DEMONSTRASI TEKNOLOGI TINDAK LANJUT
FSA KABUPATEN SUMBA BARAT

I. PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG.
Dalam upaya membangun pertanian di wilayah Kabupaten Sumba Barat,
pendayagunaan lahan

sebagai jenis lahan pertanian

adalah

merupakan langkah

strategis, sehingga perlu mendapatkan prioritas. Lahan usaha pertanian umumnya
tergolong marginal dan beresiko tinggi, sehingga sebagian besar petani masih tergolong
miskin. Penerapan sistem usaha tani sesuai kondisi wilayah masih bersifat subsisten
dan berfluktuasi, produktivitas masih rendah, dan belum banyak memperlihatkan aspek
keberlanjutannya ( Pemerintah Propinsi NTT 2004)
Sistim usaha pertanian cenderung diartikan dengan proses budidaya atau
agronomi saja, sehingga implementasi pembangunan pertanian sering diarahkan hanya
pada peningkatan produksi satu komoditas.

Oleh karena itu untuk mengoptimalkan

pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dan berorentasi pasar maka perlu penciptaan
dan penerapan teknologi system usahatani yang bersifat wana tani, bertanaman secara
lorong dengan menggunakan aneka komoditas meliputi tanaman semusim dan tahunan
sebagai sumber bahan pangan, sumber pendapatan, sumber pakan, terciptanya iklim
mikro, pengendalian erosi dan ternak (Badan Litbang Pertanian 2004a)
Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian/ P3TIP
( Famer Empowerment Through Agricultural Technology and

Information/FEATI),

merupakan salah satu program untuk mendukung pelaksanaan Revitalisasi Penyuluh
pertanian. Program kegiatan ini mencakup kelembagaan penyuluhan, kelembagaan
petani, penataan sistem penyuluhan dan metoda penyuluhan, dukungan teknologi tepat
guna dan yang berkelanjutan. Selain itu,

BPTP- NTT di samping

melaksanakan

kegiatan pengkajian dan desiminasi teknologi juga memberikan pelayanan informasi
pertanian yang bekerja sama dengan dinas terkait dan stakeholder lainnya (Anonymous
2008)
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Penerapan sistem usaha tani

perlu mengintroduksikan komponen-komponen

teknologi yang relatif murah dapat dijangkau oleh petani atau hemat tenaga. Dari hasil
kegiatan Farming System Analysis (FSA) telah diidentifikasikan cabang –cabang usaha
tani, komoditas, potensi yang akan diterapkan melalui kegiatan Demonstrasi Teknologi.
Kegiatan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi yang sesuasi dengan
kebutuhan petani setempat yang berorietasi bisnis.

II.

TUJUAN, KELUARAN N DAN DASAR PERTIMBANGAN
2.1. Tujuan
1. Meningkatkan diversifikasi pertanaman
2. Meningkatkan produktivitas
3. Meningkatkan pendapatan petani.
2.2. LUARAN
1. Diversifikasi pertanaman meningkat 50 %
2. Produktifitas meningkat 50 %
3. Meningkatnya pendapatan petani 50 %
2.3. DASAR PERTIMBANGAN.
Skala riset yang kecil, lemahnya keterkaitan dengan kelembagaan di luar

on-farm,
dimana

kurangnya dukungan kebijakan menyebabkan dampak negatif
pendekatan sistem usahatani di masa lampau kurang terjamin

keberlanjutannya.
Sistem usaha tani di NTT pada umumnya masih dilaksanakan secara
tradisional sehingga produktivitasnya masih rendah. Untuk usaha tani
tanaman pangan masih berorientasi untuk konsumsi, dan orientasi semi
komersial sampai komersial untuk tanaman perkebunan. Usaha tani berskala
kecil mencerminkan pertanian yang masih bersifat subsisten dengan
penggunaan modal yang masih terbatas.

