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Abstrak 

 
Good Agriculture Practice (GAP) penting diterapkan pada agribisnis komoditas sayuran 

karena merupakan persyaratan untuk pasokan ke pasar moderen dan bersaing di pasar global. Pada 

periode tahun 2015-2017 telah dikeluarkan 843 nomor Registasi GAP sayuran   Faktor penting  dalam 

keberlajutan penerapan GAP adalah pembinaan dan pendampingan kepada petani produsen, 

pelaksanaan surveilan terhadap produsen yang sudah mendapat GAP, dan konsistensi persyaratan 

oleh pasar.  Tujuan penelitian; 1) Menganalisis kondisi penerapan GAP, 2) Mengkaji keberlanjutan 

penerapan GAP, dan 3) Merumuskan strategi meningkatkan keberlanjutan GAP sayuran. Penelitian 

dilakukan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pada 4 kelompok tani di tigadesa.  

Metode penelitian yang digunakan adalah sebutkan dan dianalisa secara  deskriptif serta variable yang 

diamati adalah keberlanjutan penerapan GAP, mencakup kesesuaian titik kendali GAP, persyaratan 

administrasi, dll  Hasil pengkajian menunjukkan bahwa penerapan GAP termasuk kategori cukup 

berkelanjutan (0.51).  Keberlanjutan dari aspek  teknis lebih baik dibandingkan dengan aspek 

administrasi.  Dari 14 titik kendali wajib registrasi penerapan GAP, hanya 29 responden (48.33%)  

yang lulus.  Sementara itu dari 36 petani yang pernah mendapat nomor registrasi GAP sayuran, 27 

orang (75 %) lulus pada titik kendali wajib, dan 25 orang (69,4%) lulus dalam titik kendali Sangat 

Anjuran, serta semua responden lulus dalam titik kendali anjuran. Strategi pembinaan untuk 

keberlanjutan GAP secara teknis adalah: 1) tidak melakukan penanaman pada lahan kemiringan 

>30%, 2) Melakukan pelabelan produk sayuran, 3) melakukan penyempurnaan teknologi budidaya.  

Sementara strategi pembinaan secara administrai adalah:  1) melakukan perpanjangan nomor 

registrasi GAP dan 2) membuat pembukuan kerja. 

Kata Kunci : Keberlanjutan, GAP, titik kendali,  

 

Abstracts 

 
 GAP is important tobe implemented on vegetable agribusiness development for supplying to 

moderen market and compete on global market.  During the periode 2015-2017, about 843 vegetable 

GAP registration number have been released.. Some factors affect  to the sustainability of GAP in the 

farmers field including intensive extension and coaching to the producers, GAP implementation 

surveillance,  and market consistency of the GAP product. The objectives of this study are;  1) to 

analyze the condition of GAP implementation, 2) to study the sustainability GAP implementation, and 

3) to formulate the  strategies to improve the sustainability of vegetable GAP implementation. This 

study was conducted in Lembang Sub-District, West Bandung District at four farmer groups at three 

vilaleges.  The methodologies implemented through descriptive analysis, comprise of key factor of 

GAP implementation,  adinistrative stipulations, etc.  

The results of the study showed the sustainability of GAP implementation is in the quite 

moderate category (0.51) and the sustainability on technical aspect is better than administration 

aspect. From 14 Mandatory critical points of the GAP Registration, it is found that only 29 responder  

(48.33%)  passed.  Meanwhile, from  36 respondents who got the Vegetable GAP Registration 

number,  only 27 person (75 %) can pass the Mandatory critical points, and 25 person (69,4%) pass 

the Most Suggested critical points, and all of them pass the Suggested critical points. Some strategies 

needed for improvement the sustainability of GAP on technical aspects are; 1) Not allow to use the 

sloping land  more than 30%, 2) conduct the product labelling, 3) improve farming practices.  

