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RINGKASAN
Kegiatan Pendampingan dan Validasi Pola Tanam Kalender Tanam (KATAM)
Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kegiatan ontop dari program
stategis pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh unit kerja Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP) NTT. Bentuk kegiatan pada tahun ini lebih terpokus
kepada verifikasi data katam untuk seluruh Kabupaten di Nusa Tenggara Timur, serta
dan monitoring dan pengumpulan data primer untuk 8 stasiun klimatologi yang
dimiliki oleh BPTP NTT yang tersebar di Pulau Timor dan sebagian di Pulau Flores
dan Sumba. Data primer ini merupakan data penunjang dan pendukung dalam
membangun sistem informasi kalender tanam terpadu melalui prakiran iklim yang
bersumber dari data curah hujan, kelembaban udara, suhu udara, radiasi matahari,
kecepatan angin, dan arah angin, untuk wilayah pulau Timor.
Pendampingan dan validasi kalender tanam terpadu dilakukan dalam bentuk
verifikasi beberapa data katam seperti luas baku sawah, waktu tanam, rekomendasi
pemupukan dan rekomendasi varietas padi di seluruh Kecamatan provinsi NTT.
Bentuk diseminasi katam ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan sistem
informasi kalender tanam terpadu berbasis website kepada pengguna dengan cara
ikut serta membawakan materi katam dalam kegiatan workshop bersama penyuluh
pertanian pada setiap kabupaten, dan mengikuti pertemuan-pertemuan teknis
dengan lembaga terkait disektor pertanian serta mendiseminasikan melalui media
cetak dan kuisioner.
Bentuk lain dari diseminasi sistem informasi kalender tanam terpadu adalah
melakukan uji validasi waktu tanam pada beberapa lokasi di pulau Timor, dengan
melakukan penanaman padi berdasarkan 3 skenario perlakuan yaitu; 1) mengikuti
jadwal tanam yang dikeluarkan katam, 2) memajukan atau memundurkan I atau II
dasarian dari jadwal katam tersebut, 3) mengikuti jadwal tanam petani (eksisting
petani).
Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) Mensosialisasikan sistem informasi
kalender tanam terpadu berbasis website sekaligus melakukan verifikasi dan validasi
data setiap MT I, MT II, MT III 2013 ke seluruh pengguna mulai dari pengambil
kebijakan sampai kepada pengguna petani dilapangan di Nusa Tenggara Timur. 2)
Menghasilkan rekomendasi waktu tanam yang spesifik lokasi di Nusa Tenggara Timur
melalui uji penanaman padi pada beberapa lokasi yang terwakili. Sedangkan
keluaran; 1) Tersosialisasinya sistem informasi kalender tanam terpadu berbasis
website di Nusa Tenggara Timur, 2) Tervalidasinya waktu tanam komoditas padi
berdasarkan uji lapang di beberapa lokasi Nusa Tenggara Timur, 3) Tersedianya
database kalender tanam terpadu perkecamatan di Nusa Tenggara Timur tahun
2013. Prakiran manfaat dari kegiatan ini adalah 1) dengan adanya kalender tanam
diharapkan penentuan pola tanam dan waktu tanam dapat sesuai dengan kondisi
iklim dan minimum resiko, 2) mendukung keberhasilan program P2BN dan
pencapaian surplus 10 juta ton beras tahun 2014. Adapun prosedur kegiatan ini yakni
Perencanaan kegiatan dimulai dari persiapan pembuatan proposal, seminar proposal
untuk masukan kesempurnaan proposal, dan perbaikan proposal.
Kegiatan
sosialisasi katam dilakukan setelah dilakukan launching Katam permusim tanam (MT
I, II, III) 2013 yakni sekitar 2-3 bulan sebelum dilakukan penanaman seluruh
Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur, selanjutnya kegiatan penanaman padi
sebagai bentuk validasi lapang mengikuti kondisi keuangan dan keadaan di lapangan,
bisa bergerak lebih cepat di awal tahun atau sebaliknya diakhir tahun. Selain itu
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kegiatan monitoring dan pengumpulan data klimatologi dilakukan setiap bulannya di
pula Timor. Kegatan selanjutnya pengiriman data dan Update data ke Tim Katam
Pusat, tabulasi data, seminar hasil dan pelaporan hasil pengkajian.
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