Keterbatasan modal tersebut

menjadi salah satu penghambat penerapan teknologi, karena masih dikelola
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secara tradisional dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga tidak
mencukupi kebutuhan pangan

dalam

setahun, kualitas

rendah, sulit

pemasaran dan fluktuasi harga yang sulit diprediksi.
Transfomasi usaha kegiatan pertanian yang berciri budaya pertanian
subsiten ke budaya agribisnis/komersial harus dimulai dari proses perubahan
pola pikir pasar/ ekonomi yang diarahkan untuk memenuhi standar mutu dan
jumlah yang dibutuhkan pasar. Oleh karena itu, petani harus dibekali
pengetahuan dan ketrampilan untuk memperbaiki cara berusahatani melalui
adopsi inovasi dan dapat bermitra dengan pihak lain.
III. PROSES PERENCANAAN DAN KOORDINASI KEGIATAN (METODE)
3.1. Peserta.\
Dalam pelaksanaan kegiatan Demonstrasi Teknologi di Kabupaten Sumba Barat
melibatkan petani sebagai petani kooperator sejumlah 3 orang yang memiliki
lahan dengan jumlah lahan seluruhnya 2 ha. Petani kooperator tersebut terpilih
dari Kelompok Tani

Loko Kehi (14 KK)

yang juga telah menjadi anggota

GAPOKTAN Kakaha Paha Wanu (7 Kelompok Tani).
3.2. Lokasi danWaktu
Demonstrasi teknologi dilaksanakan di Desa Katiku Loku Kecamatan Wanokaka,
Kabupaten Sumba Barat, sejak bulan September sampai Desember 2008
3.3. Prosedur Pelaksanaan
a. Koordinasi dan Identifikasi Masalah :
Kegiatan Demonstrasi Teknologi dengan kegiatan Budidaya Padi Sawah
diawali dengan kegiatan Farming
3.4. Koordinasi dan Identifikasi Masalah
Dalam pelaksanaan kegiatan Farming System Analysis (FSA) yang menetapkan
bahwa Demonstrasi Teknologi yang diperlukan adalah Teknologi Budidaya Padi
Sawah dengan menerapkan Sistem Intensification Rice (SRI) dengan cara
tanam Jajar Legowo 4 : 1.
Berdasarkan hasil Farming System Analysis maka yang menjadi tempat
dilaksanakannya demonstrasi teknologi adalah Keluruhan Weekero, Kecamatan
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Kota Waikabubak. Setelah dilakukan sosialisasi dengan pihak Pemerintah Daerah
dalam hal ini Dinas Pertanian Tananaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten
Sumba Barat dan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumba Barat, maka dilanjutkan dengan pendekatan dengan pihak
Pemerintah Kelurahan Weekero. Berdasarkan kebutuhan petani, maka yang
menjadi petani kooperator adalah Kelompok Tani Lada Pate dengan luas lahan
sawah 2 ha. Lahan sawah tersebut merupakan lahan irigasi bendungan Kuritepe.
Berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan kelompok tani tersebut, maka
untuk

