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ABSTRACT

Cassava Processing and Processor Equipment at Upland Area in South Kaliman-
tan. Survey and field trial conducted to find an effective and efficien equipment, to
process fresh cassava into salad and chips raw material in order to get it's value added
and increased farmers income. Research was conducted at two upland transmigration
resettlement units in District of Tanah Laut, South Kalimantan, involving 60 farmers of
2 farmers groups. Existed equipment were simple (manual operation) and inefficien
for slicing and grating. Net income from chips was Rp. 68,700 and salad Rp. 142,500
monthly. Each household produced chips range about 50-200 kg of fresh cassava
around 150-600 kg monthly, while salad around 800-1200 kg from 2000-3000 kg fresh
cassava. By using non traditional equipment i.e Triguna and Mesra II production
capacity can be raised up to 4-19,5 times. Yield of fresh cassava reached 40 tlha by
applying introduce technology on cultural practices i.e. Adira I variety, 90 kg N - 45 kg
P205 - 60 kg K20 - 2 t waste manure - 1 tlha lime, and plant spacing 100 x 80 cm.
Value of BIC ratio was around 6,2 - 6,6.

PENDAHULUAN

Harga ubikayu segar yang rendah sekali sampai Rp.25/kg sangat merugikan petani
produsen ubikayu. Rendahnya harga ubikayu segar ini dapat disebabkan oleh turunnya
tingkat permintaan terhadap ubikayu segar, meningkatnya hasil produksi atau sifatjelek
ubikayu itu sendiri yang gampang rusak dan busuk. Sistem komoditas ubikayu juga
turut punya andil menurunkan tingkat harga ubikayu segar.

Secara garis besar sistem komoditas ubikayu terdiri dari : 1) sub sistem petani
produsen, 2) sub sistem industri pengolahan, 3) sub sistem distribusi/pemasaran, dan 4)
sub sistem konsumen (Annonymous). Keseluruhan sistem komoditas ini dibina, dipe-
lihara dan didukung oleh suatu sistem yang saling berkaitan dan berinteraksi serta
merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan. Faktor-faktor penentu tersebut
adalah : 1) kebijaksanaan pemerintah, 2) teknologi baru yang tersedia, 3) partisipasi
masyarakat, 4) sarana pendukung (Made Oka A., 1992).

Hasil penelitian terdahulu melalui penerapan teknologi baru dengan menggunakan
input-input modem, tingkat produktivitas ubikayu yang tinggi (sampai 40 t/ha) sudah
tercapai (Rosita Galib, 1991). Penelitian tersebut meliputi pemuliaan dan pemupukan.
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Tetapi karena harga ubikayu di tingkat petani terlalu rendah, maka petani enggan
mengadopsinya. Ini karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki
petani mengenai proses pengolahan ubikayu segar kedalam bentuk lain yang tepat dan
dikuasai konsumen. Padahal melalui pengolahan pasca panen dan bantuan alat pengolah
ubikayu menjadi bentuk lain, harga komoditas ubikayu ini bisa ditingkatkan (Sutrisno
et al., 1991). Oleh karenanya, untuk meningkatkan minat petani terhadap usahatani
ubikayu ini, sub sistem industri pengolahan yang dapat dijangkau petani sangat perlu
dikembangkan, karena disamping kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani juga
memiliki modal yang terbatas, sehingga setiap introduksi alat atau teknologi baru harus
sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Penelitian ketiga sub sistem lainnya juga
sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan produktivitas ubikayu terlanjutkan.

Dengan perbaikan mutu dan teknik penyimpanan yang tepat dapat memperpanjang
waktu, sehingga petani produsen tidak perlu tergesa-gesa menjual hasiI tanaman ubi-
kayunya. Hal ini perIu, agar petani tidak terlalu dirugikan dan posisi petani sebagai
produsen tidak terlalu lemah, sehingga harga yang mereka peroleh lebih baik dan lebih
stabiI.

Penganekaragaman produk ubikayu juga sangat membantu petani sebagai pro-
dusen dan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dapat digunakan alat-alat
bantu pengolahan seperti, pemarut, pengering dan perajang serta media penyimpan
dalam berbagai ukuran (Damardjati et al, 1992). Supaya teknologi yang diperlukan
terse but tepat dengan sasaran yang diinginkan, maka kesesuaian alat bantu dengan
sumberdaya yang dimiliki petani merupakan syarat utama.

