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ABSTR/l(

Tujuan utama kajisn ini adnlnh untuk menelaah dinamika Tefernsi dan penyebaran

vaietas ketlelai. Kajicn ifti ditulis brilasarknt flltu " rcoiew" beberapa studi peilaht petani.

Hasil kajian memberikan gambaran Mnoa clirumila preferensi Wtani terhadaP oarietas

kedehi memberikan malow Erjadinya Wrgesran prefermsi petnni dai ulatran biji l<ecil-

sedang ke uhtran biji besar di daerah lawa Timur. HaI ini memberilan implikasi upaya

panyebaran oarietas unggul kcdclai dngan ukuran biji besar mempunyai peluang untuk
daryt diterimt Wtnni. Sednngkan dai sisi penyebaran aaietas kedelni memberikan makna

bahwa; (1) Varietas unggullnnu masih digetnai petani, (2) Varbtas unggul latna (ldtususnya

Wilis) mnryunyai daya adopsi yang relatif tinggi, (3) Vaietas unggul kedelai baru dengan

ukuran biji besar mulai diadopsi petani,dan (4) Vaietas unggul baru pe u untuk lebih

diperkerulkan dan diqomosikan kepada pengguna, kJrususnya WtanL

K la}r.rnci: Dirumika, prefernsi , pmyebaran don kedzlaioaietas

ABSTRACI

The mnin purpox of this study was to eranirc the dynanrics of peferences and the sprcad of
soybean oariettes. The review wm writhn based on o " reuiew" sottv studies the behoaior of
fumns. The study resalts illu;trate tlut tlu drymics of ftrmers'yefermce of soybean

varieties to gioe nerning a slift fanters' gelermce of small-neilium sizt *erls are tlu sze of a
Iarge *ed in tlv FA.st Isoa regron. This implies eforts tlut to s?rcad soybean aaieties wtth
Iarye ved sizt has a &once to be acccpttbb to fatmers, In Erms of ihc spread of soybean

oorieties melnt tlat: (7) the old imgooetl oarieties are still latoreil farmets, (2) tle okl
imyooed oarbties (espcially Wlis) lus ailopted a rclatioely high rutc adoVtion, (3) the new
imyooed oaieties with large *ed size bgrn to fu adophd farmers, anil (4) the new improoetl
oaieties need to b introilued and yomoted to morc userc, esrycially farners.

Key unnls: Dyrmnic, yeferneq spread and soybanoariety
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PENDAHULUAN

Kedelai merupakan salah satu
tanaman palawija yang menduduki
posisi penting untuk konsunrsi pangan
dan pakan karena mengandung protein
nabati yang tinggi, sumber lemak,
vitamin dan mineral. Komoditas ini
sudah lama diusahakan petani Indonesia
dan telah dimasukkan dalam program
pangan nasional sejak PEUTA IV. Luas
areal bnaman kedel,ai secara nasional
diperkirakan mencapai 13 juta ha;
sekitar 58 % diusahakan di lalnn sawah
dan 42'/" di lahan kering (Amang dan
Sawit,1996).

Dinamika dalam globalisasi
perekonomian dunia tentunya akan
mempengaruhi dan mewamai kondisi
perekonomian lndonesia. Diratifikasinya
Organisasi Perdagangan Dunia (',World
Trade Organizafion"), pembentukan
kawasan perdagangan bebas Negara
Asian dan Asia Pasifi-k ("AFTA dan
APEC") pada gilirarurya akan berdampak
kepada perekononrian Indonesia dalam
kondisi perdagangan bebas yang
kompetitif. Kondisi ini mempunyai
makna bahwa komoditas-komoditas
yang dihasilkan lndonesia baik berupa
bahan baku, produk antara maupun
produk akhir dituntut mempunyai daya
komparatif dan kompetitif yang tingg.
Persoalan yang muncul adalah
bagainana nasib kedelai domestik yang
nenyangkut harkat hidup banyak
petani dan upaya apa yang dapat
dilakukan untuk mengantisipasi
dampak brsebut dalan mengangkat
kesejahteraan petani.