Demonstrasi

Teknologi

Padi

Sawah

ini

akan

diterapkan

System

Intensification Rice/SRI dengan cara tanam Jajar Legowo 4 : 1. Benih padi sawah
yang digunakan adalah dari Varietas Batang Gadis( Label Putih) dan Ciherang
(Label Ungu), sedangkan untuk padi gogo adalah varietas Situpatenggang (Label
Ungu) dan Situbagendit (Label Ungu). Setelah dilakukan penanaman pada bulan
Agustus 2008 yang sekaligus dilakukan pemupukan I, memasuki hari ke.10
setelah tanam, bendungan irigasi Kuritepe sudah tidak dapat lagi mensuport
kebutuhan air untuk mengairi sawah tersebut, sehingga tanaman padi yang telah
berumur 18 hari menjadi kering dan mati. Akibatnya, atas permintaan PPL
Keluruhan Weekero dan setelah dilakukan pemantauan di lokasi demonstrasi,
maka kegiatan demonstrasi usaha tani padi sawah di kelurahan Weekero
dinyatakan diberhentikan pada bulan September 2008.
Untuk mengantisipasi gagalnya kegiatan demonstrasi teknologi tindak
lanjut FSA di kabupaten Sumba Barat, maka dari Team Demonstrasi melakukan
pendekatan dengan pihak Dinas Pertanian dan BKP3 setempat untuk segera
mencari lahan sawah di desa FEATI lainnya dari Kabupaten Sumba Barat untuk
segera melaksanakan kegiatan demonstrasi teknologi. Sehingga dari hasil
pemantauan dan observasi, maka ditetapkan Desa Katiku Loku Kecamatan
Wanokaka sebagai tempat pelaksanaan Demosntrasi yang dilanjutkan dengan
kegiatan sosialisasi baik pada petani yang melakukan demonstrasi (kelompok
Lokokehi) maupun pada kelompok Gapoktan Kakaha Desa Katiku Loku
Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat. Berbagai komponen teknologi
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pengelolaan padi sawah secara terpadu yang disepakati bersama dilaksanakan
pada awal bulan Agustus 2008. Di Desa Katiku Loku tersebut menggunakan
Sistem Intensification Rice/SRI dengan Cara Tanam Jajar Legowo 4 : 1. Benih
yang digunakan adalah Ir64, Cimelati, , untuk padi sawah, dan Situ bagendit dan
Batu Tegi untuk padi gogo.
Penanaman dilakukan pada tanggal 8 September 2008, diikuti dengan
Pemupukan I pada umur 6 hari setelah tanam dengan dosis yang disesuaikan
dengan kebutuhan tanah berdasarkan hasil analisis tanah di Laboratorium Tanah
BPTP NTT, yakni pupuk urea 100 kg/ha, SP36 100 kg dan KCl 25 kg/ha.
Sedangkan pemupukan berikutnya adalah pada saat tanaman berumur 21 hari
pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan menggunakan pupuk Urea 100 kg/ha dan
KCl 25 kg/ha.
Pemeliharaan dilakukan secara teratur oleh petani., sedangkan panen
dilakukan pada tanggal 6 Desember 2008.
3.5. Pendampingan pelaksanaan demonstrasi teknologi
Pendampingan

dalam

pelaksanaan

demonstrasi

teknologi

dilaksanakan

bersama-sama antara peneliti/penyuluh dan Teknisi BPTP NTT, PPL desa yang
bersangkutan
3.6. Lingkup dan Rencana Kegiatan
Kegiatan

Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi

Pertanian P3TIP (Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and

Information/ FEATI) dilakukan di lahan petani. Berbagai komponen teknologi
yang sudah matang dari hasil penelitian dan pengkajian Badan litbang sesuai
dengan spesifik lokasi dengan keinginan dan kebutuhan petani.
Berbagai komponen teknologi yang disepakati untuk dilaksanakan di
Kabupaten Sumba Barat adalah :
1. Pengelolaan tanaman padi
a. Pengenalan Varietas Padi Unggul Baru
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Kegiatan ini dilaksanakan di lahan petani pada musim kemarau
sejak bulan Juli – Nopember pada laha seluas 2 ha. Untuk padi sawah
dikembangkan Varietas padi unggul berlabel Putih dan Ungu, yaitu : Ir64,
Cimelati, , untuk padi sawah, dan Situ bagendit dan Batu Tegi untuk padi
gogo.
b. Penyebarluasan kegiatan
Upaya penyebarluasan kegiatan demonstrasi teknologi dilakkan melalui
workshop petani, penyuluh dan peneliti. Selain itu juga dengan melakukan
temu lapang pada saat panen.
3.7. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.
Selanjutnya jenis dan teknik pengumpulan data dan metode analisis data
dapat dilihat pada Tabel 1.
Pengumpulan data dan informasi serta upaya untuk memahami kebutuham
masyarakat tani di lokasi kegiatan menggunakan tehnik PRA. Prinsip dasar dari
PRA adalah 1) melibatkan seluruh kelompok secara repressif, 2) masyarakat
lokasi demonstrasi sebagai pelaku utama , 3) menerapkan prinsip tringulasi, 4)
berorientasi praktis, 5) mengoptimal hasil, 6) santai informal, dan 7) prinsip
demokratis ( Badan litbang pertanian 2004b).
Tabel 1. Jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.
Lingkup
Kegiatan
Persiapan
Pelaksanaan
Produksi
Ekonomi
Keragaan
SUT
Kelembagaan
Kelompok
tani
Diseminasi

Jenis data yang dikumpulkan

Metode

Metode analisis

Data calon petani( sosial, ekonomi,
kebutuhan)
Aspek teknis
Hasil tanaman
Nilai hasil
Aspek Teknis: Produktivitas;Sosek: hasil
dan nilai hasil; Sosial: Umpan balik
petani
- Kohesi anggota
- Program/ usaha
- Keterkaitan dgn kelembagaan
penunjang
- Modal/tabungan
Umpan balik dan respon Petani Pemda/
Dinas terkait untuk pengembangan

PRA

Deskritif. Kualitatif

FRK
FRK
FRK
FRK dan
PRA

Deskritif. Kualitatif
Deskritif. Kualitatif
Analisis Usaha tani
Deskriptif, Kualitatif,
Kuantitatif.

