LAPORAN AKHIR KEGIATAN
DEMONSTRASI TEKNOLOGI TINDAK LANJUT FSA
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2008
(Usahatani Terpadu PTT Padi Sawah, Budidaya Sayur-Sayuran Semi Organik dan
Penggemukan Ternak Sapi)
I.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Untuk merubah kebiasaan petani bukan merupakan proses yang sekali jadi. Dia perlu
melalui proses adopsi mulai kesadaran, ketertarikan, evaluasi, mencoba, adoption, sampai pada
komfirmasi kembali teknologi yang telah diadopsi. Petani tidak begitu saja dapat menerima
inovasi teknologi yang disampaikan oleh peneliti, penyuluh atau petugas lainnya. Hal ini terjadi
karena mereka memiliki pengalaman yang diperolehnya melalui interaksinya terhadap
lingkungan fisik, social-ekonomi dan budaya di lingkungannya. Praktik-praktik usahatani yang
dilakukan pada saat ini merupakan responnya terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi dan
warisan turun-temurun dari tetuanya. Meskipun demikian dari segi teknis dan kelembagaan
masih perlu ada perbaikan-perbaikan agar usahatani yang dipraktikkan dapat memberikan
produksi dan pendapatan yang layak serta pada gilirannya dapat memberikan kesejahteraan bagi
mereka.
Petani tidak begitu saja dapat menerima inovasi teknologi yang direkomendasikan.
Mereka baru percaya bila telah melihat langsung hasil dari inovasi tersebut. Oleh karena itu
diperlukan strategi yang memungkinkan inovasi dapat diadopsi oleh petani. Salah satu
diantaranya adalah melalui demonstrasi teknologi. Inovasi teknologi yang telah dirumuskan dari
survey farming system analysis diuji dilapangan bersama-sama dengan petani. Dalam kegiatan
demonstrasi petani dapat mencoba secara langsung teknologi tersebut, dapat menilai kelebihan
dan kekurangannya, berkomunikasi dengan peneliti dan penyuluh, menanyakan hal-hal yang
tidak dimengerti, mendapat ilmu dan pengetahuan. Melalui kegiatan itu pula petani diharapkan
lebih termotivasi, meningkat wawasannya, meningkat keberaniannya berkomunikasi dengan
pihak luar, lebih yakin terhadap keunggulan teknologi yang disampaikan dan meningkat
kepercayaan dirinya.
2. Tujuan
a. Meningkatkan minat dan keyakinan petani kooperator terhadap teknologi yang
direkomendasikan.

b. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani kooperator terhadap teknologi
yang direkomendasikan.
c. Menyebarluaskan teknologi yang direkomendasikan kepada petani non kooperator.
d. Memperkuat kelembagaan kelompok tani di lokasi demonstrasi.
e. Memperoleh umpan balik bagi BPTP untuk menyempurnakan program pengkajian dan
pemanfaatan hasil pengkajian.
3. Keluaran.
a. Meningkatnya minat dan keyakinan petani kooperator terhadap teknologi yang
direkomendasikan.
b. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani kooperator terhadap teknologi
yang direkomendasikan.
c. Tersebarnya teknologi yang direkomendasikan kepada petani non kooperator.
d. Menguatnya kelembagaan kelompok tani di lokasi demonstrasi.
e. Diperolehnya umpan balik bagi BPTP untuk menyempurnakan program pengkajian dan
pemanfaatan hasil pengkajian.
II.

PROSES PERENCANAAN DAN KOORDINASI KEGIATAN

a. Identifikasi Kebutuhan Teknologi :

