LAPORAN KEGIATAN PELATIHAN BUDIDAYA SAYUR-SAYURAN
KELOPOK TANI LILI BONA, DESA NEFOKO, KECAMATAN MOLLO UTARA,
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
“Pelatihan Budi daya Sayur-sayuran ” di desa Nefokoko, Kecamatan Mollo Utara,
Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu pilot program pengembangan
agribisnis yang diselenggarakan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Agribisnis Perdesaan (PNPM-AP). Pelatihan tersebut telah dirancang secara partisipatif
oleh kelompok Tani ”Lilin Bona” sebagai upaya pengembangan usaha sayur-sayuran di
Desa Nefokoko
Agribisnis adalah kegiatan usaha menanam atau memelihara ternak

yang

dilakukan petani baik dalam bentuk kelompok atau perorangan untuk mengahsilkan
produksi tanaman atau ternak (buah, biomas, umbi, ekor dan lainnya) yang dipasarkan
dan menguntungkan petani atau kelompok usahatani.
Budidaya sayur-sayuran merupakan salah satu

peluang bisnis bagi petani

sesuai potensi dan sumberdaya yang tersedia, karena komoditi sayur-sayuran dapat
diusahakan dan dilakukan oleh sebagian besar
konsumsi keluarga maupun

rumah tangga petani baik untuk

untuk dijual sebagai sumber uang tunai.

Kondisi riil di

Kecamatan Mollo Utara menunjukkan bahwa lingkungan alam dengan geografisnya
berbukit, dengan cuaca dan potensi lahan yang cukup mendukung bagi pengembangan
usaha tani sayur – sayuran.
Praktek budidaya sayur – sayuran di Desa Nefokoko, Kecamatan Mollo Utara
dilakukan bertujuan

untuk konsumtif dan masih sangat sedikit yang berorientasi ke

arah bisnis. Hal ini sebagai akibat karena, minimnya pengetahuan dan keterbatasan
dalam hal penguasaan teknologi, mengakibatkan kurang berdayanya masyarakat tani
dalam mengusahakan dan mengembangkan tanaman sayur -sayuran.

Teknologi

pertanian belum mengalami perubahan yang berarti, dimana petani masih tetap dengan
teknologi ladang berpindah yang bersifat eksploitatif. Akibatnya, lahan pertanian sakit
dan semakin miskin hara dan produktivitasnya semakin rendah.

Penyebab

belum optimalnya peningkatan pendapatan petani, di antaranya

adalah, pengelolaan tanaman sayuran yang masih tradisional, dimana belum
menggunakan bibit unggul, kurangnya

perlakukan pemupukan serta pengendalian

hama dan penyakit, sehingga produksi yang diharapkan tidak mencapai maksimal,
bahkan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi keluarga sendiri.
Disamping faktor pengelolaan, faktor lain yang menyebabkan produksi sayursayuran rendah adalah tingkat kesuburan tanah. Rata – rata petani selama ini belum
mampu memberi perlakuan yang optimal, sehingga produktivitas tanaman sayuran juga
belum optimal. Selain itu, pada musim tertentu, harga penjualan menjadi sangat
merosot karena volume produksi melimpah, hingga menyebabkan petani sendiri tidak
berdaya dalam hal pemasaran.
Program PNPM-AP tidak hanya meningkatkan pengetahuan petani dalam praktek
usahatani sayur-sayuran, tetapi juga memfasilitasi petani dalam penguatan usaha
kelompok dan pemasaran. Diharapkan melalui program ini: a) petani dapat
mempraktekkan budidaya sayur-sayuran dengan baik dan benar mulai dari pengolahan
tanah, pembibitan sampai pasca panen; b) petani dapat mempraktekkan pembuatan
pupuk organik dan biopesitisida; c) dalam jangka panjang, diharapkan terjadi
peningkatan pendapatan petani dari usaha sayur-sayuran yang mempunyai peluang
pasar dan

yang diusahakan; d) petani dapat mempersiapkan instrumentasi yang

dibutuhkan dalam mengakses pasar dan alternative sumber permodalan; serta d) petani
dapat melakukan penataan kelembagaan kelompok tani budi daya sayur-sayuran yang
berorientasi pada pasar dan menguntung petani.

