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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Simpulan 

Tercapainya swasebada pangan nasional pada tahun 1984 dan terjadinya 

peningkatan hasil produksi padi di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, 

tidak dapat dilepaskan dari penerapan kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia 

dalam sektor pertanian. Luasnya lahan pertanian yang terdapat di Indonesia membuat 

Pemerintahan Soeharto menitikberatkan pembangunan pertanian dalam rangka 

menciptakan stabilitas ekonomi dan menekan kegiatan impor beras sekecil mungkin. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka diterapkan program revolusi hijau yang 

mencakup daerah-daerah terutama di Pulau Jawa. Cakupan dari pelaksanaan program 

revolusi hijau sampai kepada tingkat pedesaan dimana salah satunya yaitu wilayah 

Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang berada di Jawa Barat. 

Kehidupan masyarakat di Kecamatan Panumbangan tidak bisa dilepaskan dari 

kegiatan pertanian. Mayoritas masyarakat Panumbangan merupakan keluarga petani 

dan hidup dari hasil bertani. Dilaksanakannya program revolusi hijau di Kecamatan 

Panumbangan berarti sama dengan masuknya modernisasi ke daerah tersebut. Sistem 

pengolahan tanah dan tanaman serta penggunaan alat-alat pertanian di kecamatan 

beralih dari yang tradisional ke teknologi yang lebih modern. Hal tersebut tentu saja 

bukan hal yang mudah mengingat kondisi petani di Kecamatan Panumbangan yang 

masih belum terbiasa dengan teknologi modern. Kegiatan penyuluhan melalui 

program BIMAS (Bimbingan Massal) kemudian menjadi solusi yang digunakan 

pemerintah dalam mensosialisasikan penggunaan teknologi pertanian modern. 

Penggunaan bibit unggul yang mengakibatkan perubahan masa panen dari 

yang semula dua kali selama setahun menjadi tiga kali dalam setahun membuat petani 

di Kecamatan Panumbangan tertarik untuk beralih menggunakan paket pertanian 
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modern lewat program revolusi hijau.Hal tersebut dijadikan momentum oleh para 

petani guna menaikan hasil produksi mereka. 

Perubahan yang sangat jelas dalam sistem pertanian setelah adanya revolusi 

hijau di Kecamatan Panumbangan yaitu:  

1. Dalam sistem pengolahan tanah yang tadinya menggunakan cangkul atau kerbau 

beralih menggunakan mesin traktor. 

2. Dalam tahap penanaman dengan dilakukannya penyuluhan maka petani mendapat 

ilmu baru yaitu penggunaan air harus benar-benar diperhatikan, apabila tanaman 

sudah terlihat berbiji maka air tidak harus menggenang cukup digunakan untuk 

menjaga agar tanah tetap lembek. 

3. Dalam tahap pemeliharaan dimana dalam membantu tanaman subur dan anti 

terhadap gangguan hama, dilakukan penyemprotan insektisida dan pemupukan 

dengan berbagai macam fungsi seperti Urea, NSP, KCL, maupun NPK. 

4. Dalam tahap pemanenan dan pengolahan hasil menjadi beras tidak lagi digunakan 

alu melainkan dengan menggunakan mesin penggiling padi. 

5. Kegiatan tradisional seperti membagi-bagikan nasi setelah panen selesai sebagai 

wujud ungkapan terima kasih kepada Dewi Sri, sudah mulai ditinggalkan. 

6. Penghitungan penanggalan Jawa pada saat akan menanam maupun panen juga 

sudah mulai luntur dan bahkan tidak digunakan lagi di wilayah Kecamatan 

Panumbangan sebagai akibat masuknya modernisasi dan globalisasi yang dapat 

mengubah pola hidup maupun pola pikir dari masyarakat kecamatan 

Panumbangan. 

Adanya instruksi dari Pemerintah yang tertuang baik itu dalam Keputusan 

Presiden ataupun Menteri Pertanian, mengakibatkan program revolusi hijau ini 

sampai ke tingkat Kecamatan dan Desa. Kebijakan yang bersifat top down memang 

sering kali mengalami beberapa hambatan karena kurangnya koordinasi. Akan tetapi 

dengan adanya kerja sama yang baik maka akhirnya program revolusi hijau ini dapat 

dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Para 
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petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Kecamatan Panumbangan, berperan 

aktif dalam mendukung program revolusi hijau di Kecamatan ini. Temu wicara dan 

tukar pendapat dirasakan petani dapat menjadi jalan keluar dalam menghadapi 

masalah-masalah yang mereka temui di lapangan. 

Program revolusi hijau yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi 

pertanian, berhasil dilaksanakan di wilayah Kecamatan Panumbangan dengan temuan 

bahwa hasil produksi memang meningkat. Akan tetapi peningkatan hasil produksi 

pertanian tidak serta-merta  meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat 

Panumbangan. Peningkatan hasil pertanian ini sebagian besar hanya bisa dirasakan 

oleh petani yang mempunyai lahan pertanian menengah ke atas. Para petani kecil dan 

buruh, masih memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah dengan penghasilan yang 

jauh di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) Jawa Barat. 

 

5.2 Rekomendasi 

Pelaksanaan revolusi hijau di Kecamatan Panumbangan pada tahun 1970-

1984 tidak terlepas dari hambatan. Untuk itu, peneliti mencoba memberikan beberapa 

saran kepada para instansi terkait agar ke depannya program revolusi hijau ini dapat 

berjalan dengan lebih baik. 

Pertama, instruksi dari pemerintah pelaksanaan program revolusi hijau di 

tingkat daerah sebaiknya tidak bersifat kaku, akan tetapi lebih situasional. Kedua, 

pemerintah dan instansi terkait perlu melakukan penelitian agar ditemukan bibit 

unggul yang lebih tahan terhadap hama dan ditemukan cara membasmi hama yang 

ramah lingkungan. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat membantu tenaga pendidik 

dalam pembelajaran di sekolah pada SK/KD kelas XII semester I yaitu menganalisis 

proses berakhirnya pemerintah Orde Baru dan terjadinya reformasi pada materi ajar 

mengenai perkembangan pemerintah Orde Baru yang berhubungan dengan Revolusi 

Hijau 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang muncul 

tidak dapat dibahas secara menyeluruh. Oleh sebab itu penulis berharap semakin 

banyak penelitian-penelitian yang jauh lebih baik dimasa mendatang, yang berkaitan 

dengan perkembangan revolusi hijau di Indonesia. Selain itu terdapat beberapa topik 

yang penulis anggap menarik namun tidak dapat dikupas secara mendalam dan 

menyeluruh dalam skripsi ini. Beberapa diantaranya yaitu mengenai sebab-sebab 

banyaknya kredit macet dalam pengadaan pupuk lewat BUUD/KUD sehingga pada 

akhirnya muncul tunggakan besar bagi petani. 


