LAPORAN AKHIR TAHUN 2008
DEMONSTRASI TEKNOLOGI PADI SAWAH
DI KABUPATEN MANGGARAI

PENDAHULUAN
Padi sawah merupakan salah satu komoditi strategis untuk mencukupi kebutuhan
pangan sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai pada
khususnya Kegagalan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan produksi padi sawah
akan berdampak pada ketersediaan pangan di Nusa Tenggara Timur dan

Kabupaten

Manggarai khususnya
Teknologi unggulan -hasil pengkajian padi sawah sudah cukup banyak tersedia baik
varietas, cara tanam, maupun pemupukan. Beberapa komponen teknologi padi sawah
tersebut belum sepenuhnya diadopsi oleh petani sehingga produksi yang diharapkan belum
memberikan hasil yang optimal. Kondisi ini disebabkan antara lain karena proses penyebar
luasan hasil pengakajian yang dilakukan masíh terbatas pada beberapa metode penyuluhan
dan terpusat pada daerah lokasi pengkajian tertentu saja. .
Pengembangan sistem usaha

tani padi sawah mengisaratkan adanya dukungan

teknologi hasil pengkajian spesifik lokasi. Hasil-hasil pengkajian ini perlu diikuti kegiatan
penyebar luasan pada wilayah sentra produksi padi dengan pendekatan berbagai metode
Penyuluhan Pertanian yang sesuai dengan kondisi dan karakter petani. .
Suatu teknologi baru usaha tani padi sawah akan memiliki daya dan hasil guna yang
tinggi apabila dapat diadopsi oleh petani secara penuh dan berkelanjutan, karena itu dalam
proses mempercepat adopsi teknologi pertanian di Nusa tenggaraTimur pada umunya dan
Kabupaten Manggarai secara khusus perlu mencermati kondisi rill sosial budaya masyarakat
guna mencapai efektifitas penyebar-luasan hasil pengkajian dan adopsi teknlogi oleh petani
Masyarakat Kabupaten Manggarai dalam pengembangan usahatani
memiliki sifat kerja keras, sifat taat, suka menerima
menguntungkan, mudah kecewa bila ingkar janji.

pada dasarnya

seuatu yang baru yang dianggap

Keinginan untuk menerapkan teknlogi

cukup tingi, namun bersifat tidak terbuka karena masih dipengaruhi oleh tradisi dan
kebiasaan-kebiasaan lama. Mereka sulit untuk menyampaikan permasalahannya kepada
siapa saja yang tidak atau belum dikenal
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Dengan memahami dan menghayati berbagai dimensi hidup masyarakat Kabupaten
Mnggarai, maka pendekatan yang dilakukan dalam rangka mempercepat proses adopsi
teknologi padi sawah kepada petani di Kabupaten Manggarai

adalah pendekatan

perorangan, pendekatan kelompok, serta memahami pola budaya yang berkembang seperti
nilai-nilai, norma-norma yang berlaku.
Strategi pendekatan dalam rangka mempercepat proses adopsi teknologi padi sawah
dari sumber teknologi kepada petani sejalan dengan semangat otonomi daerah perlu
dilakukan beberapa penyesuaian dimana pengguna dan pemakai teknologi adalah mitra,
sehingga kegiatan proses adopsi

teknologi hasil

pengkajian lebih mengutamakan

kebutuhan mitra melalui berbagai metode Penyuluhan Pertanian antara lain Demonstrasi
Teknologi
Dampak yang diharapkan dari kegiatan Pengembangan metode Penyuluhan Pertanian
hasil pengkajian lewat

Demonstrasi Teknologi Pertanian sebagaimana tersebut di atas

diharapkan proses adopsi teknologi sistem usahatani padi sawah oleh petani semakin
cepat