Sebagai tujuan dari penelitian ini adalah :

1) Mendapatkan alat bantu pengolahan ubikayu segar yang tepat guna dan terjangkau
petani di pedesaan.

2) Meningkatkan pendapatan petani ubikayu melalui peningkatan nilai tambah produk
asal ubikayu.

MATERI DAN METODA

a. Materi
Jenis alat terdiri dari, pemarut, perajang dan penyawut, sumber tenaga untuk alat

adalah manusia (manual). Sumber data digali dari dua kelompok tani, petani ubikayu,
laporan instansi- instansi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
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b. Metoda dan Analisa Data
Pad a tahun anggaran 1991/92 ini, digunakan untuk introduksi alat dari luar daerah

dan dipelajari prinsip kerja dan manfaat dalam skala kecil pengoperasiannya. Identifi-
kasi alat-alat yang sudah ada, dikenal secara baik dan banyak dipergunakan penduduk
juga dilakukan pada tahun ini. Informasi mengenai jenis-jenis alat, hasil olahan dan
kapasitas kerja masing-masing alat juga dikumpulkan. Data lainnya seperti, data
teknologi budidaya ubikayu petani, faktor penunjang (sarana dan prasarana), partisipasi
petani ubikayu dan kebijaksanaan pemerintah turut digali.

Metoda pengumpulan data dilakukan melaui survei, penelusuran data sekunder,
percobaan di lapangan, kunjungan dan temu lapang. Introduksi alat dilakukan terhadap
dua kelompok tani untuk mencoba mengoperasikannya. Masing-rnasing kelompok tani
itu adalah satu kelompok tani di Desa Bumi Asih dan satu kelompok tani di Desa Gunung
Makmur Kabupaten Tanah laut. Disamping itu percobaan terhadap paket teknologi
budidaya ubikayu yang dirakit dan hasil-hasil penelitian terdahulujuga dilaksanakan di
lokasi yang sarna, dengan luasan masing-masing 0,1 ha untuk antisipasi penyediaan
bahan baku (ubikayu segar) apabila alat pengolah ubikayu yang diintroduksi ini berkem-
bang. Data yang terkumpul ditabulasi dan kemudian diinterpretasi untuk disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum lokasi Penelitian
Desa Bumi Asih terletak di Kecamatan Panyipatan, sedangkan Desa Gunung

makmur terletak di Kecamatan Takisung, yang masing- masing berada di Kabupaten
Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan. Kedua desa ini adalah merupakan sentra
produksi ubikayu dilahan kering, namun budidayanya masih belum komersial dimana
kebanyakan tujuan utamanya penanaman adalah untuk suplementasi dari beras.

Di Desa Bumi Asih masih banyak terdapat vegetasi alang-alang yang dahulunya
lahan terse but berasal dari hutan primer yang banyak terdapat kayu ulin (kayu besi) serta
kayu hutan primer lainnya. Hal ini masih dapat dilihat dengan masih tersisanya
tunggul-tunggul kayu ulin tersebut yang sangat lambat lapuknya.

Pada Desa Gunung Makmur keadaan lahan hampir sarna dengan Desa Bumi Asih
dimana masih banyak terdapat vegetasi alang-alang, dahulunya merupakan bekas hutan
sekunder dan hutan primer yang didominir oleh kayu galam terutama pada areal yang
sekarang ini sudah dicetak menjadi persawahan.
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Jalan pennanen (aspal) pada kedua lokasi/desa ini masih sedikit dengan kondisi
fisiknya yang relatif rendah,jalan yang terbanyak adalahjalan desa (swadaya/swakelola)
yang masih belum diaspal namun demikian juga dapat dilalui kendaraan roda empat.
Transportasi darat adalah satu-satunya transportasi yang ada di desa ini.

1. Sumberdaya manusia
Penduduk Desa Bumi Asih sebagian besar berasal dari bekas transmigran Jawa

Timur, sebagian kecil bekas transmigran Jawa Tengah dan sebagian kecil transmigran
Sunda. Lahan ini mulai dihuni tahun 1975/76 dengan masing-masing pembagian jatah
lahan seluas 2,0 ha/KK. Jumlahjiwa adalah 1103 orang dengan rata- rata 3,91 jiwaIKK.

