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I.

PENDAHULUAN

Teknologi hasil penelitian telah banyak dihasilkan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian namun sampai kini masih belum semuanya diadopsi petani dan
bahkan proses transfer teknologi berjalan sangat lamban. Diperlukan minimal 10 tahun
setelah penelitian dibuat hingga hasilnya bisa benar-benar diadopsi petani (Suryana,
2006).
Dalam rangka mempercepat penyebaran teknologi pertanian hasil penelitian inilah
maka Badan Litbang Pertanian sejak tahun 2005 melaksanakan program Rintisan
Akselerasi dan Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan daya saing produk pertanian
Indonesia dan mewujudkan pertanian industrial di pedesaan yang berkelanjutan.
Pada tahun 2007, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa
Tenggara Timur merupakan salah satu kabupaten yang dipilih untuk melaksanakan
Program Prima Tani yang berbasis pada komoditas Jeruk Keprok SoE (JKS). Komoditas
JKS ini merupakan komoditi lokal bernilai ekonomis dan mempunyai nilai komersial yang
sangat tinggi. Jeruk Keprok SoE (JKS) tidak hanya merupakan salah satu komoditas
unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tetapi juga merupakan varietas jeruk
unggulan nasional. Kualitas buah JKS dinilai lebih unggul dibandingkan dengan jeruk
keprok lainnya di Indonesia.
Desa Tobu, yang pada tahun 2007 masih dalam wilayah Kecamatan Mollo Utara,
Kabupaten TTS, pada tahun 2008 masuk dalam wilayah Kecamatan Tobu sebagai
kecamatan pemekaran. Desa Tobu dicirikan sebagai kawasan dengan agroekosistem
lahan kering dataran tinggi iklim kering (LKDTIK). Lahan pertanian didominasi dengan
lahan bergelombang sampai berbukit-bukit, curah hujan cukup panjang dibanding daerah
lain dengan jumlah hari hujan 171 hari dan jumlah hari hujan antara 3-26 hari per bulan
(Puslittanak, 2007), sedangkan ketersediaan air tanah tidak ada, sehingga penggunaan
lahan pertanian masih terdapat pola ladang berpindah dan sebagian sudah menetap
dekat pemukiman. Komoditas utama yang diusahakan adalah jagung (bahan makan),
jeruk keprok, sayuran dan ternak sapi sebagai tabungan hidup.
Jagung merupakan komoditas pangan yang merupakan bahan makanan utama
bagi penduduk dan jagung untuk kecukupan pangan sepanjang tahun (food security)
bagi masyarakat. Jagung ditanam ketika musim hujan pada lahan menetap dan lahan
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berpindah, teknologi yang diterapkan masih teknologi eksisting dan hasil yang diperoleh
sangat rendah (0,5 t/ha).
Ternak sapi khususnya sapi Bali sudah merupakan bagian budaya masyarakat
Timor Barat karena merupakan komoditas andalan yang cepat menghasilkan uang cukup
banyak kapan saja diperlukan dan pada saat-saat petani sangat membutuhkan, sehingga
petani biasa memelihara 2-3 tahun sampai ketika jual. Di Tobu sapi Bali cukup banyak
walau tidak semua petani memiliki sapi, pemeliharaannya masih sistem ikat pindah di
mana saja sehingga proses penambahan berat badan ideal memerlukan waktu cukup
lama yang berpengaruh pada harga jual sapi.
Jeruk Keprok SoE (JKS) telah dibudidayakan sejak lama oleh para pendahulu,
sehingga telah memiliki daya adaptasi yang kuat dengan lingkungan bahkan dengan
kondisi sosial masyarakat di daerah tersebut namun sudah banyak yang punah karena
kurang intensifnya petani dalam pemeliharaan dan penerapan teknologi sehingga
produksi yang dihasilkan tidak maksimal. Padahal JKS ini merupakan komoditas unggulan
spesifik lokasi, keunggulan yang dimiliki komoditas ini tidak dimiliki oleh jeruk keprok
yang sama di

daerah lain di Indonesia, maka

dapat dikatakan sebagai komoditas

unggulan spesifik daerah.
Masuknya Program Prima Tani di Desa Tobu diharapkan sebagai wahana dalam
mengangkat perekonomian desa yang dalam perencanaan Pemda untuk dijadikan salah
satu sentra produksi JKS. Pelaksanaan program Prima Tani di Desa Tobu berdasar pada
hasil PRA dan rancang bangun laboratorium agribisnis.
II.
II.1.

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup
Ruang lingkup program Prima Tani di Desa Tobu, Kecamatan Mollo Utara,

Kabupaten TTS tahun 2008 meliputi :

Aspek teknis :
-

Budidaya jeruk keprok SoE

-

Budidaya jagung (perbenihan dan pengembangan)

-

Budidaya sayuran

-

Penggemukan sapi dan pengandangan sapi betina

-

Pengembangan pakan ternak legume

Aspek kelembagaan :
-

Pemberdayaan kelompok tani dewasa dan kelompok wanita tani,
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-

Pemberdayaan gabungan kelompok tani (gapoktan).

-

Pemberdayaan klinik agribisnis.

-

Menumbuhkan hubungan kemitraan dengan pemerintah, swasta.

Aspek diseminasi
-

Memotivasi petani melalui kombinasi metode penyuluhan dalam rangka
mempercepat adopsi teknologi

II.2.

Menggerakkan petani melalui pendekatan partisipatif
Tujuan
Tujuan program Prima Tani adalah mempercepat proses diseminasi dan adopsi

teknologi inovatif dari Badan Litbang Pertanian serta untuk memperoleh umpan balik
mengenai karakteristik teknologi tepat guna spesifik pengguna dan lokasi.
II.3.

Keluaran
Keluaran dari program Prima Tani tahun terakhir adalah

terbentuknya unit

Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) dan Sistem Usahatani Intensifikasi dan Diversifikasi
(SUID), yang merupakan representasi industri pertanian dan usahatani berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi di suatu kawasan pengembangan.
Keluaran tahun 2008 adalah sebagai berikut :
•

Teknologi konservasi lahan dilaksanakan petani dan terbangunnya irigasi sederhana
khususnya untuk tanaman jeruk,

•

Petani mampu merawat tanaman JKS sesuai SPO dan kecukupan pangan melalui
tanaman sela.

•

Petani mengusahakan tanaman pakan di kebun dan bersedia memelihara ternak
peliharaan secara kelompok (komunal).

•

Petani mampu mengolah hasil-hasil pertanian menjadi produk olahan siap saji dan
produk olahan bahan baku,

•

Pengetahuan dan ketrampilan petani meningkat dalam melaksanakan usahataninya.

•

Lembaga-lembaga pendukung Primatani teridentifikasi.

•

Terbentuknya Klinik pertanian dan organisasinya yang dikelola petani.
III.

TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman pangan dan peternakan saling berhubungan erat dalam sistem usahatani
yang berada di Indonesia khususnya di pulau Timor (Bamualim, 1995). Hal ini
menunjukkan ada keterkaitan yang saling menunjang antara peternakan khususnya sapi
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dan tanaman pangan. Sapi memberikan kontribusi pupuk kandang/kompos kepada
kesuburuan tanah untuk meningkatkan produksi tanaman pangan yang akhirnya
meningkatkan pendapatan petani.
Penelitian Wirdahayati et al (1999) menghasilkan bahwa rata-rata produksi pupuk
kandang selama 4 bulan penggemukan, seekor sapi Bali dapat menghasilkan pupuk
kandang sebanyak 600 kg/ekor. Seekor sapi dewasa rata-rata dapat menghasilkan
kotoran basah 4-5 ton/ekor/ tahun yang dapat diolah menjadi 2 ton kompos. Hasil
penelitian Puslitbang Peternakan (2000), menunjukkan bahwa pemberian kompos
sebanyak 1,5-2 to/ha pada sawah ternyata dapat memberi dampak positif terhadap hasil
panen.
Hasil penelitian Suek, et al (1996) yang melaporkan bahwa rata-rata produksi JKS
hanya mencapai sekitar 26 – 36 kg per pohon, sementara Tohir (1988) mengatakan
bahwa potensial produksi JKS mencapai 57 – 67 kg/pohon. Ini berarti produksi jeruk
keprok SoE masih rendah yang disebabkan kurang optimalnya pemeliharaan tanaman
jeruk utamanya pemberian pupuk organik maupun anorganik.
Pelaksanaan Prima Tani di Desa Tobu dilakukan dengan integrasi ternak sapi dan
jeruk keprok SoE. Diharapkan adanya kotoran sapi sebagai pupuk kandang/kompos dapat
meningkatkan kesuburan tanah sehingga memberikan pertumbuhan tanaman jeruk
menjadi lebih baik dan pada saatnya meningkatkan produksi jeruk di Desa Tobu.
IV.