, perubahan sikap dan perilaku petani,

pendapatan

dan kesejahteraan petani

meningkat
Tujuan
Tujuan kegiatan demonstrasi teknologi Padi sawah ini adalah 1) Memberikan contoh
dan meyakinkan petani sekitanya akan kehandalan paket teknologi pertanian padi sawah 2 )
Mempercepat tersebarnya informasi teknologi pertanian padi sawah
Luaran
Luaran yang diharapakan dari kegiatan Demontrasi Teknologi Padi sawah ini adalah
1) .Contoh penerapan teknologi padi sawah yang lebih baik
2 ).Penyebaran informasi teknologi pertanian padi sawah meluas
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dan menguntungkan

METODA
1. Lokasi Kegiatan
Penetapan lokasi kegiatan Demonstrasi Teknologi ditetapkan melalui koordinasi dengan
Instansi lingkup Pertanian di Kabupaten
. Lokasi Demonstrasi memiliki beberapa
persyaratan yaitu lokasi kegiatan berada dipinggir jalan umum atau tempat usaha tani
tersebut sering dilewati petani sekitarnya,berada dalam satu hamparan yang cukup luas
2. Materi Demonstrasi
Penentuan materi demonstrasi melibatkan petani , Penyuluh setempat dan instansi terkait di
Kabupaten. Materi Demonstrasi difokuskan pada potensi usaha dominan yang dilakukan oleh
petani dalam desa tersebut melalui identifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi
petani . Hasil identifikasi akan direngking menurut prioritas masalah
3. Paket Teknologi
Penentuan paket teknologi yang akan diterapkan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi
kebutuhan dan masalah yang dihadapi petani dalam penerapaan teknologi pada masingmasing komoditi dominan. Pemilihan paket teknologi yang dianjurkan memiliki beberapa
persyaratan antara lain mudah diterapkan petani, biaya rendah dan ramah lingkungan.
Adapun Kompoponen paket teknologi yang diperkenalkan meliputi:
1. Vairetas : Membramo, IR 64, Cimelati, dan Batang Gadis
2. Umur pindah: Umur pindah tanaman 12 – 15 hari
3. Jarak tanam : 20 x 25 cm
4. Pupuk berimbang:
 urea 200 Kg/ha : ( 2 Kg /are )
 SP36, 100Kg/ Ha : ( 1 Kg / are )
 KCL 50 Kg / Ha : ( 0,5 Kg/are )
Aplikasi waktu pupuk:
 Pemupukan I 5 ( hst )
:seluruh dosis SP36 + KCL + ¼ dosis urea
 Pemupukan II 15 ( hst ) : ¼ dosisis urea
 Pemupukan III 25 ( hst ) : ¼ dosisi urea
 Pemupukan IV : 35 ( hst ) : ¼ dosis uera
4. Petani Kooperator
Petani yang terlibat dalam kegiatan Demonstrasi memiliki beberapa persyaratan antara lain
mampu menerapakan teknologi yang dianjurkan, dapat menjadi contoh penerapan teknoloi
untuk masyarakat sekitarnya,mampu menyebar luaskan hasil demonstrasi kepada petani
sekitarnya , mampu bekerja sama dengan pendamping, mampu menerapkan seluruh
komponen teknologi yang dianjurkan, dan tidak menuntut ganti rugi bila terjadi kegagalan
terutama karena bencana alam dan penyakit
5. Pendampingan penerapan teknologi
Kegiatan pendampingan penerapan teknologi akan melibakan penyuluh pertanian setempat,
Penyuluh BPTP dan staff teknis BPTP, koordinator BPP. Kegiatan pendampingan penerapan
teknologi akan menggunakan berbagai metode Penyuluhan pertanian antara lain pertemuan
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kelompok ,penyebaran media informasi pertanian dalam bentuk Fólder dan liptan, Foto dan
