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ABSTRACT

The aim of this research was to gain picture of the application of cultivation technique 
for the local variety of upland rice in a few in the North Halmahera Regency. The 
survey Method was applied in this research where district were selected purposively 
and 20 farmers per location were chosen. Result indicated that cultivation technique 
including for local variety of upland rice, including site preparation method, seed 
election, sowing, crop maintenance,harvest and post harvest methods as suggested by 
the agriculture Departement, are not well implemented as yet by the farmers in the studi 
area.  In addition to this, the distenca to the faerm area, farmer’s transport capacity 
and availability of the milling machine are all limiting factors so that most of the rice 
produced is consumed and not traded or sold.
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Halmahera
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Indonesia merupakan negara agraris 

d i  mana sebagian besar  penduduknya 
bermatapencarian sebagai petani. Sektor pertanian 
pula berperan dalam memenuhi dan menunjang 
kebutuhan hidup manusia terutama bahan pangan. 
Beras sebahai salah satu bahan pangan utama 
bagi sebagian besar penduduk Indonesia terus 
mengalami kenaikan permintaan dari waktu ke 
waktu. Hal ini terjadi karena sebagian besar 
penduduk Indonesia mengalami perubahan 
konsumsi dari bahan pangan non beras ke beras, 
seiring dengan perkembangan teknologi dan 
peradaban manusia. 

Padi (Oriza sativa L.) merupakan 
komoditas penting dan menempati urutan pertama 
di Indonesia.  Bahan pangan ini mengandung 8 
g protein dan 73 g karbohidrat dalam setiap 100 
g. Sebagai bahan pangan utama, kesinambungan 
produksi sangat dibutuhkan agar kualitas dan 
kuantitasnya tetap terjaga.  Selain itu peningkatan 
teknologi, perbaikan varietas, perbaikan teknik 
budidaya, dan pasca panen perlu dilakukan 
secara berkesinambungan agar produksi padi 
terus berlanjut. 

Hingga saat ini peningkatan produksi 
tanaman pangan di Indonesia khususnya tanaman 
padi masih dititikberatkan  pada pelaksanaan 
intensifikasi padi sawah, sedangkan peningkatan 
produksi padi gogo belum sepenuhnya dilakukan. 
Hal ini mengakibatkan produksi padi gogo baik 
kualitas maupun kuntitasnya masih tergolong 
rendah. Proporsi luas areal padi gogo masih 
relatif kecil yakni  sebesar 2,4 ton/ha atau baru 
mencapai 43%  dari produksi padi sawah yang 
mencapai  5,68 t/ha (BPS, 2007). Di samping 
itu total produksi padi gogo  pada tahun 2007 di 
Kabupaten Halmahera Utara baru mencapai 1,4 
ton/ha dengan luas lahan  mencapai 1,041 ha.

Rendahnya produksi padi gogo di 
Kabupaten Halmahera Utara dikarenakan perpusat 
pada pengembangan tanaman perkebunan 
khusunya kelapa dan pala yang merupakan 
primadona petani kabupaten ini. Padahal kita 
ketahui bersama dengan semakin maraknya 
alih fungsi lahan persawahan menjadi pusat 
industri, perumahan bahkan untuk pembangunan 
transportasi, pemerintah perlu melakukan kajian-
kajian dan program pengembangan padi gogo 
pada lahan-lahan kering. 