Dilaksanakan melalui kegiatan survey Farming

System Analysis (FSA). Dari hasil survey ini diperoleh teknologi yang dijadikan materi
dalam kegiatan demonstrasi teknologi. Dalam survey FSA dilakukan koordinasi dengan
FEATI Kabupaten dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu dalam penentuan
lokasi, waktu, petani kooperator, penyuluh dan petugas dari kabupaten yang terlibat
dalam pendampingan teknologi.
b. Penentuan Waktu : Ditetapkan melalui koordinasi dengan FEATI Kabupaten dan Dinas
Terkait. Disepakati demonstrasi teknologi ini dilaksakan mulai bulan Mei 2008 sampai
pertengahan bulan Desember 2008.
c. Pemilihan Lokasi/Tempat : Melalui koordinasi dengan FEATI Kabupaten dan dinas
terkait dipilih lokasi demonstrasi teknologi di dusun Aimalai, desa Bakustulama,
Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupatn Belu. Beberapa kriteria yang dijadikan pedoman
dalam pemilihan lokasi adalah : a) Lokasi merupakan desa tempat pelaksanaan kegiatan
FEATI Kabupaten; b) akses terhadap transport lebih baik, c) memiliki potensi
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pengembangan yang lebih besar, d) akses terhadap pasar yang lebih baik, e) organisasi
petani yang lebih baik, f) akses terhadap pembinaan yang lebih baik.
d. Pemilihan Pelaksana : Pemilihan petani pelaksana dilakukan melalui koordinasi dengan
FEATI Kabupaten Belu, kepala Desa dan PPL setempat. Petani kooperator yang terpilih
sebagai pelaksana kegiatan ini adalah dari Kelompok tani di Dusun Aimalai, desa
Bakustulama. Dengan jumlah anggota 15 orang. Petani kooperator di dampingi oleh
peneliti dan penyuluh.
e. Luas lahan, unit ternak yang digunakan : Penentuannya memperhatikan ketersediaan dana
yang dianggarkan dalam DIPA. Lahan untuk tanaman padi sawah yang digunakan sebagai
petak demonstrasi adalah 1 ha, untuk tanaman sayuran seluas 15-20 are. Untuk
penggemukan sapi digunakan 1 unit kandang kelompok dengan daya tampung 10 ekor.
f. Metode : metode yang digunakan adalah field trial yaitu melakukan uji coba di lahan
petani bersama petani. Petani menerapkan teknologi tersebut yang dibimbing atau
didampingi oleh penyuluh dan peneliti BPTP NTT, PPL setempat. Disamping itu juga
dilakukan penguatan kelembagaan kelompok tani melalui perbaikan administrasi dan
manajemen usahatani.
g. Ruang lingkup kegiatan : kegiatan ini terdiri dari kegiatan teknis dari Masing-masing
komoditas (padi sawah, sayur-sayuran, ternak sapi) dan penguatan kelembagaan
kelompoktani. Tahapan kegiatannya yaitu persiapan, pelaksanaan, pengumpulan data,
monev, pelaporan.
h. Materi Demonstrasi : Teknologi yang didemonstrasikan merupakan rakitan teknologi atau
model usahatani yang dirumuskan dari Survei FSA di desa tersebut. Teknologi ini dirakit
untuk memenuhi kebutuhan akan teknologi yang memiliki risiko rendah. Untuk mencapai
risiko rendah digunakan pendekatan usahatani terpadu yaitu melalui sistem usahatani
tanaman-ternak (CLS). Dengan teknologi ini diharapkan terjadi saling keterkaitan yang
saling mendukung. Diharapkan dari limbah ternak yang berupa pupuk kandang dapat
digunakan untuk memupuk padi sawah maupun tanaman sayuran. Sementara itu limbah
tanaman padi yang berupa jerami atau dedak dapat diberikan kepada sapi. Demikian juga
untuk limbah tanaman sayur-sayuran dapat diberikan kepada sapi. Disamping itu, jika
terjadi hasil panen yang kurang dari tanaman padi dapat disubstitusi oleh hasil ternak atau
sayuran. Komoditas yang diintegrasikan adalah padi sawah, sayur-sayuran dan ternak
sapi. Teknologi masing-masing komoditas yang akan di demonstrasikan yaitu :
1) Padi Sawah.
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b) Penggunaan benih varietas unggul baru bermutu (Cimelati, Batang Gadis,
Ir-64, Memberamo).
c) Penggunaan bibit umur muda (15-20 hari sesudah sebar atau 4 helai daun,
tanam 2-3 bibit per rumpun),
d) Penanaman berbaris teratur dengan jarak tanam 20 x 20 cm
e) Pengairan berselang
f) Pemupukan berimbang NPK (15:15:15)= 240 kg/ha, Urea = 118 kg/ha
g) Pengendalian hama/penyakit terpadu (PHT)
h) Panen memperhatikan tanda-tanda dan waktu yang tepat serta penanganan
pasca panen secara tepat
2) Sayur-sayuran
a) Penggunaan benih varietas unggul (jenis sayuran sawi, kangkung darat, bayam
cabut),
b) Penanaman berbaris teratur,
c) Penggunaan bedeng,
d) Pemupukan dengan pupuk organik kombinasi dengan Urea = 150 kg/ha,
e) Pengendalian hama/penyakit terpadu (PHT),
f) Panen memperhatikan tanda-tanda dan waktu yang tepat serta penanganan
pasca panen secara tepat.
3) Ternak sapi
Teknologi yang akan diterapkan pada usaha ternak sapi adalah teknologi
penggemukan dengan komponen teknologi :
Tahapan Kegiatan
Sistem pemeliharaan
Jumlah ternak
Pemberian Pakan
Pemberian Air minum
Komposisi Pakan
Pembuatan lubang penampung cirit