METODE DISEMINASI

(i). Lokasi dan Waktu
Lokasi Primatani Kabupaten TTS dilaksanakan di Desa Tobu pada tahun 2008 yang
merupakan tahun kedua.
(ii)

Pelaksanaan
Primatani dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif
manajemen

para pelaku dangan satu

di bawah laboratorium agribisnis (A. Suryana, 2006). Prima Tani di

Kabupaten TTS dilaksanakan berdasarkan PRA dan Rancang Bangun.
a. Aspek teknis
1. Budidaya jeruk keprok SoE
Melaksanakan pemeliharaan tanaman jeruk yang sudah tertanam bulan
Desember 2007 dan penanaman bibit jeru baru sebanyak 5000 anakan.
2. Budidaya jagung
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Budidaya jagung meliputi perbenihan dan pengembangan jagung Srikandi
Perbenihan mencakup luas 15 are dengan varietas Srikandi, ditanam pada
musim kemarau.
Pengembangan jagung ditanam pada awal musim hujan yaitu sekitar bulan
November-Desember 2008. Varietas yang digunakan adalah Srikandi dan
Lamuru.
3. Budidaya ubi jalar
Budidaya ubi jalar baru pada tahap perbibitan pada lahan seluas 15 are
dengan varietas Papua solosa, Cangkuang, dan Antin
4. Budidaya sayuran
Budidaya sayuran meliputi jenis sayuran Kol bunga, Kol buah, buncis yang
ditanam pada lahan kelompok wanitatani.
5. Penggemukan sapi potong
Penggemukan sapi meliputi : pemeliharaan penggemukan sapi dalam
kandang,

pengembangan

kebun

HMT,

pemanfaatan

limbah

ternak,

pengandangan sapi betina
b. Aspek kelembagaan
Aspek kelembagaan meliputi pemberdayaan kelompoktani yang sudah terbentuk
dan pemberdayaan klinik agribisnis
V.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek teknis

a. Teknologi budidaya jagung
Inovasi teknologi budidaya jagung yang dilakukan pada 3 (tiga) kelompok tani di
desa Tobu, kecamatan Tobu, kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2007-2008
meliputi perbaikan teknik budidaya jagung yakni perbaikan varietas, jarak tanam,
pemupukan dan pendampingan teknik perbenihan jagung (table 1), sementara
pengumpulan dan analisis data ditunjukkan Tabel 2.
Table 1. Perbaikan teknik budidaya jagung
Inovasi
A.

Pendampingan
teknik budidaya
• Varietas
• Jarak tanam

Teknologi eksisting

Lokal
Tidak beraturan, jarak

Teknologi perbaikan

Srikandi putih
100 x 40cm, 2-3 biji/lubang
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tanam 80-125 x
80-125cm, 4-5 biji/lb
Tanpa pupuk
N 90 kg/ha + K2O5 36 kg/ha
• Pemupukan
B. Pendampingan
Benih berasal dari produksi Prosedur perbenihan
teknik perbenihan
hasil sebelumnya
Tabel 2 Jenis inovasi, pengumpulan data dan analisis data
Inovasi
A. Pendampingan
teknik budidaya
jagung

•

Produksi jagung
Pada tahun yang sama diambil 9 sampel
teknologi budidaya jagung secara
eksisting dan 9 sample teknologi
introduksi
- Perbandingan produksi jagung yang
disimpan sebelum pengkajian dan
setelah pengkajian pada lahan yang
sama

•

T-test

•

Wilcoxon
signed
test

•

Deskriptif

Respon petani terhadap system penyediaan •
benih

Descriptif

-

•

B. Pendampingan
teknik perbenihan

Analisis
data

Pengumpulan data

Rerpon petani terhadap teknologi introduksi

Pendampingan teknologi budidaya jagung
Hasil analisis t-test 5% menunjukkan bahwa tinggi tanaman dan diameter batang
antara varietas lokal dan Srikandi tidak berbeda nyata, tetapi berbeda nyata pada jumlah
tanaman dan produktivitas. Jumlah lubang tanam pada teknologi eksisting adalah 13.25
lubang/10m2 sementara teknologi introduksi 17.56 lubang/10m2. Hasil lain menunjukkan
bahwa teknologi introduksi dapat meningkatkan produktiitas jagung dari 1,753 kg/ha
menjadi 3,438 kg/ha (Table 3).
Umur tanaman jagung Srikandi lebih pendek dibandingkan varietas lokal, yakni
105 hari sementara varietas local 120 hari. Umur tanaman yang lebih singkat tersebut
lebih menguntungkan bagi petani Timor sebab periode hujan di daerah ini hanya 3-4
bulan, sehingga petani dapat menanam komoditas lain setelah jagung. Keuntungan lain
dari jagung Srikandi adalah kandungan proteinnya tinggi yakni lysine 0,410% dan
thryptophane 0.087% (Azrai, 2004). Hal ini akan berguna untuk mengatasi masalah
kekurangan gizi yang hampir setiap tahun terjadi di daerah ini.
Tabel 3 Perbandingan tinggi tanaman, diameter batang, jumlah tanaman per 10m 2 dan
produktivitas jagung eksisting dan introduksi
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Uraian
Existing
Introduksi
Notasi
Tinggi tanaman (cm)
149.62
149.78
ns
Diameter batang (cm)
2.42
2.41
ns
Jumlah tanaman (lubang/10m2)
13.25
17.56
**
Productivitas (kg/ha)
1,753
3,438
**
Notes : ns: not significant pada uji t 5%
** : sangat nyata pada uji t 1%
Intervensi teknologi meningkatkan jumlah jagung yang disimpan petani 173.2%
per KK. Rata-rata jagung yang disimpan petani sebelum intervensi (tahun lalu) adalah
80.2 kg/KK dan setelah intervensi 219.1 kg/KK (Tabel 4). Produksi tersebut merupakan
produksi bersih setelah dikurangi dengan biaya pengembalian input ke klinik melalui
produksi

jagung

yang

disisihkan

setara

dengan

harga

input.

Hal

ini

sangat

menggembirakan bagi petani dan dapat meningkatkan motivasi petani untuk mengadopsi
teknologi baru.
Tabel 4 Produksi jagung yang disimpan petani sebelum dan setelah intervensi
Uraian

Jumlah sample
(KK)

Jagung yang disimpan (kg/
KK)**)

Sebelum intervensi

10

80.2

Setelah intervensi

10

219.1

Notes : **) Sangat nyata pada uji t 1%
Sumberdaya petani di daerah ini sangat rendah. Rentang lama pendidikan petani
antara 0-12 tahun dan rata-rata 4.2 tahun. Hal tersebut mengindikasikan penerimaan
teknologi informasi untuk mengadopsi teknologi baru memerlukan pendampingan
teknologi lebih dari sekali.

Gambar 1. Performance pertanaman jagung teknologi introduksi petani Tobu
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Pendampingan produksi benih
Pengkajian produksi benih dilakukan di kelompok Monit seluas 0.15 ha dengan
menggunakan benih label putih Srikandi putih yang didatangkan dari Balitsereal Maros
pada bulan Mei – September 2009. Produksi benih tersebut tapa sertifikasi karena hanya
dipergunakan untuk konsumsi lokal. Meskipun produksi benih untuk kalangan sendiri,
namun syarat-syarat untuk menghasilkan benih bermutu tetap harus diperhatikan dengan
mengikuti petunjuk untuk menghasilkan benih berlabel berikut ini :
1. Benih sumber harus berlabel (label putih atau ungu)  khusus untuk menghasilkan
benih berlabel
2. Disampaikan dan diawasi oleh pengawas benih kabupaten  khusus untuk
menghasilkan benih berlabel
3. Teknologi budidaya, panen dan pasca panen
a. Isolasi tanaman minimal 200 m dan ada barier pepohonan besar atau isolasi
waktu minimal 2 minggu
b. Ditanam monokultur dan budidaya intensif minimal 30 hst
c. Kecukupan air terjamin sampai dengan 75 hst
d. Dilakukan seleksi tanaman yang menyimpang
e. Dipilih tongkol yang seragam dari hasil penyerbukan sempurna
f.

Dilakukan seleksi biji yang bentuknya sempurna (bagian tengah tongkol)

g. Kadar air penyimpanan minimal 12%.
Penggunaan benih bersertifikat memerlukan biaya pengadaan yang cukup tinggi
sebab didatangkan dari tempat yang jauh (Kupang), transportasi yang mahal dan harga
benih

yang

mahal.

