak. Karena itu, pemanenan bisa dilakukan ketika 75% buah di tangkai 

tersebut telah mengering dan sisa buah lainnya berwarna kuning kehijauan. Ciri 

buah yang telah kering adalah berwarna kuning hingga kecoklatan dan batas antara 

ruang biji tampak jelas bergaris. Jika pemanenan menunggu buah kering semua 

dikhawatirkan buah yang lebih dulu kering akan pecah dan bijinya berhamburan. 

 



Setelah dipetik buah dijemur sampai kadar air 7-9 %  kemudian siap untuk dibijikan. 

Buah jarak pagar yang dipanen pada saat berwarna kuning menghasilkan vigor dan 

daya kecambah yang paling baik, sehingga baik untuk produksi benih.  Kadar 

minyak dari biji jarak berkisar 28%-35%. Biji jarak pagar yang telah kering karena 

dijemur kemudian dimasukkan kedalam suatu wadah / tempat dan disimpan 

ditempat yang tidak terkena langsung sinar matahari dan tidak bersentuhan langsung 

dengan lantai (Sudrajat, 2006). 

 

 

b. Kegunaan Jarak Pagar 

Jarak pagar, terutama bagian bijinya, memang mengandung racun yang cukup kuat, 

namun dapat digunakan sebagai obat luar. Ragam penyakit yang dapat ditaklukkan oleh 

biji tanaman asal Amerika Selatan ini cukup beragam, antara lain  menyembuhkan 

gatal-gatal, koreng,  jamur pada kaki dan luka berdarah. Selain itu, tanaman yang 

diharapkan mampu menjadi penghasil bahan bakar nabati ini juga bisa dimanfaatkan 

untuk mengatasi bengkak akibat terpukul, terkilir dan rematik. Penggunaan yang hati-

hati pada daun jarak pagar, maka daun jarak tersebut dapat digunakan sebagai obat 

pencahar ringan. 

Manfaat jarak pagar yang hangat dibicarakan saat ini adalah potensinya sebagai sumber 

energi nabati (biofuel). Biji tanaman ini dapat diolah menjadi minyak jarak yang 

diproyeksikan sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi atau  bahan bakar 

fosil yang kian menipis ketersediaannya.  

Selain minyaknya, getah jarak pagar pun berkhasiat menghentikan perdarahan akibat 

luka. Getah jarak pagar bersifat antimikroba sehingga dapat mengusir bakteri seperti 

jenis Staphylococcus, Streptococcus dan  Escherichia 



coli.  ((http://www.pandaisikek.net/index.php?option=com ) diakses tanggal 31 Oktober 

2009). 

 

 

c. Jarak Pagar Sebagai Bahan Bakar Alternatif 

Terdapat beberapa tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku biofuel. Adapun 

tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku biofuel diantaranya dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

 

Tabel 7. Beberapa tanaman penghasil biofuel  

 

Jenis Tanaman Produksi Minyak 

(liter per Ha) 

Ekivalen Energi 

(kWh per Ha) 
Nama Latin Nama Umum 

Elaeis guineensis Kelapa Sawit 3.600-4.000 33.900-37.700 

Jatropha curcas Jarak Pagar 2.100-2.800 19.800-26.400 

Aleurites fordii Kemiri 1.800-2.700 17.000-25.500 

Saccharum 

officinarum 
Tebu 2.450 16.000 

Ricinus communis Jarak Kepyar 1.200-2000 11.300-18.900 

Manihot esculenta Ubi Kayu 1.020 6.600 

 

Sumber: Nurcholis, M. dan S. Sumarsih., 2007 

 

Jarak Pagar (Jatropha curcas) merupakan salah satu penghasil biofuel yang kini banyak 

dikembangkan.  Berbagai penelitian telah difokuskan untuk mengkaji potensi minyak 

jarak sebagai energi alternatif  pengganti solar dan minyak tanah.  Tanaman Jarak Pagar 

(Jatropha curcas L) sudah dikenal di Indonesia sejak pendudukan Jepang, yaitu sebagai 

tanaman tanggul angin (wind barrier) di pantai utara dan selatan P. Jawa, sekaligus 

sebagai cadangan bahan bakar untuk tank-tank Jepang. Pada waktu itu, ketika deterjen 

dan sabun cuci masih menjadi barang langka, oleh masyarakat desa buahnya bisa 

dijadikan sebagai bahan untuk mencuci pakaian, karena buahnya mampu mengeluarkan 

busa seperti sabun.  