Penduduk Desa Gunung makmur sebagian besar berasal dari bekas transmigran
Jawa Tengah 1960/61 (transmigran Gunung Gundul) dan bekas transmigran lahan
pasang surut puntik 1960/61 yang gagaI dan pindah kesini. Dahulu transmigran Desa
Gunung Makmur lebih dikenal dengan transmigran Gunung Gundul. Rata-rata pendidi-
kan masih rendah dan kepadatan penduduk/krrr' masih kurang (74 jiwa/km/ untuk Desa
Bumi Asih dan 61 jiwa/km/ untuk Desa Gunung makmur). Pada Tabel 1 dirinci data
sumberdaya manusia di Desa Bumi Asih dan Gunung Makmur.

Teriihat bahwa tingkat pendidikan Desa Gunung Makmur sedikit lebih tinggi dari
Desa Bumi Asih.

2. Sumberdaya lahan
Data luas Iahan dan jenis penggunaan tanah dan mata pencaharian kedua desa

contoh juga disajikan pada TabeI 1. Rata-rata penggunaan lahan Desa Bumi Asih (3 -
4 haIKK) dikarenakan pembukaan lahan Desa Gunung Makmur lebih lama sehingga
sudah banyak terjadi pemecahan KK yang berakibat fragmentasi lahan usaha. Dipihak
lain di Desa Bumi Asih masih banyak tanah kosong milik negara yang belum dimanfaat-
kan dan masih berupa tanah alang-alang maupun hutan perdu yang bercampur tanah
alang-alang yang tidak subur.

Menurut keadaan lahan Desa Gunung Makmur lebih memungkinkan prosentase
pembuatan pertanian sawah maupun periadangan yang lebih tinggi.
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Tabel 1. Keadaan sumberdaya lahan dan sumberdaya manusia di Desa
Bumi Asih dan Gunung makmur, 1991.

No. Uraian Bumi Asih1) Gunung makmur2)

1. Luas lahan potensial (ha) 1.500 4.820

2. Jenis penggunaan (ha)
Perumahanlpekarangan 105 ( 7%) 101 ( 3%)
Sawah 20 ( 1%) 425 (12,6%)
Perkebunan rakyat 125 ( 8%) 108 ( 3%)
Tanah kering/ladang 1.045 (70%) 792 (24%)
Alang-alang 180 (12%) 1.500 (45%)
Lainnya 25 ( 2%) 424 (13%)
Rata-rata penguasaan 3 - 4 ha 2 - 2,5 ha
lahan/KK

3. Penduduk (jiwa)
Jumlah/KK 1.103/282 2.050/440
Suku Jawa/sunda Jawa
Kepadatan penduduk/km/ 74 61
Menurut umur
0- 14 tahun 401 (36%) 779 (38%)
15-54tahun 646 (59%) 1.189 (58%)
Lebih dari 54 tahun 56 (5%) 82 ( 4%)

4. Pendidikan (jiwa)
Tamat SD kebawah 1.028 (93%) 2.780 (83%)
Lebih tinggi dari SD 75 ( 7%) 570 (17%)

5. Mata pencaharian
Pertanian sawah 8% 24%
Perladanganltanah kering 53% 71%
Perkebunan 0%
Petemakan 5% 2%
Lainnya 34% 3%

Sumber:

i) Monografi Kecamatan Panyipatan dan wawancara keiompok

2) monografi Kecamatan takisung dan wawancara keiompok.
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Keragaan Alat Pengolah Ubikayu
Terbatasnya penggunaan ubikayu baik jenis maupun jumlah, mengakibatkan