Penelitian tentang budidaya padi gogo 
telah banyak dilakukan, namun khusus untuk 
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penerapan teknik budidaya di daerah Kabupaten 
Halmahera Utara, dirasakan masih kurang 
mendapat perhatian. Penelitian yang menyangkut 
aspek teknik budidaya menjadi sangat penting 
dalam rangka mendapatkan gambaran yang utuh 
tentang penerapan teknik budidaya di daerah ini 
dan berbagai kendala yang dihadapi, sehingga 
dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dimasa 
akan datang.   Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan gambaran mengenai penerapan 
teknik budidaya padi gogo varietas lokal 
pada tingkat petani di beberapa kecamatan di 
Kabupaten Halmahera Utara.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif, yakni memusatkan pada suatu 
kelompok manusia, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran maupun suatu peristiwa pada masa 
sekarang (Nazir, 1983), dan dilaksanakan selama 
3 bulan. Pengambilan data menggunakan metode 
survei dimana daerah sampel ditentukan secara 
sengaja (purposive sampling) yakni dilaksanakan 
pada Kecamatan Tobelo Timur, Tobelo Utara, 
Kao Utara, dan Galela Barat, yang merupakan 
kecamatan dengan jumlah petani padi gogo 
yang cukup besar. Kemudian dipilih sebanyak 
20 petani sampel per kecamatan secara acak,  

sehingga jumlah keseluruhan adalah 80 orang 
petani sampel. Data diperoleh dari hasil survei 
melalui kegiatan wawancara dan pengisian daftar 
pertanyaan oleh petani responden. Variabel-
variabel yang digunakan sebagai indikator yang 
menunjukkan tingkat penerapan teknik budidaya 
meliputi teknik pengolahan lahan, penggunaan 
benih, teknik penanaman, pemeliharaan, panen 
dan pasca panen yang dilaksanakan oleh petani 
di lokasi penelitian 

Analisis Data
Data dan informasi yang dikumpulkan, 

baik berdasarkan hasil penelitian lapangan, 
maupun dari instansi terkait akan diklasifikasikan, 
dideskripsikan, dianalisis dan diinterpretasikan 
secara kualitatif dan kuantitatif. Data kemudian 
disajikan dalam bentuk tabel, uraian, atau grafik 
serta dianalisis secara deskriptif.                                       

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik Budidaya Padi Gogo di Lokasi 
Penelitian

Luas  dan Kepemilikan Lahan
Luas lahan yang dikuasai merupakan 

salah satu faktor penting dalam berusahatani. 
Ukuran yang digunakan untuk mengukur besar 
kecilnya usahatani dalam penelitian ini adalah 

kepemilikan dan luas lahan. Umumnya petani di lokasi penelitian  mengusahakan padi gogo pada 
lahan milik sendiri. 

Tabel 1. Distribusi Luas Lahan Menurut Strata Penanaman Padi Gogo

Luas Lahan
(ha)

Kecamatan
Total PersenKao 

Utara
Tobelo 
Utara

Tobelo 
Timur

Galela 
Barat

0,1 – 0,25 2 4 3 6 15 18.75

0,26 – 0,5 7 5 8 4 24 30

0,6 – 0,75 5 6 5 5 21 26.25

0,76 – 1,00 6 5 4 54 20 25

Jumlah 20 20 20 20 80 100

Sumber :  Data primer diolah, 2010
Tabel 1 menunjukkan bahwa luas lahan 

menurut strata yang telah ditentukan sebelumnya, 
umumnya petani  mengusahakan padi gogo pada 
luas lahan 0,26-0,5 ha sebesar 28,75. Selanjutnya 
sekitar 21,25 persen merupakan luas lahan 
usahatani padi gogo 0,76-1,00 ha.  Hanya sekitar 

18,25 persen petani yang menanam padi gogo 
pada luas lahan > 0,5 ha.  Berdasarkan hasil 
yang diperoleh, petani pada lokasi penelitian 
mengusahakan padi gogo dengan luas lahan 
penanaman yang terbatas. Hal ini dikarenakan 
para petani tersebut  menanam padi gogo hanya 
untuk tujuan konsumsi saja.  
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1.  Pengolahan Tanah
Pengolahan tanah pada tahap persiapan 

