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Laporan Akhir
Kegiatan Demonstrasi Teknologi Tindak Lanjut Farming System Analisis (FSA)
di Kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur
Medo Kote, Ignas K. Lidjang, Andreas Ila
I . PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG.
Dalam upaya membangun pertanian diwilayah Kabupaten Sumba Timur,
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,

roduktivitas

masih

rendah,

dan

belum

banyak

memperlihatkan aspek keberlanjutannya.
Dalam mengartikan 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.
Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian/
P3TIP( Famer Empowemwnt Through Agricultural Informasi/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
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dan desiminasi teknologi

juga

memberikan pelayanan informasi pertanian yang

bekerja sama dengan dinas terkait dan stakeholder lainnya.
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.
Melalui kegiatan FSA di desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba
Timur telah diidentifikasi beberapa masalah pokok antara lain : hama penyakit pada
bawang merah, belum tersedianya varietas unggul padi dan bawang merah, serta
belum menerapkan cara pemupukan pada tanaman padi yang sudah ada.
II. TUJUAN DAN KELUARAN
TUJUAN
1. Menyiapkan obyek kunjungan bagi penguna teknologi pertanian dalam rangka
mempercepat inofasi teknologi yang dihasilkan oleh BPTP-NTT
2. Memperkenalkan beberapa varietas unggul baru padi dan bawang merah.
3. Memperkenalkan cara-cara pengendalian hama dan penyakit bawang merah.
4. Meningkatkan produksi padi sawah
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sawah irigasi bukaan baru
KELUARAN
1. 2- 3 Varietas padi unggul baru di adopsi oleh petani
2. Produksi padi mencapai 5-7 ton/ha.
3. Terkendalinya hama penyakit secara efektif (75-80%).
4. Tersedianya alternatif varietas unggul baru bawang merah (2-3 jenis).
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DASAR PERTIMBANGAN.
Skala riset yang kecil, lemahnya keterkaitan dengan kelembagaan di luar onfarm,

kurangnya dukungan kebijakan menyebabkan dampak negatif diamana

pendekatan sistim usahatani di masa lampau kurang terjamin keberlanjutannya.
Usaha tani di bidang pertanian di NTT 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 secara tradisional dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga tidak
mencukupi kebutuhan pangan dalam setahun, kualitas rendah, sulit pemasaran dan
fluktuasi yang harga 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
Kelompok tani sebagai peserta yang melakukan demosntrasi adalah di Desa Kadumbul
Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur.
a. Koordinasi dan Identifikasi Masalah : Sasaran kegiatan ini adalah lembaga
pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelompok tani serta tokoh
masyarakat.

5

b. Lokasi dan waktu :

Demonstrasi teknologi padi sawah irigasi teknis

dilaksanakan di desa Kadumbul,

Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba

Timur, sejak bulan Juni sampai Desember 2008.
c. Kelompok tani Kooperator : Kelompok tani yang dipilih adalah : i) kelompok
tani Kuda Laut, Kelompoktani Mira hari, dan Kelompoktani Miraremi dan yang
eksis di desa, ii) masing-masing anggota memiliki lahan usaha, iii) mau dan
mampu bekerja sama dalam menerapkan teknologi,
d. Pendampingan pelaksanaan demonstrasi teknologi : Pendampingan
dalam pelaksanaan demostrasi dilakukan bersama-sama antara penyul;uh,
peneliti dan teknisi BPTP NTT ditambah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
pada desa yang bersangkutan dan Koordinator PPL tingkat Kabupaten.

e.

Lingkup dan Rencana Kegiatan.
Kegiatan Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian P3TIP
(Farmer Empowerment Through Agricultural/ FEATI) dan program kegiatan ini
mencakup kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani, Penataan sistim
penyuluhan dan metoda penyuluhan, dukungan teknologi tepat guna dan
berkelanjutan

serta pelayanan informasi pertanian

dalam melaksanakan

pengkajian dan desiminasi teknologi, yang dilakukan di lahan petani.

