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Abstrak 

Trans-PIR di Manokwari sudah berlangsung sejak tahun 1986. Di kabupaten Manokwari, petani 
yang mengikuti program ini diantaranya berasal dari petani lokal (suku Arfak). Walaupun 
program ini sudah berlangsung lama, namun belum ada penelitian tentang bagaimana tingkat 
adopsi teknologi budidaya kelapa sawit yang dilakukan oleh peserta program Trans-PIR setelah 
dibina oleh PTPN II Prafi melalui pola keimtraan inti plasma, sementara data ini sangat 
diperlukan sebagai acuan perencanaan pembanguan pertanian bagi petani suku Arfak di 
Manokwari dan juga bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masih beroperasi di daerah 
ini, yang melibatkan petani suku Arfak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana tingkat adopsi teknologi budidaya kelapa sawit petani suku arfak dan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. Metode yang dilakukan adalah metode survey yang melibatkan 126 kk 
petani suku arfak peserta program Trans-PIR di tiga distrik di kabupaten Manokwari. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi budidaya kelapa sawit tergolong 
rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kontrol perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Pengaruh tidak langsung dari kontrol perilaku adalah melalui pembentukan niat untuk 
mengadopsi teknologi budidaya kelapa sawit.  

Kata kunci: Suku Arfak tingkat adopsi, budidaya kelapa sawit 

LATAR BELAKANG 

Program Transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat (PIR-Trans) merupakan program 
kemitraan pemerintah dengan swasta dalam rangka pemerataan penduduk sekaligus 
peningkatan pendapatan petani melalui budidaya tanaman kelapa sawit. Program ini 
didasari oleh Inpres No.1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola 
Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi.  

Berdasarkan hasil penelitian Sumule (1994), Holle (2000) dan Imbiri (2010), petani 
Suku Arfak adalah salah satu kelompok sasaran program PIR-Trans sejak tahun 1986. Suku 
Arfak adalah petani peramu yang belum pernah mengenal tanaman kelapa sawit. Sebelum 
mengikuti tingkat partisipasi petani Suku Arfak tergolong rendah dibanding kelompok suku 
lain peserta program, padahal mereka mendapatkan pendapatan tambahan melalui program 
ini walaupun pendapatan mereka lebih kecil dibanding pendapatan petani dari suku lain 
(Imbiri, 2010). Hal ini menunjukkan adanya masalah yang timbul di kalangan petani Suku 
Arfak dalam mengadopsi pola kemitraan ini.   

Pola kemitraan seperti PIR ini merupakan hal baru bagi petani Suku Arfak karena 
sebelum ada program ini, mereka adalah peramu dan belum pernah ada pihak-pihak yang 
melakukan kerjasama dengan mereka. Hasil dari kegiatan meramu dan berladang hanya 
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digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan hanya sedikit sekali yang mereka jual 
ke pasar.    

Pola kemitraan inti plasma yang diterapkan oleh perusahaan terhadap petani Arfak 
sudah berlangsung kurang lebih 30 tahun, telah mengintroduksi teknologi budidaya kelapa 
sawit, namun belum diketahui sejauh mana tingkat adopsi petani. Sementara data ini sangat 
diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang masih akan terus 
dilaksanakan di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan 
penelitian tentang meneliti tingkat adopsi teknologi budidaya kelapa sawit.   

Perilaku adopsi ini didekati melalui teori perilaku yang dikemukakan oleh Ajzen 
(1991). Menurut teori ini, perilaku dibentuk oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan dan 
niat dimana niat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku 
yang dipersepsikan. Oleh karena itu, peneliti menduga rendahnya tingkat tingkat adopsi 
teknologi budidaya kelapa sawit di kalangan petani Suku Arfak peserta program PIR-Trans 
tergolong rendah karena niat untuk mengadopsinya rendah. Selain itu, juga dipengaruhi 
secara langsung oleh kontrol perilaku. Niat untuk mengadopsi teknologi budidaya kelapa 
sawit yang rendah ini diduga disebabkan karena sikap petani Suku Arfak yang negatif 
terhadap pola kemitraan, tidak adanya dukungan lingkungan untuk mengadopsi dan juga 
karena rendahnya peran pemerintah, perusahaan dan sifat-sifat inovasi yang tidak sesuai 
dengan kebiasaan petani Arfak.   