Untuk

itu

disarankan

petani

melakukan

pemurnian

untuk

mempertahankan kualitas benih melalui perkawinan saudara tiri (Sib). Hasil pemurnian
dapat diperbanyak sebagai sumber benih. Hasil pemurnian tidak dapat disertifikasi, tetapi
dapat digunakan untuk kalangan sendiri. Diperkirakan kalau menggunakan cara ini
penurunan kualitas dapat diperlambat 50-100%.
Produksi benih benih yang dihasilkan dari lahan seluas 0.15 ha sebesar 315 kg
(produktivitas 2.100 kg benih/ha). Produksi benih tersebut untuk keperluan sendiri dan
sisanya untuk dijual ke kelompok lain dan disisihkan + 10 kg untuk produksi benih musim
kemarau taun berikutnya (2009).
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Oleh karena produksi benih harus dilakukan pada musim kemarau maka problem
utama dalam produksi benih di daerah ini adalah air irigasi, yang mana kebutuhan air
bersaing dengan keperluan air minum Sehingga ke depan produksi benih perlu dilakukan
di dekat sungai. Konsekuensinya adalah produksi benih pada level petani perlu biaya
banyak, terutama untuk penyiraman.

Gambar 2. Performance perbenihan jagung di oleh petani Tobu

b. Perbanyakan stek ubi jalar
Ubi jalar merupakan komoditas yang banyak diusahakan petani. Ubi jalar tersebut
lebih bersifat tanaman penyangga pangan pada musim kemarau. Oleh karena itu
diintroduksikan varietas baru dari Balitsereal Maros. Kegiatan tahun pertama lebih
diprioritaskan

untuk

perbanyakan

stek

ubi

jalar.

Performance

varietas

yang

diintroduksikan ditampilkan Tabel 5, sementara hasil di Tobu ditampilkan Tabel 6.
Tabel 5 Performance varietas ubi jalar yang diintroduksikan di desa Tobu 2008
Uraian

Varietas
Papua salosa

Antin

Cangkuang

Warna kulit umbi

Ungu

Putih

Coklat

Warna isi umbi

Putih

Putih berbintik ungu

Kuning

32.5 t/ha

35.7 t/ha

25-30 t/ha

6 bln

4 – 4.5 bln

4 – 4.5 bln

32.8%

31.5%

30.7

533.8 µ u /100g

-

-

Potensi produksi
Umur panen
Kadar kering umbi
Kandungan
betakarotin
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Kandungan
antosianin

-

Kelebihan

33.89 mg/100g

Tahan hama boleng
(Cylas formicarius),
tahan penyimpanan,
biomass tinggi, dapat
dipanen bertahap

Tahan hama boleng
(Cylas formicarius),
tahan kekeringan,
cocok untuk keripik

Tahan hama boleng
(Cylas formicarius),
tahan penyakit
kudis (Sphaceloma
batatas)

Sumber : Balitkabi (2007)
Tabel 6. Hasil pengamatan di Tobu 2008
Uraian

Varietas
Papua salosa

Antin

Cangkuang

Produktivitas umbi

11 ton/ha

45 ton/ha

7.5 ton/ha

Berat umbi terbesar

2,45 kg

3,6 kg

0.3 kg

Rata-rata berat umbi

137 gram

566 gram

85.71 gram

Jumlah umbi per m2

8,11 buah

8,0 buah

8.75 buah

Produktivitas biomass basah

65 ton/ha

33 ton/ha

34 ton/ha

Ketersediaan stek saat ini

8 ribu

5 ribu

5 ribu
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Gambar 3. Performance umbi ubi jalar yang diintroduksikan

c. Teknologi budidaya jeruk
Jumlah tanaman jeruk yang diintroduksikan ke desa Tobu sebanyak 5000 pohon
yang berasal dari bantuan Distan Propinsi NTT. Jeruk ditanam pada awal musim hujan
bulan Nopember 2007. Perkembangan tanaman jeruk di desa Tobu sampai dengan bulan
Januari 2009 ditampilkan Tabel 7.
Tabel 7. Performance pertanaman jeruk di desa Tobu
Uraian

3 bulan setelah tanam

15 bulan setelah tanam

Tinggi tanaman jeruk (cm)

51.92

95.20

Diameter batang (cm)

0.61

1.23

Panjang tunas (cm)

11.08

13.30

Jml daun per tunas

9.20

10.10

Persentase kematian (%)

1.2

5.3

(A)
(B)
Gambar 4. Performance pertanaman jeruk. 8 bulan setelah tanam (A) dan 15 bulan
setelah tanam (B)
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Budidaya jeruk pada tahun 2008 ditekankan pada pemeliharaan tanaman jeruk yang
ditanam tahun 2007 akhir. Pemeliharaan dilaksanakan melalui kegiatan pemupukan Urea,
pemberian pupuk kandang, menyangga tanaman agar tidak melengkung, pendangiran,
pengairan yang dilakukan pada 3 petani di Poktan Monit sebagai percontohan.
Pada akhir tahun 2008, Desa Tobu mendapat bantuan anakan jeruk sebanyak 5000
anakan dari Dinas Pertanian Kabupaten TTS dan telah ditanam pada NovemberDesember 2008.

d. Budidaya sayuran
Budidaya sayuran untuk mrnambah pendapatan petani dimotori oleh Pokwan Zaitun
dengan menambah kol bunga, buncis tegak. Benih sayuran didapat dari klinik agribisnis
dengan cara membeli cash. Penanaman dilaksanakan pada lahan seluas 25 are.
Pemasaran hanya pada kol bunga, sedangkan buncis ditanam untuk menghasilkan
benih. Pemasaran dilakukan di kebun oleh petani dan pedagang. Hasil kol bunga dijual
dengan harga Rp 2.500 – Rp 3.000 per tangkai.

Gambar 5. Pertanaman buncis tegak

e. Penggemukan sapi
Perkembangan Ternak Sapi Penggemukan
Usaha penggemukan sapi dengan sistem kandang kelompok belum lama
berkembang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya di Desa Tobu mengikuti
implementasi program PRIMATANI. Kandang kelompok yang dibangun dan digunakan
pada bulan Mei 2007 dimotori oleh BPTP NTT melalui program PRIMATANI sedangkan

13

insentif dari swadaya kelompok sendiri, PRIMATANI hanya membantu semen, pasir dan
paku.
Selama kurun waktu tahun 2008 jumlah kandang kelompok ternak sapi
penggemukan bertambah 2 unit kandang sehingga jumlah keseluruhan kandang
kelompok penggemukan sapi yang ada di Desa Tobu sebanyak 6 unit kandang yang
tersebar pada 6 (enam kelompoktani). Dan ini bersamaan dengan program BLM dari
Dinas Peternakan untuk tiga POKTAN yang lama dari empat POKTAN yang telah ada
(Monit, Tani Bakti. Debora dan Bukit Harapan). Ternak sapi berjumlah 25 ekor bantuan
dari DISNAK telah terdistribusi dalam bulan Maret 2008 kepada POKTAN Monit sebanyak
7 ekor jantan dan 4 ekor betina, POKTAN Tani Bakti sebanyak 5 ekor jantan dan 3 ekor
betina dan POKTAN Debora sebanyak 3 ekor jantan dan 3 ekor betina, namun 1 ekor
jantan mati karena sakit, dan ternak sapi yang mati tersebut tidak memenuhi kriteria sapi
penggemukan dan telah diperintahkan agar petani yang bersangkutan (Bapak Noh
Mnune) untuk menggantinya, namun sebelum sempat diganti telah mati dan hal ini
sudah dilaporkan ke DISNAK.
Pada Tabel 8 disajikan jumlah ternak sapi penggemukan yang dipelihara dalam
kandang kelompok di Desa Tobu pada 6 (enam kelompoktani) dari bulan April sampai
dengan Desember 2008.
Tabel 8. Jumlah ternak sapi penggemukan pada kandang kelompok di Desa Tobu,
Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten TTS (April-Desember 2008)
Jumlah Ternak (Ekor)
Kelompoktani