Berbagai

komponen teknologi yang disepakati bersama dapat dimulai pada awal bulan Juni
2008.
1. Pengelolaan tanaman padi.
a. Pengenalan Varietas unggul baru padi
Kegiatan ini dilaksanakan di lahan petani pada musim kemarau ini sejak
bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 2008 pada lahan seluas 2 ha.
Untuk padi sawah

dikembangkan Varietas padi unggul baru yang

bersertifikat label Putih dan Ungu yaitu : Varietas padi Cimelati, Batang
Gadis, Ciherang dan Cigelis.
Teknologi Penanaman padi yang diterapkan adalah cara tanam LEGOWO
5:1
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b. Pengenalan varietas unggul baru dan pengendalian hama penyakit pada
bawang merah.
Pada kegiatan ini akan diperkenalkan

varietas bawang merah Tuk-Tuk,

benih dalam bentuk biji.
f. Penyebarluasan Kegiatan :

Upaya untuk menyebarluaskan kegiatan

demonstrasi paket teknologi dapat dilakukan melalui kunjungan oleh petanipetani lain di sekitar lokasi demonstrasi. Penyebarluasan ini dapat dilakukan
melalui kegiatan penyajian materi demonstrasi paket teknologi budidaya padi
sawah dan bawang merah pada kegiatan workshop petani, penyuluh dan
peneliti.
g. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.
Selanjutnya jenis dan teknik pengumpulan data dan metode analisis data dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.
Lingkup
Kegiatan
Persiapan

Jenis data yang
Metod
dikumpulkan
e
Calon Kelompok Tani kooperator PRA

Pelaksanaan Aspek teknis

FRK

Produksi

Hasil tanaman

FRK

Keragaan
SUT

Aspek Teknis: Produktivitas;
Sosial: Umpan balik petani

Diseminasi

Umpan balik dan respon Petani
Pemda/Dinas terkait untuk
pengembangan

FRK
dan
PRA
FRK

Metode
analisis
Deskritif.
Kualitatif
Deskritif.
Kualitatif
Deskritif.
Kualitatif
Deskriptif,
Kualitatif,
Kuantitatif.
Deskriptif,
Kualitatif.
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IV. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DIPEROLEH
4.1. Deskripsi Lokasi Demonstrasi
Lokasi demonstrasi merupakan daerah yang didominansi oleh

lahan kering.