FRK dan
PRA

Deskriptif, Kualitatif.

FRK

Deskriptif, Kualitatif.
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3.8. Paket Teknologi yang Diterapkan
Sesuai dengan hasil sosialisasi dan petunjuk teknis di lapangan tentang
cara bertanam padi sesuai cara petani dan cara tanam yang diperbaiki:
Cara tanam lama

Cara tanam di perbaiki

1.
Variatas
yang sudah
ditanam berulangkali
2. Jumlah binih yang disemai
70-100 kg/ha
3. Tanam tidak teratur
4. Umur bibit 1 bulan
5. Jumlah anakan sedikit
6. Air tergenang terus menerus
7.Dosis/waktu pupuk sesuai
kemauan petani
8.Aplikasi pestisida tidak sesuai
9. Mengalami kendala dalam
melakukan
penyemprotan, pupuk, dan
menyiang
10. Tidak menyiang

Variatas local dan Variatas unggul, Ir64,
Cimelati, Batu Tegi, Situ Bagendit.
20-30 kg/ha
Cara tanam legowo 4 : 1. dll.
Umut bibit 12 – 18 hari
Anakan banyak
Ada waktu harus di keringkan
Sesuai hasil analilis tanahdan tepat waktu
Di perbaiki sesui pengamatan
Mudah dalam memupuk,
menyemprot hama

menyiang,

Menyiang

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Lokasi Demonstrasi Teknologi
Kegiatan Demonstrasi Teknologi dilaksanakan di desa Katiku Loku,
Kecamatan Wanokaka yang tergolong relatif mudah terjangkau karena akses
jalan yang cukup memadai dengan jarak 25 km dari kota Waikabubuk sehingga
transportasi masuk dan keluar ke kota Waikabubak relatif lancar.
Luas wilayah Kabupaten Sumba Barat 732.43 Km2

dengan jumlah

petani adalah 19.702 KK, dan kawasan bendungan irigasi Laikanino merupakan
salah satu kawasan pengembangan pertanian yang ditetapkan oleh Pemda
Kabupaten

Sumba

Barat.

Peruntukan

kawasan

ini

dominan

untuk

pengembangan padi sawah irigasi karenan mempunyai sumber air dari
bendungan Laikanino yang dapat mengairi sawah sepanjang tahun. (
Anonymous, 2006), sedangkan luas lahan sawah irigasi Laikanino adalah 928
ha.
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Usaha tanam padi pada umumnya dilakukan sepanjang tahun tanpa
adanya kesepakatan waktu tanam yang tepat dan serentak dengan teknik
bertanam padi yang konvensional dan benih yang digunakan adalah benih padi
Lariang yang sudah digunakan sejak tahun 1997.
Walaupun Program Supra insus telah dilakukan pada tahun 1997, namun
dengan berakhirnya program tersebut petani kembali mengelola tanaman padi
sawah secara tradisinal

sehingga kembali menimbulkan berbagai masalah

teknis dan sosial dalam sistem usaha tani padi sawah.
Upaya

pengembangan

tanaman

padi

sawah

yang

masih

terus

berlangsung, baik melalui dukungan berbagai program pemerintah maupun dari
insiatif petani sendiri, pengelolaan yang lebih baik masih kurang disadari oleh
petani pada umumnya.
Pola pertanaman pada umumnya masih bersifat tradisional dengan
penggunaan varietas padi yang sudah tidak unggul lagi. Sekalipun ada
diantaranya yang sudah berusaha untuk menggunakan variatas unggul baru
seperti Cigeulis, Membramo, Ir64, Mekongga dan Ciherang namun hal lain yang
sering dilupakan seperti jarak tanam yang sangat rapat,

tidak melakukan

penyiangan dan pemupukan yang tidak sesuai anjuran. Akibatnya hasil yang
diperoleh sangat rendah yaitu berkisar antara 2-5 ton/ha.
Dari system usahatani yang dilakukan oleh petani tersebut, maka melalui
kegiatan Demonstrasi Teknologi diupayakan adanya perbaikan-perbaikan
system Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Sumba Barat (Tabel 2).
Tabel 2. Pola usaha Existing dan perbaikan/introduksi.
Uraian
Pola tanam
Variatas padi