April 2008

Desember 2008

Monit

12

9

Tani Bakti

11

9

Debora

13

9

Bukit Harapan

9

11

Mawar*

10

11

Rehobot**

8

2

63

51

Total

Sumber: data primer, 2008
Keterangan: * Masuk Kandang bulan Agustus 2008
**Masuk kandang bulan Mei 2008
Data dari Tabel 8 diatas memperlihatkan rata-rata setiap anggota POKTAN telah
menjual ternak sapinya selama periode penggemukan 6 bulan karena telah memenuhi
bobot jual. Namun hasil penjualan ternak sapinya belum dibelikan sapi untuk digemukan
14

kembali, hal ini disebabkan selain karena kebutuhan didalam keluarga (sekolah anak,
membangun rumah) juga disebabkan karena semakin sulit mencari sapi bakalan yang
memenuhi standar bobot badan awal (± 150 kg) dan berumur kurang lebih 2 tahun atau
sapi satu adik.
Ternak sapi jantan yang dijual merupakan sapi milik petani sendiri sedangkan sapi
bantuan DISNAK belum dijual karena harus menunggu koordinasi dengan DISNAK dan
harus sesuai bobot jual yang ditetapkan DISNAK yaitu ± 250 kg. Dari total 51 ekor sapi
jantan yang digemukan 50% (25 ekor) merupakan sapi bantuan DISNAK yang tersebar
pada empat POKTAN, sementara 26 ekor merupakan sapi milik petani yang belum dijual
pada tahun 2007 karena saat timbang bobot badan awal masih ± 100 kg, dan masih
dalam kategori pembesaran bukan penggemukan saat itu, namun tetap dikandangkan
atas permintaan petani sendiri, dan tetap dilakukan penimbangan setiap bulan saat
monitoring.
Dibandingkan jumlah ternak sapi yang digemukan pada tahun 2007 lalu (47 ekor),
dalam tahun 2008 (63 ekor) terjadi peningkatan jumlah ternak sapi yang digemukan
yaitu sebesar 1,17%, sementara pada tahun 2007 lalu sebesar 0,7%. Walaupun secara
keseluruhan kelompok jumlah ternak yang digemukan tidak bertambah karena petani
belum memasukan ternak sapi baru untuk digemukan (dikandangkan), namun untuk
POKTAN Bukit Harapan terjadi penambahan jumlah sapi yang digemukan dari 9 ekor
(April 2008) menjadi 11 ekor (Desember 2008), hal ini menunjukan POKTAN tersebut
telah mengikuti anjuran dan petunjuk dari petugas dilapangan bahwa setelah sapi terjual
harus dibelikan sapi lagi untuk digemukan (dikandangkan).
Pada Tabel 9. disajikan perkembangan atau jumlah ternak sapi yang digemukan
dengan menggunakan kandang kelompok di Desa Tobu.
Tabel 9. Jumlah ternak sapi jantan yang digemukan menggunakan kandang kelompok,
Desa Tobu, Kecamatan Tobu, Kabupaten TTS, 2007-2008
Uraian

Jumlah Ternak Yang Digemukan
Tahun 2007

Tahun 2008

Jumlah Digemukan

47 ekor

51 ekor

Jumlah Dijual

8 ekor

16 ekor

Sumber : data primer diolah, 2008
Data dari Tabel 9 diatas jumlah ternak sapi jantan yang sudah dijual sebanyak 8
ekor (2007) sementara dalam tahun 2008 sudah terjual 16 ekor, terdapat kenaikan
jumlah sapi yang terjual sebesar 50% dibanding tahun 2007. Status kepemilikan ternak
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sapi yang dijual 62,5% milik pribadi (10 ekor) dan 37,5% sapi kontrak (6 ekor), dimana
petani yang memelihara sapi kontrak mendapat imbalan Rp.350.000,- – Rp.500.000,- per
ekor.
Ternak sapi bantuan dari DISNAK belum dijual karena belum memenuhi syarat
bobot jual yaitu ± 250 kg. Target pemeliharaan selama 6 bulan kemudian dijual pada tiga
poktan tidak tercapai karena disebabkan pada saat membeli ternak sapi jantan untuk
digemukan, petani membeli ternak sapinya sendiri yang belum memenuhi berat minimal
± 150 kg dan tidak berusaha mencari ditempat lain. Alasan petani karena sulit mencari
ternak sapi bakalan. Sebab lain kenapa tidak memenuhi target 6 bulan penggemukan,
karena dalam pemberian pakan untuk sapi penggemukan petani tidak mengikuti anjuran
yang selalu disampaikan oleh petugas setiap monitoring bulanan yaitu kebutuhan pakan
untuk sapi penggemukan adalah minimal 10% dari BB setiap hari dan harus memenuhi
komposisi pakan 60% rumput : 40% legum serta air minum selalu tersedia didalam
kandang, serta petani beralasan kesulitan mencari pakan bahkan ada beberapa petani
yang kehabisan pakan di kebun sendiri kemudian membeli pakan ditempat lain.
Target penggemukan sapi selama 6 bulan sebenarnya dapat tercapai dengan baik
dan sempurna apabila petani sebelumnya sudah mempersiapkan kebun khusus untuk
persediaan makanan terutama saat musim kemarau. Selama kegiatan penggemukan sapi
ini, seluruh poktan hanya mengandalkan pakan ternak sapi dari persediaan HMT
dipekarangan rumah dan teras-teras kebun mereka, itupun jenis pakan yang tersedia
jumlahnya terbatas. Berdasarkan pengalaman tersebut, melalui bantuan DISNAK telah
dikembangkan kebun HMT seluas 5 ha yang tersebar pada empat POKTAN dan
penanaman HMT dalam bulan November 2008.
Pertambahan bobot badan ternak sapi setiap bulan selalu dimonitor melalui
penimbangan pada enam kelompoktani. Pada Tabel 10 disajikan rata-rata pertambahan
bobot badan ternak sapi pada masing-masing kelompoktani di Desa Tobu.
Tabel 10. Rata-rata pertambahan bobot badan ternak sapi dengan sistem pemeliharaan
kandang kelompok pada enam kelompoktani di Desa Tobu
Kelompoktani
Monit
Tani Bakti
Debora

Pertambahan Bobot Badan (kg/ekor)
Bobot Badan Awal

Bobot Badan Akhir

Rata-rata PBB
(kg/ekor/hari)

204,40

219,40

0,5

182

221

1,3

196,60

214,77

0,61
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Bukit Harapan

192,30

227,80

1,20

Rehobot

192,94

200,75

0,26

Mawar*

207,40

217,20

0,32

Sumber: data primer diolah, 2008
Keterangan: * timbang dua kali
Data dari Tabel 10 diperlihatkan rata-rata bobot badan awal ternak sapi
penggemukan berada diatas kisaran bobot badan (BB) untuk penggemukan (± 150 kg),
dan diperoleh kenaikan BB berkisar antara 15-39 kg atau rata-rata sebesar 26,9 kg atau
0,2 kg/ekor/hari selama 6 bulan masa penggemukan untuk empat poktan yang sudah
dua tahun mengikuti program PRIMATANI, PBB tersebut sebenarnya masih berada
dibawah standar PBB untuk sapi penggemukan di tingkat petani. Namun memberikan
hasil yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan poktan yang masih baru mengikuti
program, dimana kenaikan BB sebesar 7,8 kg atau 0,04 kg/ekor/hari (poktan Rehobot)
dan 9,8 kg atau 0,05 kg/ekor/hari (poktan Mawar).
Dibanding data tahun 2007, ternyata dalam tahun 2008 terjadi peningkatan PBB
pada setiap poktan, terutama poktan Tani Bakti terjadi kenaikan PBB 0,4 kg/ekor/hari
menjadi 1,3 kg/ekor/hari. Hal ini mengindikasikan poktan yang sudah lama bergabung
mengikuti penggemukan sapi semakin sadar akan manfaat kandang kelompok dan
bekerja secara kelompok karena terjadi persaingan yang positif.
Jumlah ternak sapi yang telah dijual selama periode penggemukan pada enam
kelompoktani di Desa Tobu, disajikan dalam Tabel 11.
Tabel 11. Jumlah ternak sapi penggemukan yang telah dijual pada enam kelompoktani di
Desa Tobu dalam tahun 2008
Kelompoktani/Petani
Debora :
1. Sef Tasuab
2. Wempi Sunbanu
Tani Bakti :
1. Yohanes Leob
2. Dominggus Leob
3. Yupiter Nomeni
4. Efnasius Sunbanu
5. Imanuel Sunbanu
6. Abner Baun

Harga
(Rp)

Bobot Badan
jual (Kg)

Waktu jual

a). 4.850.000
b). 4.000.000
4.000.000

312
259
300

10-10-2008
10-10-2008
12-9-2008

3.800.000
3.800.000
2.800.000
3.800.000
3.800.000
4.800.000

295
280
260
282
286
296

2-4-2008
April 2008
April 2008
April 2008
April 2008
April 2008
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7. Melkisedek Sunbanu