Desain Teknologi
Intensif (kandang kelompok)
10 ekor
3 x (pagi, siang dan sore hari)
Ad libitum
60% rumput dan 40% legum
2x2x1 meter

i. Organisasi Pelaksana:
Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan demonstrasi teknologi tindak lanjut
FSA di 6 Kabupaten lokasi FEATI di NTT. Sesuai dengan SK Kuasa Pengguna
Anggaran/Kepala BPTP NTT Nomor 05/OT.210/J-12.6/01/2008 Tanggal 2 Januari 2008
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tentang Penanggung Jawab RDHP/RODHP yang Dibiayai Melalui Kegiatan FEATI dan
khusus untuk lokasi di kabupaten Belu Tim pelaksananya adalah :
No

Nama

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ir, Andreas Ila
Ir. Made Ratnada
Ir. Y. Leki Seran
Ir. Sophia Ratnawati, MSi
Serevina Wete
PPK FEATI Kabupaten Belu

III.

Bidang Keahlian
Peternakan
Sosek Pertanian
Sosek Pertanian
Peternakan
Polivalen
Pertanian

Jabatan dalam Tim
PJ. RDHP/RODHP
PJ. Lokasi Belu
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG
DIPEROLEH
Teknologi yang didemonstrasikan di kabupaten Belu merupakan usahatani terpadu yang

terdiri dari PTT padi sawah, budidaya tanaman sayuran semi organik, penggemukan ternak sapi
dengan sistem kandang kelompok. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi penerapan PTT
padi sawah, penerapan budidaya sayuran semi organik, penerapan teknologi penggemukan sapi
dengan sistem kandang kelompok, pembinaan kelompoktani, dan temu lapng.
Hasil yang diperoleh dari kegiatan demonstrasi teknologi di kabupaten Belu sebagai
berikut :
A. Petani Kooperator.
Petani kooperator yang terlibat dalam kegiatan demonstrasi teknologi di Kabupaten
Belu merpakan petani yang tergabung dalam kelompoktani Wemalafu di dusun Aimalai,
desa Bakustulama, kecamatan Tasifeto Barat. Desa tempat petani kooperator berdomisili
merupakan salah satu desa FEATI. Ketua kelopok tani ini menjabat sebagai sekretaris
FMA. Nama-nama anggota kelompoktani yang terlibat dalam kegiatan demonstrasi
teknologi ini yaitu :
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama
Marselinus Fahik
Gabriel Moruk
Margaretha Mutik
Maria Ikis
Aloysius Suri
Dominikus Mauk
Silfester Akui
Yoachim Asuk

Jabatan dalam kelompok
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Yeskial Banunaek
Simon Suri
Anselmus Fahik
Hendrikus Lau
Yohanis Nesi
Elisabet Buik
Yan Banari
Vinsen Bauk
Lambertus Boki
Bruno Mauk
Marthinus Mores
Yoseph Nahak

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

B. Introduksi Teknologi
Selama ini petani telah melakukan usahatani tanaman padi sawah, sayur-sayuran,
ternak sapi dengan teknologi yang dikuasainya. Dengan teknologi tersebut hasil yang
diperoleh masih rendah. Untuk itu dilakukan perbaikan atau introduksi teknologi yang
dapat meningkatkan produktivitas usahataninya. Lebih lanjut guna mengatasi resiko
gagal panen atau ketidak berhasilan dari usahatani, maka dilakukan usahatani terpadu
tanaman padi sawah, sayur-sayuran dan ternak sapi. Keterpadua tiga komoditas ini juga
diharapkan dapat menekan biaya usahatani karena adanya simbiose yang saling
menguntungkan. Dari Kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman
padi dan sayur-sayuran, sementara limbah tanaman padi dan sayur-sayuran dapat
dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk organik untuk tanaman itu sendiri.
Komponen teknologi dari masing-masing komoditas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel : Komponen teknologi padi sawah irigasi dengan teknologi petani dan teknologi
introduksi.
No
1