Pemupukan

Exiting
Tidak teratur
-Lariang, Ir 64,
Ciherang, galur
041,( sejak thn
1997)
Tidak dilakukan

Peyiangan
Pengendalian H/P

Tidak dilakukan
Tradisional

Polausaha tani
Perbaikan/introduksi
Teratur
Ir64, Cimelati, Batu Tegi,
Situ bagendit, Cigeulis.
Dilakukan sesuai dengan
hasil analisis tanah
Dilakukan
Dilakukan sesuai
anjuran(PHT)
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4.2. Pengelolaan tanaman padi
Berbagai komponen teknologi yang diterapkan melalui kegiatan Demontrasi
Teknologi adalah :
a. Perbenihan Padi Sawah
Kegiatan perbenihan padi di laksanakandi lahan petani pada musim kemarau
ini sejak bulan Juni

sampai dengan

bulan Nopember 2008 pada lahan

seluas 2 ha. Untuk padi sawah akan dikembangkan Varietas padi unggul
baru yang bersertifikat label Putih dan Ungu yaitu : Varietas padi Cimelati,
Batang Gadis, Ciherang dan IR 64.
Teknologi Penanaman padi yang akan diterapkan adalah dengan System of

Rice Intensification (SRI) yang dikombinasikan dengan cara tanam JAJAR
LEGOWO dan

berpedoman pada prosedur system perbenihan padi yang

ditetapkan oleh Balai Perbenihan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Kupang.
b. Perbanyakan Padi Gogo/Ladang..
Pada kegiatan ini akan diperkenalkan berberapa varietas padi gogo/ladang
introduksi seperti: Variatas Batu Patugi, Situ Bagendit, Situ Patenggang,
Danau Laut Tawar.
Teknologi Penanaman padi yang akan diterapkan adalah dengan System of

Rice Intensification (SRI)
LEGOWO dan

yang dikombinasikan dengan cara tanam

berpedoman pada prosedur system perbenihan padi yang

ditetapkan oleh Balai Perbenihan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Kupang.
4.3. Dampak terhadap produksi.
Produktivitas padi yang dihasilkan petani umumnya rendah dan sangat
berfluktuasi

mulai dari 2,5 ton /ha sampai 4 ton/ha.

Adanya variasi hasil

produksi yang rendah disebabkan oleh berbagai faktor pengelolaan tanaman
padi antara lain tanam tidak serempak dalam arel yang cukup luas, dosis
pemupukan yang disesuaikan dengan kemampuan petani, jarak tanam yang
rapat dan tidak teratur dengan penggunanaan bibit berumur tua dan jumlah
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anakan 5-7 anakan, tidak pernah melakukan penyiangan, penggunaan variatas
yang sudah digunakan bertahun-tahun.
Sedangkan dengan adanya perbaikan pola usahatani padi sawah melalui
kegiatan Demonstrasi Teknologi diperoleh hasil yang berkisar antara 3,4 – 7,6
ton. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Rata-rata produksi variatas padi dalam pola existing dan pola
demontrasi.
Jenis varietas
padi
Ir 64
Cimelati
Batu Tegi
Situ Bagendit
Lariang
Cigeulis
Ciherang

Satuan Rata-rata produksi/ha
Existing
Demonstrasi
Kg
2. 600
7.600
kg
5.800
Kg
3.600
Kg
3.400
Kg
2.700.
kg
3.100
Kg
4.100
-

Pemanfaatan
Konsumsi/jual
Konsumsi
konsumsi
Konsumsi
Konsumsi/jual
Konsumsi/jual
Konsumsi/jual

Adanya peningkatan produktivitas padi saat dilakukan demonstrasi
karena benih yang digunakan adalah benih unggul, pemupukan dilakukan
dengan baik sesuai kebutuhan lahan, dan penyiangan dilakukan secara teratur.
Perbaikan teknologi melalui demonstrasi teknologi budidaya padi sawah
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan petani sekaligus berdampak
pada peningkatan produksi padi yang dihasilkan.