Daerah Jawa Tinur merupakan
salah satu senka produksi kedelai di
Indonesia, dan petani telah lama
mengusahakannya di lahan sawah atau

tt6

Egal. Hingga tahun 2009 sebanyak 71
varietas unggul telah dilepas pemerintah
(Balitkabi, 2009). Permasalahan yang
muncul adalah diantara varietas-varietas
unggul terrbut mana yang banyak
digurukan petani.

Beberapa trasil per, elitian mengungkap
kan bahwa varietas unggul yang
dominan pada daerah sentra produksi di
Indonesia adalah Wilis, kecuali Aceh
adalah varietas unggul Kipas Putih.
Disamping itu, di Jawa Barat varietas
Lokon dan Orba (keduanya berbiii besar)
menempati urutan kedua (Santen dan
Heriyanto 1996). Bahkan kajian yang
dilakukan pada tahun 7999 |uga
menyatakan bahwa sampai dengan
tahun 1999 telah dilepas 33 varietas
unggul kedelai. Diantara varietas unggul
tersebut yang banyak diusahakan petani
adalah varietas unggul Wilis (Adisarwanto
dan Wudianto 1999, Siregar 199). tebih
rinci lagi, Krisdiana dan Heriyanto (1999)
menyatakan bahwa pada daerah sentra
produksi di Pulau Jawa varietas unggul
Wilis menduduki urutan tertinggi bila
dibandingkan varietas unggul lainnya.
Urutan kedua di Jawa Timur adalah varietas
unggul Argomulyo dan Burangrang
(keduanya berbiji besar), dan di Jawa
Barat adalah varietas unggul Orba
(berbiii besar).

Terdapat keragaman va rietas
kedelai yang diusahalan petani, dan
relatif spesifik untuk masing-masing
daerah sentra produksi. Dari kondisi ini
yang perlu dikaji sehubungan dengan
penggunaan varietas adalah: (1) varietas
mana yang banyak diusahakan petani;
(2) karakter apa yang digurukan petani
dalam memilih benih; dan (3) faktor-
faktor apa yang men€ntukan petani
dalam memilih atau urengadopsi
varietas.
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Byerlee dan Collinson (1980)
menyatakan bahwa sistem a tau
teknologi yang digunakan Petani
dipengaruhi oleh (1) faltor kondisi
sosio-€konomi inbmal dan ekstemal
dan (2) faktor kondisi alam. Oleh kareru
itu, penolakan terhadap inovasi baru
sebenarnya bukan karena faktor
konvensionalitas atau komersialitas
petani, melainkan disebabkan oleh (1)

inovasi baru yang diperkenalkan kurang
dapat menyatu dengan kondisi riil
petani, dan (2) petani akan membawa
inovasi baru tersebut ke dalam
pertimbangan antara kemungkinan
peningkatan pendapatan dengan risiko
kegagalan (Byerlee dan Collinson 1980,

Adid 1985). lvlakna yang dapat diambl
dari kondisi ters€but adalah dalam
penyebaran varietas sangat dipe ukan
kajian Entang kondisi lingkungan sosie
ekonomi (inbmd dan eksErnal) dan
kondisi lingkungan fisik yang
mempengaruhi pmgambilan keputusan
petani dalam mengadopsi varietas
kedelai.

Berdasarkan latar belakang tersebut
nafa ditalcukan penelitian dengan iudul
dinamika preferensi petani dan
perryebaran varietas unggul kedelai di
Jawa Timur- Tujuan utana kaiian ini
adalah untuk menelaah dinamika
preferensi petani dan penyebaran
varietas unggul kedelai di |apang atau
ditingkat petani.