Tingkat adopsi teknologi budidaya kelapa sawit di kalangan Suku Arfak ini penting 
sekali diketahui karena data ini sangat berguna untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 
yang bertujuan mengubah perilaku petani Suku Arfak sehingga kegagalan yang dilakukan 
sebelumnya tidak terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan 
dapat mengetahui tingkat adopsi teknologi budidaya kelapa sawit dan faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhinya. 

TEORI PERILAKU TERENCANA 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi 
individu terhadap rangsangan atau lingkungan (Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa, 2012), hal yang hampir mirip dikemukakan oleh skinner, pencetus teori operant. 
Menurut Skinner dalam Notoadmodjo (2003), perilaku adalah respon atau reaksi seseorang 
terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Perilaku terjadi melalui proses adanya 
stimulus/rangsangan yang diterima oleh organisme, lalu organisme tersebut merespons. 
Berdasarkan definisi ini, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus-
Organisme-Respon. Selanjutnya dikatakan bahwa berdasarkan bentuk respon terhadap 
stimulus maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu:  

a) Perilaku tertutup  

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. 
Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, 
pengetahuan, kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus 
tersebut dan belum dapat diamati secara jelas. 
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b) Perilaku terbuka  

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. 
Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek yang 
dengan mudah dapat diamati atau dengan mudah dipelajari.  

Secara operasional, Notoadmodjo, (1993) mengungkapkan bahwa perilaku dapat 
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:  

1. Perilaku dalam bentuk pengetahuan, yaitu dengan mengetahui situasi atau rangsangan 
dari luar.  

2. Perilaku dalam bentuk sikap yaitu tanggapan batin terhadap keadaan atau rangsangan 
dari luar. Dalam hal ini lingkungan berperan dalam membentuk perilaku manusia yang 
ada di dalamnya. Sementara itu lingkungan terdiri dari, lingkungan pertama adalah 
lingkungan alam yang bersifat fisik dan akan mencetak perilaku manusia sesuai dengan 
sifat dan keadaaan alam tersebut. Sedangkan lingkungan yang kedua adalah lingkungan 
sosial budaya yang bersifat non fisik tetapi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 
pembentukan perilaku manusia. Yang termasuk lingkungan non fisik ini adalah 
norma/aturan yang berlaku di masyarakat/di keluarga. 

3. Perilaku dalam bentuk tindakan yang sudah konkrit, yakni berupa perbuatan atau action 
terhadap situasi atau rangsangan dari luar.  

Pada tahun 1980 Ajzen dan Fishbein merumuskan teori yang diberi nama Theory of 
Reasoned Action, dimana teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang didahului oleh 
adanya minat yang timbul di dalam hatinya. Jika kita ingin mengetahui apa yang akan 
dilakukan oleh seseorang, maka kita bisa bertanya pada orang tersebut apakah ia 
berkeinginan untuk melakukan tindakan tersebut. Inilah yang disebut dengan 
intension/minat. Menurut teori ini, minat itu muncul karena adanya sikap yang positif 
terhadap perilaku tertentu dan juga karena norma subyektif. 

 
Gambar 1. Teori Tindakan Beralasan 

Teori tindakan beralasan (TRA) ini disempurnakan oleh Ajzen pada tahun 1988, 
dengan menambahkan faktor kontrol perilaku (Perceived behavioral perception) sehingga 
nama teori diganti menjadi Theory of Planned Bahaviour). Alasan Ajzen menambahkan 
faktor kontrol perilaku adalah karena menurutnya TRA hanya berlaku pada perilaku yang 
berada di bawah kontrol individu, namun tidak sesuai untuk menjelaskan perilaku yang tidak 
sepenuhnya berada dalam kontrol individu karena ada faktor yang bisa menghambat niat 
untuk berperilaku. Teori ini digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2. Teori Tindakan Berencana 

Teori tindakan beralasan ini menyatakan bahwa niat/intension dipengaruhi oleh 
sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap 
adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan (Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2012). Sikap merupakan evaluasi positif atau negatif 
individu terhadap perilaku tertentu. Sedangkan norma subjektif adalah persepsi seseorang 
terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu (Ajzen & 
Fishbein, 1975),. Namun Ajzen berpendapat bahwa teori reason action belum dapat 
menjelaskan tingkah laku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol seseorang. Karena 
itu dalam theory of planned behavior Ajzen menambahkan satu faktor yang menentukan 
intensi yaitu perceived behavioral control. Perceived behavioral control merupakan persepsi 
individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan perilaku tertentu (Ajzen, 
2005). Faktor ini menurut Ajzen mengacu pada persepsi individu mengenai mudah atau 
sulitnya memunculkan tingkah laku. 