Hal tersebut seperti yang

ditampilkan oleh Tabel 3 bahwa dengan adanya pendampingan yang baik dari
pihak peneliti/penyuluh, teknisi dan PPL petani mampu menerapkan teknologi
budidaya padi sawah dengan menggunakan Sistem Intensification Rice dengan
menerapkan Cara Tanam Jajar Legowo 4 : 1.
4.4. RESPON PETANI TERHADAP TEKNOLOGI YANG DITERAPKAN
Bagi petani di desa Katiku Loku

Kecamatan Wanokaka khususnya petani

kooperator demonstrasi teknologi, penggunaan varietas padi unggul baru dan
berusahatani padi sawah dengan menggunakan Sistem Intensification Rice (SRI)
dengan cara tanam Jajar Legowo merupakan suatu hal yang baru. Namun
demikian, petani kooperator mau menerapkan teknologi yang diintroduksi dan
mampu menampilkan hasil dari penerapan teknologi padi sawah dengan baik.
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Demikian juga halnya dengan penggunaan varietas unggul baru baik padi sawah
maupun padi gogo, petani menyambut baik untuk mengembangkan pada lahan
sawah irigasi yang ada dan lahan sawah tadah hujan. Harapan petani adalah
adanya varietas padi unggul yang terbaru dapat dikembangkan di lahan mereka
dengan areal pengembangan yang lebih luas.
4.5. Analisis Usaha Tani.
Pada sebagian petani umumnya menjual hasil dari tanaman padi untuk
mendapat uang tunai demi kebutuhan rumah tangga, hal yang lain juga didapat
dari penjualan hasil ternak besar atau ternak kecil, kelapa dan sayur-sayuran.
Penampilan tanaman padi yang diintroduksi cukup baik dibandingkan
dengan tanaman padi pada petani sekitar lokasi demonstrasi pada musim
panen kedua. Analisis usaha tani dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Analisis Usaha tani Pola Existing dan pola demonstrasi.
Uraian
Biaya

•
•

:

Saprodi
Tenaga
Kerja
• Sewa
Traktor
Total
Penerimaan :
• Padi
sawah
Keuntungan
R/C
MBCR

Cara petani

Pola Usaha tani

Introduksi

600.000
1.200.000

1.983.000
2.000.000

800.000

800.000

2.600.000

4.783.000

8.000.000.

18.000.000

5.400.000
2,07

13.217.000
2,76

3,58

4.6. Kelembagaan Usatani Sawah
Berbagai aturan, norma yang berlaku dalam usaha tani sawah berawal dari
konsep ideal dan penghargaan masyarakat setempat pada lahan sawah.
Ungkapan ”piring nasi dan mangkuk air’ mengadung makna peghargaan mereka
pada suatu persil lahan sawah sebagai sumber nafkah keluarga.
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Semua

wilayah

yang

ada

merupakan

lahan

sawah,

lahan

kering

diperuntukan untuk kebun, peternakan dan pemukuman, hutan primer hampir
tidak ada. Lahan sawah tersebut penguasaannya diakui oleh masyarakat meskipun
hampir semua belum memiliki setifikat tanah. Wilayah demonstrasi FEATI dalam
kecamatan Wanokaka dan etnis Wanokaka yang turun temurun.
Masyarakat menyadari betapa pentingnya mengelola sumber daya lahan
sawah, kebun hutan secara bijak sana. Oleh karena tuntutan ekonomi penduduk
akhir-akhir ini menyebabkan ketidak seimbanganya dalam pengelolaan sehingga
mengalami berbagai masalah lingkungan.
Kelembagaan formal yang dianggap masyarakat berkaitan langsung dengan
kegiatan pertanian mereka adalah penyuluh, dinas pertanian dan KUD.