rendahnya harga komoditas ubikayu yang dapat dinikmati petani ubikayu sebagai
produsen. Padahal tanaman ubikayu adalah tanaman pangan yang paling mudah dibudi-
dayakan, sangat dikenal petani, ongkos produksi relatif rendah, dapat tumbuh pada lahan
kurang subur, memerlukan tenaga kerja relatif sedikit dan produktivitasnya dapat
ditingkatkan sampai 40 t/ha, dan bahkan di lahan-lahan tertentu dalam skala kecil dapat
mencapai 70 t/ha.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah itu dapat dilakukan pemrosesan ubikayu
segar kedalam bentuk yang lebih awet dan luwes dengan bantuan alat baik manual
maupun mekanis. Beberapa alat yang sudah dikenal petani di lokasi penelitian lahan
kering Kalimantan Selatan a.l : alat pemarut, perajang dan penepung. Dalam kegiatan
sehari-hari petani baru memakai alat perajang dan pemarut yang sangat sederhana dan
dibuat secara tradisional untuk mengolah ubikayu segar kedalam bentuk kerupuk, kripik,
kue-kue dan sawut. Hal ini karena keterbatasan modal dan informasi serta pengetahuan
dan keterampilan yang dimiliki petani ubikayu, disamping belum adanya kepastian pasar
yang dapat menampung hasilolahan ubikayu segar dalam jumlah besar. Rata-rata
kapasitas petani perkeluarga dalam mengolah sawut adalah 25 kg/hari dari bahan ubikayu
segar 50 kg, sedangkan kerupuk 6,5 kg/hari dari bahan ubikayu segar 20 kg. Untuk
memperbesar kapasitas kerja petani ubikayu dalam kegiatan mengolah ubikayu segar
kedalam bentuk sawut dan kerupuk dapat ditempuh dengan mempergunakan alat bantu
penyawut dan pemarut. Alat bantu penyawut dan pemarut yang diintroduksi kelokasi
penelitian ini terdiri dari duajenis yaitu: TRIGUNA dan MESRA II, berasal dari Balittan
Sukamandi, digerakkan secara manual. TRIGUNA dapat digunakan untuk alat pemarut
atau perajang untuk sawut, digerakkan dengan tangan dan mampu menghasilkan 20 kg
parutanljam atau sawut 30 kg/jam. MESRA II khusus digunakan untuk penyawut
digerakkan dengan pedal (kayuh kaki), mampu menghasilkan sawut 150 - 200 kg/jam.
Setelah diuji coba pada kelompok tani yang dipilih, maka diperoleh kapasitas kerja
masing-masing alat bantu processing ubikayu tersebut seperti Tabel 2 berikut ini.
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Tabel2. Kapasitas kerja masing-masing alat bantu untuk mengolah ubikayu segar di lahan
kering Kabupaten Tala.

No. Jenis alat Umur Kapasitas kerja Harga/unit
ekonomi (kg/jam)

I. *) Alat tradisional yang
umum dipakai petani
1. Parutan 12 bulan 2,85 1.000
2. Selada untuk sawut 6 bulan 7,14 500

II. **) Alat introduksi
1. TRIGUNA BAD 225.000

- Pemarut 18,2
- Penyawut 28,5

2. MESRA II untuk sawut BAD 139,5 650.000

Sumber : Data primer 1992
Ket. :*) Hasil wawancara

**) Hasil uji coba di kelompok tani diulang 10 kali

BAD. Belum ada data.

Berdasarkan perbandingan kapasitas kerja yang dihasilkan antara alat tradisional
dan introduksi, maka kemungkinan penambahan kapasitas kerja petani produsen sawut
dan kerupuk adalah sebesar 9 kali untuk pemarut TRIGUNA dan 4 kali untuk penyawut
TRIGUNA. Sedangkan penyawut MESRA II dapat meningkatkan sebesar 19,5 kali.
Hambatannya hanyalah petani produsen memerlukan modal yang agak besar untuk
membeli peralatan dan jaminan pasar untuk hasil olahan dalam jumlah besar untuk
memperoleh peningkatan pendapatan.

Urutan kegiatan proses
Pembuatan kerupuk dan sawut dapat dilihat pad a bagan alir berikut ini.
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1. Proses pengolahan kerupuk

Ubikayu segar dikupas

!

!
Dicuci, dibersihkan

Diparut, dibumbui

!
Dibungkus daun pisang

!
Direbus atau dikukus

Dijemur ± 7 jam

1
Diiris tipis

1
Dijemur sampai kering -----------> kerupuk

2. Proses pengolahan sawut

Ubikayu segar dikupas

1
Dicuci, dibersihkan

1
Diselada (dirajang)

1
Dijemur ----------------> sawut

Cara pembuatan kerupuk dan sawut, sepenuhnya dilakukan sangat sederhana,
tanpa perlakuan pasca panen.