KERAGAAN KEDEIJ\I DI JAWA
TIMTJR

1. Perkembangan Luas Areal dan
Produktivitas

Ganbar 1 secara jelas memberikan
gambaran perkembangan luas areal
pertanaman dan produktivitas

Ruly Krisdiana*) Dinamika Prefercnsi Petani .....

kedelai di fawa Timur dalam kurun
waktu tahun 2005-2009. Ternyata
dalasr kurun waktu 5 tahun terdapat
kecenderungan peningkatan luas
areal pertanarun kedelai, hanya pada
tahun 2007 telah terjadi Penurunan
luas areal pertanaman. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2006,

pada tahun 20{J7 @r1adi penurun:rn
seluas 47041 ha (19%). Kondisi ini
6dak bertalun lama karena pada
tahun berikutnya kembali teriadi
kenaikan luas areal pertanaman
kedelai, dimana pada tahun 2009
mampu naik menjadi 250866 ha
(25,8%). Maknanya, dalam kurun
waktu 5 tahun (200 5--2009 )
perkembangan luas areal tanaman
kedeLai cenderung fluktuatif, berarti
terdapat tanaman pesaing non kedeLai
yang lebih menjanjikan dari pada
tanaman kedelai bagl petani.

I
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Ganbar l.Perkembangan luas areal dan
prcductivitas kedelai di Jawa Timur, pada
tahun 20$-2009.

Permasalahan selaniutnya adalah
apabila diblaah lebih lanjut dari aspek
produktivitasnya. Dalam kurun
waktu 5 tahun (200$-2009) emyata
produktivitas kedelai propinsi Jawa
Tinur mengalami penurunan dari
7372 t/ha pada tahun 2005 menjadi
7,Y6 t/h^ pada tahun 2009 (turun
2,7%\, sedangkan produktivitas

rt7
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nasional pada tahun 2009 dapat
mencapai sekitar 1"318 t/ha, artinya
ada perbedaan sekitar 3,2%. Apabila
ditelaah lebih lanjut brnyata dalam
kurun waktu 5 tahun memberikan
malqu bahwa produktivitas kedelai
di Jawa Timur relatif lebih rendah dari
pada produktivitas nasional. Bal*an
produktivitas tersebut juga masih
lebih rendah dari produktivitas
kedelai yang dapat dicapai Propirui
Jawa Tengah, jawa Barat dan Banhn
(BPS, 2009). Kondisi ini memberikan
implikasi bahwa diperlulan upaya
kebijakan untuk meningkatkan
produktivitas kedeliai di Jawa Timur,
dengan menggunakan varie tas
uggul baru kedelai yang sesuai
dengan selera atau preferensi petani.

2" Perkeurbangan Produksi dan
Konkibuei Kedelai fawa Timur

- - J - t
h

F|---rrl

Gambar 2 Kontribusi kedelai jawa Timur
terhadap produksi nasional pada tahun
2m5-2m9.

Dalam kurun waktu 5 tahun (Zn$
2009), konEibusi kedelai ]awa Tinur
terhadapproduksinasiornl cendenmg
menurun (Gambar 2) dari a3,9% pada
tahun 2005 turun menpdi 34,6% pada
tahun 2009. Turunnya kontribusi
tersebut disebabkan karena adanya
penumnan prcduksi kedelai di Jawa
Timur, yang disebabkan karena

penurunan tingkat produktivitas yang
dapat dicapai dalam kurun waktu
tersebuL Total produksi kedelai ]awa
Timur pada tahun 2005 marrpu
mencapa.i 355.106 t, kemudian turun
menjadi225.027 tpada tahun 2007 dan
meskipun akhimya naik kembali
menjadi 320.155 t pada tahun 20@
akan tetapi masih lebih rendah dari
pada produksi tahun 2005. Kondisi
yang cukup menarik untuk ditelaah
adalah meskipun produksi kedelai
Jawa Timur menfuBkat, ebpi bnyata
kmtibusirya rsrurun Permasalahan-
nya adalah ternyata dalam kurun
waktu 5 tahun tersebut, tingkat
produktivitasnya ternyata masih
dibawah tingkat produktivitas kedelai
di fawa Tengah, Jawa Barat dan
BanterL Sebagai contoh pada tahun
2009, tingkat produktivitas kedelai di
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banbn
secara berurutan adalah sekitar 1,501
t/ha, 1,425 t/ha dan 1,338 t/ha
sedangkan di Jawa Timur hanya
mampu mencapar 1.,276 t/ha (8I5,
2009). Pertanyaannya yang akan
muncul adalah marnpukah Jawa
Timur meningkatkan kembali
kontribusinya terhadap produksi
nasional. Kondisi itulah yang meniadi
tantangan tersendiri bagi Jawa Timur.