Komponen Teknologi
Varietas

Teknologi Petani
Lokal (Amerika,
Bengawan, Portu)

2
3

Jumlah Benih
Seleksi benih

40-45 kg/ha
Tanpa seleksi

4

Perendaman dan
inkubasi benih
Tempat persemaian

Tidak dilakukan

5

Tanpa beden, diolah
seadanya, tanpa dipupuk

Teknologi Introduksi
Unggul baru (Cimelati,
Batang Gadis, Memberamo,
IR-64)
15-20 kg/ha
Dengan larutan garam 3 %.
Benih yang mengapung
dibuang
Perendaman dan inkubasi
selama 24 jam
Dibuat bedeng lebar 1-1,2 m,
panjang 10-20 m, diberi
sekam/pupuk organik 2
kg/m2, pupuk urea 20-40 gr/
m2,
6

6

Umur bibit

30-40 hss

7

4-5 bibit

8
9
10

Jumlah bibit per
rumpun
Jarak tanam
Sistem tanam
Pengairan

11
12

Pengolahan lahan
Pemupukan

13

Pengendalian Hama
dan penyakit

14

Penyiangan

15

Panen

16

Perontokan gabah

Umur muda: 15-20 hss (4
daun)
2-3 bibit

Tidak teratur
Tidak teratur
Digenangi terus

Sistem tegel 20 x 20 cm
Legowo 4:1
Berselang (intermiten):
Airi sedalam 3-5 cm sampai
menjelang pemberian pupuk
dasar
1 hari setelah pemberian
pupuk dasar airi sedalam 3-5
cm, biarkan mengering
dengan sendirinya, setelah
itu diairi kembali sedalam 5
cm. Ulangi ini sampai
tanaman memasuki stadia
berbunga
Pada stadia berbunga diairi
secara terus menerus
sedalam 5 cm.
Keringkan air sekitar 2
minggu menjelang panen.
1 kali bajak, 1 kali garu
1 kali bajak, 2 kali garu
Pupuk urea 200-300 kg/ha Pemupukan berimbang
½ bagian sebagai pupuk
berdasarkan analisis tanah:
dasar dan ½ bagian pada
NPK (15:15:15) = 240 kg/ha
umur 1 bulan hst.
sebagai pupuk dasar.
Urea =118 kg/ha diberikan ½
bagian sebagai pupuk dasar
dan ½ bagian pada 23-28 hst
Pupuk kandang sapi: 0,5 ton/
ha sebagai pupuk dasar.
Basa dan akodan
· Varietas tahan
konsentrasi 20 ml/15 lt air · Manfaatkan musuh alami
diberikan 2 kali, pada saat · Sanitasi
malai akan keluar dan
· Pola tanam
pada saat bulir mulai
· Pengamatan berkala
rampak
· Pestisida hanya bila perlu
Tanpa penyiangan
Penyiangan dengan alat
gosrok atau dicabut dengan
tangan, pada umur 10-15 hst
dan 25-30 hst
Pada saat padi
Pada umur tanaman yang
menguning.
tepat jika 90-95 % malai
Menggunakan sabit
telah menguning.
bergerigi
Menggunakan sabit bergerigi
Dengan diinjak-injak
Dengan alat perontok atau
dibanting.
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Tabel :

Komponen Teknologi Sayur-sayuran dengan Teknologi Petani dan Teknologi
Introduksi

No

Komponen Teknologi

1
2
3
4

Varietas
Bedeng
Jarak tanam
Pemupukan

5
6

Penyiraman
Pengendalian hama
dan penyakit

Tabel :

Teknologi Petani
Unggul
Tanpa bedeng
Tidak teratur
Menggunakan pupuk urea
dan pupuk kandang yang
dibakar
Setiap hari (pagi dan sore)
Tidak dikendalikan

Teknologi Introduksi
Unggul
Menggunakan bedeng
Teratur
Menggunakan pupuk urea
dan pupuk kandang tanpa
dibakar
Setiap hari (pagi dan sore)
Dikendalihan secara PHT

Komponen Teknologi Penggemukan Sapi dengan Teknologi Petani dan
Teknologi Introduksi