Meanwhile the strategies on improvement the administrative aspect are;  1) extend the GAP 

Registration, and 2) intensify the farm recording (work book). 
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PENDAHULUAN 

 

Dalam perdagangan global dan pasokan produk untuk mengisi pasar-pasar moderen, 

salah satu persyaratan produk hortikultura adalah menerapkan GAP (Good Agricultural 

Practices) dalam kegiatan budidaya.  Dengan penerapan GAP akan dapat menghasilkan 

produk hortikultura yang berdaya saing, yaitu produk yang aman konsumsi, bermutu dan 

diproduksi secara ramah lingkungan. Selain itu penerapan GAP dapat meningkatkan produksi 

yang berkualitas, efisiensi produksi dan optimalisasi penggunaan sumberdaya alam, serta 
mendorong petani/produsen hortikultura untuk memiliki sikap mental bertanggung jawab 

terhadap produk, kesehatan, kemananan diri dan lingkungan. 

Penerapan GAP mempunyai arti penting dalam pengembangan komoditas 

hortikultura, yaitu sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan budidaya tanaman sesuai 

tuntutan pasar dan konsumen, sebagai suatu sistem jaminan mutu,  alat untuk berkompetisi 

dan melindungi pelaku usaha dalam memasuki perdagangan dunia, serta sebagai rangkaian 

terpadu dari penerapan Pengelolaan Rantai Pasokan (Supply Chain Management–SCM).  

Sasaran penerapan GAP buah dan sayuran terutama pada kebun dan lahan usaha milik pelaku 

usaha agribisnis yang siap memasuki perdagangan dunia, pasar ekspor, pasar moderen dan 

industri, serta kegiatan yang dibiayai pemerintah.  Permasalahan yang banyak ditemui di 

lapangan yaitu, penerapan GAP belum menarik bagi produsen karena belum merasakan 

manfaat dan nilai tambahnya, produsen hortikultura yang sudah mendapatkan nomor 

registrasi GAP atau Sertifikat GAP enggan untuk melakukan perpanjangan.  

Penerapan GAP pada komoditas hortikultura harusnya menjadi kewajiban bagi 

produsen, karena sudah diamanatkan dalam UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, pada 

Fasal 65 disebutkan “Pelaksanaan usaha budidaya hortikultura memperhatikan dan melalui 

Penerapan Budidaya yang Baik (Good Agriculture Practices = GAP), disamping 
memperhatikan permintaan pasar, efisiensi dan daya saing, fungsi lingkungan dan kearifan 

lokal. Sebelumnya Penerapan GAP untuk buah-buahan dan sayuran telah diatur dalam 

Permentan no 48/Permentan/OT.140/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang 

Baik (Good Agricultural Practices for Fruits and Vegetables).   

Dalam Permentan 48/2009 disebutkan bahwa kebun buah atau lahan usaha sayuran 

yang dinilai dan memenuhi persyaratan GAP diberi Nomor Registrasi GAP oleh dinas 

provinsi yang membidangi tanaman hortikutura. Selanjutnya Tatacara Penerapan dan 

Registrasi Kebun dan Lahan Usaha dalam Budidaya Buah dan Sayur yang Baik telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 62/Permentan/OT.140/10/2010. Aturan tersebut 

menjadi acuan dalam pembinaan penerapan dan penilaian penerapan GAP kepada petani 

produsen di lapangan (terutama komoditas buah-buahan dan sayuran). Mengacu pada aturan 

tersebut, pada periode tahun 2015-2017 telah dikeluarkan 843 nomor Registasi GAP sayuran, 

akan tetapi tidak semua pelaku usaha melakukan proses perpanjangan registrasi GAP.   

Lembang merupakan salah satu sentra produksi hortikutura di provinsi Jawa Barat, 

khususnya sayuran dan buah-buahan. Dalam memenuhi permintaan pasar dan meningkatkan 

nilai produk serta produksi, beberapa kelompok tani ataupun petani produsen di kecamatan 
Lembang telah melakukan budidaya dengan menerapkan GAP hingga mendapatkan nomor 

Registrasi GAP pada tahun 2015. Seharusnya setelah mendapat nomor registrasi GAP, maka 

kelompok tani atau pelaku usaha hortikultura tersebut konsisten melakukan budidaya dengan 

cara GAP, sehingga keberlanjutan penerapan GAP dapat dipertahankan. Penerapan GAP yang 

konsisten dan berkelanjutan merupakan perilaku individu untuk terus menerapkan GAP pasca 

mendapatkan nomor registrasi GAP.  