lahan biasanya dilakukan oleh petani sebelum 
penanaman padi gogo.  Pengolahan lahan oleh 
petani di Kecamatan Kao Utara, Tobelo Barat, 
Tobelo  Timur, dan  Galela Barat mulai dilakukan 
pada bulan September - Oktober.  Adapun 
pengolahan lahan yang  pada tahap persiapan 
dilakukan dengan cara lahan dibersihkan dari 
tumbuhan liar maupun gulma dan dibakar.  Lahan 
yang biasanya  dijadikan lahan baru  merupakan 
hutan sekunder bekas lahan terdahulu yang telah 
di”bera”kan cukup lama yakni rata-rata lebih 
dari 3 tahun.  Lahan ini telah mengalami suksesi 
dari bekas ladang menuju hutan sekunder.  Selain 
membongkar lahan baru, pada petani tertentu  
memanfaatkan lahan kosong di bawah tanaman 
perkebunan seperti perkebunan kelapa untuk 
menanam padi gogo.   Untuk proses persiapan 
lahan petani biasanya membutuhkan waktu 
selama 7 sampai 14 hari  pada lahan bekas ladang 
atau perkebunan, sedangkan untuk  lahan baru 
membutuhkan waktu selama 20 sampai 30 hari.
a) Penggunaan Benih 

Dalam memilih varietas yang akan ditanam 
seluruh petani menggunakan benih varietas lokal. 
Tidak tersedianya benih varietas unggul merupakan 
salah satu penyebab petani menggunakan varietas 
lokal di samping ketidakmampuan petani untuk 
membeli benih tersebut. Hal ini dimungkinkan 
karena kebanyakan petani mengaku tidak 
mengetahui cara untuk memperoleh atau membeli 
benih varietas unggul. Selain itu petani juga sudah 
terbiasa menggunakan varietas lokal dan lebih 
menyukai rasa nasinya.  

Terdapat 11 jenis varietas lokal yang 
tersebar pada masing-masing kecamatan tersebut, 
dimana tiap desa memiliki varietas andalan  dan 
sering ditanam oleh mereka.  Masing-masing 
varietas lokal yang merupakan andalan setiap 
desa tersebut seperti; Desa Daru dengan Varietas 
Jahulu, Desa Gamlaha mengandalkan Varietas 
Darauke,  Desa Kusuri lebih menyukai Varietas 
Togolobe, Desa Wateto mengandalkan varietas 
Kuburu,  Desa Mawea varietas Manyanyi, Desa 
Telaga Paca dengan Varietas Siam. Sedangkan 
Desa Soatabaru dan Soakonora menyukai 
Varietas Kajum dan Ruruino. 

Sumber atau asal benih yang digunakan  
berdasarkan hasil wawancara dengan petani 
dapat dikelompokan menjadi 3 sumber yakni 
benih milik sendiri, benih pinjaman dan beli dari 
pasar. Benih milik sendiri biasanya diperoleh 
dari hasil penanaman sebelumnya, sedangkan 
benih pinjaman adalah benih yang dipinjam 
dari tetangga. Dalam sistem pinjam benih ini 
petani biasanya menerapkan sistem bagi hasil. 
Jika benih yang dipinjam sebesar 5 kg, maka 
petani akan mengembalikan dua kali lipat atau 
10 kg dalam bentuk benih yang akan ditanam 
lagi kepada pemilik sebelumnya. Untuk benih 
yang dibeli dari pasar biasanya didapatkan dari 
pasar kecamatan atau kabupaten.  Pada tabel 2 
terlihat bahwa sebagian besar petani (60 -70%) 
menggunakan bibit sendiri, sedangkan sisanya 
dibeli atau pinjaman dari tetangga dan sesama 
anggota kelompok tani. 
Tabel 2.   Distribusi Petani Menurut Sumber Benih