4.000.000

256

5-12-2008

Monit :
1. Hendrik Oematan
2. Jemi Loasana
3. Mardi Sunbanu

3.400.000
4.250.000
2.900.000

224
312
182

15-8-2008
April 2008
1-8-2008

Bukit Harapan :
1. Musa ON. Lake

3.500.000

236

4-9-2008

Rehobot :
1. Daniel Tola
2. Bersa Konai

4.000.000
3.400.000

267
223

Juli 2008
Juli 2008

Mawar :
Sumber : data primer diolah, 2008
Data dari Tabel 11 menunjukkan bahwa masih ada petani yang menjual ternak
sapinya dalam kisaran bobot badan di bawah standar yaitu 250 kg. Hal ini disebabkan
karena petani di kelompoktani Debora dan Tani Bakti memelihara sapi orang lain (kontak)
dimana pemilik sapi yang dipelihara petani tersebut memintanya untuk menjual
ternaknya walaupun belum memenuhi standar bobot badan. Ada pula karena petani
terpaksa menjual ternaknya karena kebutuhan mendesak. Namun rata-rata petani pada
enam poktan yang menggemukan ternak sapi milik sendiri akan menjual ternak sapi bila
harga baik dan telah memenuhi standar bobot badan untuk dijual, jika performan petani
seperti ini berlangsung seterusnya maka posisi tawar petani akan semakin tinggi karena
yang menentukan harga adalah petani sendiri.
Sistem pemeliharaan penggemukan ternak sapi dalam kandang kelompok akan
memberikan dampak positif apabila diikuti dan diterapkan dalam kelompoktani, karena
dengan dikembangkannya sistem kandang kelompok beberapa hasil yang dicapai sebagai
berikut: a) Bertumbuhnya usaha penggemukan ternak secara berkelompok yang
memberikan keuntungan terutama dalam kerjasama, kepedulian dan kompetisi yang
positif antara sesama anggota kelompok; b) Meningkatkan posisi tawar petani karena
dapat menjual ternaknya secara berkelompok; c) Potensi masuknya mitra usaha dalam
memodali kegiatan secara berkelompok, sehingga pendapatan petani menjadi lebih baik
karena ternaknya dapat dijual tanpa melalui pedagang perantara; d) Termanfaatkannya
18

kotoran ternak untuk sumber energi alternatif dan usaha tanaman pangan atau
hortikultura yang dapat meningkatkan pendapatan petani pemelihara ternak.

Pemeliharaan Ternak Sapi Betina Dalam Kandang Kelompok (Breeding)
Tingkat Produktivitas ternak sapi yang dipelihara secara ekstensif relatif rendah
dan berfluktuasi mengikuti musim. Selama musim hujan kualitas pakan meningkat dan
sebaliknya pada musim kemarau, kandungan protein dan mineral pada rumput terjadi
penurunan, sementara Serat Kasar (SK) meningkat. Akibat fenomena ini maka terjadi
penurunan bobot badan ternak yang sangat ekstrim hingga mencapai 20 % dari bobot
optimal pada musim hujan. Kecenderungan penurunan standar berat badan yang diantarpulaukan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : (i). Petani cenderung
menjual ternak jantan yang mempunyai pertumbuhan tinggi, sehingga terjadi kelangkaan
ternak jantan bermutu sebagai pemacek. (ii). Semakin berkurangnya populasi ternak
betina produktif yang mampunyai calving interval (CI) satu tahun, (iii). Ketersediaan
pakan yang terbatas pada musim kemarau, akibatnya ferlilitas menurun, dan (iv). Pola
kelahiran anak yang cenderung terkonsentrasi pada musim kemarau (bulan April –
Oktober dengan puncaknya di bulan Juli).
Perbaikan usaha peternakan diarahkan kepada dua aspek yaitu : (i) menghasilkan
ternak yang bermutu, dan (ii) dapat memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan.
Aspek pertama akan terwujud melalui seleksi jantan dan induk serta ketersediaan pakan
yang kontinyu sepanjang tahun. Aspek kedua akan terwujud apabila dapat menghasilkan
ternak bakalan yang bermutu untuk digemukkan serta ternak bibit yang mempunyai
fertilitas tinggi.
Oleh karena itu introduksi teknologi perbaikan pemeliharaan ternak sapi betina di
Desa Tobu melalui program PRIMATANI adalah :
1) Kandang kelompok (10 betina dan 1 ekor jantan)
2) Pengamatan birahi (ternak sapi birahi setiap bulan)
3) Pemberian pakan (60 : 40)
4) Pemisahan anak (umur 3-4 bulan)
Bila introduksi teknologi perbaikan pemeliharaan ternak sapi betina tersebut
dapat terlaksana dengan baik maka pencapaian tujuan akhir berupa penyediaan sapi bibit
dan sapi bakalan melalui perbaikan pemeliharaan dapat terwujud serta masalah yang
selalu muncul yaitu angka kematian anak sapi yang tinggi dapat dikurangi melalui
perbaikan manajemen pemeliharaan.
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Sebenarnya teknologi ini sederhana dan mudah dilaksanakan oleh petani karena
tidak berbeda dengan pemeliharaan penggemukan sapi jantan, hanya saja kendala yang
utama di Desa Tobu adalah belum terbiasa mengkandangkan sapi betina dalam kandang
kelompok bahkan pada saat implementasi teknologi ini, beberapa orang petani bertanya
apa mungkin sapi betina dikandangkan. Kendala yang lain adalah memerlukan tenaga
kerja tambahan karena harus memberi makan ternak sapi betina sementara petani juga
harus memberi makan sapi jantan yang digemukan, serta hasil yang diperoleh dari
pemeliharaan sapi betina ini lebih lama dibandingkan sapi penggemukan yang hanya 6
bulan sudah bisa dijual dan mendapatkan uang tunai.
Introduksi teknologi pemeliharaan ternak sapi dalam kegiatan Prima Tani di Desa
Tobu selain penggemukan sapi dengan sistem kandang kelompok, juga dalam tahun
2008 ini dijajaki kemungkinan pemeliharaan sapi betina (breeding). Untuk memenuhi
tujuan tersebut, dalam bulan Mei 2008 telah dilakukan survai lokasi tempat kandang
kelompok betina dibangun.
Namun sampai dengan akhir tahun 2008, kandang betina kelompok yang telah
dibangun baru satu unit yaitu di poktan Monit, sementara untuk poktan yang lainnya
masih dalam tahap pengumpulan bahan lokal seperti kayu untuk tiang dan jerami atau
alang-alang untuk atap.
Kandang betina yang dibuat diperuntukan untuk 10 ekor betina dan satu buah
kandang jepit yang akan dimanfaatkan untuk pemeriksaan kebuntingan. Kandang juga
dilengkapi dengan tempat pakan serta diberi pagar keliling sekitar kandang grup dengan
maksud agar sapi betina yang telah memilki anak maka anaknya dibiarkan berkeliaran
disekitar kandang. Panjang kandang 10 meter dan lebar 2 meter yang akan disekat
menjadi sekat-sekat individu dengan panjang 2 meter tiap sekat untuk menampung satu
ekor betina. Sedangkan kandang jepit untuk pemeriksaan kebuntingan memiliki lebar 2
meter dan panjang 5 meter dan dapat berfungsi juga untuk menimbang ternak.
Walaupun secara umum introduksi teknologi pemeliharaan sapi betina di Desa
Tobu belum memberikan hasil nyata sesuai yang diharapkan pada pembahasan
sebelumnya, namun paling tidak salah satu poktan (Monit) sudah memberi peluang
bahwa mereka (petani) telah siap dengan proses pelaksanaan teknologi yang dianggap
baru, hal ini di indikasikan dengan telah dibangunnya satu unit kandang kelompok betina
dari empat unit yang direncanakan.
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Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT)
Perkembangan populasi ternak sapi di lahan kering menemui beberapa hambatan
diantaranya adalah kekurangan pakan baik kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya pada
musim kemarau. Pemeliharaan ternak di Desa Tobu, hampir seluruhnya mengandalkan
hijauan makanan ternak yang tersedia di alam (padang penggembalaan), walaupun ada
upaya untuk penanaman hijauan makanan ternak, namun dalam jumlah yang tidak
memenuhi kebutuhan ternak.
Jenis HMT yang mendominasi adalah rumput kinggras, hal ini dapat dipahami
karena iklim di Desa Tobu mendukung untuk penanaman jenis rumput tersebut karena
ketersediaan air yang cukup serta musim hujan yang relatif panjang dibanding daerah
lain di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Dan bisa dikatakan bahwa rata-rata
petani di Desa Tobu sangat fanatik dengan kinggrass, karena hampir 100% pakan yang
diberikan pada ternak sapi adalah kinggras, sedangkan jenis HMT lain hanya sebagai
pendukung.
Masalah yang sering ditemui dalam pengembangan usaha peternakan ruminansia
besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah antara lain kurangnya usaha pengembangan
tanaman pakan ternak berkualitas dan belum adanya usaha yang kontinyu untuk
mengawetkan pakan ternak yang berkelebihan pada musim hujan guna dimanfaatkan
pada musim kemarau. Namun khusus di Desa Tobu, yang memiliki bulan basah relatif
panjang yaitu 6-7 bulan, sedangkan bulan kering yang pendek hanya berkisar 3-4 bulan,
menyebabkan persediaan hijauan makanan ternak (HMT) masih mencukupi selama bulan
kering karena memanfaatkan jenis pakan yang berasal dari legum pohon.
Dalam upaya mendukung teknologi penggemukan dan teknologi perbaikan
pemeliharaan sapi betina, maka dalam tahun 2008 melalui bantuan DISNAK telah di buat
kebun HMT kelompok seluas 5 hektar yang tersebar pada empat poktan yaitu poktan
Monit seluas 1,5 ha, poktan Bukit Harapan 1,5 ha, poktan Tani Bakti 1 ha dan poktan
Debora 1 ha.
Jenis HMT yang ditanam terdiri selain king grass juga ditanam legum pohon
( lamtoro lokal, lamtoro taramba, gamal dan turi) serta jenis legum herba yang pernah
diintroduksikan pada ke empat poktan tersebut pada tahun 2007 yaitu Clitoria ternatea,
Centrosema pascuorum dan Dolichos lablab. Sebenarnya dalam tahun 2007 telah
diintroduksikan beberapa jenis legum herba dan jenis rumput unggul (mulato) dan
ditanam pada tiap poktan dengan luas 3 are namun setelah ditanam ternyata dari sekian
banyak jenis legum yang ditanam hanya ada tiga jenis legum yang menunjukan
pertumbuhan yang baik pada empat poktan dan satu jenis rumput mulato yang
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berkembang baik di poktan Tani Bakti, bahkan sekarang mereka telah memperbanyak
bibit mulato melalui pols (rumpun) dan ditanam pada kebun HMT dengan dana bantuan
DISNAK dalam tahun 2008.