PREFERENSI PETANI DAN
PENYEBARAN VARIE-TAS UNGGUL

KEDELI\I

1. Preferenoi petani terhadap kedelai
Benih merupakan salah satu kunci

pentint dalam usahatani kedelai bila
dikaitkan dengan tingkat hasil yang
diperoleh petani. Persoalan yang
muncul berkaitan dengan benih

iI
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adalah bagaimana cara petani
memperoleh benih kedelai. Secara

ringkas asal benih yang digunakan
petani dalam usahatani kedelai
disalikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Pelsentase asal

benih yang digunbakan petani.

r) Heriyanto, 2004; 2006.

-) Ruiy Krisdiana dan Heriyanto, 2009.

Berdasarkan Tabel 1 dapat
dijelaskan bahwa dalam usalutani
kedelai yang dilakulan petani pada
tahun 2004, sekitar 87 % petani
menggunakan benih yang berasal
dari cara membeli dan sisanya
menggunakan benih simpanan
sendiri. Sedangkan dari cara membeli
tersebut porsi tertinggi adalah
membeli dari sesaura petani yang
berdomisili dalam satu dusun sampai
ke kabupaten (34 7") dan urutan ke
dua adalah membeli di pedagang
pasar di pasar kecamatan (19,5 %).

Flanya sekitar 35% petani nenggunakan
benih yang berasal dari perukar benih
kedelai. Sedangkan pada tahun 2008,

sekitar 752 % petani menggurnlan
benih kedelai yang berasal dari cara
membeli, sisanya sekitar 7,2%
m€nggunakan benih yang berasal
dari bantuan Dinas Pertanian Tingkat
II dan775 % yang berasal dari benih
sendiri, Pada kasus cata p€tani

Ruly Kisdiant) Dinamika Prcferensi Petani .....

mendapatkan benih dengan cara
membeli, porsi tertinggi (31,8 %)

ditempati oleh membeli dari sesama
petani yang berdomisili dalam satu
dusrln sampai ke kabupaten. Apabila
diasunrsikan bahwa benih yang dibeli
petani dari petugas PPL, maka dapat
disimpulkan benih yang bersertifi kat
yang digunakan petani sekitar 19,0 %;

dengan rincian benih yang dibeli
petani dari penakar benih sekitar 8.7 %

dan 103 % beli dari petugas PPL.

Makna dari kondisi ini memberikan
gambaran bahwa benih yang diguakan
petani berasal dari: (1) hasil panen
pada nusim sebelumnya a tau
sinpanan petani; dan (2) kedelai yang
dijual oleh pedagang. Berarti asal
benih adalah pilihan kedelai konsumsi
yang dijadikan benih atau bukan
berasal dari kedelai yang ditanam
dengan tujuan untuk bukan
menghasilkan benih Flanya sebagian
kecil saia petani mmggunakan benih
yang berasal dari membeli di
penangkar benih, meskipun ada
kenaikan dari 35% pada tahun 2004

menjadi 7,2% pada tahun 2fi)8. Dalam
arti kata hanya sebagian kecil saja

petani yang menggunakan benih
bermutu dalam usatrataninya. Kondisi
ini temyata masih sejalan dengan
kajian Sanbn dan Heriyanto (1996)
yang merryatakan bahwa hanya sebagian

kecil saja petani menggunakan benih
berlabel, pada umumnya petani
nrenggunakanbenih dari simpanarmya
sendiri atau membeli di pasar.
lmplikasi dari kajian ini adalah (1)
pengenalan sraupun promosi benih
bermutu diperlukan sekali dalam
upaya peningkatan produksi kedelai
di tingkat petani; dan (2) keb'ijakan
yant merangsang tumbuhnya