Menurut Matualage (2011), pengaruh keluarga, terutama orang tua, tokoh agama 
serta tokoh adat masih sangat kuat di kalangan masyarakat Suku Arfak. Orang tua 
sebagaimana hasil penelitian tersebut merupakan model yang digunakan petani Suku Arfak 
untuk melakukan budidaya ubijalar, sedangkan tokoh adat merupakan wakil masyarakat 
untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut adat. Selain itu, tokoh agama yang 
biasa disebut “gembala” merupakan seseorang yang harus dipatuhi karena mereka yang 
bertugas “melayani kebutuhan rohani” masyarakat. Tokoh-tokoh ini apabila memberikan 
pendapat akan sangat dihargai dan dipatuhi oleh petani. Oleh karena, peran tokoh-tokoh ini 
dipandang sebagai variabel dalam menganalisis norma subyektif lingkungan terhadap pola 
kemitraan dan budidaya kelapa sawit di Kabupaten Manokwari.  

METODE PENELITIAN 

Metode dasar dari penelitian adalah metode kuantitatif dengan menggunakan 
metode diskriptif analisis untuk mengungkap hasil penelitian dengan cara memfokuskan 
pada pemecahan masalah pada masa sekarang (Soeratno & Arsyad, 1999). Teknik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survey dengan tujuan mempelajari gejala-gejala 
yang terjadi di lokasi penelitian secara keseluruhan.  

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Distrik Warmare dan Distrik Prafi 
Kabupaten Manokwari. Pemilihan kedua distrik ini dilakukan secara sengaja karena program 
Trans-PIR dilaksanakan di kedua distrik ini. Responden yang dijadikan sampel adalah petani 
Suku Arfak yang menjadi peserta program Trans-PIR yang diambil secara acak sebanyak 126 
responden.     
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Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang 
diperoleh dari wawancara dengan menggunakan bantuan kuesioner dan juga data sekunder 
yang diperoleh dari penelusuran pustaka baik dari hasil penelitian maupun dari perusahaan 
dan instansi terkait seperti BPS, Dinas Perkebunan serta Departemen transmigrasi.   

Metode analisis yang digunakan untuk mengkaji adopsi teknologi budidaya kelapa 
sawitadaah statistik deskriptif sedang Model perilaku adopsi teknologi budidaya kelapa sawit 
petani Suku Arfak dikaji dengan menggunakan metode Path analysis untuk menganalisis 
model yang diduga dengan model yang terjadi di lapangan serta faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 

HASIL PENELITIAN 

Perilaku adopsi budidaya kelapa sawit 

Hasil penelitian tentang perilaku adopsi tehnologi budidaya kelapa sawit disajikan 
pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. Tingkat Adopsi tehnologi budidaya kelapa sawit 

Tingkat Adopsi Jumlah (KK) Nisbah (%) 

Rendah 67 53 
Sedang 52 41 
Tinggi 7 6 
Jumlah 126 100 

Sumber: Data primer, 2017, diolah 

Tabel 1 menunjukkan bahwa hanya 6% petani Arfak peserta program kemitraan yang 
mengadopsi tehnologi budidaya kelapa sawit seperti yang diajarkan oleh perusahaan 
(tingkat adopsinya tinggi). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 

1. Adanya “waktu tunggu” dalam sistem pertanian yang diterapkan oleh perusahaan 
dalam teknologi budidaya kelapa sawit yang tidak pernah dirasakan oleh petani Arfak 
dalam sistem pertanian yang mereka anut, yaitu kombinasi sistem pertanian ladang 
berpindah dan meramu. Pada sistem pertanian ladang berpindah yang dianut oleh 
petani Arfak, mereka akan membuka kebun baru ketika kebun lama mereka sudah 
mulai panen. Panen yang mereka lakukan tidak hanya sekali sehingga karena hasil 
kebun dipanen untuk kebutuhan keluarga, sedang sisanya dibiarkan di lahan sampai 
persediaan makanan di rumah hampir habis dan mereka akan memanennya. Selama 
kebun lama dipanen, kebun baru sudah ditanam, sehingga pada saat kebun lama sudah 
tidak menghasilkan bahan makanan, kebun baru sudah siap untuk dipanen. Adanya 
rotasi inilah yang menyebabkan petani Suku Arfak tidak mengenal “waktu tunggu” yaitu 
selang waktu antara tanam dan panen. Waktu tunggu yang cukup lama dalam kegiatan 
budidaya kelapa sawit untuk menjual TBS menyebabkan petani Arfak lebih memilih 
mengusahakan ladang mereka.  