Gambar 6. Kebun HMT di Desa Tobu
Produksi legum yang ditanam pada kebun HMT belum dapat dilaporkan hasilnya
karena masih dalam proses penanaman pada awal bulan Desember 2008. Kebun HMT
yang didukung oleh DISNAK TTS ini khusus dipersiapkan untuk mengantisipasi
kekurangan pakan baik jenis, kualitas dan kuantitasnya yang selalu menjadi masalah bagi
petani di Desa Tobu, diharapkan dengan adanya kebun HMT dapat menjamin
ketersediaan pakan sepanjang tahun karena selama ini petani hanya mengandalkan
pekarangan atau pagar dihalaman rumah sebagai persediaan pakan bagi ternak sapinya.

Pemanfaatan Kotoran Sapi Sebagai Sumber Energi Alternatif
Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti
usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produk ternak, dll. Limbah
tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti feses, urine, sisa makanan,
embrio, kulit telur, lemak, darah, bulu, kuku, tulang, tanduk, isi rumen, dll (Sihombing,
2000).
Permasalahan

limbah

ternak,

khususnya

manure

dapat

diatasi

dengan

memanfaatkannya menjadi bahan yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Salah satu bentuk
pengolahan yang dapat dilakukan adalah menggunakan limbah tersebut sebagai bahan
masukan untuk menghasilkan bahan bakar gasbio.
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Sementara instalasi biogas di kelompotani Bakti dan Monit merupakan bantuan
dari Dinas Peternakan TTS yang merupakan hasil rakitan dari PT Mulya Tiara
Nusa.dengan kapasitas tampung kotoran sapi adalah 3000 kg. Pemasangan instalasi di
kelompoktani Monit dan Bakti dilakukan oleh teknisi dari perusahaan pembuat biogas.
Sedangkan instalasi biogas di kelompoktani Debora dilakukan oleh teknisi dari BPTP NTT.
Potensi kotoran sapi di Desa Tobu untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan
gas bio sebenarnya cukup besar, namun belum banyak dimanfaatkan. Bahkan selama ini
telah menimbulkan masalah pencemaran dan kesehatan lingkungan. Karena umumnya
para peternak/petani membiarkan kotoran sapi tersebut menggunung disekitar kandang,
walaupun ada beberapa petani yang memanfaatkannya sebagai pupuk untuk tanaman
pangan, namun masih banyak yang tersisa dan tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu
dengan adanya teknologi biogas, maka permasalahan tersebut dapat teratasi bahkan
mendatangkan keuntungan bagi petani karena mereka tidak perlu membeli minyak tanah
atau mencari kayu bakar di hutan, karena sumber energi alternatif sudah tersedia.

Teknologi Pembuatan Kompos (orgadec)
Limbah padat organik tidak saja memerlukan tempat yang luas untuk
pembuangannya, tetapi juga biaya yang tinggi. Penanganan dengan cara pembakaran
atau dibuang

langsung ke lapang dalam keadaan mentah di areal pertanaman

menimbulkan masalah atau polusi bahkan dibuang kedalam lubang penampungpun akan
menimbulkan bau bahkan kotoran akan lama keringnya karena tertimbun dan tertutup.
Melalui pengomposan, masalah-masalah ini dapat diatasi, teknologi pengomposan
yang efisien adalah yang cepat, murah, mutu memadai dan tidak menimbulkan bau tidak
sedap adalah dengan menggunakan orgadec (organic decomposer) merupakan aktivator
pengomposan yang memenuhi persyaratan tersebut.
Orgadec diformulasikan dengan bahan aktif mikroba yang memiliki kemampuan
menurunkan C/N secara cepat dan bersifat antagonis terhadap beberapa jenis penyakit
akar. Beberapa keuntungan dari kompos orgadec :
1) Sesuai untuk kondisi tropis
2) Menurunkan C/N secara cepat
3) Tidak membutuhkan tambahan nutrisi
4) Mudah dan tahan disimpan
5) Antagonis terhadap penyakit jamur akar
6) Efisiensi tenaga kerja karena tidak perlu pembalikan bahan baku
7) Mengurangi pertumbuhan gulma
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Jumlah kompos yang dibuat pada tiga poktan (Monit, Debora dan Bukit Harapan)
adalah sebanyak 3 ton, namun dari ketiga poktan yang membuat kompos orgadec yang
memberikan hasil baik adalah poktan Debora dan Bukit Harapan sedangkan poktan Monit
kompos orgadec yang dibuat tidak seluruhnya menjadi kompos hanya pada bagian
tengah saja yang jadi kompos, hal ini disebabkan karena lokasi tempat pembuatan
kompos tidak dibawah naungan sehingga kompos yang dibuat langsung terkena sinar
matahari walaupun telah ditutup dengan menggunakan plastik bening dan ditutup lagi
menggunakan daun pisang yang kering.
Pada Tabel 12 disajikan hasil analisis laboratorium BPTP NTT dari kompos orgadec
yang di buat di Desa Tobu.
Tabel 12. Kandungan hara cirit sapi yang menggunakan dekomposer orgadec di Desa
Tobu
Jenis Kompos

Kandungan Hara Kompos (%)
Carbon

Nitrogen

Phospor

Kalium

Cirit Sapi

3.51

1,57

12,19

2,37

Limbah pakan (jerami jagung)

4.47

0,92

5,24

2,11

Limbah pakan + Cirit sapi

4,13

1,51

6,81

2,37

Slury basah

4,76

1,26

5,04

2,33

Slury kering
3,23
0,56
7,95
1,45
Sumber: Laboratorium BPTP NTT, 2008
Data dari Tabel 12 diatas merupakan data hasil analisis pembuatan kompos di
poktan Bukit Harapan.
Dosis aplikasi orgadec untuk jenis bahan lunak (kotoran sapi) adalah 0,5%
sedangkan untuk bahan organik keras (limbah pakan) adalah 1,25% (b/b). Jadi kalau
mau membuat kompos cirit sapi sebanyak 1 ton berarti orgadec yang digunakan
sebanyak 5 kg.
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Gambar 7. Pembuatan kompos orgadec
2. Aspek kelembagaan
•

Pemberdayaan kelompoktani
Kelompoktani yang baru dibentuk tahun 2007 yaitu 4 kelompoktani dewasa

dan 2 kelompok wanitatani masih dilakukan pendampingan untuk menjaga keutuhan
dan kekompakan kelompoktani.
Kunjungan

ke

kelompok-kelompok

dilakukan

setiap

bulannya

melalui

pertemuan kelompoktani di lokasi masing-masing. Materi kunjungan adalah diskusi
penerapan teknologi dan pemecahan masalah yang dihadapi petani.
Dalam perkembangannya, kelompok tani dewasa bertambah 2 kelompok lagi
sehingga jumlah kelompoktani di Desa Tobu sebanyak 6 kelompoktani dewasa dan 2
kelompok wanitatani. Kegiatan utama 2 kelompoktani baru adalah penggemukan
sapi yaitu Poktan Rehobot dan Poktan Mawar.
•

Eksistensi kelembagaan kelompok tani dalam mempercepat adopsi
inovasi teknologi Prita TTS
Kelompok tani merupakan wahana bagi petani baik untuk kegiatan sosial

maupun kegiatan pertanian. Kelompok sebagai wahana untuk kegiatan sosial yakni
dengan melakukan berbagai aktivitas sosial yang terjadi di lingkungan para anggota
kelompok. Dalam melaksanakan kegiatan sosial tersebut para anggota saling
bergotong royong untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Kelompok tani sebagai
salah satu wahana untuk kegiatan pertanian. Pada item ini kelompok tani dijadikan
sebagai forum untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pertanian.
Hal inipun terjadi pula pada kelompok tani di desa Tobu. Kelompok tani di desa
Tobu dipacu untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelompoknya dalam
mengakes berbagai informasi dan teknologi pertanian.