1.2. Tujuan
Adapun tujuan dari Pelatihan ini adalah :
1. Peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang Manajemen
Kelompok Tani
2. Peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok tani tentang
Budidaya sayur – sayuran (Teknik Produksi, pengeloaan hasil dan Pemasaran)
3. Peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknik

pembuatan

pupuk organik
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4. Peserta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknik pembuatan dan
pemanfaatan biopestisida dan pemanfaatannya pada tanaman sayur-sayuran
5. Peserta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembuatan Demplot sayursayuran

II. METODA PELATIHAN
2.1. Waktu dan Lokasi Pelatihan
Pelatihan Budidaya sayur – sayuran telah

dilakukan di Desa Nefokoko,

Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah berlangsung dari
tanggal 5 – 8 Februari 2009.
2.2. Peserta Pelatihan dan pelatih
Peserta

Pelatihan Budidaya

sayur – sayuran berjumlah 22 oarang dan

semuanya wanita tani yang tergolong dalam

kelompok tani “Lilin Bona”

Nefokoko, Kecamatan Mollo Utara – TTS,

sedangkan

Desa

Fasilitator/pelatih serta

pendamping teknis pelatihan dan demplot kegiatan ini adalah tenaga ahli pelatihan di
bidang hortikultura/sayur - sayuran dari BDSP pemenang yaitu dari Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Timur.
2. 3. Materi Pelatihan
Penggadaan materi pelatihan yang telah dipersiapkan oleh BDSP dan bahan
yang

dibutuhkan

selama

pelatihan

sampai

pada

kegiatan

demoplot

menjadi

tanggungjawab TPK bersama petani peserta pelatihan Budidaya Sayur – Sayuran.
2. 4. Metoda Pelatihan
Metode pelatihan yang digunakan adalah metode yang menggunakan prinsip
Pembelajaran Orang Dewasa (POD), dilakukan secara partisipatif dengan metodemetode ceramah (30 %), diskusi kelompok dan

praktek sesuai dengan bahan dan

materi yang tersedia di lokasi pelatihan.

5. Kurikulum
Pelatihan menggunakan metoda ceramah (penyampaian materi/modul di kelas),
praktek dan diskusi secara partisipatif.

Praktek terdiri atas dua jenis yakni

melaksanakan praktek yang disiapkan pada setiap modul (implementasi teori) dan
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mempersiapkan lokasi demoplot. Tim BDSP membuka tidak membatasi diri dalam
memberikan pengetahuan sehingga bersedia berdiskusi dengan petani selama berada di
desa.
Materi untuk berlatih (modul) disesuaikan dengan tujuan pelatihan, yakni: (1)
Manajemen Kelompok, (2) Budidaya Sayur – sayuran, (3) Pembuatan dan pemanfaatan
pupuk organik, (4) Pembuatan pestisida nabati atau bio pestisida, (5) Analisis usaha
sayur-sayuran, dan (6) Membuat Rencana Kerja Tindak lanjut (RKTL):
Tabel 1. Matriks Kurikulum Pelatihan
No

Pokok
Bahasan

1

Pendahuluan

A.

Manajemen
Kelompok Tani

Sub Pokok
Bahasan
•
• Perkenalan
antara peserta,
BDSP, fasilitator
dan panitia
pelatihan Sayursayuran

•
• Membangun suasana
kebersamaan dan saling
mengenal

• Permberdayaan
Kelompok tani
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Budidaya
sayuran
Teknik dasar
budidaya
sayuran

Metoda

Pelatih

Tatap muka
dan diolog

Team

• Peserta mengetahui
pentingnya pembentukan
kelompok yang mandiri
dan tugas Ketua kelompk
• Peserta memahami
potensi desa dan teknik
membuat RUA

Ceramah dan
Diskusi

Hendrik M
dan I. K.
Lidjang

Ceramah,
Diskusi dan
praktek

Hendrik M.

• Rencana Usaha
Kelompok (RUK)

• Peserta memahami
bagaimana membuat RUK
untuk usahatani dan non
usahatani kelompok

Ceramah,
Diskusi dan
praktek

Hendrik M.