Ar.l b.rih y.ng digutr.b! p.liri
JuDhb p.t oi

Drdr trhoD (70)

20/J/'' 2008"j
l. Benih serdiri
2. Beli dari cman sesarna peanr

3. Bcli dari petugas PPL

4. B.li di toko Dcnannn
5. B.li di pasat

6. B€li dlri penanglar benih
7. Bantuan dari Dinas Penanran

Il,0
14,0
r4,5
12,0

r9,5

00

17,5

l l,t
| 0,1
9,4

t5,0
8,7
1.2

Tot l r00.0 100.0
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penangkar benih dilokasi sentra
produksi kedelai perlu upaya
penggatakarnya.

Setelah memaharrri tentang asal
benih yang digunalan petani dalam
usahataninya, ma-ka permasalahan
selanjutnya yang akan muncul adalah
bagaimana preferensi petani dalam
memiiih benih kedelai- Berdasarkan
hasil penelitian yang mencoba
mengidentifikasi preferensi dari
aspek wama kulit biji, ukuran biji, dan
produksi; secara ringkas preferensi
ters€but dapat dijelaskan sebagai
berikut

Apabila ditelaah dari Tabel 2
brungkap bahwa di daerah Jawa
Timur preferensi petani pada tahun
Z)04 adalah kedelai dengan (1) warna
kulit biji kekuningan dan putih
kekuningan; (2) ukuran biji sedang
dan urutan kedua adalah benih
dengan ukuran biji besar; dan (3)
produksi kedelai yang ting gi.
Sedangkan yang terjadi pada tahun
2008 iuga mengungkapkan bahwa
prefer€nsi petani apabila dikaji dari
aspek (1) warna kulit biji temyata
petani sekitar 50,9% merrlilih biji
kedelai berwama kekuningan dan
441% memilih yang berwama putih
kekuninga$ (2) berdasarkan ukuran
biji. porri tertinggr petani cenderung
memilih biji kedelai berukuran besar,
dan porsi kedua petani memilih
ukuran biji sedang dan (3) produksi
kedelai yang produktivitasnya ting gi.

Tabel 2. Perkembangan persentase
pr€fer€nsi Ftani daLg| ureurilih benih
kedelai betdasartan warna kulit biii, ulursn
biii, tsmpil8n biii dan Fodufsi

Kerektcr biji
Prcferensi pe&ni p8dr

trhun (7o)

2UX'' 2008",
Wama kulit biji
l. Kekuningan
2. Putih kekuningan
3. Kehijauan
4. Hitam
Total

23,0
1,0

0,5
100.0

50.9
L'l
4,8
0.0

100.0
Ukuran biji
L Kecil
2. Sedang
3.8esar
Tolal

65,0
33,5

100.0

6,6
38.8
54,6

100.0
Produksi
l. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi
Tolal

2.5
16,0

8l,5
100.0

0.0
)s

g',t,5

100.0

r) Heriyanto, 2004; 2006.
*) Ruly Krisdiana dan Heriyanto, 2009.

Kondisi ini memberikan makna
bahwa di daerah Jawa Timur mulai
terjadi pergeseran preferensi p€tani
dari ukuran biji kecil-sedang ke
ukuran bili besar. Hal ini memberikan
implikasi bahwa upaya penyebaran
varietas unggul kedelai dengan
ukuran biji besar mempunyai peluang
untuk dapat diErima petani. Dalam
arti kata di daerah Jawa Timur
memungkinkan untuk pengembangan
varietas unggul kedelai dengan
ukuran biji besar dalam usahatani
kedelai.