 



Tanaman jarak ada dua jenis yaitu Jarak Kepyar (Ricinus communis) dan Jarak Pagar 

(Jatropha curcas L). Jarak Kepyar juga menghasilkan minyak dan digunakan untuk 

minyak castrol, farmasi dan kosmetika, sehingga sudah lama dibudidayakan secara 

komersial. Jarak pagar dibanyak negara yang miskin sumber daya BBM, telah 

dikembangkan sebagai tanaman yang menghasilkan minyak pengganti solar dan minyak 

tanah, sedangkan di Indonesia belum berkembang secara komersial karena tidak bisa 

bersaing dengan BBM solar dan minyak tanah yang pada waktu yang lalu relatif murah 

karena disubsidi pemerintah.  

 

Jarak pagar mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil 

minyak pengganti BBM, karena mempunyai beberapa keunggulan, yaitu antara lain : 

a. Relatif mudah dibudidayakan oleh petani kecil, dapat ditanam sebagai batas kebun, 

dapat ditanam secara monokultur atau campuran (intercropping), cocok di daerah 

beriklim kering, dapat ditanam sebagai tanaman konservasi lahan dan juga dapat 

ditanam dipekarangan atau sekitar rumah, sehingga basis sumber bahan bakunya 

dapat sangat luas. 

b. Pemanfaatan biji atau minyak jarak pagar tidak berkompetisi dengan penggunaan 

lain karena termasuk kelompok non pangan sehingga harganya relatif stabil. 

c. Proses pengolahan minyak jarak kasar (crude jatropha oil/CJO) atau untuk 

kebutuhan rumah tangga pengganti minyak tanah sangat sederhana sehingga mudah 

dilakukan masyarakat tani pada umumnya. Pengolahan bahan bakar motor 

pengganti solar (biodiesel) juga tidak memerlukan teknologi tinggi (dibandingkan 

minyak bumi) sehingga investasinya relatif murah (Prana, M.S., 2006). 

B. Kerangka Pemikiran 

 



Proses adopsi dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku baik yang berupa 

pengetahuan, sikap maupun ketrampilan pada diri seseorang setelah menerima suatu 

inovasi, (Mardikanto, T. 1991). Pada proses adopsi inovasi, petani membutuhkan 

bantuan dari pihak lain yang dianggap lebih mampu untuk membantu petani dalam 

mengambil keputusan. Pihak tersebut adalah petani pemimpin atau ketua kelompok 

tani. Seorang ketua kelompok selalu berinteraksi dengan para anggotanya. Oleh 

karena itu, ketua kelompok tani diharapkan berperan untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi bersama. Selain itu, peranan ketua kelompok tani 

diharapkan dapat memberi teladan kepada anggotanya, dapat memberikan pengaruh 

kepada anggotanya dalam hal pengambilan keputusan terhadap inovasi budidaya jarak 

pagar sebagai bahan bakar alternatif, sehingga para anggotanya mau menerapkan 

inovasi budidaya jarak pagar. 

 

Penelitian ini menelaah tentang bagaimana peranan ketua kelompok tani dalam adopsi 

inovasi bididaya jarak pagar sebagai bahan bakar alternatif. Peranan ketua kelompok 

tani dalam penelitian ini diambil dari gabungan beberapa teori yaitu Satuan 

Pengendali Bimas (1980 dalam Diana, A.,  2008) yaitu peranan ketua kelompok tani 

sebagai pembantu penyuluh, sebagai pemimpin, sebagai pelopor, sebagai teladan dan 

sebagai motivator dan menurut Depdagri (1994 dalam Choiriyah, N., 2005), yaitu 

peranan ketua kelompok tani sebagai komunikator. 

 

Peranan ketua kelompok tani yaitu sebagai pembantu penyuluh, sebagai pemimpin, 

sebagai pelopor, sebagai teladan dan sebagai motivator. Selain itu, ketua kelompok 

tani juga berperan sebagai komunikator, yaitu sebagai penghubung anatara petani 

dengan pihak lain, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta. Sebagai seorang  

pembantu penyuluh, ketua kelompok tani membantu menyebarkan inovasi-inovasi 



mengenai budidaya jarak pagar sebagai bahan bakar alternatif  kepada anggotanya 

dan petani sekitarnya. Selain itu, ketua kelompok yang berperan sebagai pembantu 

penyuluh juga bertugas membantu manyadarkan petani mengenai pentingnya kegiatan 

kelompok dalam meningkatkan usaha taninya khususnya usaha tani jarak pagar. 