kunjungan ketempat aktifitas petani
6. Koordinasi
Seluruh aktifitas kegiatan demonstrasi diawali dan berakhir dengan koordinasi dengan
semua instansi lingkup pertanian terkait didaerah. Ruang lingkup koordinasi meliputi
penentuan lokasi, materi demonstrasi, paket teknologi yang akan didemonstrasikan,
pembagian peran dan tanggung jawab pelaksana lapangan,dan pemecahan masalah yang
dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DIPEROLEH
1. Karakteristik petani Kooperator
Jumlah petani Kooperator dalam kegiatan Demonstrasi Teknologi Padi sawah sebanyak 4
orang Tingkat pendidikan keempat orang petani kooperator tersebut
rata-rata
berpendidikan SD , dan usaia rata-rata 50 tahun serta memiliki tanggungan keluarga
berkisar antara 4 – 6 orang . Keempat petani kooperator tersebut memiliki lahan sawah
milik sendiri dan rata-rata luas garapan 25 are per orang. Selain lahan sawah petani
kooperator juga memiliki usaha lain seperti beternak babi, tanam ubi-ubian , pisang dan
kopi
2. Lokasi kegiatan
Kegiatan Demonstrasi Teknologi Padi sawah telah dilaksanakan dari bulan Juli
sampai dengan bulan Desember 2008 di Desa Gelong Kecamatan Lelak Kabupaten
Manggarai. Waktu pelaksanaan kegitan mengalami keterlambatan 2 minggu dari waktu
yang telah disepakati bersama antara petani kooperator dengan pihak BPTP NTT,
Keterlambatan lebih disebabkan oleh karena pendropingan benih ke lokasi tidak tepat
waktu. Akibat lebih lanjut dari keterlambatan pendropingan benih tersebut ádalah
berubanya lokasi dan nama petani kooperator yang semula lokasi Demonstrasi berada
dipinggir jalan namun karena terlambat maka pihak calon petani kooperator
mengundurkan diri untuk tidak terlibat dalam kegiatan Demonstrasi. Sebagai akibat dari
itu maka lokasi Demonstrasi sudah tidak lagi memenuhi salah satu peryaratan lokasii
demonstrasi yaitu berada dipinggir jalan umum atau tempat yang sering dilewai petani
sekitarnya.
3. Petani kooperator
Petani kooperator yang lkut serta dalam kegiatan demonstrasi padi sawah dibagi
dua wilayah yaitu wilayah sawah lahan belerang dan non belerang. Nama petani
kooperator dan kelompok tani untuk masing –masing lokasi hádala sebagai berikut:
 Stef Jeharut: Kelompok tani Suka Maju ( Blerang )
 Nikolaus :, kelompok tani Suka maju ( blerang )
 Daniel Jeramat , kelompok tani Bunga mekar ( Non Blerang )
 Bernadus Gaut, kelompok tani Naedese ( Non blerang)
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4. Tingkat penerapan teknologi
Gambaran tingkat penerapan teknologi padi sawah di desa Gelong dapat
digambarkn sebagai berikut :
4.1.Penggunaan Varietas:
Varietas padi yang digunakan umunya varietas padi yang sering disebut Roslin
oleh Petani di Desa Gelong dan Kabupaten Manggarai pada umumnya. Pengenalan
varietas baru seperti Membramo diketahui oleh petani Sejak tahun 2000. Walaupun
sudah diperkenalkan varietas baru pengganti padi jenis Roslin sebutan orang
Mangarai, namun belum mampu menggeser minat padi Roslin bagi seluruh warga
desa di desa Gelong. Keunggulan padi Roslin menurut orang Manggaai adalah rasa