Lokasi dibangun bendungan irigasi dari sumber air yang dapat mendukung
pengembangan wilayah tersebut menjadi daerah persawahan baru. Kegiatan
pembangunan bendungan irigasi ini merupakan upaya Pemerintah daerah dalam
mendukung ketahanan pangan daerah terutama ketahanan pangan keluarga.
Oleh karena itu demonstrasi teknologi budidaya padi sawah di lokasi ini
merupakan upaya untuk memperkenalkan sistem budidaya padi sawah bagi
masyarakat yang belum pernah mengenal dan melaksanakan sistem budidaya
padi sawah dan dilaksanakan demontrasi paket teknologi budidaya padi sawah
untuk mendukung pengembangan daerah baru menjadi daerah persawahan
yang dapat dilakukan secara intensif.
4.2. Peket Teknologi yang diterapkan
Paket teknologi yang didemonstrasikan meliputi paket teknologi budidaya
padi sawah dan teknologi budidaya bawah merah.
a. Teknologi Budidaya Padi Sawah.
Budidaya padi sawah di lokasi demonstrasi merupakan suatu pengembangan
sistem budidaya komoditas yang baru bagi petani di desa Kadumbul. Hal ini disebabkan
oleh karena di desa kadumbul sebagian besar lahan lahan kering dan pada tahun 2008
baru ada bendungan yang dapat mengairi sawah seluas 840 ha dan percetakan sawah
akan dilakukan pada tahun 2009, sedangkan sawah yang ditanami untuk kegiatan
demplot ini adalah sawah yang dicetak oleh anggota kelompok. Pada tahun 2008
dilakukan demonstrasi paket teknologi budidaya padi sawah dengan sistem penanaman
jajar legowo pada daerah bukaan baru untuk pengembangan komoditas tersebut. Pada
kegiatan demonstrasi ini diperkenanlkan beberapa jenis varietas unggul padi. Varietas
padi yang diperkenalkan adalah Batang Gadis, Cigelis, Cimelati dan Ciherang.
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Varietas padi sawah yang diperkenalkan kepada petani di desa Kadumbul,
Kabupaten Sumba Timur dibudidayakan pada lahan bukaan baru dengan menerapkan
sistem penanaman jajar legowo. Keragaan pertumbuhan dan produktivitas padi sawah
yang didemontrasikan adalah sebagai berikut tabel berikut.
Tabel 2. Keragaan Pertumbuhan dan Produksi Padi Sawah di Desa Kadombul
Kabupaten Sumba Timur, MK 2008.
Tinggi
Berat Gabah
Varietas
tanaman
Jumlah
Kering Panen/Ha
Berat Jerami /
Padi
(cm)
anakan/rumpun
(ton/ha)
Ha (ton/ha)
Batang
Gadis
80,00
21,80
4,73
14,73
Cigelis
67,07
25,27
6,87
15,00
Cimelati
51,84
13,20
3,73
7,00
Ciherang
97,07
24,07
7,87
24,27

Pertumbuhan.
Pertumbuhan tanaman padi dapat tercermin dari penampilan tinggi tanaman
padi yang dibudidayakan. Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa penampilan
tanaman padi varietas ciherang lebih baik jika dibandingkan dengan varietas lainnya.
Hal ini disebabkan oleh karena selama masa pertumbuhannya varietas ini sangat rentan
terhadap serangan hama wereng.
9

Produksi
Produksi tanaman dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain jumlah anakan. Jumlah
anakan yang dihasilkan per rumpun tanaman dapat terlihat pada tabel 2. Pada tabel
dan grafik 2 dapat dilihat bahwa jumlah anakan per rumpun yang dihasilkan terbanyak
pada varietas Cigelis dan diikuti oleh Ciherang.

Rendahnya anakan yang terdapat pada varietas Cimelati diakibatkan oleh adanya
serangan hama wereng pada varietas tanaman tersebut. Serangan hama tersebut
dapat mempengaruhi pertumbuhan maupun jumlah anakan yang dihasilkan. Dan pada
awal pertumbuhan tanaman padi ada kerusakan pada bendungan sehingga air untuk
mengairi sawah tidak ada dan kekeringan terjadi selama 14 hari.
Pada tabel dapat menunjukkan bahwa gabah yang dihasilkan oleh tanaman padi
yang diusahakan berkisar antara

3,73 – 7,87

ton/ha.

Produksi yang tertinggi

dihasilkan oleh tanaman padi varietas Ciherang. Hal Ini disebabkan oleh karena selama
masa pertumbuhan selalu tersedia air
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Produksi jerami sebagai hasil limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan baik
sebagai sumber bahan organik maupun sebagai sumber pakan. Produksi biomas jerami
adalah berkisar antara 7,00 – 24 ton/ha. Rendahnya produksi biomas jerami pada
varietas Cigelis disebabkan oleh karena adanya serangan hama wereng pada jenis
varietas

tersebut. Sedangkan produksi biomas jerami pada varietas Ciherang mampu

menghasilkan 24,27 ton/ha. Hal ini disebabkan oleh karena selama pertumbuhan air
selalu tersedi walaupun pada beberapa petak terjadi kekurangan air.
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DAMPAK TERHADAP PRODUKSI
Perbaikan teknologi budidaya