No

Komponen Teknologi

Teknologi Petani

1
2

Sistem pemeliharaan
Pemberian pakan

3

Pemberian air minum

4

Komposisi pakan

Lepas
Ternak mencari sendiri di
padang penggembalaan
Ternak digiring ke mata
air
Rumput lapangan

5

Pemberian starbio

Tanpa starbio

Teknologi Introduksi
Kandang kelompok
Diberikan 3 x sehari (pagi,
siang, sore)
Ad libitum
60 % rumput dan 40 %
legume
Menggunakan starbio
dengan dosis 500 gr/100 kg
pakan

C. Produktivitas
Dengan teknologi introduksi dapat diperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan
dengan teknologi petani. Hal ini tercermin dari jumlah anakan yang diperoleh dengan
teknologi introduksi sebesar 18,6 anakan per rumpun dan produktivitas sebesar 4.666,67
kg/ha.
Tabel : Produktivitas tanaman padi sawah dengan teknologi petani dan teknologi
introduksi.
No
1

Uraian
Rata-rata jumlah

Teknologi Petani
4

2

anakan per rumpun
Produktivitas (kg/ha) 1.071,43

Teknologi Introduksi
18,6
4.666,67

gabah kering panen
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Tingkat produktivitas tanaman sayuran dan ternak yang diperoleh dengan
teknologi introduksi dan teknologi petani tidak dapat disajikan secara kualitatif karena
petani tidak melakukan penimbangan hasilnya. Namun secara visual diungkapkan oleh
petani bahwa ada kenaikan produktivitas baik tanaman sayuran maupun ternak sapi.
D. Pendapatan
1) Pendapatan dari padi sawah
Pendapatan yang diperoleh dengan menerapkan teknologi introduksi lebih
tinggi dibandingkan dengan teknologi petani. Disamping itu usahatani padi sawah
dengan teknologi introduksi lebih efisien. Hasil Analisis finansial usahatani padi
sawah disajikan pada tabel berikut.
Tabel : Hasil Analisis Finansial Usahatani Padi Sawah Per Hektar dengan Teknologi
Petani dan Teknologi Introduksi
Uraian
Jumlah

biaya

produksi

Teknologi Petani
Nilai
Rp. 1.700.000

Teknologi Introduksi
Nilai
Rp. 2.758.600

Rp. 3.295.705
Rp. 1.596.705
0,94

Rp. 8.166.672
Rp. 5.408.072
1,96

(tidak termasuk biaya tenaga
kerja penanaman, penyiangan,
panen, perontokan)

Penerimaan
Pendapatan
BCR
2) Pendapatan dari sayur-sayuran

Tingkat pendapatan yang diperoleh dari tanaman sayuran cukup baik sebagai
sumber tambahan pendapatan rumah tangga petani. Jika skala usaha tanaman sayuran
ini ditingkatkan menjadi 500 m2 per petani, maka dia akan memberikan tambahan
pendapatan yang lebih berarti. Secara potensi petani masih bisa mengusahakan
tanaman sayuran dengan skala tersebut asalkan punya motivasi yang tinggi untuk
berhasil. Gambaran pendapatan yang diperoleh beberapa petani yang mengusahakan
tanaman sayuran dalam demonstrasi teknologi disajikan pada tabel berikut:
No Petani kooperator

Luas

Jenis sayuran

Tanam

Biaya

Peneri-

Produksi maan (Rp)