2. Selain waktu tunggu, keberadaan beras murah yang disediakan oleh pemerintah 
dirasakan sangat membantu petani untuk mencukupi kebutuhan akan bahan pangan 
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utama. Dibalik itu, keberadaan beras murah ini menyebabkan petani enggan untuk 
berusaha lebih keras lagi karena dengan pendapatan mereka dari hasil berjualan sayur 
dan ubi-ubian, mereka sudah bisa membeli beras untuk kebutuhan selama 1 bulan. 

3. Pelaksanaan program-program pembangunan di perdesaan membuka kesempatan kerja 
bagi tenga kerja di desa untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Hal ini juga merupakan 
penyebab dari rendahnya perilaku adopsi petani Arfak. Adanya waktu tunggu sebelum 
panen, memberi peluang bagi petani Arfak untuk bekerja sebagai buruh. Ternyata hasil 
dari bekerja sebagai buruh masih lebih banyak dibanding pendapatan dari penjualan 
TBS yang harganya tidak tentu, sehingga petani yang sudah terbiasa dengan pendapatan 
yang tinggi ini sudah enggan untuk mengurus kebun kelapa sawitnya lagi. 

4. Tinggi pohon yang sudah melebihi 4 meter, menyebabkan petani sudah tidak bisa 
menggunakan dosos tetapi harus menggunakan egrek, yaitu alat untuk mengambil TBS 
berupa 2 sampai 3 pipa yang disambung dan pada ujungnya diberi semacam parang 
yang ujungnya tajam untuk memanen TBS. petani Suku Arfak tidak mau memanen 
TBSnya dengan egrek karena dengan alat yang panjang ini mereka susah memanen TBS 
dan menurut mereka resiko celaka akibat penggunaan egrek ini sangat besar mengingat 
pipa yang digunakan sangat panjang dan akan susah dikendalikan apabila angin 
kencang. Selain itu tingginya pohon menyebabkan tingginya resiko kecelakaan karena 
tertimpa pelepah sawit menyebabkan petani Suku Arfak tidak mau mengadopsi 
tehnologi budidaya kelapa sawit. 

Pengujian hipotesis  

Hipotesis 1: Sebagian besar petani Arfak mempunyai tingkat adopsi tergolong rendah 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan analisis proporsi. Hipotesis yang dibangun 
adalah sebagai berikut : 

H0: Lebih dari 50% petani Suku Arfak mempunyai tingkat adopsi budidaya kelapa 
sawit tergolong tinggi 

H1: Kurang dari atau sama dengan 50% petani Suku Arfak mempunyai tingkat adopsi 
budidaya kelapa sawit tergolong tinggi 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya pada Tabel 1 bahwa hanya 6% petani Arfak 
peserta program kemitraan yang tingkat adopsinya tinggi, sehingga Z hitung adalah sebagai 
berikut : 

Z=
x

n⁄ -p0

√p0(1-p0)

n

    ==>  Z= 
67

126⁄ -0,51

√
0,51(0,49)

126

= 0,488 

Ztabel = -1,64 

Karena Zhitung (0,488) > Ztabel (-1,64), maka H0 ditolak, yang berarti H0 yang menyatakan 
bahwa kurang dari 50% petani mempunyai tingkat adopsi tinggi diterima. 
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a. Hipotesis 2. Niat untuk mengadopsi dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif dan kontrol 
perilaku. 

b. Hipotesis 3. Perilaku adopsi dipengaruhi oleh niat dan kontrol perilaku. 

Kedua hipotesis ini diuji dengan menggunakan analisa jalur dengan bantuan Software 
Lisrel 8.72. 

