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Demo Lapang

Melaksanakan Demonstrasi Lapang

Mengapa Demonstrasi Lapang diperlukan?
Tahap awal dalam upaya membantu petani adalah membuat
mereka sadar akan adanya kemungkinan-kemungkinan baru.
Demonstrasi lapang merupakan cara efektif untuk
meningkatkan kesadaran petani mengenai pilihan-pilihan
baru. Pada gilirannya petani akan mencari lebih banyak
informasi mengenai teknologi bila mereka menginginkannya.

Apa yang dimaksud dengan Demonstrasi Lapang?
Demonstrasi lapang biasanya disusun dan dilakukan oleh
peneliti dan/atau penyuluh – bila mungkin bekerjasama
dengan petani – untuk validasi dan mendemonstrasikan
teknologi-teknologi baru.

Menyusun dan Melaksanakan
Demonstrasi Lapang

Menyusun kebutuhan dan peluang: Langkah pertama
adalah memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan petani yang
sesungguhnya telah dicakup. Maka “Needs and Opportunity
Assessment / Analisis Kebutuhan dan Peluang” dilaksanakan
untuk mengidentifikasi masalah, akar penyebab dan
mengindentifikasi pilihan-pilihan yang diterima petani untuk
mengatasi masalah tersebut. Seringkali hal-hal baru harus
divalidasi menurut kondisi lokal, sehingga demonstrasi lapang
yang dipimpin oleh peneliti diperlukan untuk meningkatkan
kesadaran petani mengenai teknologi “baru”. Berdasarkan
demonstrasi dan interaksi selanjutnya dengan petani,
sebagian petani mungkin akan mempelajari teknologi tersebut
lebih lanjut dan mencobanya.

Menyusun demonstrasi lapang:
Karakteristik lokasi demonstrasi lapang yang baik mencakup:
√ Lokasi lahan harus memiliki akses yang baik dan mudah.
√ Mudah dilihat: lahan harus mudah dilihat dari jalan raya

dan memiliki tanda yang menunjukkan apa yang sedang
dilakukan dan siapa yang dapat dihubungi untuk
keterangan lebih lanjut.

√ Lahan harus ditata agar dapat mendemonstrasikan
dengan jelas perbedaan antara perlakuan baru dan
perlakuan yang saat ini diterapkan petani. Lakukan
demonstrasi di sudut atau di sepanjang sisi lahan lain
sebagai pembanding.

√ Petak harus cukup besar agar meyakinkan, misalnya
minimal 10 m x 10 m.

√ Lahan harus mewakili lahan lain di areal tersebut.
√ Diimplementasikan dengan kolaborator yang bersedia;

kolaborator harus senantiasa memberikan kontribusi
dalam menata lokasi (untuk menunjukkan komitmen
terhadap kegiatan tersebut).

√ Buat tanda pengenal yang menunjukkan
− Apa yang diuji dan
− Siapa yang dapat dihubungi

√ Diskusikan dengan petani peserta mengenai reaksi
mereka sebelum diimplementasikan.

√ Lokasi harus dikunjungi selama musim yang bersangkutan
oleh peneliti dan/atau penyuluh untuk mencatat
perkembangan dan masalah yang mungkin timbul –
apakah melalui penggunaan teknologi yang keliru atau
karena keadaan tak terduga.

√ Reaksi dari petani kolaborator harus diminta secara
teratur.

√ Sebaiknya pastikan bahwa setiap kerugian dalam hasil
akan diganti oleh proyek yang bersangkutan, dan petani
tidak perlu dibayar untuk berpartisipasi. Selama Temu
Lapang, dan bila mungkin, petani harus menyajikan hasil
dari demonstrasi lapang tersebut kepada petani lain.

Melaksanakan demonstrasi lapang:
• Peneliti dan/atau penyuluh harus mengunjungi lokasi

sehari sebelum demonstrasi. Mungkin perlu disediakan
makanan dan minuman ringan.

• Rencanakan apakah petani akan bergerak ke lokasi lain
dan bila demikian, bagaimana?

• Penjelasan mengenai teknologi dan demonstrasi perlu
upayakan sesederhana mungkin.

• Ijinkan petani kolaborator untuk mengamati dan memberi
komentar.

• Bersiaplah untuk menerima kritik mengenai teknologi yang
bersangkutan – jangan merasa tertekan, karena petani
harus melihat anda secara tulus tertarik terhadap
pandangan mereka. Gunakan umpan balik tersebut untuk
memperbaiki – apa masalahnya – teknologi tersebut atau
pemahaman mengenai teknologi tersebut, dan lain-lain.

• Gunakan Temu Lapang untuk secara tidak langsung
mengumpulkan umpan balik mengenai kebutuhan
teknologi dan kebutuhan petani – apa yang mereka sukai?
Apa kebutuhan usahatani mereka? Akankah mereka
menggunakan teknologi – bila tidak, mengapa?, dan lain-
lain.

• Bersiaplah untuk menerima pertanyaan di luar bidang
teknologi yang diuji.

• Pindahkan lokasi diskusi ke areal di mana semua peserta
dapat melihat dan mendengar. Bila mungkin adakan
diskusi di bawah pohon rindang di dekat lahan tersebut.

• Bila perlu sediakan alat pengeras suara.
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