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Dampak COVID-19 di Pertanian – Perspektif Petani
Studi kualitatif terkait perubahan perilaku petani karena COVID-19 di empat provinsi target kerja PRISMA
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Tentang Survei

Pasien COVID-19 pertama ditemukan tanggal 2 Maret

2020 di Jakarta dan pemerintah segera melakukan

sosialisasi yang intensif untuk mencegah penyebaran

virus sejak pertengahan Maret 2020.

PRISMA melakukan tiga survei kualitatif melalui telepon

kepada petani, peternak dan toko tani, pada pertengahan

April 2020 di masa transisi antara panen dan musim

tanam baru. Survei ini bertujuan untuk mengetahui

dampak COVID-19 di bidang pertanian setelah satu bulan

upaya sosialisasi intensif oleh pemerintah dalam

mencegah penyebaran virus.

Survei kepada petani melibatkan 85 petani di empat

provinsi wilayah kerja PRISMA (Jawa Tengah, Jawa Timur,

NTB dan NTT). Survei ini mungkin tidak dapat mewakili

kondisi seluruh petani di Indonesia tetapi diharapkan

dapat memberikan masukan bagi mitra PRISMA dalam

membuat strategi dalam kondisi pandemi COVID-19.
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Umum

Pemahaman petani tentang COVID-19



Sumber informasi petani didapat dari tetangga, TV, dan

radio. Dibeberapa kabupaten di NTT, pemerintah melakukan

sosialisasi intensif dengan menggunakan kendaraan keliling

lokasi warga.

Petani mengetahui bahwa COVID-19 adalah penyakit

pernafasan dengan gejala berupa batuk berat, flu, dan

menyebar dengan cepat bahkan dapat menyebabkan

kematian.

Namun ada beberapa petani yang tinggal di pelosok yang

tidak mengetahui mengenai COVID-19.

95% petani memahami informasi tentang COVID–19

Pemahaman Petani mengenai COVID-19

Kredit foto: FMC Indonesia
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Hanya sedikit petani, yaitu sebesar (8%) yang tidak melakukan perubahan perilaku karena COVID-19 dan 

beberapa diantaranya kesulitan jika hanya berdiam dirumah. 

Sebagian besar petani (92%) mengimplementasikan petunjuk pemerintah dalam hal cuci tangan,

menggunakan masker dan menjaga jarak

Perubahan di Rumah Tangga Petani terkait COVID-19

Awalnya setelah anjuran

pemerintah saya hanya

berdiam dirumah tetapi

kami sekarang mulai

melakukan kegiatan

normal tetapi tetap

menjalankan anjuran

pemerintah.

Manggarai, NTT

Menjaga

kebersihan

lingkungan
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▪ Masjid dan tempat ibadah lain sudah mulai ditutup. Jika tidak ditutup, warga diminta untuk menjaga jarak selama

beribadah.

▪ Kegiatan kelompok tani sudah tidak banyak diadakan, beberapa petani di Jawa Timur menyampaikan bahwa beberapa

diskusi dilakukan melalui WhatsApp group.

Perubahan terbesar yang dilakukan dilingkungan adalah anjuran

untuk tidak berkumpul

Perubahan terkait Kegiatan Petani

Pasar tradisional mulai

tutup, kami tidak

bersalaman di mesjid dan

tempat nongkrong juga

tutup.

Grobogan, Jawa Tengah
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▪ Semua bagian pemerintah mulai aktif melakukan kegiatan di desa seperti

RT/RW, dinas kesehatan, Babinsa dan satpol PP.

▪ Instruksi dari pemerintah daerah sangat jelas dalam mencegah

penyebaran virus dan sudah mulai menerapkan beberapan komponen

pembatasan sosial.

Sistem pengawasan dan pemantauan mulai diimplementasikan 

dengan ”Pos Jaga” 
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Inisiatif Pemerintah Daerah

Beberapa petani

mendapat potongan

biaya listrik.

Blora, Jawa Tengah

Di RT/RW mulai

dicatat pergerakan

orang keluar masuk

terutama orang yang

berasal dari luar

daerah.