• Pengolahan tanah

• Peserta mengetahui
bagaimana teknik
pengolahan tanah yang
sesuai dengan jenis
tanaman sayur-sayuran.
• Peserta mengenali bibit
yang baik dan bermutu
mendukung produksi
• Peserta dapat memahami
pentingnya ketepatan
waktu tanam
• Peserta dapat memahami
pentingnya pemupukan
dan dosis yang dianjurkan

Ceramah,
diskusi, dan
praktek

Hendrik M. I
K. Lidjang, Y.
Bombodan
Dedy Gaus

• Potensi desa dan
Rencana Usaha
anggota (RUA)

B

Tujuan

• Persiapan benih
sayur-sayuran
• Penanaman
• Teknik
Pemupukan

• Teknik

• Peserta mengenal hama
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pengendalian
hama penyakit
sayur-sayuran

• Panen
• Analisa usaha
sayur-sayuran
3

Membangun
demoplot

• Praktek teknik
budidaya

C

Pembuatan
pupuk organik
Pengenalan
pupuk organik

• Manfaat pupuk
organik
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5

Pembuatan dan
teknik aplikasi
pupuk organik

D

Pembuatan
biopestisida
Pengenalan
biopestisida
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7

Pembuatan dan
teknik aplikasi
biopestisida

D

Rencana kerja
tindak lanjut
(RKTL)

2.6.

• Manfaat
biopestisida
• Identifikasi
tumbuhan lokal
yang berpotensi
sebagai
biopestisida

penyakit penting pada
tanaman jeruk & teknik
dasar pengendalian
• Peserta memahami teknik
dan waktu panen yang
tepat
• Peserta mengetahui teknik
perhitungan uasatani
sayur-sayuran
• Petani dapat
melaksanakan teknik
budidaya sayur-sayuran
secara baik dan benar

• Peserta mampu
memahami manfaat,
kelebihan dan kekurangan
pupuk organik
• Peserta dapat terampil
membuat pupuk organik
dari bahan-bahan lokal
dan bio-urine

• Peserta memahami
keuntungan dan kerugian
penggunaan pestisida
nabati
• Peserta mengenali jenisjenis tumbuhan lokal yang
berpotensi sebagai
biopestisida
• Peserta dapat membuat
biopestisida sendiri dan
dapat mengaplikasikan
nya
• Peserta dapat
merumuskan RKTL

Diskusi,
praktek

Hendrik M
dan Dedy
Gaus

Ceramah,
diskusi

Hendrik M
dan I. K.
Lidjang

Praktek,
diskusi

Hendrik M
dan D. Gaus

Ceramah,
diskusi

I. K. Lidjang,
Hendrik M
dan D. Gaus

Praktek,
diskusi

I. K. Lidjang,
Hendrik M
dan D. Gaus

Diskusi,
praktek

Team

Jadwal dan Pelaksanan kegiatan
Adapun kegiatan yang dilakukan selama pelatihan diuraikan sebagai berikut:

Rabu, 4 Pebruari 2009.
•

Tim BDSP tiba

di

lokasi pelatihan Desa Nefokoko, Kwcamatan Mollo Urata,

Kabupaten Timor Tengah selatan.
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•

TPK mengumpulkan beberapa peserta, BDSP, parata desa Nefokoko untuk
membahas persiapan dan pelaksanaan pelatiohan budidaya sayur-sayuran

Kamis, 5 Pebruari 2009
•

Peserta pelatihan sebanyak 22 orang bersama aparat desa, anggota TPK dan kader
melakukan perkenalan dengan BDSP sambil menunggu Ketua Tim Pengelola
Kegiatan (TPK) dan Fasilitaor Kecamatan (FK) untuk membuka pelatihan budi daya
sayur-sayuran

•

Karena Ketua TPK dan FK sampai dengan acara makan siang belum berada di
tempat pelatihan, maka peserta bersama BDSP dan Aparat Desa setempat meninjau
lokasi rencana domoplot yang berlokasi di Dusun I, Desa Nefokoko dengan jarak
lebih kurang 2 km dari kantor Desa Nefokoko

Jumat, 6 Pebruari 2009
•

Acara pembukaan bertempat di gedung Kantor Desa Nefokoko. Acara pembukaan
diikuti seluruh peserta, Aparat Desa Nefokoko, kader desa, dan FK kecamatan Molo
Utara. Kegiatan pelatihan dibuka oleh Kepala Desa Nefokoko dan dilanjutkan arahan
dari FK (Bapak D. Oematan).