Sumber benih
Prosentase Menurut Kecamatan

Kao 
Utara

Galela 
Barat

Tobelo 
Utara

Tobelo 
Timur

Milik sendiri 60 60 70 45

Beli 30 30 20 35

Pinjaman 10 10 10 20
Sumber :  Data primer diolah, 2010

Sumber benih  padi gogo yang berasal dari  
benih hasil panen sebelumnya, umumnya kurang 
layak dijadikan sumber benih, selain bukan 
merupakan varietas unggul, benih-benih tersebut 
sebagian besar berasal dari benih yang dipanen 
saat padi gogo telah melewati umur masak penuh.  
Dengan menggunakan benih tersebut, sering 
pertumbuhan dan hasil yang diperoleh tidak 
maksimal di samping benih tersebut telah rusak 
atau bahkan mati, benih tersebut dapat mengalami 
masa dormansi yang sangat panjang. Prasetyo 
(2001), mengemukakan bahwa benih padi gogo 
yang baik untuk penanaman  harus memenuhi 
persyaratan; benih benar-benar tua dan kering, 
butir harus bernar tidak kopong, murni dan tidak 
tercampur dengan jenis lain serta benih tersebut 
bebas dari hama dan penyakit.
b) Pola Tanam

Umumnya padi gogo yang dibudidayakan 
berada pada lokasi pertanaman yang berbeda-
beda yaitu di perbukitan dan tepi sungai, baik 
pada lahan yang datar maupun pada lahan dengan 
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kemiringan tertentu. Di samping itu kebanyakan 
lahan padi gogo milik petani dibudidayakan 
secara tumpangsari dengan tanaman pisang atau 
kelapa juga ditanam secara monokultur.  

Hasil penelitian menujukkan bahwa 60% 
petani di Kecamatan Kao Utara dan Kecamatan 
Galela Barat menggunakan pola tanam campuran, 
sedangkan 40%  sisanya menggunakan pola 
tanam monokultur. Sebaliknya 70% petani di 
Kecamatan Tobelo Utara menggunakan pola 
tanam campuran dan hanya 30% yang bertani 
secara monokultur.   Hal yang serupa dilakukan 
oleh petani di Kecamatan Tobelo Timur  yakni 
60%  petani menggunakan  pola tanam campuran  
dan 40%  sisanya menggunakan  pola tanam 
monokultur. 
c) Teknik Penanaman

Pada desa-desa di Halmahera Utara, teknik 
penanaman padi gogo dilakukan dengan cara 
tugal. Alat tugal yang digunakan berupa tongkat 
kayu, yang salah satu ujungnya diruncingkan. 
Untuk mempermudah proses,  penanaman 
padi gogo biasanya dilakukan secara bersama 
oleh kaum lelaki dan perempuan.  Kaum lelaki 
berjalan di depan menugal tanah, sedangkan 
kaum perempuan mengikuti dibelakangnya untuk 
memasukkan benih padi gogo pada lubang yang 
telah dibuat.  Jumlah biji padi yang dimasukkan 
pada setiap lubangnya berkisar antara 5 – 15 butir. 
Penanaman padi gogo pada  sebagian besar lokasi 
penelitian dilakukan tanpa menggunakan jarak 
tanam. Berdasarkan hasil penelitian jumlah petani 
sampel yang tidak menggunakan jarak tanam 
berkisar 70 – 90 %, kecuali pada Kecamatan 
Tobelo Timur sebesar 20% dan Galela Barat 
sebesar 10%  dari petani sampel yang melakukan 
penanaman dengan menggunakan jarak tanam 
15 x 20 cm dan jajar legowo yakni 30 x 20 x 20 
cm dengan masing-masing lubang tanam diisi 3 
– 5 butir

Jika dilihat dari  segi umur, umumnya 
masih tergolong produktif namun sebagian besar 
petani  hanya mengenyam pendidikan hingga 
tingkat SD. Hal ini diduga merupakan kendala 
bagi petani dalam melakukan budidaya padi gogo 
karena dibatasi oleh tingkat pengetahuan. 
3.   Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan  yang umum 

dilakukan petani di lokasi penelitian meliputi 
kegiatan pengendalian gulma serta pengendalian 
hama dan penyakit. Kegiatan pengendalian gulma 
dilakukan dengan cara penyiangan tumbuhan 
pengganggu berupa rumput-rumput yang tumbuh 
di lahan padi gogo.  Penyiangan tumbuhan 
pengganggu yang tumbuh, biasanya dilakukan 
2 kali, tahap pertama dilakukan pada saaat padi 
berumur 1 bulan, dimana  saat tersebut gulma 
yang tumbuh cukup banyak. Penyiangan kedua 
saat padi berumur 2 bulan, di mana  gulma mulai 
tumbuh lagi.  