Lombok Raya, NTB

Kredit foto: Corteva Agriscience
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Kegiatan Pertanian

Perubahan kegiatan pertanian karena COVID-19



15

17

30

11

2
3

2

6

0

5

10

15

20

25

30

35

CJ EJ NTB NTT

No Change Change in planting time

Perubahan terkait jadwal tanam mulai terjadi walaupun hanya 7% 

karena COVID-19:

• Kesulitan mendapatkan buruh

• Mengurangi orang berkumpul sehingga panen lebih lama

• Sayur kurang laku sehingga panen tidak dilakukan serentak

Alasan lain diluar COVID-19 adalah cuaca dan ketersediaan air.

Perubahan Musim Tanam

Biasanya kami tanam

bulan April dan akan panen

bulan Juni tetapi saat ini

sayur di lahan masih ada

sayur kurang laku.

TTU, NTT

Sekarang musim panen

tetapi kami dilarang

berkumpul sehingga panen

akan terlambat.

TTS, NTT

Tidak ada

perubahan

Perubahan waktu

tanam

JatimJateng
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▪ 20% responden mengatakan merubah kegiatan pertanian

hariannya.

▪ Ada pula faktor mengurangi frekuensi keluar rumah,

sehingga waktu membeli input dan menjual hasil panen

berkurang

▪ Beberapa perubahan disebabkan pengurangan jasa buruh

dan mengurangi berkumpul sehingga membutuhkan waktu

kerja lebih lama.

Kami takut keluar rumah sehingga

kami tunda untuk olah lahan dan

belanja benih di toko.

Waktu untuk menjual sayur di pasar

hanya setengah hari dan banyak

sayur yang kami bawa pulang ke

rumah.

TTS, NTT

Susah mencari pekerja paruh waktu

dikarenakan banyak yang lebih

memilih untuk mengikuti himbauan

dirumah saja, jadi waktu untuk

membersihkan kebun lebih lama

dari biasanya dikarenakan saya

dan orang tua saya saja yang

mengerjakan.

Manggarai, NTT

.

Perubahan terkait Kegiatan Pertanian

Tidak ada

perubahan
Perubahan pada jadwal

harian

JatimJateng
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Sebagian besar petani tidak merubah komoditas yang ditanam

tetapi 9% responden yang akan merubah komoditas dengan

alasan:

• Perubahan permintaan pasar karena COVID-19

• Rotasi tanam yang cepat dan menghasilkan uang

• Harga yang menarik

Perubahan di Komoditas Pertanian

…vanili, saya hanya

mau mencoba belajar

tentang tanaman ini

karena harga di pasar

sangat tinggi.

Manggarai, NTT

Penambahan sayur terong

karena cepat dipanen untuk

kebutuhan sehari-hari.

Sumbawa, NTT

Saya akan tambahkan

sayur bunga dan buah

pepaya karena orang

pasar minta sayur pahit

untuk usir Corona.

TTS, NTT

Saya menanam Porang

(Iles-iles) sebanyak 10.000

pohon karena sekarang

permintaan pasar tinggi dan

bisa sebagai sumber

pendapatan keluarga.

TTU, NTT

Tidak ada

perubahan
Perubahan komoditas



Hanya beberapa responden (8%) yang akan

mengurangi luas lahan dengan perubahan sekitar

25%-50%.

Perubahan Luas Lahan

Karena ketidakjelasan

diakibatkan COVID-19,

saya akan mengurangi

luas lahan dari 1

hektar menjadi 40 are.

Tidak ada perubahan

luas lahan, saya akan

menanam jagung satu

hektar dan sayur 40 are.

Photo credit: PKT

Tidak ada

perubahan

Perubahan ukuran lahan



15

20

17
15

2

15

2
0

5

10

15

20

25

CJ EJ NTB NTT

No Change Change in capital

22% responden akan meningkatkan modal pertanian karena perubahan

harga berupa kenaikan harga input pertanian dan buruh tani dengan

perubahan sekitar 10% - 75%.

Perubahan Modal Pertanian

Harga pupuk naik Rp.

1.500/kg dan harga

pestisida naik Rp. 5,000

– 8,000 per paket.

Purworejo, Jawa Tengah

Harga benih padi naik dari

Rp.15.000/kg menjadi Rp.

25.000/kg.

Lombok Tengah, NTB

Harga buruh tani naik

dari Rp. 60,000 per

hari menjadi Rp.

100,000 per hari.