Nasi enak, tahan terhadap seluruh serangan penyakit, dapat tumbuh dan berkembang
mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, produksi cukup tinggi, tahan
terhadap rebah dan tidak mudah rontok. Pengenalan beberapa varietas baru dalam
kegiatan Demonstrasi ini seperti varietas Batang Gadis, Ir 64, Cimelati dan Membramo
adalah suatu upaya untuk memperbaiki varietas padi yang dikembangkan oleh
masyarakat . Penampilan tanaman padi Roslin jika dibanding dengan beberapa
varitas baru yang dikembangkan maka varietas baru jauh lebih unggul dari Roslin,
Padi jenis Roslin jumlah anakan rata-rata 5-7- anakan perrumpun jauh lebih unggul
dari varietas Batang Gadis, Membramo, Cimelati dan Ir 64 rata-rata jumlah anakan
berkisar antara 25 – 50 per rumpun. Penampilan tanaman padi Varietas Batang
gadis, Membramo, IR 64 dan Cimelati pada umur 2 minggu kurang diminati oleh
petani karena kondisi tanaman pada umur tersebut sangat merana, sebaliknya
penampilan tanaman padi jenis Roslin pada umur yang sama cukup baik dan sangat
diminati oleh petani. Namun penampilan selanjutnya apalagi dikuti dengan
pemupukan maka penampilan padi Varietas membramo, Ir 64, Cimelati, dan Batang
gadis jauh lebih baik dari jenis Roslin
4.2.Umur pindah
Rata- rata umur pindah bibit tanaman padi petani Non kooperator sebelum
kegiatan demonstras berlangsung berkisar antara umur 21 – 25 hari. Rata-rata umur
pindah tanaman padi seperti ini lebih banyak dipengaruhi oleh factor kebiasaan dari
orang tua sejak dahulu, belum tahu keuntungan memindahkan bibit padi umur
muda , takut bibit tanaman padi mati, disamping masalah air terutama pada musim
kemarau. Dalam kegiatan Demonstrasi ini telah dianjurkan untuk melakukan
pemindahan bibit tanaman padi pada umur antara 12- 15 hari, Namur dalam
aplikasinya masih ada 2 orang petani kooperator melakukan pemindahan bibit
tanamn padi pada umur 21 – 22 hari hari, dan 2 orang lainya menanam pada umur
18 -19 hari. Keterlambatan pemindahan bibit lebih disesebakan oleh karena petani
maíz
ragu dengan rekomendasi umur pindah bibit 12-15 hari, disamping
keterlambatan pengolahan lahan sebagai akibat managemen pengelolaan air oleh
kelompok belum baik
4.3 Jarak tanam
Rata –rata penanaman padi petani di desa Gelong tidak menggunakan jarak
tanam sebagimana di anjurkan. Jarak tanam padi bervariasi mulai dari jarak 2x 2 cm,
3x 3 cm, 3 x 4cm ,dan tidak mengikuti arah baris. Alasanya adalah karena jenis padi
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yang ditanam tidak dapat menghasilkan anakan padi, kemungkinan bila ada yang
mati, petakan sawah sempit, dan rugi bila ada tanah yang kosong. Pengenalan jarak
tanam 20 x 25 cm dalam kegiatan Demonstrasi pada beberapa petani kooperator
pada awalnya sulit diterima karena belum terbiasa menanam dengan jarak tanam
sebagaimana dianjurkan.Proses merubah perilaku menerima anjuran teknologi
dilakukan melalui beberpa tahapan yaitu sosialisasi, pertemuan kelompok dan
penyebaran media cetak yang berhubngan dengan penerapan teknnologi padi sawah.
Merubah perilaku petani Gelong harus dilakukan dengan berbagai pendekatan