Mengingat Lembang merupakan salah satu sentra produksi sayuran dan sudah 

menerapkan GAP, maka kondisi dan konsistensi penerapan GAP pada petani sayuran perlu 

dilakukan kajian dan evalausi.  Tujuan penelitian ini adalah; 1) Melakukan evaluasi kondisi 

dan konsistensi penerapan GAP oleh petani produsen sayuran, 2) Mengkaji keberlanjutan 



penerapan GAP oleh kelompok tani dan petani produsen sayuran, dan 3) Merumuskan strategi 

untuk meningkatkan keberlanjutan penerapan GAP sayuran. 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Pengkajian dilaksanakan pada bulan April sampai Juli 2019 di Kecamatan Lembang, 

mencakup tiga desa yaitu; Cikidang, Cibodas, dan Suntenjaya.  Pemilihan Lembang karena 

selama ini merupakan salah satu sentra produksi sayuran di kabupaten Bandung Barat.  

Populasi adalah kelompok tani dan petani anngota kelompok sebagai produsen sayuran yang 
telah menerapkan GAP, yaitu terdapat 4 kelompok (dari 19 kelompok tani di tiga desa 

tersebut) dengan 150 anggota.  

Metode yang digunakan dalam memperoleh dan menganalisis data adalah metode 

kuantitatif didukung dengan data kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan cara survai 

kepada responden. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dan petani dipilih secara 

disproportionate stratified random sampling antara ketua dan anggota, sehingga terdapat 

jumlah sampel 60 petani. Distribusi jumlah sampel pada pelaksanaan kajian iini adalah 

sebagaimana Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Populasi dan Distribusi Sampel di Sentra Produksi Saluran Lembang 

No Nama Kelompok Desa 
Anggota 

(orang) 

Sampel 

(orang) 

1. 
2. 

 3. 

 4. 

Tauhid 
Budi Rahayu 

Sukarasa Tani 

Baby French 

Cikidang 
Cibodas 

Cibodas 

Suntenjaya 

20 
60 

20 

50 

8 
24 

8 

20 

 Jumlah 150 60 

 

Data dikumpulkan melalui wawancara kepada petani dengan menggunakan daftar 

pertanyaan terinci (kuisioner), dan melakukan observasi langsung ke lahan petani responden 

untuk melihat kondisi nyata di lapangan dan pertanaman. Analisis data dilakukan melalui; uji 

korelasi rank spearman,  uji T, dan uji Kendall’s W. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kerakteristik Petani 

Karakteristik reponden pada lokasi penelitian ini adalah; 1) kebanyakan berusia madya 

dengan kisaran umur 35- 51 tahun (61,7%) yang berusia muda dengan usia kurang dari 35 

tahun sebanyak 35%, umur petani termasuk kategori usia produktif sehingga berpeluang besar 

menerapkan GAP dapat terus berlanjut, 2) kebanyakan petani (60%) mempunyai tingkat 

pendidikan menengah keatas, 3) sebagian besar petani responden memiliki pengalaman 

bertani yang sedang yaitu degan rentang waktu 10-20 tahun, ini akan mempengaruhi tingkat 

keberhasilan petani. Dengan karakteristik petani demikian, maka cukup produktif dan 

responsif terhadap kegiatan pertanian dengan penggunaan teknologi dan menerima inovasi 

(Ikhsan, 2019) 

Luas lahan pertanian yang dimiliki petani sangat mempengaruhi skala usaha, dan skala 

usahatani ini pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi dan keuntungan suatu usaha 



pertanian (Hermy, 2015). Semakin luas lahan yang dimiiki oleh petani, maka akan semakin 

banyak jumlah populasi tanaman sayuran yang ditanam sehingga memungkinkan petani 

menghasilan produksi yang lebih banyak. Akan tetapi kepemilikan lahan di areal penelitian 

ini relatif sempit, hanya 43,3% petani yang mempunyai lahan lebih dari 0,4 Ha, sehingga 

menyulitkan dalam peningkatan usahanya.  