Aparat

desa dan tokoh adat juga dianggap cukup berperan dalam memberikan motivasi
usaha bagi masyarakat.
4.7 Lembaga penyedia sarana Produksi.
Kelembagaan penyedia sarana produksi masih terbatas tersedia di
Waikabubak (Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat). Sarana produksi yang tersedia
adalah beni/bibt, pupuk, pestisida, herbisisa, fungisida, dan alsintan (alat dan
mesin pertanian). Penangkar benih/bibit belum berkembang baik. Umumnya para
penangkar hanya aktif jika ada kegiatan keproyekan dari dinas/instansi teknis
pertanian.
Khusus untuk benih/bibit padi masih sangat sulit diadakan oleh petani
sendiri. Jika ada benih variatas unggul baru pada kawasan ini dikarenakan
beberapa oknum pegawai yang membawa dari luar daerah dan berkembang dari
satu kepetani yang lain oleh karena kekerabatan.
Walaupun suda ada pupuk yang tersedia di KUD dan toko penyalur saprodi,
petani masih enggan membeli, kalupun membeli pupuk hanya sebagian dari dasis
atau sesuai dengan kemampuan petani.

Padi sawah akan dipupuk sempurna

ketika ada bantuan dari pihak luar.
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4.8. Kelembagaan Pengelolaan Hasil dan Pemasaran
Dalam tradisi masyarakat, pengelolaan hasil pertanian khususnya pangan
adalah tanggungjawab ibu rumah tangga. Pada masa lampau kekurangan pangan
jarang terjadi karena masyarakat masih menerapkan aturan yang cukup ketat
dalam pengelolaan pangan selama satu tahun atau sampai musim tanam
berikutnya. Pangan (padi) dapat dipastikan jual jika hasil panen cukup melimpah,
dan seringkali ada kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan adat, anak
sekolah. Akibatnya sudah dapat dipastikan petani sering kekurangan pangan.
Rantai pemasaran padi relatif sederhana, pada musim panen padi petani
menjual kepada pedagang pengumpul atau dalam skala kecil petani langsung jual
ke pengusaha. Pedagang pengumpul akan berusaha membeli dengan harga lebih
rendah.
Walaupun belum ditemukan syitem ijon di lokasi demonstrasi tetapi suda ada
petani yang suda menggadaikan lahan sawah. Seringkali ketika ada kebutuhan
untuk urusan adat yang mendesak atau karena kebutuhan anak sekolah petani
meminjam uang dengan bunga pada pemodal atau rentenir dengan harapan bisa
dibayar kemudian dari hasil penjualan padi sawah. Informasi harga gabah masih
sangat rendah yaitu berkisar antara Rp. 850- 1.000.-/ kg gabah kering.
4.9. Lembaga Pengolahan Hasil.
Peningkatan hasil produksi padi sawah di kawasan Wanokaka akan semakin
meningkat dari tahun ke tahun yang akan diikuti dengan peningkatan nilai tambah
melalui pengolahan hasil. Sebagian petani menjual dalam bentuk gabah. Berbagai
upaya melalui dinas teknis untuk meningkatkan nilai tambah produksi padi namun
petanu masih kurang berminat menekuni usaha tersebut.
Sejauh ini di lokasi demonstrasi baru ada sebuah Rice miling unit yang baru
saja mendapat bantuan dari dinas pertanian Kabupaten Sumba Barat. Hal ini
sangat membantu ibu rumah tangga untuk lebih cepat dalam mengelola hasil
olahan di rumah tangga.
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V. BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN KE DEPAN.
1.

Dalam penerapan teknologi usahatani padi sawah melalui kegiatan
demonstrasi pada tahun 2009 disarankan agar adanya perluasan areal
pertanaman minimal 5 ha sehingga melalui kegiatan tersebut teknologi
spesifik lokasi yang telah dihasilkan oleh BPTP NTT lebih menjangkau petani
dalam jumlah yang lebih besar mengingat potensi persawahan yang ada di
Kabupaten Sumba Barat yang cukup memadai.