Pada saat penyiangan biasanya dilakukan 
pula kegiatan pengendalian hama dan penyakit, 
yang biasanya dilakukan jika tanaman terindikasi 
diserang hama atau penyakit. Kebiasaan yang 
biasa dilakukan petani dengan cara menaburkan 
sisa-sisa abu pembakaran serta pasir yang 
diambil dari pantai. Selain itu juga dilakukan 
penanaman tanaman rempah yang menghasilkan 
bau yang menyolok untuk mengantisipasi 
serangan. Untuk mengendalikan hama tikus 
dan burung dilakukan  secara mekanik yaitu 
dengan memasang  perangkap burung dan tikus,  
jika tertangkap segera dimatikan dan dibakar. 
Dalam kegiatan pengendalian gulma, hama, dan 
penyakit petani  sama sekali tidak menggunakan 
herbisida atau pestisida. Beberapa alasan yang 
dikemukakan oleh petani  selain alasan jarak 
dengan kota yang jauh untuk membeli, petani 
juga tidak mengetahui jenis-jenis pestisida dan 
cara aplikasinya. Selain itu mereka memiliki 
pandangan tersendiri bahwa padi yang ditanam 
secara alami lebih sehat.

Menurut petani kegiatan pemeliharaan 
yang dilakukan bertujuan  untuk menghindari 
persaingan tanaman dengan gulma dalam 
pengambilan unsur hara, air, cahaya sehingga 
hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan 
mereka. Sejalan dengan pendapat tersebut, 
Anonim (1986) menyatakan Tanaman padi gogo 
yang dibudidayakan tanpa pengendalian gulma, 
akan menghasilkan gabah kering giling per 
hektarnya lebih rendah, hal ini disebabkan oleh 
unsur hara yang tersedia digunakan bersama-
sama dengan gulma, sehingga pertumbuhan 
dan perkembangan tanaman padi menjadi tidak 
optimal, dalam hal ini terjadi kompetisi antara 
tanaman padi gogo dengan gulma. 
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P e n g o l a h a n  l a h a n  d e n g a n  c a r a 
membersihkan dari gulma dan memperbaiki 
pematang dan saluran drainase dan  kegiatan 
pembajakan dilakukan oleh 60 persen petani di 
Kecamatan Tobelo Timur dan 40 persen petani 
di Kecamatan Galela Barat, diiukuti oleh 10 
persen petani di Kecamatan Kao Utara dan Tobelo 
Utara, sedangkan pemberian pupuk organik tidak 
dilakukan oleh petani pada keempat kecamatan 
tersebut. Pemeliharaan tanaman yang dilakukan 
oleh petani di empat kecamatan tersebut tidak 
dilakukan secara intensif sehingga sangat 
mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman.  

Pemupukan dan pemberantasan hama dan 
penyakit dengan menggunakan pestisida hanya 
dilakukan oleh 10 persen petani di Tobelo Utara, 
sedangkan di tiga kecamatan lainnya 100% petani 
tidak melakukan pengendalian hama dan penyakit 
dengan pestisida. Pemeliharaan tanaman yang 
dilakukan oleh petani di Kecamatan Kao Utara 
adalah penyiangan dan pembumbunan, sedangkan 
petani di Kecamatan  Tobelo Utara melakukan 
penyiangan gulma dan pemupukan tetapi tidak 
dilaksanakan secara berkala. 