Keberlanjutan Penerapan GAP 

Keberlanjutan penerapan GAP sayuran di Kecamatan Lembang dilakukan dengan 

mengukur Indek Keberlanjutan (Sari, 2018), diukur berdasarkan kesesuaian aspek teknis dan 

aspek administrasi, hasil analisis penilaian terhadap Indek Keberlanjutan dikemukakan pada 

Tabel 1. Skor penilaian indeks keberlanjutan GAP secara keseluruhan adalah 0.51 yang 

berarti bahwa penerapan GAP di Kecamatan Lembang cukup berkelanjutan, akan tetapi pada 

aspek administrasi berada pada tingkat kurang berkelanjutan yaitu hanya pada indeks 0.40, 

sedangkan pada aspek teknis sudah cukup berkelanjutan dengan indeks 0.61. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dalam kegiatan teknis budidaya, petani responden di Kecamatan 

Lembang sudah menerapkan kriteria-kriteria berdasarkan Titik Kkritis pada GAP sedangkan 

pada aspek administrasi hanya sebagian kecil petani yang sudah menerapknya secara 

berkelanjutan, artinya mereka tidak melakukan proses perpanjangan nomor Registrasi GAP 

yang telah mereka dapatkan..  Keberlanjutan penerapan GAP dari aspek teknis (pemenuhan 

terhadap titik kendali penerapan GAP) lebih baik dibandingkan dengan aspek administrasi 

(surveilance dan perpanjangan registrasi GAP). 

Tabel 2. Evaluasi Penerapan GAP berdasarkan Indeks Keberlanjutan 

Indikator 
Interval 

skor 

Skor Rata-

rata 

Indeks    

Keberlanjutan 

Aspek Teknis 0-22 13.56 0.61 

Aspek Administrasi 0-6 2.40 0.40 

Indeks Keseluruhan   0.51 
Sumber : Analisis Data Primer, 2019 

 

Umumnya petani responden di Kecamatan Lembang mengaku tidak terbiasa 

melakukan pencatatan usaha tani (recording), karena menganggap hal tersebut sulit dilakukan 

dan tidak mengetahui cara pencatatan usaha tani yang baik. Selain itu, tingkat pendidikan 

petani responden yang rendah menyebabkan kurangnya kemampuan petani dalam melakukan 

pencatatan usaha tani. Hal ini selaras dengan penelitian Leatemia dan Sari (2012) bahwa 

walaupun petani sebagian besar sudah mengetahui kapan sebaiknya dilakukan pembukuan 

usahatani, namun mereka tidak pernah melakukan pembukuan usahatani dengan berbagai 

alasan yaitu mereka tidak tahu cara pembuatan pembukuan usahatani serta tidak terbiasa 

melakukan pembukuan usahatani dan juga karena belum mengetahui manfaatnya. 

Menghadapi kondisi ini, untuk menjaga keberlanjutan legalitas Registrasi GAP, maka 

kepada petani pelaku usaha sayuran perlu dilakukan pembinaan sebagai berikut; 1) 

memberikan pelatihan dan memotivasi petani untuk melakukan pencatatan dalam 

usahataninya, 2) melakukan pendampingan intensif tetang penerapan pencatatan kegiatan 

usaha tani, 3) Fasilitasi penyediaan buku catatan (recording Book) untuk pengenalan dan 

iniisiasi pelaksanaan pencatatan. Disamping itu poihak dinas pertanian terkait perlu 



melakukan pemantauan dan surveilance terhadap pelaku usaha yang akan dan telah 

mendapatkan Registrasi GAP.  

Sebagai indikator untuk evaluasi teknis penerapan GAP oleh petani sayuran, 

dilakukan penilaian terhadap penerapan titik kendali wajib (W = 14 titik kritis) penilaian GAP 

kepada semua petani responden.  Hasilnya hanya 29 orang petani (48,33%) anggota Poktan 

yang bisa memenuhi persyaratan titik kendali wajib, sedangkan yang belum lulus atau belum 

menerapkan seluruhnya sebanyak 31 orang responden (51.67%). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa masih banyak petani yang belum menerapkan titik kendali wajib GAP..  Hasil analisis 

dikemukakan pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Persentase Kelulusan Titik Kendali Wajib Penerapan GAP 

No Kelulusan  GAP Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Lulus 29 48.33 

2 Tidak Lulus 31 51.67 

Total 60 100 

Sumber : Analisis Data Primer (2019) 

Parameter titik kendali wajib GAP yang paling rendah penerapannya oleh petani 

responden secara keseluruhan adalah mengenai pemberian label pada produk hasil pertanian 

dengan persentase 65%. Hal tersebut dikarenakan masih banyak petani yang menjual seluruh 

hasil panennya untuk pasar tradisional, sedangkan petani yang sudah menerapkan pelabelan 

produk dijual untuk pasokan ke pasar moderen dan pasar ekspor. Adapun parameter titik 

kendali wajib lainnya sudah hampir seluruhnya diterapkan dengan persentase >90%.   