Dalam meningkatkan

kapasitas dan kemampuan kelompok tani maka diperlukan manajemen kelompok
yang baik. Manajemen kelompok tani dapat dilakukan secara internal maupun secara
eksternal.
Beberapa hal yang dilakukan dalam manajemen kelompok secara internal
adalah Pengaturan Kelompok tani, Kesepakatan kelompok dan Aplikasinya, Konflik
dalam Kelompok tani, Penyelesaian konflik.
Pengaturan Kelompok : Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan
kelompok tani yakni : Penataan administrasi kelompok. Administrsi kelompok perlu
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ditata dengan baik oleh pengurus kelompok. Penataan administrasi ini dimaksudkan
agar semua kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani tercacat dengan rapih
sehingga sesewaktu dapat dievaluasi kembali dengan mudah.
Kesepakatan kelompok dan aplikasinya : Kesepakatan-kesepakatan yang
telah dibangun bersama dalam kelompok berdasarkan kebutuhan kelompok.
Kesepakatan tersebut

dimaksudkan agar

setiap anggota dapat melaksanakan

kesepakatan tersebut dalam kegiatannya kelompok tani. dalam kelompok dapat
mematuhi dalam implementasinya. Namun terkadang kesepakatan yang telah
diambil mengalami penyimpangan dalam implementasinya yang akan berakhir
dengan terjadinya konflik.
Konflik dalam kelompok tani : Konflik dapat terjadi dalam kelompok tani.
Beberapa sumber konflik yang terjadi di desa Tobu yakni : Otoritas ketua, ketidak
terbukaan pengurus, alokasi hasil.

Hal-hal tersebut dapat menyebabkan konflik

dalam kelompok tani yang berakibat bagi macetnya pengelolaan dan aktivitas dalam
kelompok tani. Konflik tersebut dapat diselesaikan oleh kelompok yang difasilitasi
oleh penyuluh dan pendamping teknis. Konflik yang terdaji dalam kelompokkelompok tani di desa Tobu biasanya diselesaikan secara musyawarah dalam
kelompok tani.
•

Hubungan kelembagaan kelompok tani dengan kelembagaan lainnya
Eksistensi kelompok tani dapat dioptimalkan fungsinya bagi pengembangan

kelompok dan anggota kelompok tani. Dalam kaitannya dengan itu maka eksistensi
kelompok tani dapat melakukan fungsinya untuk berinteraksi dengan kelembagaan
lainnya

untuk

mendapatkan

informasi

dan

teknologi

pertanian.

Hubungan

kelembagaan kelompok tani di Desa Tobu dengan kelembagaan lainnya dapat dilihat
sebagai berikut :
Kelompok tani dengan BPTP : Kelembagaan ini sebagai salah satu sumber
teknologi. Dan dalam kaitannya dengan pengembangan kelompok tani di Tobu, BPTP
sebagai sumber teknologi sekaligus sebagai pendamping teknis kegiatan di lapangan.
Kelompok tani dengan Dinas Pertanian: Kelembagaan kelompok tani dapat
melakukan hubungan kerja secara fungsional dengan Dinas Pertanian. Dalam tahun
2009 Dinas pertanian mengalokasikan bantuan anakan Jeruk dan perpipaan kepada
petani di desa Tobu. Dinas pertanian mengalokasikan anakan jeruk sebagai upaya
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untuk melakukan peremajaan terhadap

jeruk di desa ini. Sedangkan bantuan

perpipaan diperuntukan bagi penyediaan air bagi tanaman jeruk jika terjadi
kekeringan.
Kelompok tani dengan Dinas Peternakan : Kelembagaan kelompok tani dapat
melakukan hubungan kerja secara fungsional dengan Dinas Perternakan. Dalam
tahun 2009 Dinas Peternakan mengalokasikan bantuan

sapi betina dan hijauan

makanan ternak kepada petani di desa Tobu. Dinas Peternakan mengalokasikan sapi
betina sebagai upaya untuk menyediakan sapi bakalan dalam rangka peningkatan
jumlah populasi ternak sapi di desa ini. Sedangkan bantuan hijauan makanan ternak
dimaksudkan agar ternak yang dipelihara selalu tersedia dan tercukupi makanan
sepanjang tahun dengan pakan yang berkualitas atau bermutu.
Kelompok tani dengan BPP Mollo Utara : Hubungan kelembagaan kelompok
tani dengan lembaga penyuluhan ini dalam kaitannya perolehan informasi dan
teknologi pertanian. Lembaga ini menyediakan berbagai teknologi pertanian yang
dapat disuluhkan ke petani dan anggota kelompok tani serta memfasilitasi dinamika
kelompok tani.
Kelompok tani dengan Dinas PMD : Interaksi kelembagaan kelompok tani
dengan lembaga ini dalam kaitan pemberdayaan kaum wanita tani. Perberdayaan
tersebut melalui pengolahan hasil dan bantuan modal kelompok wanita tani.
Kelompok Tani dengan Yayasan TLM : Interaksi kelompok Tani dengan
kelembagaan Yayasan TLM yakni dalam menyediakan bakalan sapi penggemukan,
hijau makanan ternak dan teknis pemberdayaan kelompok tani.
Kelompok tani dengan Program PUAP : Hubungan kelompok tani dengan
Program PUAP dalam kaitannya mempercepat penciptaan agribisnis pedesaan yang
berbasis potensi sumberdaya lokal.
Kelompok tani dengan Program PNPM AP : Hubungan kelompok tani dengan
Program PUAP dalam kaitannya mempercepat penciptaan agribisnis pedesaan yang
berbasis potensi sumberdaya lokal.
•

Peningkatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani dalam Budidaya Sayursayuran
Kapasitas para anggota kelompok wanita tani dapat dikembangkan dan

ditingkatkan melalui berbagai upaya antara lain memalui pendampingan lapangan.
Hasil pendampingan di lapangan dapat dievaluasi bahwa penerapan teknologi
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budidaya sayur-sayuran yang diterapkan oleh kelompok wanita tani masih rendah.
Namun dengan adanya pendampingan langsung ke kelompok tani maka hal tersebut
dapat ditingkatkan melalui pengaplikasian langsung di lapangan. Beberapa hal yang
menjadi tolok ukur dalam upaya peningkatan kapasitas kelompok wanita tani yakni :
KOMPONEN
TEKNOLOGI

SEBELUM PENDAMPINGAN

Pemilihan Jenis
Sayuran

SELAMA PENDAMPINGAN

Terbatas

Beragam

Persiapan lahan

Bedengan ukuran kecil

Lahan dibuatkan bedengan

Penanaman

Jarak tanam tidak teratur

Jarak tanam teratur

Pemeliharaan

Tidak dilakukan pemupukan,
dan pengendalian hama

Dilakukan pemupukan,
pengedalian

Pola Orientasi

Hanya orientasi untuk
kebutuhan sendiri

Selain dikonsumsi juga
untuk dijual

Pesemaian

Berdasarkan pada

tabel tersebut menunjukkan bahwa pola pendampingan

langsung berpengaruh secara langsung dalam pengaplikasian teknologi dalam
budidaya sayur-sayuran yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan
kapasitas dan kemampuan anggota kelompok wanita Tani dalam membudidayakan
sayur-sayuran.
Berbagai jenis sayur yang diusahakan oleh kelompok wanita tani adalah sayur
kobis, kol bunga, tomat dan petsai. Keragaan jenis sayuran Yang diusahakan Oleh
kelompok wanita tani adalah sebagai berikut :
Tabel 13. Sayur-Sayuran Yang diusahakan oleh Kelompok Wanita Tani Zaitun
SayurSayuran
Yang
diusahakan

Rata-rata
Sayuran yang
diusahakan
(pohon)

Rata-rata
Sayuran yang
dikonsumsi
(pohon atau
kg)

Rata-rata
Sayuran
yang dijual
(pohon atau
kg)

Rata-rata
Sayuran yang
rusak (pohon
atau kg)

Rata-rata
Penerimaan/
anggota (Rp)

Kobis

121,60

17,00

92,60

12,00

281.300

Kol Bunga

128,63

20,25

87,00

23,88

128.563

Tomat

61,11

2,89

19,44

0,00

97.222

Pitsai

228,43

22,14

187,86

23,17

328.750

Jumlah

539,76

62,28

386,90

59,04

835.835
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Dari tabel tersebut dapat menunjukkan bahwa terdapat empat jenis sayuran
yang diusahakan oleh kelompok wanita tani Zaitun yakni Kobis, kol bunga, Tomat
dan Pitsai. Populasi Tanaman yang banyak diusahakan oleh kelompok yakni sayuran
Pitsai dan yang paling sedikit adalah tomat. Jenis sayuran yang diusahakan ini
dimaksudkan untuk menyediakan sayuran segar bagi konsumsi keluarga. Dengan
demikian kebutuhan keluarga akan sayuran segar dapat diperoleh dari usaha sendiri
dalam kegiatan kelompok wanita tani.