padi

berdampak

terhadap

peningkatan

kemampuan petani sekaligus peningkatan produksi padi. Dari tabel 2 menunjukkan
bahwa petani mampu menerapkan teknologi Budidaya budidaya padi dan mampu
menghasilkan produksi padi sebanyak 7,87 ton/ha (varietas Ciherang). Sedangkan
produksi terrendah dihasilkan oleh tanaman padi varietas Cimelati sebanyak 3,73 kg/ha.
Perbedaan produktivitas ini menunjukkan bahwa petani dapat mengaplikasikan
budidaya padi dengan sistem penanaman jajar Legowo serta aplikasi teknologi yang
sama mampu menunjukkan potensi produktivitas dari varietas tersebut. Perbedaan
produktivitas dari varietas yang didemontrasikan mamperlihatkan keragaan yang
berbeda yang turut berpengaruh terhadap preferensi petani terhadap varietas tersebut.
RESPON PETANI TERHADAP TEKNOLOGI BUDIDAYA
PADI SAWAH YANG DITERAPKAN
Dampak sosial dari kegiatan Demontrasi paket teknologi budidaya padi sawah
dengan sistem tanam Jajar Legowo yakni menunjukkan suatu kerumitan bagi Petani.
Hal ini didasari oleh beberapa hal yakni petani kooperator awalnya adalah petani lahan
lahan

kering

yang

kemudian

berubah

sistem

pertaniannya

karena

adanya

pembangunan Jaringan Irigasi baru. Petani yang dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi
ini sebanyak 12 petani. Petani tersebut diperkenalkan suatu sistem budidaya padi yang
selama ini dianggap baru dari kebiasaan yang dipraktekan oleh sesama petani padi
sawah. Namun demikian petani kooperator dengan kesungguhannya menerapkan paket
teknologi budidaya padi sawah bersama peneliti dan penyuluh serta teknisi mampu
menampilkan hasil aplikasi teknologi Budidaya padi sawah yang cukup baik. Pada sisi
lain preferensi petani terhadap varietas yang didemonstrasikan memperlihatkan bahwa
minat petani kooperator untuk mengembangkan padi sawah ke depan lebih memlih
varietas padi Batang Gadis dan Ciherang

dibandingkan dengan varietas varietas

Cimelati dan Cigelis. Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa umur padi varietas
Batang Gadis lebih pendek dan Produktivitas padi varietas Ciherang sangat tinggi.
Sedangkan varietas Cimelati sangat rentan terhadap hama wereng sehingga petani
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tidak memilihnya untuk digunakan dalam sistem usahataninya sedangkan padi varietas
Cigelis memiliki umur yang panjang dan tanaman lambat masak.
Preferensi

petani kooperator terhadap padi varietas yang diinginkan

diimplementasikan dalam suatu kesepakatan kelompok. Kesepakatan kelompok untuk
mengembangkan tanaman padi varietas yang diinginkan tersebut dilakukan melalui
penyediaan benih bagi anggota kelompok dengan sistem pembayaran setelah panen.
Benih yang dibagikan tersebut sebanyak 12 kg/petani dan pada saat panen akan
dikembalikan kepada kelompok hasil sebanyak 24 kg. Hal ini menunjukkan bahwa
petani mampu menyediakan benih yang berkualitas bagi pemenuhan kebutuhan akan
benih padi pada musim tanam. Benih padi yang digunakan dalam kegiatan demonstrasi
tersebut adalah benih yang berlabel putih sehingga hasil dari kegiatan demonstrasi
tersebut masih dapat digunakan beberapa kali musim tanam asalkan dilakukan
perawatan yang baik selama masa pemeliharaannya di lapangan.
b. Teknologi Budidaya Bawang Merah
Sistem usahatani bawang merah bagi warga di desa kadumbul bukan merukan
hal baru. Petani biasanya mengusahakan bawang merah setiap tahun yang dilakukan
pada musimnya. Namun demikian kegiatan Demonstrasi paket teknologi budidaya
bawang yang dilakukan bersama petani kooperator di desa Kadumbul memeperlihatkan
suatu inovasi baru terutama pada sistem usahatani bawang Merah. Hal baru yang
diperkenalkan kepada petani kooperatos adalah janis benih yang digunakan. Petani
biasanya menggunakan varietas lokal dengan benih yang berasal dari siung-siung
bawang. Namun pada kegiatan demonstrasi ini digunakan benih dari biji bawang. Biji
bawang tersebut disemaikan selama satu bulan kemudian baru dipindahkan ke
bedengan. Hasil aplikasi paket teknologi tersebut mampu menunjukkan keragaannya
sebagai berikut.
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Tabel 3. Keragaan Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah
Bedeng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata

Tinggi Tanaman
33,67
32,33
27,00
27,33
30,33
26,33
24,67
39,33
29,00
31,00
30,10

Diameter (cm)
3,90
3,23
3,20
3,50
3,63
3,90
3,63
2,87
2,47
3,37
3,37

Berat (grm)
27,24
16,75
21,07
28,85
24,32
35,48
21,71
13,12
10,49
23,74
22,28

Dari tabel ini Menunjukkan bahwa rata-rata tinggi Tanaman bawang yakni
30,10 cm dengan ukuran siung Yang dihasilkan adalah 22,28 grm/siung dan 3,37 cm
lingkaran umbi.

Hal ini tidak berbeda dengan pertumbuhan dan produksi varietas

bawang yang dilepas oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terutama
Pusat Penelitian Hortikultura. Bawang merah Varietas Serambi memiliki diameter
sebesar

2

-

3,5

cm

dengan

potensi

produksi

sebesar

24,4

ton/ha.

http://hortikultura.litbang.deptan.go.id

Grafik : Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah
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Grafik ini menunjukkan pertumbuhan dan berat siung bawang serta lingkaran
umbi yang dihasilkan. Hal menggambarkan adanya keragaman berat siung yang
dihasilkan karena adanya perbedaan dalam pemeliharaan tanaman tersebut. Selama
masa pemeliharaan terjadi hujan sehingga tanaman tidak dapat bertumbuh secara
normal. Hal ini terutama terjadi pada bedeng kedua, delapan dan sembilan.
Pengembangan tanaman bawang merah dengan menggunakan varietas Tuk-tuk yang
dimonstrasikan ini sangat rentan terhadap hujan sehingga kalau terjadi hujan maka
pertanaman bawang akan menjadi busuk sehingga dilakukan panen lebih awal
walaupun belum matang.
RESPON PETANI TERHADAP TEKNOLOGI BAWANG MERAH
Petani kooperator yang dilibatkan dalam kegiatan Demonstrasi Paket Teknologi
Bawang Merah sebanyak 36 petani. Petani kooperator ini berasal etnis Sabu. Kelompok
entis ini telah menjadikan bawang sebagai komoditas andalan dalam pengembangan
sistem usahatani. Beberpa hal yang terjadi sebagai reaksi terhadap demonstrasi
teknologi ini adalah adanya menolak terhadap introduksi paket teknologi penanaman
bawang merah dengan biji. Hal diindikasikan oleh adanya tanaman bawang yang
disemaikan dalam bedengan tidak dilakukan penyiangan sehingga pertanaman dalam
bedengan menjadi kerdil dan mati.