Hasil pengujian adalah sebagai berikut: 

 

Analisis the goodness of fit 

Analisis the googness of fit dari analisis ini menunjukkan bahwa model yang 
diasumsikan ini tidak berbeda dengan model dilapangan, yang ditunjukkan dengan beberapa 
indikator: 

1. Chisquare = 3,92 yang berarti model yang dibuat tidak berbeda secara signifikan dengan 
keadaan di lapangan atau dengan kata lain model di lapangan sesuai dengan model 
hipotesis 

2. Probabilitas = 0,14071 yang berarti p lebih dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan model 
ini tidak berbda secara signifikan dengan kondisi di lapangan  

3. RMSEA = 0,089 berarti model fit 

Hasil analisis menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: 

y1 = -0,036* x 1 - 0,0051* x 2 + 0,48* x 3, Errorvar.= 0,17, R² = 0,20 
 (0,18)  (0,083)  (0,089)  
 -0,20  -0,061  5,45  

Persamaan di atas menunjukkan bahwa: 

 Sikap (x1) tidak berpengaruh signifikan dalam taraf kepercayaan 95% terhadap niat 
(thitung = -0,20, ttabel = 1,97) 

 Norma subyektif (x2) tidak berpengaruh signifikan dalam taraf kepercayaan 95% 
terhadap niat (thitung = -0,061, ttabel = 1,97) 
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 Kontrol perilaku (x3) berpengaruh signifikan dalam taraf kepercayaan 95% terhadap niat 
(thitung = 5.45, ttabel = 1,97) 

Selain persamaan di atas, diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Y21 = 0,83*y1 + 0,31* x 3, Errorvar.= 0,047, R² = 0,82 
 (0,047)  (0,051) (0,0061)  
 17,47  5,96 7,81  

Persamaan di atas menunjukkan bahwa: 

 Niat (y1) berpengaruh signifikan dalam taraf kepercayaan 95% terhadap perilaku (thitung 
= 17,47, ttabel = 1,97) 

 Kontrol perilaku (x3) berpengaruh signifikan dalam taraf kepercayaan 95% terhadap 
perilaku (thitung = 5,96, ttabel = 1.97)   

 Pengaruh langsung dari niat terhadap perilaku sebesar 0,047 

 Pengaruh langsung dari kontrol perilaku terhadap perilaku sebesar 0,051 

Persamaan regresi tersebut signifikan pada tingkat kepercayaan 95% dengan R2 

sebesar 0,82 yang berarti 82% perilaku adopsi teknologi budidaya kelapa sawit dipengaruhi 
oleh niat dan kontrol perilaku, dan 18% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 

PEMBAHASAN 

Hasil analisis menunjukkan bahwa perilaku adopsi petani Arfak terhadap budidaya 
kelapa sawit tidak saja terbentuk secara spontan tetapi melalui proses dalam pikiran yang 
membentuk niat untuk melakukan suatu perilaku. Hal ini sejalan dengan teori perilaku 
terencana yang dikemukakan oleh Ajzen and Fishbein (1975). Hal yang berbeda dalam 
pembentukan niat petani Arfak peserta program kemitraan inti plasma adalah bahwa sikap 
dan norma subyektif tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran 
pemerintah, peran perusahaan dan juga sifat inovasi sangat berperan dalam pembentukan 
niat dan juga perilaku untuk mengadopsi teknologi budidaya kelapa sawit.  

Peran pemerintah dan perusahaan yang rendah, rumitnya melakukan budidaya 
kelapa sawit, tidak sesuainya budaya bertani petani Arfak dengan budidaya kelapa sawit, 
serta sulitnya mencoba budidaya kelapa sawit dalam skala kecil tidak saja menyebabkan 
rendahnya niat petani untuk mengadopsi teknologi tetapi juga menyebabkan petani tidak 
mau mengadopsi teknologi budidaya kelapa sawit. 

KESIMPULAN 

Petani suku arfak tidak mengadopsi teknologi budidaya kelapa sawit yang diterapkan 
oleh PTPN II Prafi. Peran pemerintah, peran perusahaan serta sifat inovasi berpengaruh pada 
pembentukan niat dan juga terhadap perilaku adopsi teknologi budidaya kelapa sawit 
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Perlu peningkatan peran pemerintah melalui pendampingan bagi petani Arfak 
Program pendampingan yang akan dibuat harus memperhatikan kebutuhan petani Arfak 
sehingga pendampingan tersebut efektif  
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