Belum terpenuhinya hingga 100% pada titik kendali wajib GAP ini bukan berarti 

petani tidak bisa dibina, petani perlu didampingi dan diberikan motivasi untuk dapat 

menerapkan titik kendali wajib GAP secara penuh. Peranan pembinaan dan pelatihan yang 

telah didapatkan petani, yang salah satunya adalah kegiatan OTM (Onside Training Model) 
yang diselenggarakan oleh TTM (Taiwan Techincal Mission) melalui BBPP (Balai Besar 

Pelatihan Pertanian (BBPP) Kayuambon sangat berpengaruh dalam pembinaan mental dan 

karakter petani daalam menerapkan GAP. Melalui kegiatan tersebut, petani diberikan 

pelatihan mengenai budidaya dan agribisnis dari perencanaan tanam, persiapan tanam hingga 

pasca panen. Setiap komponen materi tersebut sesuai dengan kaidah dalam GAP. Hanya saja 

masih ada beberapa petani yang tidak menerapkan komponen titik kendali wajib GAP secara 

utuh, padahal, titik kendali wajib GAP merupakan hal yang mutlak. 

Suatu hal yang menyulitkan dalam meloloskan petani mendapatgan Nomor Registrasi 

GAP adalah pada titik kendali wajib penanaman di lahan dengan kemiringan lebih dari 30%, 

karena seharusnya lahan ini tidak digunakan untuk pertanaman sayuran semusim bila ingin 

lulus dan mendapatkan Registrasi GAP.  Oleh karena itu pad lahan tersebut sebaiknya 

melakukan pertanaman di lahan lain yang memenuhi syarat (kemiringan < 30%) sementara 

lahan yang ada digunakan untuk pertanaman sayuran dan buah-buahan tahunan. 

Mengacu pada Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (GAP for Fruit and 

Vegetables) yaitu Permentan No 48/2010, dan Tatacara Penerapanan dan Registrasi Kebun 

dan Lahan Usaha dalam Budidaya Buah dan Sayur yang Baik, yaitu Permentan No 

62/Permentan/OT.140/10/2010, maka persyaratan bagi petani pelaku usaha untuk dapat 
mengajukan Registrasi GAP adalah; 1) Memahami dan menerapkan GAP, 2) Memahami dan 

menerapkan Standaar Operational Procedure (SOP) sesuai komodits dan lokasi produksi, 3) 

Memahami dan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), dan 4) Melakukan 



Pencatatan/Pebukuan dalam kegiatan budidaya.  Sedangkan pengajuan Registrasi GAP yang 

dilakukan atas nama kelompok atau Gapoktan, maka harus dilengkapi dengan persyaratan; 1) 

Adanya pernyataan  kesanggupan anggota untuk melaksanakan GAP, dan 2) mempunyai 

Struktur Organisasi Penerapan GAP.   

Bagi petani produsen dan/atau Poktan/Gapoktan yang baru mau mengajukan 

Registrasi GAP, ataupun yang sudah mendapatkan Nomor Registrasi GAP mereka harus 

melakukan perpanjangan setiap dua tahun (karena masa berlaku Nomor Registrasi GAP 

adalah selama dua tahun dan dapat diperpanjang). Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi 

terhadap  komponen untuk pemenuhan persyaratan Registrasi GAP tersebut, untuk analisis 
keberlanjutan penerapan GAP.  Hasil evaluasi terhadap keberlanjutan Penerapan GAP 

mengacu pada aturan tersebut dikemukakan pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4. Keragaan Skor Indikator Persyaratan Keberlanjutan Penerapan GAP 