Pendapatan

1

Margareta Mutik

(m2)
20

Sawi

(Rp)
Green 13.610

300.000

(Rp)
286.390

2

Martinus Manes

20

Packchoy
Sawi Green 14.860

450.000

435.140

Packchoy
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3
4
5

Anselmus Fahik
Simon Suri
Lambertus Boru

60
60
40

Bayam
Bayam
Sawi

19.330
19.330
18.420

300.000
430.670
250.000

280.670
430.670
231.580

6

Marsel Fahik

45

Tosakan
Sawi

29.235

700.000

670.765

7
8
9
10

Vinsen Bauk
Yohanis Baron
Aloysius Suri
Bruno Mauk

45
20
20
20

Tosakan
Bayam
Bayam
Bayam
Bayam

35.435
10.110
10.110
10.110

250.000
220.000
250.000
250.000

214.565
209.000
239.890
239.890

3) Pendapatan dari ternak sapi
Jumlah ternak sapi yang dipelihara dalam demonstrasi teknologi ini adalah 7
ekor sapi dengan sistem pemeliharaan dikandangkan. Secara taksiran rata-rata berat
awal sapi pada saat dimasukkan dalam kandang adalah 200 kg. Kemudian setelah 2
bulan digemukkan 3 ekor sapi dijual dengan harga yang pertama Rp. 3.200.000, yang
kedua Rp. 3.091.000 dan yang ketiga Rp. 3.374.000. Seharusnya ternak sapi tersebut
belum layak untuk dijual namun karena petani membutuhkan uang maka terpaksa
dijual. Dari gambaran tersebut ternak sapi punya peranan penting dalam memberikan
sumbangan pendapatan bagi petani. Jika petani dengan serius dan tekun
mengusahakan pemeliharaan ternak sapi menggunakan teknologi yang telah
direkomendasikan maka akan diperoleh pendapatan cukup tinggi dalam waktu yang
lebih singkat dibandingkan pemeliharaan dengan teknologi petani.
E. Penguatan kelompok
Untuk

meningkatkan

dinamika

kelompok

dilakukan

bimbingan

tentang

administrasi, kerjasama antar anggota, membuat rencana defenitif kelompok dan rencana
defenitif kebutuhan kelompok.
Dibidang administrasi kelompok dilakukan pembuatan buku tamu, buku pertemuan
untuk mencatan kesepakatan hasil pertemuan. Disamping itu kelompok telah membuat
catatan kegiatan dalam lembaran dari kertas kartun manila yang ditempel di dinding.
Dari catatan kegiatan tersebut anggora kelompok dapat melihat perkembangan kegiatan
dan hasil kegiatan mereka. Petugas juga dapat memonitor kegiatan dari lembaran catatan
tersebut. Petani masih belum mencatat pengeluaran dan pemasukan usahataninya secara
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baik. Petani juga masih belum melakukan penimbangan terhadap hasil yang diperoleh.
Hal ini dianggap masih berat oleh sebagian besar petani untuk dijadikan kebiasaan.
Dari segi kerjasama dan kohesifitas antar anggota kelompok sudah berkembang cukup
baik. Mereka selalu bergotong royong untuk mengerjakan pekerjaan dalam usahatani
yang membutuhkan tenaga banyak. Hal ini telah dilakukan dengan penuh rasa toleransi,
kesetiakawanan, serta keperdulian terhadap sesama anggota kelompok.
Ada satu hal yang masih belum dapat diubah oleh petani yaitu petani masih
mengutamakan kegiatan sosialnya seperti kematian, pernikahan, acara adat, kegiatan
peringatan hari kemerdekaan RI dari pada usahataninya. Mereka membiarkan tanaman
atau ternak tidak terawat pada saat ada kegiatan sosial tersebut. Hal ini menyebabkan
turunnya tingkat produksi yang diperoleh. Untuk itu telah dilakukan motivasi kepada
petani agar memberikan perhatian yang seimbang antara kegiatan sosial dan kegiatan
usahataninya. Bagaimanapun juga kegiatan usahatani merupakan sumber pendapatan
utama bagi petani sehingga tidak boleh ditinggalkan.
Selain itu petani masih belum sepenuhnya menyadari bahwa demonstrasi ini merupakan
kegiatan

yang

bertujuan untuk membantu

petani meningkatkan

produktivitas

usahataninya dan mewujudkan harapan-harapannya. Bukan petani yang membantu
petugas mensukseskan kegiatan demonstrasi. Hal ini terlihat dari perilaku mereka yang
masih belum sepenuhnya rela berkorban mengeluarkan tenaga dan biaya maupun materi
untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kegiatan demonstrasi teknologi.
Untuk mengatasi masalah itu petugas telah memberikan penyadaran kepada petani itu
bahwa demonstrasi ini adalah untuk membantu mereka.
F. Sikap petani terhadap teknologi yang direkomendasikan
Berdasarkan wawancara secara lisan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
seputar teknologi yang direkomendasikan dalam demonstrasi teknologi sebagian besar
(90 %) petani memiliki sikap yang positif terhadap komponen-komponen teknologi yang
direkomendasikan.
Pada