Lombok Timur, NTB

Makin banyak petani yang membutuhkan dukungan keuangan 

karena kenaikan harga input pertanian

Tidak ada

perubahan

Perubahan modal

JatimJateng



Input Pertanian

Perubahan input pertanian karena COVID-19



Tantangan utama: Buruh tani
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Getting seed Getting Fertilizer Getting crop protection products Labor

Beberapa petani tidak menggunakan buruh tani dari luar lokasi untuk

mengurangi resiko penularan, beberapa petani mengurangi jumlah

buruh yang digunakan karena harga buruh sudah mulai tinggi.

▪ 10% petani berubah dari menggunakan buruh tani kepada

mekanisasi dan berbagi penggunaannya dengan petani lain

▪ Beberapa petani masih menggunakan stok input lama sehingga

belum begitu terasa kendalanya

▪ Tidak ditemukan perubahan jenis merk input yang digunakan

Perubahan di Input Pertanian 1/2

Tidak ada perubahan terkait jasa irigasi dan tantangan terkait irigasi

karena cuaca dan terbatasnya jaringan irigasi.

Selama COVID-19, petani benar-

benar bekerja sendiri, selain karena

modal untuk membayar buruh tadi tidak

ada, juga untuk mengikuti anjuran

pemerintah, jaga jarak.

Manggarai, NTT

Ada kendala, karena biasanya

buruh tani kebanyakan dari luar

desa semenjak adanya Corona

orang luar desa tidak berani keluar

lagi.

Lombok Tengah, NTB

Getting
Fertiliser

BuruhMendapat-

kan benih

Mendapat-

kan pupuk

Mendapatkan produk

perlindungan tanaman

JatimJateng



Kendala terbesar kedua mengenai pupuk

Beberapa pupuk subsidi terhambat

distribusi ke desa (Ponska dan SP36).

Beberapa petani yang menggunakan benih

retain, pupuk kompos tidak merasa memiliki

kesulitan. 2
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Price change Challenges when Harvesting

27% petani mengatakan ada perubahan harga sekitar 10% -

30% untuk benih, pupuk (terutama pupuk subsidi) dan obat.

Karena bulan Maret-April adalah masa panen petani, 28%

mengatakan memiliki kendala saat panen. Kebanyakan

mengenai buruh yang terbatas dan langka.

Ada beberapa petani yang mengatakan harga komoditi juga

turun (cabai, melon, semangka,dll) dan sulit menjual hasil

panen.

Karena info yg beredar Jakarta

PSBB, kita tidak bisa jual ke

Jakarta Kramat Jati, jadi sambil

nunggu panen masih mencari

pasar.

Grobogan, Bojonegoro

Perubahan Terkait Input

Perubahan di Input Pertanian 2/2

Perubahan

harga
Tantangan dalam memanen



Kios pertanian masih beroperasi seperti biasa, 11%

responden mengatakan ada beberapa stok yang

berkurang, yang terlihat berkurang adalah stok pupuk.

Toko pertanian tidak memberikan informasi khusus

tentang COVID-19, hanya obrolan tentang pasien

corona di sekitar lingkungan (jika ada).

17% responden mengatakan frekuensi pembelian input

berkurang karena berusaha tidak terlalu sering keluar

rumah. Beberapa responden harus mengunjungi toko di

pusat kota yang sudah terbatas.

Toko pertanian tidak menggunakan layanan pesan antar,

bebrapa petani melakukan titip beli ke sesama petani

atau kelompok tani.

Beberapa toko pertanian sudah memasang banner

tentang COVID-19 dan lebih banyak disediakan fasilitas

cuci tangan.

Informasi yang diberikan hanya tentang pertanian

dan perubahan harga yang mungkin terjadi saat

COVID-19.

Hanya ada 1 toko pertanian yang memiliki skema

angsuran untuk pembayaran, toko pertanian lain

pembayaran tidak berubah, tetap menggunakan

tunai.

Ada, sebelumnya mengambil input pertanian melalui

petugas lapang dengan pembayaran tunai, tapi saat

pengambilan langsung ke kios pembayaran bisa di angsur.