Namun demikian kegiatan pesemaian dilakukan

pada lahan lain dan diikuti dengan perawatan yang baik oleh petani sehingga bawang
yang disemaikan dapat dipindahkan ke bedengan yang telah disiapkan. Hasil aplikasi
teknologi tersebut memberikan suatu respon balik dari petani yang cukup baik
walaupun secara sosial petani membutuhkan waktu yang cukup memadai untuk
merawat pertanaman. Respon positif petani kooperator yakni umbi bawang merah
yang dihasilkan lebih besar dari bawang yang ditanam sebelumnya.
RESPON PETANI NON KOOPERATOR
Demonstrasi paket teknologi baik komoditas padi maupun komoditas bawang
merah mengundang berbagai pihak yang datang berkunjung ke lokasi demplot. Jumlah
pengunjung yang datang untuk melihat tanaman lebih dari 100 orang yang berasal
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dari desa tetangga yakni dari desa Maujawa, Kamanggi dan Matawai Katingga serta
dari Dinas Pertanian dan Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian Sumba Timur.
Respon petani atau pengunjung terhadap pertanaman padi terutama keempat
varietas padi yang diintroduksi yakni pengunjung lebih tertarik pada padi varietas
Batang Gadis karena harum tanaman padi ini mulai dari persemaian sampai panen
mengeluarkan bau harum dan umurnya sangat pendek. Varietas lain yang disenangi
yakni varietas Ciherang. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat produktivitas yang lebih
tinggi dari varietas lainnya.
Sedangkan Komentar pengunjung bagi tanaman bawang merah yakni bawang
merah

menampilkan pertumbuhan yang sangat baik. Produksi tanaman bawang

merah juga menampilkan umbi yang besar dengan berat per siung dapat mencapai 22,
28 cm dengan

lingkaran siung sebesar 3, 37 cm. Naumn demikian petani juga

memberikan respon yang sangat negatif yakni pertumbuhan awal yang kecil dan agak
menyulitkan pada tahap memindahkan anakan bawang merah dari pesemaian ke
bedengan. Hal ini disebabkan oleh karena pertumbuhan anakan terlalu kecil pada saat
dipindahkan ke bedengan.
V. BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN KE DEPAN
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan tahun mendatang
yakni
-

Demonstrasi paket teknologi padi sawah diharapkan pelaksanaan masih tetap
pada desa yang sama dan adanya pendampingan dari PPL di tingkat lapangan
sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik.

-

Demplot bawang merah perlu direncanakan dengan baik dan pelaksanaan
kegiatan diharapkan pada bulan April sudah mulai melakukan pesemaian benih
tanaman bawang merah agar tidak mengalami hambatan saat terbentuknya
umbi bawang akibat terjadinya hujan.

-

Pendampingan baik dari Peneliti, Penyuluh dan teknisi pada tingkat BPTP serta
Penyuluh di Tingkat Kabupaten perlu melakukan pendampingan secara kontinyu
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sehingga petani merasa lebih diperhatikan baik dari segi teknologi yang akan
diterapkan sesuai anjuran dan penyuluhan- penyuluhan. Dengan adanya
pendampingan yang kontinyu maka kegiatan yang semakin lebih baik dan
kelompok semakin kompak serta setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan
dengan baik.
PENUTUP
Pengembangan suatu komoditas baru pada tataran petani membutuhkan
pendampingan yang lebih efektif

sehingga mampu menampilkan pertanaman yang

cukup baik dan sekaligus menghasilkan produksi yang optimal. Pada kegiatan
demonstrasi paket teknologi di Kabupaten Sumba Timur terutama di Desa Kadumbul,
keragaan teknologi budidaya padi sawah dengan menerapkan sistem tanam Jajar
Legowo mampu menghasilkan produktivitas 7, 87 ton/ha berat kering panen. Hal ini
membuktikan bahwa petani mampu meningkatkan produktivitas padi sawah dengan
menerapkan teknologi budidaya padi sawah secara baik.

Demikian pula dengan

demonstrasi paket teknologi budidaya bawang merah. Penampilan bawang merah
menghasilkan rata-rata berat umbi sebesar 22, 28 gram/umbi dengan diameter 3,37
cm.
DAFTAR PUSTAKA
http://hortikultura.litbang.deptan.go.id. Bawang Merah
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Varietas Ciherang

Sistem Tanam Legowo

Pengukuran Produksi

Varietas Ciherang
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Penampilan
Bawang
Merah TUKTUK
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