terutama pendekatan kelompok dan pemerintah Desa dan budaya
4.4.Pemupukan
Petani Kooperator maupun non Kooperator di desa Gelong telah menyadari
pentingnya pupuk pada tanaman padi. Padi tanpa pupuk akan mendaptkan produksi
rendah, demikianpun sebaliknya padi akan berproduksi tinggi bila diberi pupuk. Walau
sudah dirasakan pentinya pupuk pada tanaman padi namun ada kecenderungan para
petani di desa Gelong memupuk tanaman padi hanya cukup dengan urea saja . Jenis
pupuk lain seperti SP 36 dan KCL jarang diberikan. Alasan para petani adalah dengan
pemberian urea sudah cukup karena penamilan tanaman hijau, belum mengetahui
manfaat pemberian pupuk SP36 dan KCL, kemapuan membeli rendah dan sering tidak
tersedia di pasar, serta biaya angkut mahal
Dalam kegiatan Demonstrasi diperkenalkan manfaat pemberian pupuk berimbang dan
produksi yang dicapai dari penggunaan pupuk berimbang . Rekomendasi pemupukan
pada kegiatan Demonstrasi padi sawah di desa Gelong menggunakan stándar umum
yaitu urea 200 Kg, Sp 36 100 Kg dan KCL 50 Kg dengan frekwensi pemberian 5 kali
dari kebiasaan petani 2 kali saja. Abjuran pengggunaan pupuk dalam kegiatan ini
ternyata tidak terealisir hal ini disebabkan oleh karena terjadi kelangkaan pupuk di
Nusa tenggra Timar dan Kabupaten Manggarai pada bulan Juli , Agustus dan
September . Karena kelangkaan pupuk dipasaar maka jumlah dan jenis pupuk yang
diguanakan sudah tidak sesuai lagi terutama SP36 dan KCL. Selain jumlah ketepatan
waktu memupuk juga terlambat. Rata- rata padi baru bisa dipupuk pada umur 2 dan
3 minggu. Adapun jenis pupk yang digunakan selama kegiatan Demonstrasi terdiri
dari Urea 200 Kg, Phonka 30 Kg dan KCL 15 Kg dengan obat- obatan terdiri dari
Furadan, foltus 2 botol, Dente 2 botol. Selain dosis dan jenis pupuk tidak sesuai ,
aplikasi waktu pupuk mengalami perubahan yaitu rata-rata 2 kali dari anjran 4 kali
pupuk
4.5. Hasil Ubinan
Produksi yang dicapai dengan menggunakan dosisis pupuk sesuai ketersediannya
dilapangan rata- rata 5,22 ton/ha untuk batang Gadis ,4,6 ton /ha untuk membramo
pada lahan sawah tanpa belerang dari target produksi masing-masing 6 ton / ha.
Sedangkan produksi varietas Ir 64 dan Cimelati pada lahan belerang masing-masing
5,6 ton/ha untuk Cimelati dan 4,9ton/ha untuk IR 64 dari target produksi rata-rata 6
ton / ha. Rendahnya produksi padi yang direkomendasikan lebih disebakan oleh
karena penerapan penggunaan pupuk terutama dari sisi ketepatan waktu belum
tepat. Hal ini sebagai akibat dari sulitnya para petani kooperator maupun non
kooperator mendapatkan pupuk di pasaran. Walau demikian jika dibanding dengan
produksi rata-rata petani non kooperator dengan jenis padi Roslin maka produksi padi
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yang direkomendasikan mendapatkan hasil lebih tinggi dari padi Roslin rata-rata 3
ton/ha. Ini berati bahwa terjadi penambahan peningkatan produksi padi 1,5 kali lipat
dari produksi jenis padi sebelumnya
5. Persepsi petani terhadap paket tekknologi yang dianjurkan
Persepsi awal petani kooperator