Pemeliharaan tanaman padi gogo yang 
dilakukan oleh petani berupa penyulaman, 
penyiangan gulma, dan pengendalian gulma 
dilaksanakan secara berturut-turut oleh  4 petani 
di Kecamatan Kao Utara 8 petani di Kecamatan 
Tobelo Utara dan Tobelo Timur dan 12 petani di 
Kecamatan Galela Barat.  Sebanyak 12 Petani 
di Kecamatan Tobelo Timur  dan 8 petani di 
Kecamatan Galela Barat melakukan pemanenan 
pada saat 95 persen bulir padi telah menguning 
dan menggunakan mesin penggilingan padi. 
Selain itu sebanyak 16 petani di Kecamatan 
Galela Barat menjual padi gogo dalam bentuk 
beras karena pada kecamatan tersebut telah 
tersedia mesin penggilingan. 
Tabel 3.Distribusi Petani Menurut Intensitas 

Pemeluharaan

Kegiatan

Prosentase Menurut Kecamatan  
(persen / orang)

Kao 
Utara

Galela 
Barat

Tobelo 
Utara

Tobelo 
Timur

P e n g o l a h a n 
Lahan 10 40 10 60

Pemeliharaan 4 12 8 8
Pemanenan  95 
% kuning 0 8 0 12

Terlihat bahwa intensitas budidaya 
tanaman padi gogo di Kecamatan Kao Utara 
masih sangat rendah karena sebagian besar petani 
belum melakukan kegiatan budidaya secara 
intensif. 

    

 	
       

Gambar  12  Keadaan pertanaman padi 
gogo di masing-masing desa pada 
lokasi penelitian.  Pada umumnya 
penanaman  d i l akukan  t i dak 
menggunakan jarak tanam dan lokasi 
penanaman padi gogo bervariasi.  

Panen 
Kegiatan pemetikan hasil panen dilakukan 

pada saat padi gogo mencapai umur masak penuh.  
Petani di lokasi penelitian biasanya melakukan 
panen secara bersama  dengan melibatkan 
anggota keluarganya atau sesama petani yang 
sejak awal ikut melakukan penanaman. Biasanya 
jika areal padi gogo yang dipanen cukup luas 
maka pemanenan dilakukan dengan dibantu 
tetangga atau kelompok petani yang lokasi 
penanaman  berdekatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
petani kadang melakukan panen secara bertahap 
sehingga sering mengalami keterlambatan panen. 
Hal ini terjadi karena petani kekurangan tenaga 
kerja dalam melakukan proses pemanenan atau 
petani tersebut tidak tergabung dalam kelompok 
tani sehingga dalam proses pengolahan lahan 
hingga panen dikerjakan sendiri bersama dengan 
anggota keluarganya.  Padi gogo jika dipanen 
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bertahap akan melewati umur masak penuh 
sehingga berpengaruh terhadap hasilnya, seperti 
gabah menjadi keras dan kering, cabang-cabang 
mudah dipatahkan serta gabah mulai rontok 
dari malainya.  Hal ini sesuai dengan pendapat 
Prasetyo (2001), yang menyatakan bahwa padi 
gogo yang akan dikonsumsi sebaiknya dipanen 
saat tanaman tersebut memasuki fase masak 
kuning, dengan ciri-ciri seluruh bagian tanaman 
telah menguning, batang telah mengering dan 
gabah sudah keras, tandanya jika dipecah dengan 
kuku jari menjadi sukar. Lebih lanjut dikatakan 
jika padi tersebut akan digunakan untuk benih, 
sebaiknya padi dipanen pada saat masak penuh. 
Ciri-ciri padi yang telah masak penuh antara lain; 
seluruh bagian tanaman telah menguning, batang 
mongering dan gabah mengeras.