188 Rosita Galib et al.



3. Faktor-faktor pendukung pengembangan alat pengolah hasil ubikayu

a. Keadaan iklim dan sifat agronomis ubikayu mendukung usaha pernbudi-
dayaannya.

Iklim tropis basah yang dimiliki desa ini seperti desa-desa di Kalimantan pada
umumnya yang dihubungkandengan sifat agronomis dari ubikayu yang dapat berpro-
duksi baik walaupun pada kesuburan tanah yang relatifkurang subur, merupakan modal
utama untuk keberhasilan pembudidayaan ubikayu.

Dengan curah hujan diatas 2.400 mm/tahun akan menunjang ketersediaan air tanah
yang dibutuhkan untuk tanaman ubikayu. Serta dengan pengaturan air yang sederhana
akan menjamin usaha penanamannya dapat dilakukan sepanjang tahun.

b. Belum adanya alat pengolah non tradisional
Hingga kini alat pengolahubikayu yang ada di des a penelitian ini adalah alat

tradisional yang dilakukan dengan tenaga manual (tangan). Keinginan petani terhadap
alat baru yang dapat mengefisienkan tenaga kerja (substitusi tenaga kerja manusia) masih
tinggi. Sebab keperiuan tenaga kerja untuk pasca panen ubikayu dirasakan masih tinggi.
Kenyataan membuktikan bahwa membuat hasil olahan dengan tradisional menyita
tenaga kerja yang banyak.

c. Transportasi
Prasarana jalan darat yang tersedia walaupun kurang memadai sudah merupakan

faktor pendukung pengembangan alat pengolah hasil ubikayu mengingat alat-alat
tradisional maupun alat lain yang non tradisional (mesin) relatif berat dan apalagi
terpaksa sering dipindah-pindah untuk operasinya dari kelompok tani satu kepada
kelompok tani lainnya. Peran alat angkut, sarana jalan sangat diperlukan untuk mem-
bawa/pemindahan alat pengolah hasil maupun produksi ubikayunya.

d. Nilai tambah produk dari bahan ubikayusegar
Ubikayu adalah komoditas yang sangat mudah rusak dalam bentuk segamya.

Apabila tidak segera diproses atau dikonsumsi dalam waktu 2-3 hari, ubikayu segar
tersebut mengalami "kepoyoan", warna berubah menjadi kecoklatan dan kebiruan, rasa
tidak enak dan makin lama makin menjadi rusak dan busuk. Mengingat sifat yang
kurang menguntungkan tersebut, petani berusaha menjual dalam waktu yang cepat
sebelum kepoyoan berlanjut dan harganyajauh lebih murah lagi (D.S. Damardjati dkk.,
1992).
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Teknologi pengolahan ubikayu segar kepada bentuk lain yang sudah dipraktekkan
petani di lokasi penelitian adalah; kerupuk, gaplek, keripik, kue-kue dan sawut. Peralatan
dan bahan yang digunakan selain ubikayu segar adalah alat-alat rumah tangga seperti ;
pisau, sablok, kayu bakar, parutan, garam, daun pisang, pewama dsb. Cara pengolahan
masih sangat sederhana, diolah secara manual memakai tenaga keluarga dengan kapasi-
tas kerja kecil dan merupakan pekerjaan sampingan dalam skala rumah tangga. Pada
Tabel 3 berikut dapat dilihat pendapatan dan biaya masing-masing bentuk olahan
ubikayu segar per 100 kg bahan.

Tabel3. Penerimaan, biaya dan pendapatan masing-masing bentuk olahan
ubikayu segar per 100 kg bahan di lahan kering Kabupaten Tanah
Laut, Kalimantan Selatan.