Indikator 
Interval 

skor 

Skor 

Rata-rata 

Indikator 

Keberlanjutan 

Hasil 

Evaluasi 

Aspek Teknis     

Titik Kendali Wajib GAP - - 0.48 Kurang 

Penerapan PHT 0-5 3.88 0.77 Baik 

Penerapan SOP 0-3 1.77 0.58 Cukup 

Aspek Administrasi     

Mempunyai Buku Kerja 

Melakukan Perpanjangan 

Registrasi GAP 

0-3 

0-3 

1.42 

0.98 

0.47 

0.32 

Kurang 

Kurang 

  Sumber : Analisis Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan keragaan hasil penilaian keberlanjutan penerapan 

GAP pada setiap indikator penilaian keberlanjutan. Pada indikator titik kendali wajib GAP 
memiliki indeks 0.48 yang berarti masih kurang berkelanjutan. Hal tersebut berarti hanya 

48% petani responden yang sudah lulus memenuhi seluruh titik kendali wajib GAP. Karena 

indikator titk kendali wajib GAP merupakan komponen yang mutlak untuk dipenuhi dan 

diterapkan seluruhnya tanpa terkecuali sehingga mereka dapat dinyatakan lulus memenuhi 

syarat, sementara untuk titik kendali lainnya tidak seluruhnya harus dipenuhi dan ada 

beberapa pilihan yang akan dipenuhi.  

Adapun indikator Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), dan Penerapan SOP  

komoditas memiliki nilai indeks keberlanjutan sebesar 0.77 dan 0.58, atau termasuk kategori 

cukup berkelanjutan. Hal ini karena petani responden di Kecamatan Lembang seluruhnya 

telah mendapatkan berbagai pelatihan teknis budidaya sayuran yang didalamnya termasuk 

komponen penerapan PHT sayuran, SL-PHT sayuran, dan lainnya. Hal tersebut tidak lepas 

dari adanya peran BBPP (Balai Besar Pelatihan Pertanian) yang berlokasi di wilayah 

Lembang sebagai salah satu instansi penyelenggara pelatihan bagi petani, disamping peranan 

penyuluh dan pembina lainnya.  

Petani responden juga telah memiliki SOP komoditas tersendiri dalam melakukan 

usahataninya sehingga dalam aspek produksi sudah memiliki tata cara produksi yang baik dan 

dapat memenuhi kriteria permintaan pasar.  Selain karena kondisi alam yang mendukung, 
rata-rata para petani di Kecamatan Lembang telah memiliki pengalaman usaha tani yang 

cukup lama yaitu berkisar antara 10-20 tahun. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Sukma 



(2017) bahwa pengalaman bertani mempengaruhi tingkat keberhasilan petani dalam 

melaksanakan usahataninya.  

Dari aspek administrasi, pada indikator ketersediaan buku kerja dan  perpanjangan 

Nomor Registrasi GAP memiliki nilai indeks keberlanjutan 0.47 dan 0.32 atau pada kategori 

kurang berkelanjutan. Rata-rata tingkat pendidikan petani responden di Kecamatan Lembang 

adalah rendah atau hanya sampai lulusan SD sebesar 40%. Hal tersebut menyebabkan petani 

kurang mempunyai kemampuan dalam melakukan pencatatan dan pembukuan usaha tani. 

Mesti demikian petani responden di Kecamatan Lembang masih dapat melakukan kegiatan 

tulis menulis dan tidak termasuk kategori buta huruf, sehingga kegiatan pencatatan usaha tani 

masih dapat dilakukan oleh petani.  Kesadaran akan pentingnya melakukan pencataan usaha 

baru dilakukan oleh sebagian petani, sedangkan kebanyakan merasa malas untuk mencatat 

kegiatan dalam buku kerja. Sari, dkk (2016) menyebutkan dalam penelitiannya, pola-pola 

pertanian akan mengikut pada pola yang sudah dibudayakan sejak dahulu sehingga cukup 

sulit jika tidak merubah secara parsial kebiasaan kelompok. Petani sejak dahulu tidak 

dibiasakan untuk melakukan pencatatan usaha taninya, dan cenderung melihat pada 

kentungan atau kerugian jangka pendek. 