 Balai Pengkajian teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur tidak serius melakukan
kegiatan Demosntrasi padi sawah di desa Gelong , karena pendropingan benih
mengalami keterlambatan 2 minggu dari waktu yang disepakati
 Varietas padi jenis membramo, IR 64 Cimelati dan Batang Gadis dapat
meningkatkan hasil dan pendapatan petani kooperator
 Menerima varietas baru yang diperkenalkan , namun kurang respons terhadap
daya tumbuh benih terutam varietas batang Gadis yang daya tumbuhnya hanya 50
% saja
 Meragukan anjuran memindahkan bibit padi pada umur 12 – 15 hari , jarak tanam
20 x 25 cm , karena banyak bagian dari petakan sawah tidak ditanami padi lagi
pula jumlah tanaman akan berkurang, jumlah tanaman perrumpun 1- 3 anakn,
 Kecewa dengan Penampilan tanaman padi pada saaat umur 1 – 2 minggu sestela
tanam Sangat merana
Persepsi petani Kooperator pada pertumbuhan Vegetatip:
 Puas dengan Penampilan tanaman padi semua varietas anjuran terutama setela
diberi pupuk pada umur tanaman 2 minggu
 Tertarik dengan jumlah anakan padi 25 – 50 anakan perrumpun pada umur 2
bulan, j dibanding dengan petani non kooperator berkisar antara 3-6 anakan
perrumpun
 Penampilan tanaman padi merata, jika dibanding dengan petani non kooperator
pertumbuhan padi tidak merata
 Petani non kooperator sekitar lokasi tertarik dengan penampilan tanaman padi
anjuran teutama jarak tanam, jumlah tanaman per rumpun dan jumlah anakan
tanaman melebih dari kebiasaan
 Penampilan Varietas padi yang dianjurkan tahan terhadap kondisi belerang
Persepsi Petani kooperator pada fase pembungaan
 Varietas batang gadis, IR 64, Cimelati sangat tahan pada curah hujan tinggi
namun membramo kurang tahan terhadap curah hujan tinggi terutama pada fase
pembunggaan
 Jumlah anakan produktif rata-rata 20 anakan produktif setiap rumpun, dibanding
padi Roslin rata-rata 5 anakan produktif perumpun
Persepsi petani kooperator terhadap hasil
 Umur waktu panen Varietas anjuran lebih cepat yaitu rata-rata 130 hari
sedangkan jenis padi Roslin berkisar antara 145 – 150 hari
 Hasil ubinan cukup memuaskan untuk semua variets anjuran, jika dibanding
dengan Roslin
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Persepsi petani dari sisi keuntungan dan pendapatan:
 Sisi hasil meningkat 1,5 kali lipat dari hasil rata-rata petani non kooperator
 Pendapatan petani meningkat
Persepsi petani terhadap kemudahan paket teknologi anjuran :
 Anjuran jarak tanam, umur pindah dan frekwensi pemupukan sangat mudah
dilakukan oleh petani, karena luas lahan garapan sempit
 Anjuran teknologi dengan tingkat pendidikan petani kooperator
rata-rata
berpendidikan SD sangat mudah diterapkan
Persepsi petani terhadap perubahan perilaku:
 Mengetahui beberapa jenis varietas padi baru yang cocok untuk dikembangkan
dan tidak mengandalkan satu jenis padi saja
 Merubah cara tanam tidak berbaris, jumlah tanaman perumpun lebih dari 5
perumpun, cara dan dosis pupuk tidak berimbang.
BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
KEDEPAN
5.1.Pencairan dana setiap tahapan kegiatan tepat waktu
5.2.Koordinasi lokasi kegiatan dari aspek penyuluhan

KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN:
1. Kegiatan Demonstrasi teknologi padi sawah di kabupaten manggarai telah dilaksanakan
terhitung bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2008. Lokasi Demnstrasi bertempat
di Desa Gelong Kecamatan Welak, yang dikuti 4 orang petani kooperator dengan luas
lahan masing – masing 25 are
2. Persepsi petani terhadap penampilan tanaman padi terutama jumlah anakan perumpun ,
respons tanaman terhadap pupuk, hasil ubinan per Ha cukup tinggi. Demikian juga
terhadap kemudahan paket teknologi yang dianjurkan tidak terlalu rumit dan dapat
diterapkan pada musim tanam tahun berikutnya
3. Persepsi petani terhadap perubahan perilaku adalah mengetahui berbagai varietas padi
baru, yakin akan pentingnya pupuk berimbang pada tanam padi, yakin dengan pindah
bibit muda, jaraktanam berbaris lebih berhasil daripada cara tanam sebelumnya
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Petani Kooperator: Ditengah Batang gadis. Keunggulan sudah terbukti

Gambar : Kondisi lahan Sawah di Desa Gelong Pada daerah bukit
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Gambar : Padi Roslin

Gambar : Seorang petani Petani non kooperatorSedang menghitung Jumlah anakan
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Gambar : Penampilan Padi Cimelati lahan Belerang
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Gb: Pertumbuhan padi Cimelati di lahan Belerang
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LAPORAN PERKEMBANGAN DEMONSTRASI TEKNOLOGI PADI SAWAH
DI KABUPATEN MANGGARAI
Perkembangan kegiatan Demostrasi Teknologi Padi sawah Desa Gelong kabupaten manggarai
sebagai berikut:
6. Nama petani Koperator:
6.1.Stef Jeharut: Kelompok tani Suka Maju ( Blerang )
6.2.Nikolaus : kelompok tani Suka maju ( blerang )
6.3.Daniel Jeramat, kelompok tani Bunga mekar ( Non Blerang )
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6.4.Bernadus Gaut, kelompok tani Naedese ( Non blerang
7. Paket teknologi:
7.1.Varietas : Membramo, batang Gadis, Cimelati, Ir.64,
7.2. Umur pindah : 12-15 hari
7.3.Jarak tanam : 20 x 25 cm
7.4.Pupuk : berimbang
8. Respons petani sebelumnya:
8.1.Lokasi dan petani yang dipersiapkan sebelumnya mengundurkan diri alasan terlambat
8.2.Belum biasa menggunakan varietas baru
8.3.Tidak berminat karena benih datang terlambat 1 minggu lebih
8.4.Beberapa varietas seperti batang gadis daya tumbuh benih rendah
8.5.Kuatir terhadap Anjuran jarak tanam 20 x 25 cm,
8.6.Meragukan penampilan tanaman padi umur 1 – 2 minggu yang sangat merana
8.7.Pupuk tidak tepat waktu karena terlambat droping pupuk dan tidak tersedia dipasar
8.8.Anjuran tanam 1- 2 anakan perrumpun
9. Respons petani Penampilan tanaman padi saat ini :
9.1.Penampilan tanaman padi sampai dengan umur 2 minggu kurang baik
9.2.Setelah memasuki umur 3 minggu penampilan tanamn padi sangat berbeda dari
sebelumnya , karena sudah diikuti dengan pupuk seperti urea dan beberapa sat
perangsang tumbuh tanaman
9.3.Menghitung jumlah anakan setiap minggu dilakukan oleh petani kooperator dan
petani sekitarnya
9.4.Jumlah anakan perumpun berkisar dari 20 sampai 35 untuk semua varietas yaitu
varietas Cimelati, Batang gadis, Membramo.
9.5.Varietas IR 64 penampilan tanamannya kurang baik, sebagai akibat dari kekurangan
air, dan terlambat menyiang
9.6.Sisi penampilan tanaman dari jumlah anakan dan jarak tanam sudah mulai diminati
oleh petani kooperator dan petani non kooperator sekitar Lokasi
9.7.Jumlah anakan berkisar dari 20 sampai 35 anakan perrumpun,
9.8. Kondisi tanaman saat ini: mendekati fase bunting dan perkiraan panen akhir
Nopember 2008
9.9.Penampilan tanaman padi dari sisi jumlah anakan saat ini menjadi media belajar bagi
petani non kooperator desa Gelong
10.Masalah yang akan dihadapi:
10.1.Fase berbunga pada saat curah hujan tinggi
10.2.Walang sangit dan hama tikus
10.3.Panen pada saat curah hujan tinggi
11.Permintaan petani non kooperator:
11.1.Dalam pertemuan kelompok diusulkan beberapa hal yaitu pendampingan lanjutan
teknologi padi sawah, teknologi penggemukan babi dan teknologi jagung pada lahan