•

•

Materi Pelatihan: Manajemen kelompok
-

Ceramah dan diskusi tentang pengertian kelompok tani

-

Ceramah dan diskusi manfaat berkelompok

-

Ceramah dan diskusi Struktur organisasi kelompok tani

-

Ceramah dan diskusi Tugas Ketua kelompok tani

-

Ceramah dan diskusi mendalami potensi desa usahatani dan non usahatani

-

Ceramah, diskusi dan Praktek membuat Rencana Usaha Anggota (RUA)

-

Ceramah, diskusi dan praktek teknik pembuatan Rencana Usaha Kelompok (RUK)

Materi Pelatihan: Budidaya sayur –sayuran
-

Ceramah dan diskusi tentang pengolahan tanah

-

Ceramah dan diskusi Persiapan benih bermutu baik

-

Ceramah dan diskusi Penanaman

-

Ceramah dan diskusi pemupukan

-

Ceramah dan diskusi Pengendalian hama dan penyakit
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•

Ceramah dan diskusi teknik dan waktu panen yang tepat

Materi Pelatihan : Pembuatan Bio-pestisida
-

Ceramah dan diskusi pengertian bio-pestisida

-

Ceramah dan diskusi sumber Bio-pestisida dari bahan lokal

-

Ceramah dan diskusi manfaat bio-pestisida pada hama dan penyakit

Sabtu, 6 Pebruari 2009
•

•

•

Materi Pelatihan: Pembuatan pupuk organik
-

Ceramah dan diskusi pemanfaatan pupuk organik

-

Cerama dan diskusi bahan-bahan pupuk organik

-

Praktek cara membuat pupuk organik

Materi Pelatihan: Pembuatan bio pestisida
-

Penjelasan dan praktek pembuatan bio-pestisida

-

Praktek cara membuat bio pestisida dari beberapa bahan lokal

Materi Pelatihan: Budidaya sayur –sayuran
-

Penjelasan dan praktek pengolahan tanah untuk demoplot

Minggu, 7 Pebruari 2009


Materi Pelatihan : Budidaya sayur-sayuran
-

Ceramah, diskusi dan praktek Analisis Ekonomi (perhitungan) usahatani sayursayuran

•

Penyusunan alokasi waktu dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) kelompo

•

Evaluasi peserta terhadap materi dan pelaksanaan pelatihan
1. Apa yang dimaksud Agribinis?
2. Apa yang disebut kelompok tani dan apa tugas Ketua Kelompok?
3. Bagaimana cara budidaya sayur-sayuran yang benar?
4. Bahan-bahan

apa saja yang tersedia di Nefokoko sebagai baban untuk

membuat Biio-pestisida?
5.

Bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat pupuk organik

7

•

Penutupan
-

Acara penutupan kembali dilakukan di kantor desa Nefokoko oleh kepala desa
Nefokoko. Dalam Arahannya pelatihan ini merupakan tahap awal yang mana
anggota kelompok harus berusahatani lebih baik dan mentaati RTL yang telah
dibuat.

III.
3.1

HASIL PELATIHAN

Partisipasi Peserta dan Pemahaman Materi Pelatihan

Peserta cukup aktif dalam kegiatan diskusi dan praktek yang dilakukan dan
seluruh peserta mengikuti jalannya pelatihan dari awal hingga berakhirnya
kegiatan walaupun pada hari minggu

3.2

Permasalahan/Kendala yang dihadapi
Selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan, Tim BDSP mengalami

beberapa kendala/masalah, antara lain :
•

Masih

ada

peserta

yang

belum

dapat

membaca

dan

menulis,

sehingga

mempengaruhi proses belajar mengajar terutama kegiatan dalam kelas
•

Kebiasaan petani yang kurang tepat waktu kegiatan, dimana kesepakatan kegiatan
harian dimulai jam 08.00 wita bergeser ke jam 09.00 wita. Hal ini mempengaruhi
jadwal harian.

•

Pemilihan lokasi Demplot kelompok yang disiapkan letaknya jauh dari jalan sehingga
kurang

representatif untuk tujuan penyuluhan/promosi (show window) dan

monitoring dan evaluasi.
•

Pemeliharaan sapi dalam kandang oleh petani yang kurang, menyebabkan
kurangnya penyediaan pupuk kandang sebagai bahan campuran tanah penutup
tanaman dan sebagai bahan campuran pembuatan pupuk organik.