Distribusi petani menurut cara panen 
disajikan pada tabel 4 berikut 
Tabel 4. Distribusi Petani Menurut Cara Panen

Cara 
Panen

Prosentase Menurut Kecamatan (%)
Kao 

Utara
Galela 
Barat

Tobelo 
Utara 

Tobelo 
Timur

Serentak 50 60 30 0
Bertahap 50 40 70 100

Sumber : data Primer (diolah)
Tabel 4 menunjukkan bahwa dalam 

memanen hasil padi gogo,  petani biasanya 
melakukan dengan 2 cara yakni panen secara 
serentak dan panen secara bertahap. Biasanya 
karena keterbatasan tenaga, hanya sebagian petani 
melakukan panen secara serentak, sedangkan 
yang lainnya melakukan panen secara bertahap. 
Hal ini dilakukan karena petani belum memahami 
bahwa kegiatan  panen yang dilakukan secara 
bertahap menyebabkan padi gogo telah memasuki 
fase masak mati yang dapat mengakibatkan hasil 
panen yang diperoleh menjadi berkurang karena 
banyak gabah yang rontok, isi gabah menjadi 
keras dan kering serta jika padi gogo tersebut 
digiling, maka beras yang dihasilkan akan pecah-
pecah. Selain itu jika gabah hasil panen tersebut 
dijadikan benih, maka nantinya akan berpengaruh 
terhadap hasil produksinya. 

Pasca Panen
Setelah proses pemetikan, gabah padi 

gogo biasanya dijemur. Lama waktu penjemuran 
bervariasi, jika matahari bersinar penuh 
penjemuran cukup dilakukan selama satu hari, 

tetapi jika terjadi hujan biasanya penjemuran 
dilakukan selama dua hari.  Selanjutnya gabah 
kering hasil  penjemuran disimpan di rumah 
kebun/lumbung padi. Pada lokasi penelitian, 
rumah tempat penyimpanan gabah dikenal dengan 
sebutan “Pola”.  Letak  “Pola”  dekat dengan 
areal penanaman padi gogo, dan berfungsi juga 
sebagai tempat tinggal petani sehari-hari. 

Umumnya petani di Kecamatan Galela 
Barat memanfaatkan mesin penggilingan untuk 
mengolah gabahnya menjadi beras. Sedangkan 
sebagian besar petani di lokasi penelitian lainnya 
lebih memilih mengolah gabah menjadi beras  
dengan menggunakan alat tumbuk tradisional 
(lesung). Ini mereka lakukan dengan alasan rasa  
padi gogo yang ditumbuk sendiri lebih enak 
dibanding menggunakan mesin penggilingan.  

Untuk pengolahan gabah menjadi beras 
100% petani pada Kecamatan Tobelo Utara dan 
Kao Utara menggunakan lesung. Hal ini terjadi 
karena di wilayah tersebut tidak terdapat fasilitas 
penggilingan padi. Salah satu faktor penyebab 
petani menggunakan alat tumbuk tradisional 
selain pilihan rasa yang disenangi jika menumbuk 
padi sendiri juga karena aksesbilitas yang sulit, 
dalam hal ini jalan desa menuju lokasi penanaman 
tidak tersedia. Umumnya petani melewati jalan 
tanah yang cukup menyulitkan mereka jika harus 
mengangkut hasil panen dari lokasi penanaman 
ke desa tempat tinggalnya.

Dalam proses pengolahan gabah menjadi 
beras petani di Kecamatan Kao Utara seluruhnya 
tidak menggunakan mesin penggilingan tetapi 
menumbuk sendiri gabahnya. Sedangkan petani di 
Kecamatan Tobelo Utara dan Tobelo Timur yang 
menumbuk padi sendiri sebesar 70% dan 80% 
sedangkan yang lainnya menggiling gabahnya 
dengan mesin. Petani di Kecamatan Galela 
Barat sudah lebih baik karena 70% petaninya 
memanfaatkan mesin penggilingan beras.