komponen

teknologi

PTT

padi

sawah

semua

teknologi

yang

direkomendasikan disukai oleh semua petani. Diungkapkan oleh petani bahwa dengan
introduksi teknologi tersebut mereka dapat melihat jumlah anakan yang diperoleh lebih
banyak dan produksinya juga lebih banyak dibandingkan bila menggunakan teknologi
yang mereka kuasai sebelumnya. Sebelumnya, dengan tekmologi yang dikuasainya jika
mereka tanam 3 batang perrumpun maka sampai panen tetap 3 bantang per rumpun.
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Tidak terjadi penambahan anakan produktif. Mereka juga mengungkapkan bahwa untuk
menerapkan teknologi tersebut secara penuh ada keterbatasan modal untuk membeli
pupuk dan menyewa traktor. Selain itu jumlah traktor yang ada di wilayah kelompok
petani kooperator juga terbatas. Mereka harus menunggu giliran berminggu-minggu. Hal
ini dapat menyebabkan terlambat tanam atau menanam bibit umur tua.
Pada komponen teknologi budidaya sayur-sayuran secara semi organik sebagian
besar petani suka terhadap semua komponen teknologi yang direkomendasikan. Ada
beberapa jenis sayuran seperti Kol, Brocoli yang belum ditanam pada tahun 2008 ini
mengingat keterbatasan air. Sayuran tersebut akan ditanam pada awal musim kemarau
tahun 2009.
Sikap petani terhadap teknologi penggemukan sapi yang direkomendasikan positif
terhadap semua komponen teknologinya. Masalah yang dihadapi adalah timbangan
ternak tidak tersedia dilokasi sehingga petani tidak dapat mengetahui berat awal dan
berat pada saat dijual.
IV.

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM
PELAKSANAAN KEGIAAN KE DEPAN

Pelaksanaan kegiatan demonstrasi dikabupaten belu ini masih perlu disempurnakan agar
dikemudian hari dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu beberapa hal
berikut perlu mendapat perhatian yang lebih serius :
1) Perlu penyadaran sejak awal kepada petani kooperator bahwa kegiatan demonstrasi
adalah untuk membantu petani meningkatkan produktivitas usahataninya dan
mewujudkan harapan-harapan petani.
2) Perlu dimotivasi kepada petani kooperator untuk memberikan perhatian yang
seimbang antara kegiatan sosial dengan kegiatan usahataninya dalam demonstrasi
teknologi. Agar jangan mentelantarkan usahataninya karena waktunya lebih banyak
digunakan untuk kegiatan sosial.
3) Untuk memperluas penyebaran teknologi yang direkomendasikan dalam demonstrasi
teknologi agar FEATI kabupaten dapat menghimbau petani yang tergabung dalam
FMA untuk melakukan kunjungan ke lokasi demonstrasi teknologi.
V.

PENUTUP
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Dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa melalui kegiatan demonstrasi teknologi ini dapat
dicapai hal-hal berikut :
a) Peningkatan keyakinan petani akan keunggulan teknologi yang direkomendasikan dalam
demonstrasi teknologi dan terhadap kemampuannya dalam menerapkan teknologi
tersebut.
b) Peningkatan sikap terhadap teknologi yang direkomendasikan.
c) Peningkatan produktivitas usahatani tanaman padi sawah, sayur-sayuran dan ternak sapi.
d) Peningkatan pendapatan usahatani padi sawah, sayur-sayuran dan ternak sapi
e) Peningkatan dinamika kelompoktani
f) Peningkatan pemanfaatan limbah pertanian baik dari tanaman padi sawah, maupun
ternak sapi.
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KATA PENGANTAR

Demonstrasi teknologi tindak lanjut FSA di Kabupaten Belu merupakan salah satu
kegiatan dari Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi (P3TIP)
yang bertujuan untuk mempercepat penyampaian teknologi kepada petani. Melalui
kegiatan ini petani diberikan peluang untuk mencoba menerapkan teknologi yang menjadi
kebutuhannya. Dengan demikia petani dapat menilai langsung keunggulan teknologi dan
kemampuannya untuk menerapkan teknologi tersebut dan pada gilirannya mereka
memiliki sikap yang baik serta mengadopsi teknologi tersebut.
Untuk

selanjutnya

diharapkan

teknologi

yang

direkomendasikan

dalam

demonstrasi teknologi dimaksud dapat dijadikan salah satu alternatif guna meningkatkan
produktivitas usahatani dan pendapatan petani baik bagi petani kooperator maupun
petani lainnya.
Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari
peran serta semua pihak yang berpartisipasi di dalamnya. Untuk itu kami sampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah dicapai tersebut dapat
bermanfaat.
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