sawah
11.2.Beternak babi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rumah
tangga tani, buth teknologi penggemukan
12.Permintaan Kepala KIPP :
Sinkronisasi kegiatan menjelang panen dengan kegiatan KIPP Kabupaten Manggarai yaitu
Temu Aplikasi Paket teknologi Pertanian yang direncanakan pada akhir bulan Nopemebr
2008
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Yang bertugas
Ir. Andreas Ila :.............
Drs. Yohanes Bosco:........
LAPORAN PERKEMBANGAN DEMONSTRASI TEKNOLOGI PADI SAWAH DI KABUPATEN
MANGGARAI
Perkembangan kegiatan Demostrasi Teknologi Padi sawah Desa Gelong kabupaten manggarai
sebagai berikut:
a. Proses pelaksanaan:
1. Pemilihan lokasi Demonstrasi ditentukan bersama dengan Tim Feati kabupaten dan
disepakati lokasi FEAT I adalah desa gelong
2. Penetapan lokasi Demonstrasi: Lokasi demonstrasi ditetapkan dengan Kriteria pinggir
jalan umum atau tempat yang sering dilewati anggota kelompok tani, sehingga dari
kriteria tersebut dipilih lokasi pada pinggor jalan umum dan strategis sebagai lokasi
demonstrasi
3. Nama petani Koperator:
a. Stef Jeharut: Kelompok tani Suka Maju ( Blerang )
b. Nikolaus :, kelompok tani Suka maju ( blerang )
c. Daniel Jeramat , kelompok tani Bunga mekar ( Non Blerang )
d. Bernadus Gaut, kelompok tani Naedese ( Non blerang)
4. Paket teknologi:
a. Varietas : Membramo, batang Gadis, Cimelati, Ir.64,
b. Umur pindah : 12-15 hari
c. Jarak tanam : 20 x 25 cm
d. Pupuk : berimbang
b. Hasil yang dicapai
1. Respons petani sebelumnya:
a. Lokasi dan petani yang dipersiapkan sebelumnya mengundurkan diri alasan
terlambat
b. Belum biasa menggunakan varietas baru
c. Tidak berminat karena benih datang terlambat 1 minggu lebih
d. Beberapa varietas seperti batang gadis daya tumbuh benih rendah
e. Kuatir terhadap Anjuran jarak tanam 20 x 25 cm,
f. Meragukan penampilan tanaman padi umur 1 – 2 minggu yang sangat merana
g. Pupuk tidak tepat waktu karena terlambat droping pupuk dan tidak tersedia
dipasar
h. Anjuran tanam 1- 2 anakan perrumpun
2. Respons petani Penampilan tanaman padi saat ini :
a. Penampilan tanaman padi sampai dengan umur 2 minggu kurang baik
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b. Setelah memasuki umur 3 minggu penampilan tanamn padi sangat berbeda dari
sebelumnya , karena sudah diikuti dengan pupuk seperti urea dan beberapa sat
perangsang tumbuh tanaman
c. Menghitung jumlah anakan setiap minggu dilakukan oleh petani kooperator dan
petani sekitarnya
d. Jumlah anakan perumpun berkisar dari 20 sampai 35 untuk semua varietas yaitu
varietas Cimelati, Batang gadis, Membramo.
e. Varietas IR 64 penampilan tanamannya kurang baik, sebagai akibat dari
kekurangan air, dan terlambat menyiang
f. Sisi penampilan tanaman dari jumlah anakan dan jarak tanam sudah mulai
diminati oleh petani kooperator dan petani non kooperator sekitar Lokasi
g. Jumlah anakan berkisar dari 20 sampai 35 anakan perrumpun,
h. Kondisi tanaman saat ini: mendekati fase bunting dan perkiraan panen akhir
Nopember 2008
i. Penampilan tanaman padi dari sisi jumlah anakan saat ini menjadi media belajar
bagi petani non kooperator desa Gelong
c. Maxalah yang dihadapi:
 Drop benih terlamabat, akibatnya terjadi perubahan lokasi dan petni kooperator yang
letaknya tidak lagisesuai kriteri semula
 Kelangkaan pupuk dipasar seperti urea, SP36 dan KCL,. Alternatif menggunakan
beberapa jenis pupuk sesuai yang tersedia dipasar seperti ZA, Ponskha, pupuk cair
 Fase berbunga pada saat curah hujan tinggi
 Walang sangit dan hama tikus
 Panen pada saat curah hujan tinggi
d.Rencana tindak lanjut:
 Pengambilan ubinan pada saat panen sekitar akhir nopember
 Hari lapng petani menjelang panen
 Perbaikan sistim pemeliharaan ternak babi memlaui contoh kandang dan pemebrian
starbio
 Permintaan petani non kooperator:

e.Rencana kegiatan bulan berikutnya:
 Pengambilan ubinan akhir Nopemeber: Tim Teknis , Penyuluh BPTP dan Penyuluh
Kabupaten
 Pengadaan dan pengiriman Starbio sebanyak 24 Kg : Awal Nopember
Penanggung jawab
Ir. Andreas Ila :
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