Pemekasan, Jawa Timur

Perubahan dalam Interaksi dengan Toko Pertanian



Penerimaan Informasi

Perubahan cara penerimaan informasi pertanian selama pandemi COVID-19
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Aktifitas Kelompok Tani (POKTAN

POKTAN activity are bothered Not joining POKTAN Activity still going on

• Sumber informasi utama yang digunakan selama

COVID-19 adalah melalui teman/saudara/tetangga.

• 43% responden mengatakan kegiatan pertemuan petani

tidak aktif untuk mencegah penyebaran COVID-19.

• 5% petani yang menggunakan Whatsapp group tidak

merasakan dampak negatif dan mayoritas kegiatan

pertemuan dikurangi secara signifikan.

Perubahan Penerimaan Informasi

POKTAN activities are 

disrupted

Not attending 

POKTAN 

activities

Activities continue 

to to be held
Friends/neighbo

urs

Agri input 

kiosks

Kegiatan POKTAN

terganggu

Tidak mengikuti

kegiatan POKTAN
Aktivitas tetap

berjalan

Teman/tetangga Kios input 

pertanian
Internet

JatimJateng JatimJateng
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Aktifitas PPL 

Information flow from PPL are bothered No PPL Activity still going on
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Aktifitas Petugas Lapangan

Activity still going on

No private sector staff

Information flow from
private sector are
bothered

53% petani mengatakan bahwa tidak pernah dikunjungi

PPL bahkan sebelum COVID-19

Kegiatan petugas lapang terganggu. 16% petani

menyatakan bahwa ada gangguan dalam memperoleh

informasi dari penyuluh dari perusahaan swasta, dan 

petugas lapangan tidak lagi mengunjungi desa mereka.  Terganggu, sudah tidak ada penyuluhan dari Panah

Merah, DGW, dan Kapal Terbang.

Purworejo, Jawa Tengah

Perubahan Informasi dari Petugas Lapangan (Publik atau Privat)

The information flow from PPL is 

disrupted

Activities continue

to be held

The information flow

from the private sector

is disrupted

Arus informasi dari PPL 

terganggu

Tidak

ada

PPL

Aktivitas tetap

berjalan

Aktivitas tetap

berjalan

Arus informasi dari sektor

swasta terganggu

Tidak ada sektor

swasta

Jateng Jatim
JatimJateng



Penjualan Produk

Perubahan penjualan hasil pertanian karena COVID-19
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Change in harvest quantity Changes in Selling Price

• Meskipun bukan karena COVID-19, tetapi 31%

petani merasa hasil panen musim ini berkurang,

diantaranya karena curah hujan dan hama.

• 50% petani merasa harga komoditas mereka turun,

kecuali petani bawang merah mengatakan harga

bawang sedang bagus.

• Komoditas yang harganya dirasakan berkurang

adalah: padi, jagung, cabai dan sayur.

Di Lombok Timur, harga

beras turun dari Rp.

400 per kwintal menjadi

Rp. 350 per kwintal

karena jumlah

tengkulak terbatas.

Lombok Timur, NTB

Selama pandemi COVID-19,

harga cabe turun menjadi

Rp. 5,000 – Rp. 10,000 per

kg.

Temanggung, Jawa Tengah

Perubahan Harga

Sebagian besar petani mengalami penurunan

harga output

Perubahan jumlah hasil

panen

Perubahan harga jual



• 20% petani mengubah tempat penjualan/tengkulak

dan 33% petani merasa jumlah tengkulak semakin

berkurang

• Kegiatan penjualan terganggu bagi petani yang

menjual sendiri ke pasar, karena pasar sudah mulai

tutup.

• Tengkulak dari luar desa sudah mulai membatasi diri

dan jumlah tengkulak berkurang.
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Change the place of sales Perceive less collector are availablePerceives there are less collectors 

Selama beberapa minggu terakhir ini tidak ada

paplele / tengkulak berani masuk desa. Tahun lalu

banyak paplele yang keluar masuk desa untuk cari

hasil.

NTU, NTT

Perubahan Pengepul

Pengambilan terbatas dan kesulitan dalam

menjual komoditas

Changes to the sales 

location

Kredit FotoAAAAE: Dinas Pertanian

NTT



Pembiayaan

Perubahan perilaku petani terkait pembiayaan pertanian
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Pinjaman Sebagai Sumber Pembiayaan

Have a loan for capital Has a plan to apply loan

34% responden pernah mempunyai kredit ke bank 

atau koperasi untuk modal pertanian

▪ Hanya 14% responden yang mempunyai rencana

mengajukan kredit untuk modal usaha tani, ada 2

responden yang akan menggunakan kredit untuk

konsumsi.