Jenis olahan
No. Uraian

Sawut Kerupuk Gaplek Kripik Kue lain

1. Penerimaan 20.000 35.750 7.500 155.000 133.500
2. Biaya + bahan 10.000 19.700 7.500 101.000 108.500
3. Pendapatan 9.500 16.050 0 54.000 25.000
4. R/C 1,90 1,81 0 1,53 1,23
5. Nilai tambah/HOK 4.750 2.293 0 1.930 5.000

Sumber : Hasil wawancara, 1991.
Ket. :

Harga ubikayu segar Rp50/kg

sawut : 40 x Rp.500,- = Rp. 20.000

kerupuk : 32,5 x Rp.l.l 00,- = Rp. 35.000

keripik: 51,7 x Rp.3.000,- = Rp.155.000

Gaplek : 40,5 x Rp.185,- = Rp. 7.500

Dari kelima bentuk olahan ubikayu segartersebut di atas, hanya kerupuk dan sawut
yang banyak dan tetap dikerjakan penduduk sepanjang tahun. Hal ini karena sawut dan
kerupuk mudah dipasarkan (cepat laku) dan mudah membuatnya, serta tidak memerlukan
modal besar. Gaplek umumnya dibuat petani untuk keperluan sendiri, dalam bentuk
gelondongan besar tanpa memperhatikan mutu dan cara pengerjaan yang tepat, sehingga
daya simpannya rendah. Keripik dan kue-kue tradisional, pengerjaaannya memerlukan
modal yang besar dan belum ada pasar yang dapat menampung dalamjumlah besar, serta
daya simpannya juga rendah. Masalah lain lagi petani belum punya pengetahuan dan
keterampilan dalam pengemasan yang tepat untuk memperoleh hasil olahan ubikayu
segar kedalam bentuk keripik dan kue-kue yang awet dan tahan lama. Umumnya hasil
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olahan dijual di desa-desa terdekat, kecuali sawut dan kerupuk yang dijual sampai keluar
kabupaten.

e. Dukungan eksternal
Penyuluhan

Penyuluhan pertanian lapangan yang membawahi wilayah penelitian ini secara
aktif berpartisipasi, mulai dari pemilihan lokasi penelitian, kelompok tani sampai pada
kegiatan penelitian di lapangan. Kegiatan penelitian ini sangat efektif dalam membina
dan mempererat hubungan antara peneliti dan penyuluh. Pengertian atas tanggung
jawab bersama terhadap keberhasilan penelitian ini sangat membantu mempererat jali-
nan kerjasama antara kedua belah pihak. Disamping itu transper teknologi dan umpan
balik dari kegiatan penelitian ini menjadi lebih besar dan cepat. Masing-masing pihak
mempunyai sumbangan untuk penyempumaan kegiatan selanjutnya.

Kredit
Sarana kredit melalui KUT belum tersedia baik untuk pembelian alat pengolah

ubikayu segar maupun sarana usahatani ubikayu, sehingga untuk memenuhi takaran
pemupukan yang dianjurkan dibantu dari penelitian ini. Karena peserta kegiatan ini
umumnya adalah petani pemilik penggarap, maka penyerapan teknologi yang dianjur-
kan tidak mengalami hambatan. Modal untuk membeli sarana produksi (pup uk) dan
alat bantu non tradisional seperti alat pengolah ubikayu segar yang diintroduksikan
disediakan melalui dana penelitian.

Pemasaran hasil
Berdasarkan wawancara dengan petani dapat disimpulkan bahwa dalam skala

usaha yang ada sekarang ini tidak ditemui hambatan yang berarti. Petani memasarkan
hasil ubikayunya berdasarkan informasi dari pembeli, hal ini karena lahan yang dimiliki
petani cukup luas sehingga tidak memaksa petani untuk memungut hasil sekaligus.
Disamping itu sebagian petani sudah mengolah hasil ubikayu segar kedalam bentuk
gaplek, sawut, kerupuk, keripik dsb. Walaupun dengan teknik sederhanaltradisional dan
dalam jumlah relatifkecil. Harga ubikayu segar ditempat petani berkisar antara Rp.50
- Rp.l OO/kg atau Rp. 20.000/285,7 m2 atau setara Rp.40/kg (sistem tebasan). Harga hasil
olahan kerupuk Rp.l.l OO/kg dan sawut Rp.500/kg.