3.3

RKTL
Hasil kesepakatan kelompok dalam kegiatan pelatihan PNPM-AP petani sayur-

sayuran kelompok tani Lilin Bona adalah dibuatnya rencana kerja tindak lanjut (RKTL)
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kelompok. Lahan yang disiapkan seluas 16 are, yang akan ditanami sayur kangkung
darat, Kubis/kol dan buncis

monokultur. Kondisi lahan saat ini sudah dibersihkan dan

setengah bahagian belum terolah karena keterbatasan waktu saat pelatihan.

Tabel 2. RKTL kelompok Tani “Lilin Bona”
No.

Kegiatan

1
2
3
4
5
6
7

Lanjutan pengolahan tanah
Persemaian Kubis
Tanam Kangkung dan Buncis
Tanam Kubis
Pemupukan I
Pemupukan II
BDSP berkunjung ke Demoplot

Tanggal
Kegiatan
13 Februari 2009
16 Februari 2009
Disesuaikan
Disesuaikan
Disesuaikan
Disesuaikan
Di atas 20 Maret

Keterangan

Rencana usaha sayur-sayuran berdasarkan Prioritas pada lahan yang ipersiapkan
untuk usaha sayur sayuran:
1. Kubis/koll
2. Cabe Rawit
3. Kacang panjang
4. kangkung
5. Bawang merah
6. Kacang merah
7. Bawang putih
8. Buncis
9. Petsai (knsumsi
10. Sawi (komsumsi)
Diharapkan TPK dapat mempersiapkan bibit sayur-sayuran lebih cepat untuk dapat
ditanam pada lokasi demoplot.

3.4

Hasil Pelatihan

a. Peningkatan pengetahuan
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengetahuan petani tentang usahatani
sayur-sayuran sangat

minim,

namun hasil

evaluasi

menunjukkan bahwa

pengetahuan petani telah meningkat. Hal ini memberi petunjuk bahwa keseriusan
peserta mengikuti pelatihan cukup tinggi, dan materi yang disampaikan mudah
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dipahami. Meskipun demikian dampak peningkatan pengetahuan terhadap perbaikan
praktek budidaya jeruk masih perlu dipantau pada waktu mendatang.
b. Prospek ke depan
Prospek peningkatan produksi sayur-sayuran sangat terbuka. Hal ini ditandai
dari. (a) Tanaman sayur-sayuran telah lama dikembangkan petani di desa namun
masih pada skala rumah tangga, (b) Peserta pelatihan berniat mengusahakan sayursayuran dalam skala yang lebih luas yang akan ditanam pada lahan sawah setelah
panen padi pada bulan Mei 2009,

dan

(c) Potensi air pada musim kemarau

berpeluang untuk pengembangan usaha sayur-sayuran dalam skala luas Hal ini
memberi petunjuk bahwa potensi agribisnis sayur-sayuran

dapat berkembang

apabila teknologi budidaya diterapkan oleh petani.

IV. PENUTUP
4.1

Kesimpulan
a. Pemahaman tentang pentingnya berkelompok dan manfaat yang diperoleh
apabila petani berkelompok cukup baik

sehingga ke depan apabila petani

tergabung dalam kelompok tani akan menjadi unit agribisnis sayur-sayuran
dalam skala besar, Hal ini terlihat bahwa peserta dapat merencanakan usaha
agribisnis sayuran yang terencana yang tertuang dalam RUA dan RUK.
b. Pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya sayur-sayuran di desa
Nefokoko telah meningkat sehingga dapat mendorong petani untuk memperbaiki
praktek berusahatani sayuran.
c. Peserta pelatihan semakin sadar bahwa usahatani sayur sangat menguntungkan
apabila usaha sayuran dikelola dengan baik;
d. Tenik pembuatan pupuk organik dan Bio-pestisida merupakan hal baru bagi
petani desa Nefokok. Keduanya merupakan pendorong usahatani sayuran secara
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
e. Peserta pelatihan dapat menyusun RKTL sebagai agenda kerja kelompok tani
untuk lahan demoplot.
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4.2

Saran
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan melalui pelatihan

perlu diikuti dengan pendampingan secara rutin agar sasaran pelatihan untuk
pengembangan agribisnis sayuran dapat tercapai dan disertai peminjaman modal usaha
dari UPK

PNPM_AP Kecamatan Mollo Utara atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah

setempat.
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FOTO KEGIATAN PELATIHAN TEKNIK BUDIDAYA SAYUR-SAYURAN
DI NEFOKOKO
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