Tingginya persentase petani yang 
menumbuk sendiri gabahnya dengan menggunakan 
lesung disebabkan oleh tidak tersedianya  mesin 
penggilingan padi di tingkat kecamatan, hanya 
di Kecamatan Galela Barat yang memiliki 
mesin penggilingan padi itupun dimiliki oleh 
perorangan. Penggilingan gabah di Kecamatan 
Galela Barat menerapkan sistem bagi hasil, 
dimana setiap petani yang datang menggiling 5 
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kg gabah akan membagi 1 kg beras bagi pemilik 
mesin.  Berdasarkan hasil wawancara dengan 
petani di Kecamatan Kao Utara, jarak yang jauh 
dari lokasi penggilingan juga merupakan salah 
satu faktor penyebab petani menggunakan lesung 
untuk menumbuk gabahnya. 

Berdasarkan tujuan penanaman dan 
pemanfaatannya hanya sebesar 80% petani di 
Kecamatan Galela Barat dan 20 % petani di Tobelo 
Timur  yang menjual hasil panennya dalam bentuk 
beras, sedangkan  petani di Kecamatan Kao Utara 
dan Tobelo Utara mengkonsumsi sendiri hasil 
panennya.  Berdasarkan hasil wawancara dengan 
petani diketahui bahwa besarnya prosentase 
petani yang menjual bersanya ke pasar kecamatan, 
salah satunya dikarenakan tersedianya mesin 
penggilingan di Kecamatan tersebut sehingga 
memudahkan petani dalam melakukan proses 
penggilingan. Tersedianya pasar di tingkat 
kecamatan dan letaknya yang dekat dengan 
lokasi penelitian menjadi penunjang bagi petani 
dalam memasarkan hasil pertaniannya.  Terkait 
dengan proses  penggilingan beras petani tidak 
melakukan pembayaran dalam bentuk tunai, 
tetapi proses pembayaran dilakukan dengan cara 
bagi hasil.  

Sementara petani di Kecamatan Kao 
Utara dan Tobelo Utara tidak memasarkan 
hasil produksinya.  Hal ini bukan karena tidak 
tersedianya pasar di tingkat kecamatan, namun 
dipengaruhi tujuan penanaman yang dilakukan 
petani yaitu untuk dikonsumsi.  Bahkan beras 
produksi petani di lokasi Kao Utara ini sebagian 

besar dikonsumsi atau dibagi kepada tetangga dan 
anggota keluarga lainnya

Letak lokasi penanaman padi gogo  yang 
jauh dari pusat kota menjadi salah satu kendala 
bagi petani untuk memasarkan hasilnya.  Jarak  
yang jauh  dari lokasi penanaman ke desa 
tempat tinggal petani juga menjadi kendala bagi 
petani untuk membawa pulang hasil panennya 
dengan jumlah yang besar. Menurut petani di 
Kecamatan Kao Utara  jarak dari desa ke lokasi 
penanaman  ±3 – 4 Km. Jarak yang cukup jauh 
ini harus ditempuh dengan berjalan kaki sehingga 
petani tidak membawa hasil panennya ke desa 
setelah dilakukan pemanenan, tetapi langsung 
mengolahnya menjadi beras untuk dikonsumsi 
atau disimpan dalam  bentuk gabah di lumbung 
atau Pola (rumah kebun) milik mereka.

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil 

beberapa hal sebagai berikut:
1. Teknik budidaya padi gogo  yang mencakup 

cara persiapan lahan, pemilihan benih, 
penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca 
panen yang sesuai dengan anjuran Dinas 
Pertanian belum dilaksanakan secara baik 
oleh petani pada keempat kecamatan yang 
dipilih, sekaligus menjadi kendala dalam 
mengembangkan padi gogo pada lokasi 
penelitian.

2. Jarak kebun, daya angkut petani, dan 
ketersediaan mesin penggilingan merupakan 
faktor pembatas, sehingga produksi padi 
lebih banyak dikonsumsi bukan untuk 
diperjualbelikan.

Gambar 3. Mesin Penggilingan Padi

Gambar 4.  Alat Tumbuk Padi

Gambar 5.  Tempat Penyimpanan
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