Tanggapan dan partisipasi petani
Berdasarkan wawancara dalam temu lapang dan kunjungan kekelompok tani yang

mengikuti penelitian, tanggapan mereka cukup positif dan berkeinginan melanjutkan
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kerjasama yang sudah dirintis. Partisipasi dan antusias petani terhadap kegiatan ini
cukup tinggi, hal ini dapat dilihat pada penyediaan waktu untuk mendengarkan anjuran-
anjuran dan petunjuk pelaksanaan dalam penelitian ini dan cara-cara memupuk dan
pengolahan tanah yang dianjurkan. Minat petani terhadap alat tradisional yang diintro-
duksikan juga sangat besar, ini ditunjukkan petani dengan upaya menyediakan dana
secara berkelompok untuk membeli.

Umumnya petani menyenangi tanaman ubikayu karena mudah dibudidayakan,
dapat dipanen berangsur-angsur, tenaga kerja yang dibutuhkan relatif kecil dan biaya
usahatani relatif kecil. Sebagian besar petani berkeinginan memperluas usahatani
ubikayu ini dan meningkatkan intensitas tanam, tetapi karena pemasaran hasilnya dalam
jumlah besar belum begitu terjamin dan alat pengolahan ubikayu yang terjangkau dan
ekonomis belum tersedia, maka petani belum merealisasi keinginannya.

Kebijaksanaan pemerintah daerah
Dukungan berupa perhatian pemerintah setempat terhadap penelitian ini dalam

skala pedesaan cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi mereka dan perhatian
yang diberikan melalui penerangan-penerangan kepada petani pelayanan dan bantuan
penyediaan data-data daerah serta kunjungan-kunjungan kelokasi penelitian. Pada
pelita V ini kebijaksanaan pemerintah daerah untuk tanaman pangan masih tertuju pada
peningkatan produksi padi dan palawija. Untuk tanaman pangan kegiatan intensifikasi
dan palawija dikoordinasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan melalui organisasi
Bimas.

Pengolahan ubikayu segar kedalam bentuk yang lebih awet dan luwes sudah
dikenal petani seperti : sawut, kerupuk, gaplek, keripik, kue-kue dan lain-lain.
Teknologi pengolahan masih tradisional mempergunakan alat-alat sederhana seperti :
"parutan", "selada", sehingga hasil yang diperoleh rendah. Dengan mempergunakan
alat bantu pengolahan non tradisional seperti : TRIGUNA dan MESRA II dapat me-
ningkatkan kapasitas kerja 4 kali sampai 19,5 kali untuk sawut dan 9 kali untuk bahan
kerupuk.

Kondisi sumberdaya alam dan manusia di lahan kering Kabupaten Tanah laut ini
dapat menjamin ketersediaan lahan untuk menanam ubikayu sepanjang tahun. Melalui
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pengaturan waktu tanam, waktu panen, dan penerapan teknologi baru dalam budidaya
ubikayu dapat menjamin tersedianya ubikayu segar sepanjang tahun.

Sebagian besar petani tidak punya cukup modal untuk membeli saran a produksi
(pupuk buatan) untuk melaksanakan budidaya ubikayu sesuai paket teknologi yang
dianjurkan. Begitu pula pembelian alat non tradisional yang cukup mahal masih diluar
jangkauan petani produsen ubikayu ini. Uluran tangan pihak ketiga atau upaya khusus
menghimpun dana sangat diperlukan baik secara individu maupun berkelompok.

Kapasitas kerja alat bantu pengolahan ubikayu segar kedalam bentuk yang lebih
awet dan luwes dalam jumlah lebih besar yang dimiliki alat bantu non tradisional dapat
memberikan nilai tambah yang tinggi. Tetapi untuk mewujudkannya perlu jaminan
bahan baku berupa ubikayu segar, dan jaminan pasar yang tangguh bagi produk asal
ubikayu, sehingga harga yang diperoleh petani produsen ubikayu cukup memadai.
jaminan bahan baku berupa ubikayu segar dapat diperoleh melalui penerapan paket
teknologi baru, sedangkan jaminan pasar untuk hasil olahan dapat diperoleh melalui
teknik- teknik pemasaran yang tepat a.l. : promosi, pengemasan, peningkatan kuali-
tas/mutu dll. Dukungan pemerintah melalui kebijakan strategis, merupakan kunci bagi
keberhasilan usaha peningkatan pendapatan petani melalui nilai tambah produk asal
ubikayu.
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