2 Penyebaran varietas kedelai
Berdasarkan Tabel 3, terungkap

bahwa pada tahun 20O4 di daerahJawa
Timur memberikan gambaran bahwa
varietas unggul kedelai Wilis
menduduki urutan Frtama (93.198.4
ha) ddam pe{ryebarafflya. Urutan
kedua adalah varietas unggul
Galunggung (46.a885 ha). Sedangkan

xn
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perkembangaruurya pada tahun 2008,

temyata varietas unggul Wilis masih
menduduki urutan tertinggi (70.3t14,6

ha), disusul pada urutan kedua
adalah varietas unggul Aniasmoro
(66.48,7 ha) y ar.g dilepas pemerintah
pada tahun 2001, dan urutan ke tiga
adalah varietas unggul Argomulyo
(35.M1,,4 ha). Varietas unggul Gepak
kuning dan hijau yang dilepas pada
tahun 2008 cepat diadopsi petani
khususnya di Kabupaten Ponorogo
kat€na varietas Ersebut merupakan
hasil pemutihan dari varietas unggul
lokal Ponorogo. Kondisi ini temyata
masih relatif sama dengan kajian
Santen dan Heriyanto (1996),
Adisarwanto dan Wudianto (1999),

Krisdiana dan Heriyanto (1999) dan
Siregar (1999) yang menyatakan
bahwa varietas unggul Wilis masih
dominan dalam usahatani kedelai.

Varietas unggul dengan uluran biii
besar (Burangrang Argomulyo dan
Brouro) yang dilepas antara tahun
799A-1999 telah mulai diadopsi
petani. Apabila diccrmati lebih lanjut
bmyata va.rietas unggul Galunggung
Elah dilepas pemerintah pada tahun
1981 dan Wilis tahun 1983. Mal<ru
yang dapat ditarik dari gambaran ini
adalah; (1) Varietas unggul lama
rrasih digeruri petani, (2) Varietas
unggul lama (khususnya Wilis)
mempunyai daya adopsi yang relatif
tingg, (3) Varietas unggul kedelai
baru dengan ukuran biji besar mulai
diadopsi petani dan (4) Varietas
unggul baru perlu untuk lebih
diperkenalkan dan dipromosikan
kepada pengguna, khusu^snya petani.

Dari 10 kabupabn lokasi poelitian
di Jawa Tirrur sebagai penghasil
kedelai, terlihat bahwa pada tahun

Ruly Krisdiaru*) Dinamika Prefercnsi Petani .....

2004 di Kabupaten Sampang
penggunaan varietas kedelai lebih
beragam. Hal ini disebabkan kerena
daerah tersebut pernah dijadikan
lokasi penelitian atau pengembangan
kedelai dan pasca kegiatan tersebut
adopsi varietas yang diperkenalkan
cukup baik diterima petani. Pelaksarnan
penelitian atau pengembangan di
lahan petani sesuai dengan harapan
dapat memberikan dampak adopsi pada
wilayah seEmpaL S€lain Kabupaten
Sampang wilayah-wilayah lain yang
sering digunakan Penelitian atau
pengembangan kedelai (Kabupaten
Pasuruan, Jember dan Banyuwangi)
temyata berdampak juga diadopsinya
varietas unggul oleh petani.

Tabel 3 , Perkembangan penyebaran vanetas
kedelai berdasarkan luas areal tanam.

Vrri.tar Ilio!
diLFt

ln|t rral prd! ltbu!
(b.)

20fi' 2mt '
No.29
Galunggrng
Wilir
Jry.wij.yr
Xr&lru
TaarFanas
Mdrb6t
A€o.onlyo
Baorm
BuflEarrg

Kd.
Snnhug
Bqlut|t
Ucn
Paidarrutr
Ccprlc hming
GcFf hijlu
Lolcal

t924
t9fl
r9t3
l9t
t9'2
1992
t992
t9t
r9t
tw
2ml
2001

2001
M2
2001
2@3
200t
200t

lE.46l9 (5)
46.4tr,5 (2)
93.199.1(r)
2.$9,6 (9)
3.7t0,{ (t)
tt9,7 (10)

20.6{63 (3)
10.676,t (6)
5.338,1(7)