▪ Petani yang tidak akan mengajukan kredit mengatakan

bahwa keadaan tidak stabil sehingga berisiko jika

mengajukan kredit baru.

▪ Beberapa petani merasa ada kendala dalam

mengajukan kredit, karena bank/koperasi/pegadaian

tidak melakukan pencairan dana sementara.

Iya, saat ini sedang mengajukan pinjaman di bank

tapi tidak ada transaksi berupa pencairan sampai

saat ini. Dan sekarang katanya karena COVID-19

tidak ada pencairan kita harus menunggu sampai

kapan mungkin.

TTU, NTT

Pembiayaan Pertanian

Memiliki pinjaman

untuk modal

Berencana untuk

mengajukan

pinjaman



Untuk saat ini, yah, semua aktivitas

lumpuh, petani benar-benar bergantung

dari hasil lahan yang belum tentu ada

untungnya.

Manggarai, NTT

▪ 28% responden masih mempunyai kredit yang

harus dibayarkan dalam 6 bulan ke depan.

▪ 46% di antaranya merasa akan mengalami

kesulitan pembayaran.

▪ 50% dari responden yang masih memiliki kredit,

pernah mendengar informasi mengenai perubahan

skema pembayaran. Beberapa mendengar melalui

pengumuman pemerintah di TV dan kabar dari

sesama petani/tetangga.

▪ Tapi hanya 17% dari responden yang mempunyai

kredit, merasa akan mendapatkan perubahan skema

pembayaran.

▪ Ada 1 responden yang mengatakan bahwa perubahan

skema di koperasi akan lebih mudah dibandingkan

dengan pegadaian.

Pembiayaan Pertanian
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Pinjaman Dalam Masa COVID-19

Remaining loan Having difficulty to repay loan
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Perubahan Skema Pinjaman

Receive info about loan scheme changes

Will receive loan scheme changes

Memiliki

pinjaman
Mengalami kesulitan untuk

membayar pinjaman

Memperoleh info tentang perubahan skema pinjaman

Akan memperoleh skema perubahan



Penggunaan Internet

Perubahan penggunaan internet di saat pandemi



Perubahan dalam Penggunaan Internet

▪ 37% petani secara aktif menggunakan internet untuk

mendapatkan informasi pertanian terutama melalui

Google dan Youtube.

▪ Beberapa petani terbiasa menggunakan Whatsapp untuk

bertukar informasi sesama petani.

▪ Petani tidak menggunakan aplikasi atau website khusus

pertanian untuk mendapatkan informasi.

▪ 9% petani menggunakan internet untuk membeli produk

input pertanian dan menjual hasil panennya.

58% petani berencana belajar dan 

menggunakan internet

Saya ingin menggunakan

internet untuk mengetahui

informasi harga jual selama

masa panen.

Demak, Jawa Tengah

Saya tidak memahami

cara menggunakan

internet.

Wonogiri, Jawa Tengah

Using the internet to browse for 

agricultural information 

Using the internet to buy and sell 

agricultural products

Willing to use the internet for farming 

activities

JatimJateng

Menggunakan internet untuk

mencari informasi pertanian

Menggunakan internet untuk membeli

dan menjual produk pertanian

Bersedia menggunakan internet untuk

aktifitas pertanian



Kesimpulan

• Petani memahami informasi mengenai COVID-19 dan
menjalankan saran pemerintah untuk menghindari infeksi.

• Ada lima tantangan utama yang dihadapi petani karena
pandemi to COVID-19:

• Pekerja jumlahnya terbatas dan mahal

• Pupuk subsidi terbatas

• Akses informasi terbatas

• Kesulitan penjualan hasil pertanian

• Harga komoditas turun

• Beberapa petani mulai menyesuaikan rencana pertaniannya
karena pandemi COVID-19 dalam hal komoditas yang
ditanam, waktu tanam, dan mengajukan pinjaman.

• Semakin banyak petani yang menyadari manfaat
penggunaan internet dan memiliki rencana untuk
menggunakan internet dimasa depan.
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