Fakta  dan hasil pengamatan lainnya adalah,  petani merasa tidak terlalu memerlukan 

untuk melakukan registrasi ulang GAP pasca berakhirnya masa berlaku nomor registrasi 

GAP. Petani di Kecamatan Lembang menyatakan bahwa pasar tetap tersedia dan menerima 

produk mereka tanpa harus memperbarui nomor registrasi GAP. Penggunaan nomor registrasi 

GAP hanya digunakan sebagai persyaratan awal untuk dapat bekerjasama dengan pasar atau 

pemasok (supplier). Selain itu, adanya registrasi GAP masih kurang dihargai pembeli 

(terutama di pasar tradisional) karena tidak menambah nilai jual produk dan kelancaran 

pemasaran secara signifikan. Banyak produk pertanian yang tidak disertai dengan GAP, tetapi 

memiliki harga yang sama dengan produk dari lahan yang mendapat nomor registrasi GAP.  

Mengatasi kondisi aspek administrasi ini, maka perlu dilakukan pembinaan dan 

pendampingan untuk meningkatkan minat serta keseriusan petani dalam melaksanakan 

pencatatan kegiatan usahatani, pendampingan dan pembinaan  petani untuk melakukan tertib 

administrasi (dimulai dari ketua, pengurus hingga seluruh anggota).  Sementara untuk aspek 

perpanjangan nomor Registrasi GAP, diperlukan keaktifan petugas pembina Penerapan GAP 

(dinas pertanian yang mebidangi komoditas hortikultura) agar aktif ke lapangan melakukan 

pengecekan/surveilan, penilaian  ulang, serta mendorong petani untuk melakukan usulan 

Registrasi GAP mengacu pada Permentan no 62/2010.  

 

Strategi Penyuluhan Keberlanjutan GAP 

Dari kondisi, fakta dan pembahasan terhadap GAP di lokasi penelitian, maka perlu 

ditentukan strategi penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan keberlanjutan GAP. Dalam 

hal ini strategi penyuluhan berupa penentuan materi penyuluhan yang tepat sasaran 

berdasarkan nilai mean rank indikator keberlanjutan GAP (peringkat terendah merupakan 
permasalahan utama dan akan menjadi strategi utama dalam melakukan penyuluhan kepada 

petani).  Hasil analisis indikator yang mempengaruhi pada indeks keberlanjutan penerapan 

GAP sayuran didapatkan dari pengolahan data primer terhadap responden sasaran.  Hasil 

analisis terhadap indikator GAP untuk menetapkan strategi penyuluhan kepada Kelompok 

tani maupun Gapoiktan dikemukakan pada Tabel 5 berikut.  

 



Tabel 5. Analisis Peringkat Indeks Keberlanjutan GAP Pada Petani 

No 
Indikator/ 

Poktan 

Peringkat Indeks Keberlanjutan GAP 

Tauhid Baby French Sukarasa Tani Budi Rahayu 

1 Titik Kendali 

Wajib I I II I 

2 Penerapan PHT III II I II 

3 Penerapan SOP II III III III 

4 Megisi Buku 

Kerja IV IV IV IV 

5 Melakukan Re-

Registrasi GAP V V V V 

Sumber : Analisis Data Primer, 2019

 

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa indikator peringkat indeks keberlanjutan GAP 

pada setiap kelompok tani sasaran masih bervariasi, terutama untuk aspek teknis, meskipun 

keseluruhan berada pada peringkat I – III, artinya dari hasil analisis menggambarkan bahwa 

umumnya petani tidak menemukan masalah serius dalam menghadapi kebelanjutan GAP. 

ing. Sementara aspek adminsitrasi menempati peringkat IV dan V, ini artinya disinilah 

penekakan kegiatan penyuluhan perlu dilakukan. 

Dalam indikator dari keseluruhan kelompok yang memiliki indeks terendah hingga 

tertinggi, maka untuk menetapkan peringkat indeks keberlanjutan GAP secara keseluruhan 

atau gabungan, dilakukan melalui analisis Kendall’s W. Berdasarkan hasil analisis, maka 

materi kegiatan penyuluhan pertanian berdasarkan analisis prioritas masalah atau urutan 

masalah dengan analisis Kendall’s W disajikan pada Tabel 6. 