Ketua kelompok tani biasanya disebut juga sebagai penyuluh sukarela. 

 

Sebagai pemimpin, ketua kelompok harus mampu bersikap baik, mengorganisasikan 

aspirasi anggota kelompoknya kedalam kegiatan yang terarah. Sebagai pelopor, ia 

adalah orang pertama yang mengadopsi  inovasi budidaya jarak pagar, sehingga para 

anggotanya ikut menerapkan suatu inovasi budidaya jarak pagar yang telah diadopsi 

oleh ketua atau pemimpinnya.  

 

Sebagai teladan, ketua kelompok harus dapat memberikan contoh yang baik dalam hal 

berusaha tani khususnya berusaha tani jarak pagar. Biasanya seorang ketua kelompok 

usaha taninya lebih baik dari anggota-anggotanya. Sebagai motivator, hendaknya 

ketua kelompok mampu menggerakkan dan memotivasi anggota kelompok taninya 

untuk mau dan mampu menerapkan inovasi budidaya jarak pagar, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas pertanian anggotanya dan meningkatkan 

kesejahteraannya. 

 

Peranan ketua kelompok tani diharapkan dapat membantu proses adopsi inovasi 

budidaya tanaman jarak pagar. Pada penelitian ini, peranan ketua kelompok tani 

diidentifikasikan sebagai variabel X dan adopsi  inovasi budidaya tanaman jarak  

pagar sebagai bahan bakar alternatif diidentifikasikan sebagai variabel Y, yang dilihat 

dari indikator sebagai berikut: 

a. Pengolahan lahan 

b. Penggunaan benih 



c. pembibitan 

d. Penanaman 

e. Pemeliharaan 

f. Panen dan pasca panen 

 

Untuk lebih jelasnya paradigma yang menggambarkan peranan ketua kelompok tani 

dalam adopsi inovasi jarak pagar sebagai bahan bakar alternatif di Desa Babatan 

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat pada Gambar  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma peranan ketua kelompok tani dalam adopsi inovasi budidaya 

jarak pagar sebagai bahan bakar alternatif 

C. Hipotesis  

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Peranan Ketua Kelompok 

Tani Dalam Adopsi Inovasi 

Budidaya Jarak Pagar ( X ) 

 

 

a. Pengolahan lahan 

b. Penggunaan Benih 

c. Pembibitan 

d. Penanaman 

e. Pemeliharaan  

f. Panen dan pascapanen 

 

X1. Sebagai Pembantu 

Penyuluh 

 

 

Adopsi Inovasi  Budidaya 

Jarak Pagar Sebagai Bahan 

Bakar Alternatif 
( Y ) 

 

X2. Sebagai Pemimpin 

 

X3. Sebagai Pelopor 

X4. Sebagai Teladan 

 

X5. Sebagai Motivator 

X6. Sebagai Komunikator 

 



1. Diduga ada hubungan nyata antara peranan ketua kelompok tani sebagai pembantu 

penyuluh dengan adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar oleh petani sebagai 

bahan bakar alternatif. 

2. Diduga ada hubungan nyata antara peranan ketua kelompok tani sebagai pemimpin 

dengan adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar oleh petani sebagai bahan 

bakar alternatif. 

3. Diduga ada hubungan nyata antara peranan ketua kelompok tani sebagai pelopor 

dengan adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar oleh petani  sebagai bahan 

bakar alternatif. 

4. Diduga ada hubungan nyata antara peranan ketua kelompok tani sebagai teladan 

dengan adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar oleh petani sebagai bahan 

bakar alternatif. 

5. Diduga ada hubungan nyata antara peranan ketua kelompok tani sebagai motivator 

dengan adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar oleh petani sebagai bahan 

bakar alternatif. 

6. Diduga ada hubungan nyata antara peranan ketua kelompok tani sebagai 

komunikator dengan adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar oleh petani 

sebagai bahan bakar alternatif. 

7. Diduga terdapat salah satu peubah peranan ketua kelompok yang paling 

berhubungan dengan adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar oleh petani 

sebagai bahan bakar alternatif. 

 

 