2. Perlu adanya pengenalan dan pengembangan varietas padi unggul baru hasil
produksi Badan Litbang Pertanian.
3. Perlu adanya demonstrasi perbaikan sistem usahatani sayur-sayuran dataran
rendah dan hortikultura mengingat daerah tersebut juga berpotensi untuk
agribisnis sayur-sayuran dan hortikulutura.
4. Perlu dipertimbangkan kembali tentang adanya biaya penyiangan, pemupukan
dan panen yang menurut pengamatan team demonstrasi teknologi bahwa
biaya-biaya kurang efisien untuk diberikan bagi petani. Sehingga disarankan
sebaiknya FEATI cukup mengalokasikan biaya untuk pengolahan tanah dan
perluasan areal demonstrasi.
VI. PENUTUP
Dari hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
produktivitas usahatani padi sawah dapat ditingkatkan melalui perbaikan pola
tanam, introduksi varietas unggul baru dan penerapan komponen paket teknologi
dari PTT padi sawah. Hal ini dapat memacu meningkatnya pendapatan keluarga
tani. Selain itu, jugamendorong adanya ketersediaan benih unggul di tingkat
petani.
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VII. PENELITI YANG TERLIBAT
No Nama
1
Andreas Ila
2
Onike T. Lailogo

Pendidikan
S1
S2

Disiplin Ilmu
Peternakan
Penyuluhan/Kom

Tugas
PJ. RODHP
Pj.Kegiatan

3
4

S2
S1

unikasi
Petenakan
Agronomi

Penyuluh
30
Staf Peneliti 30

Lukas Kiagega
Yermias Bombo

Waktu
20
20

VII. ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN.
No
1
2
3
4
5

Uraian Pengeluaran
Belanja Barang Non Operasional lainnya
Belanja Bahan
Belanja perjalanan lainnya
Belanja sewa
Belanja Honor tidak tetap
Jumlah

Jumlah (Rp)
1.174.500
6.500.000
31.000.000
500.000
17.000.00
56.174500

IX. JADWAL PELAKSANAAN
N
o
1

2
3
4
5

6

Jenis
Kegiatan
Identifikasi
Masalah dan
Kebutuhan
teknologi
Perumusan
materi
demonstrasi
Penyusunan
Juknis
Pelaksanaan
Pendampinga
n
dan
pengumpulan
data
Pelaporan

1

2

3

Bulan Kegiatan (tahun 2008)
4
5 6
7
8
9
10
xx

1
1

12

xx
xx
xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx

15

DAFTAR PUSTAKA
BPTP 2002. Rencana indik Pengkajian Pertanian di Nusa Tenggara Timur, 1999-2004, Kupang.
Badalitbang Pertanian dan Pengembangan Pertanian
Badan Litbang Pertanian 2004a, Petunjuk teknis PRA Primatani. Departemen Pertanian, Badan
Penelitian Dan Pengembangan Pertanian.
Badan Litbang Pertanian .2004b. Petunjuk Teknis PRA Primatani. Departemen Pertanian dan
Pengembangan Pertanian.
BPS Sumba Barat. 2006. Sumba Barat Dalam Angka 2006. Badan Pusat Statistik Sumbabarat.
Nusa Tenggara Timur
Checkland, Peter. 1996. Systems Thinking, Systems Practice. John Wiley & Sons, Chichester.
---------------------. 1999. Soft Systems Methodology: a 30-year retrospective.
Sons, Chichester.

John Wiley &

Kristanto, Kustiah, John Quilkey, dan Willem H. Makaliwe (Eds.). 1986. Ekonomi Pemasaran
Dalam Pertanian. Bunga Rampai Jilid I. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Lidjang,I.K. dan J.Nulik, 2002. Hasil-hasil Pengkajian Berbasis Tanaman Pangan di Nusa
Tenggara Timur. Makalah Padupadan Kegiatan Litkaji Tanaman Pangan di Mataram,
Mataram.
Lidjang, I.K. B. Derosari, Lukas Kiagega, C.Liem dan J.Nulik, 2004. Pengkajian Rancang Bangun
SUT Lakan Kering Beriklim kering di NTT. Laporan Teknis Hasil Litkaji 2003, Kupang.
Syahyuti. 2003. Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya
Dalam Pertanian.

16

DEMOSNTRASI TEKNOLOGI TINDAK LANJUT FSA KABUPATEN SUMBA BARAT
DALAM GAMBAR

Lahan sawah irigasi di desa Weekero yang kegiatan demonstrasi tidak dilanjutkan

Proses Sosialisasi Kegiatan melalui pertemuan kelompok
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Penampilan tanaman padi dan proses panen
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