19.796,5 (1)

l.59E,l (lJ)
12.882,8 (4)
70.344,6 (r)

2.t74,3(t0]
35.4,{1,1(3)
11.252,1 (6)

8r s,4 (15)
66.403,7 (2)
3.47t,9 (lr)
2.t71,3 (t2'
9.C23J (t)

1.0t7: (11)
513,6 (16)
t.3l6,t (9)
9.277,8 ('

r | 719,6 (5)

Tor.l u,.131,0 203.207,0

Heriyanto,2m4;2m6.
Ruly Kricctiaru dan Henya 6, W.
Angka dalam kurung merupakan
mngting urutan
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SIMPUI-AN DAN SARAN

Simpulan
Asd b€nih yang digunakan petani

pada umu-rrrya berasal dari: (1) hasil
panen pada musim sebelumnya atau
simpanan petani; dan (2) kedelai yang
dijual oleh pedagang. Berarti asal benih
adalah pilihan kedelai konsursi yang
dijadikan benih atau bukan berasal dari
kedelai yang ditanam dengan tuiuan
bukan untuk menghasilkan benih.
Hanya sebagian kecil saia petani
menggurukan benih yang berasal dari
membeli di penangkar benih, rreskipun
ada kenaikan dari 3J% pada tahun 20O4
mqiadi 72% pada tahun 20S. Dalam
arti kata, hanya sebagian kecil petani
yang menggunakan benih bermutu
(berlabel) dalam usahataninya.

Dari aspek preferensi petani
terhadap varietas kedetai memberikan
malaa bahwa di daerah Jawa Timur
mulai tedadi pergeseran preferensi
petani dari ukuran biji kecil-sedang ke
ukuran biji besar. Hal ini memberikan
implikasi bahwa upaya penyebaran
varietas unggul kedelai dengan ukuran
biii besar mempunyai peluang untuk
dapat diErina petani. Dalam arti kata di
daerah Jawa Ti.mur memungkinkan
untuk pengembangan varietas unggul
kedelai dengan ukuran biii besar dalam
usahatani kedelai.

Sedang&an dari aspek penyebaran
varietas kedelai memberikan makna
bahwa; (1) Varietas unggul lama masih
&gemari petani, (2) Varietas unggul
lama (khususnya Wilis) memptrnyai
daya adopsi yang relatif tinCgr, (3)
Varietas unggul kedelai baru dengan
ukuran biji besar m'l^i diadoFlsi fEtani
dan (4) Varietas unggul baru perlu

1rt

untuk lebih diperkenalkan dan
dipromosikan kepada pengguna,
khususnya petani.

Saran
Berdasarkan kondisi riil dinamika

penyebaran varietas unggul kedelai
maka diperlukan upaya kebijakan
pemerintah daerah yang mengarah
kepada:
(1) Rangsangan tumbuhnya penangkar

benih kedelai
Kebijakan ini diperlukan dalam

upaya peningkatan porsi petani yang
menggunakan benih yang berkualitas
serta berlabel. Hal ini dioerlukan
dalam upaya peningkatan kualitas
dan produksi kedelai. Dengan
hurbuhnya benih maka
petani akan mudah untuk membeli
benih yang bermutu di lapang dan
varietas unggul baru kedelai akan
lebih cepat tersebar dan digunalan
petani.

(2) Sosialisasi atau diseminasi varietas
unggul baru yang berkelaniutan

Kebijakan ini diperlukan untuk
mempe rce pa t adopsi petani
terhadap varietas unggul kedelai
baru, khususnya kedelai ukuran biji
besar. Dengan demikian produksi
kedelai yang berbiji besar brsedia di
pasar domestik. Dampak alhirnya
adalah ketergantungan industri
pengguna bahan baku kedelai untuk
produk olahan terhadap kedelai
impor dapat ditekan. Berarti
cadangan devisa yang biasanya
digunakan untuk impor kedelai biii
besar dapat dialihkan untuk kegiatan
lain yang lebih produktif.
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