 

Tabel 1. Analisis Mean Rank Uji Kendall's W dalam Menentukan Materi Penyuluhan 

No Materi Penyuluhan Pertanian Mean Rank 
Peringkat 

Prioritas 

1 Titik Kendali Wajib (TK. Wajib) 4.75 V 

2 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 4.00 IV 

3 Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3.25 III 

4 Mengisi Buku Kerja 2.00 II 

5 Melakukan Perpanjangan Nomor Registrasi 

(Re-Registrasi GAP) 
1.00 I 

Sumber : Analisis Data Primer, 2019 

 

Berdasarkan peringkat tersebut, maka yang menjadi prioritas utama untuk dijadikan 

materi penyuluhan kepada petani sayuran adalah mengenai perpanjangan nomor registrasi 

GAP karena memiliki nilai mean rank terendah diantara materi yang lainnya. Dengan 

demikan, materi penyuluhan yang dipilih berdasarkan pada prioritas masalah pertama yaitu 

mengenai perpanjangan nomor registrasi, kemudian diikuti dengan prioritas masalah kedua 

yaitu materi mengenai buku kerja. 

Mengacu pada Permentan No 62/2010, rpanjangan nomor Registrasi GAP ini 

dilakukan oleh dinas pertanian provinsi yang menanganai pembinaan komoditas hortikultura, 

atas ajuan dari pelaku usaha hortikultura atau Poktan/Gapoktan, melalui Dinas Pertanian 

Kabupaten atau Kota. Mengingat Penerapan GAP ini masih merupakan hal yang baru akan 

tetapi sangat dibutuhkan dalam menghadapi perdagangan pada pasar moderen, pasar global 

atau pasar ekspor, maka seharusnya pihak dinas yang menangani pembinaan komoditas 

hortikultura di tingkat provinsi dan kabupaten lebih aktif. Oleh karena itu dalam penyuluhan 



ini sebaiknya dilakukan dengan melibatkan dinas pertanian kabupaten dan/atau provinsi, 

yang menangani komoditas hortikltura. 

Kemudahan dalam penelusuran balik (tracebility) kegiatan budidaya sangat ditunjang 

dengan adanya buku kerja dari pelaku usaha atau Poktan/Gapoktan. Oleh karena itu 

mempunyai dan mengisi buku kerja sangat lah penting, dan kenyataannya inilah yang 

menjadi masalah di lapangan, karena petani tidak terbiasa melakukan pencatatan sesuai 

dengan aturan dan persyaratan.  Oleh karena itu penyuluhan tentang pelaksanaan pencatatan 

di buku kerja juga menjadi prioritas.  Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah; pendampingan 

dalam pencatatan, menyediakan contoh-contoh buku pencatatan, mendampingi petani dalam 
melakukan pencatatan, melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap catatan yang 

dilakukan petani, serta memberi motivasi petani dalam melakukan pencatatan.  

   

KESIMPULAN 

 

1. Penerapan GAP sayuran pada petani di kecamatan Lembang termasuk kategori cukup 

berkelanjutan (nilai 0.51), keberlanjutan GAP dari aspek teknis lebih baik dibandingkan 

dengan aspek administrasi.  

2. Penilaian terhadap Titik Kendali Wajib GAP pada petani sayuran,  hanya 48.33%  yang 

lulus, permasalahan yang banyak dihadapi adalah pelabelan produk dan penanaman 

sayuran di lahan dengan kemiringan lebih dari 30%.   

3. Petani sayuran yang pernah mendapatkan nomor registrasi GAP sebelumnya (tahun 

2015), sebanyak 75 % masih  lulus pada Titik Kendali Wajib, 69,4%  lulus dalam titik 

kendali Sangat Anjuran, serta semua responden lulus dalam titik kendali Anjuran.   

4. Strategi prioritas dalam pembinaan petani untuk keberlanjutan GAP adalah dari aspek 

administrasi, yaitu; 1) melakukan perpanjangan nomor registrasi GAP dan 2) membuat 

dan mengisi buku kerja. Pembinaan harus dilakukan oleh dinas pertanian yang menangani 

hortikultura di tingkat provinasi dan/atau kabupaten, bekerjasama dengan penyuluh. 
5. Pembinaan dan perbaikan secara teknis adalah 1) tidak melakukan penanaman pada lahan 

kemiringan > 30%, 2) Melakukan pelabelan produk sayuran, 3) melakukan penerapan 

budidaya sesuai perinsip GAP.   
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