Selain diperuntuk bagi konsumsi sayuran

segar juga dijual Untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Dari hasil usaha ibuibu dalam kegiatan kelompok wanita tani mampu mengahsilkan tambahan
penerimaan sebesar Rp 835.835/anggota/periode. Hal ini menunjukkan bahwa
dengan adanya kegiatan pendampingan terhadap kelompok wanita tani dalam usaha
budidaya

sayuran-sayuran

mampu

meberikan tambahan

penerimaan bagi

penerimaan keluarga secara keseluruhan.
•

Klinik Agribisnis
Klinik Agribisnis Primatani Tobu, menyediakan sebanyak-banyaknya bahan/

media informasi, terutama bahan/media informasi yang berkaitan dengan tanaman
jeruk dan komoditas sayur-sayuran. Oleh karena ragam bahan/media informasi itu
banyak sekali dan hasil-hasil penelitian terus bertambah setiap tahun maka
kelengkapan bahan tersebut terus dilakukan sesuai kebutuhan petani. Pengadaan
bahan/media informasi berasal dari BPTP NTT, Lolitjehortis Tlekung, Ditjen
Hortikultura, Toko buku dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten TTS. Bahan/media informasi yang disediakan dalam Klinik agribisnis
meliputi : berbagai macam bentuk dan merk pestisida (insektisida, fungisida,
bakterisida dan herbisida), berbagai macam benih, macam-macam alat peraga (alatalat pertanian), dan berbagai bentuk media informasi (liflet, poster dan brosur).
Adapun berbagai jenis dan merk pestisida dan pupuk yang tersedia di Klinik
agribisnis Tobu (Tabel 14) lebih banyak ditujukan sebagai bahan untuk memberikan
gambaran dan arahan kepada petani tentang bentuk, manfaat, cara penggunaan,
sasaran dan waktu penggunaannya. Umumnya petani belum memahami atau
membedakan antara insektisida dan fungisida. Petani membutuhkan pestisida yang
lebih banyak digunakan untuk tanaman sayuran dari pada untuk tanaman jeruk.
Demikian halnya dengan pupuk digunakan sebagai bahan peraga tentang cara
aplikasi dan kegunaannya. Petani sudah memanfaatkan EM-4 untuk pembuatan
pupuk Bokashi yang digunakan untuk tanaman sayuran.
Tabel 14. Jenis dan jumlah media informasi yang tersedia di Klinik Agribisnis TTS
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No

Jenis Media

Aspek Informasi

1.

LIEFLET

-

2.

BUKU

-

3.

SIRKULER

4.

POSTER

-

Budidaya Jeruk
Hama Penyakit Jeruk
Pasca Panen Jeruk
Manajemen Agribisnis
Informasi Tanaman lain
(sayuran, apel)
Hama Penyakit Jeruk
Pasca Panen Jeruk
Manajemen Agribisnis
Informasi Tanaman lain
(sayuran, apel)
Budidaya Jeruk
Hama Penyakit Jeruk
Pasca Panen
Hama Penyakit

Jumlah
Judul

Jumlah
eksemplar

8
8
3
3
8

173 lembar
383 lembar
58 lembar
94 lembar
62 lembar

1
1
1
1

9
1
1
2

buah
buah
buah
buah

2
11
2
6

1 paket

6 lembar

Klinik agribisnis menyediakan sarana produksi (pupuk dan obat-obatan) dan
alat-alat pertanian yang bisa dibeli. Bahan pupuk dan obat-obatan yang banyak
dibutuhkan petani sedangkan alat ketersediaannya masih sangat terbatas dan
digunakan hanya sebagai alat peraga (Tabel 15). Apabila petani berminat maka
harus memesan terlebih dahulu sesuai spesifikasi alat yang dibutuhkan. Cara ini
ditempuh sebab di sekitar lokasi belum tersedia kios/penjual saprodi. Satu-satunya
kios saprodi terdekat berada di kota SoE yang berjarak + 35 km dengan persediaan
barang terbatas, selain itu kios saprodi milik pedagang tidak dilengkapi bahan
penyuluhan yang memadai. Kios saprodi yang lebih lengkap berada di kota Kupang
yang berjarak + 100 km. Oleh karena kios saprodi terbatas maka perbedaan harga
barang antara di Soe dan Kupang cukup tinggi. Tingginya harga saprodi, rendahnya
pengetahuan petani dan rendahnya daya beli masyarakat akan mengakibatkan
pemasyarakatan teknologi akan sangat lamban apabila tidak ada strategi khusus
yang dilakukan. Penjualan bahan dan alat pertanian dalam klinik agribisnis tidak
dimaksudkan mencari keuntungan, tetapi hanya untuk memancing petani untuk
berkunjung ke klinik agribisnis. Untuk tujuan itu maka harga barang ditekan
seminimal mungkin. Salah satu syarat dalam pembelian barang di klinik agribisnis
adalah pembeli harus datang sendiri ke klinik agribisnis. Petugas/PPL hanya boleh
mempromosikan isi klinik agribisnis ke petani, tetapi dilarang mengantar barang ke
petani. Dengan cara ini diharapkan pembeli/petani bisa melihat isi klinik agribisnis
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dan mendapat informasi teknologi pertanian yang selanjutnya dapat membuka
wawasan petani.
Tabel 15. Jenis/Merk Pestisida dan Pupuk yang tersedia di Klinik agribisnis Tobu
No

Jenis

1.

Insektisida

2.

Fungisida

3.

Pupuk

Merk

Keterangan

-

Baycarb 500 EC
Hopsin 50 EC
Dursban 20 EC
Decis 2,5 EC
Regent
Confidor 200 SL
Agrimec 18 EC
Matador 25 EC
Actara 25 WG
Curacron 500 EC
Furadan 3 G
Rovral 50 WP
Ridomil Gold
Topsin 500 F
Score 250 EC
Dithane M 45
Benlate
Petrogenol 800

Sebagai bahan peraga/contoh tapi
dapat dibeli petani apabila
dibutuhkan

-

Bubur California

Kemasan 1 lt produksi Agroklinik
JKS Kapan

-

EM – 4

Bahan pembuatan pupuk organik
Bokashi

-

Urea

-

SP-36

Untuk contoh, dan dapat dibeli bila
diperlukan

Sebagai bahan peraga/contoh tapi
dapat dibeli petani apabila
dibutuhkan

Tabel 16. Macam alat dan bahan peraga untuk pemeliharaan tanaman jeruk yang
ada di Klinik Agribisnis Tobu
No
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.

Nama Alat dan Bahan
Alat :
Gunting pangkas
Gergaji kecil
Tree sprayer (sprayer pohon)
Perangkap kuning
Perangkap lalat buah
Bahan :
Belerang
Kapur
Drom/periuk tanah

Kegunaan
Bahan praktek pemangkasan
Bahan praktek pemangkasan
Bahan praktek penyemprotan
Perangkap Diaphorina citri
Perangkap hama lalat buah
Bahan Bubur Kalifornia
Bahan Bubur Kalifornia
Alat memasak Bubur Kalifornia
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Klinik agribisnis sudah dimanfaatkan sebagai tempat pertamuan dan
berkoordinasinya petugas (peneliti dan penyuluh). Klinik agribisnis sudah terjadi
beberapa kali pertemuan dalam rangka koordinasi antara penyuluh, peneliti, dan
petani. Lewat klinik agribisnis juga sudah beberapa kali
Pemanfaatan
Selama periode

2007 – 2008 banyak petani sudah memanfaatkan

keberadaan klinik agribisnis ini, dimana mereka sudah bisa mengakses Benih Jagung,
Pupuk,

Benih

Sayur

dan

Obat-obatan.

Untuk

benih

jagung

dan

pupuk

pengambilannya lewat kelompok dan dikembalikan dalam bentuk natura (jagung
saat panen) ini untuk mengadakan lagi pupuk untuk musim tanam berikutnya.
Pengeluaran Benih dan Pupuk untuk periode 2007 – 2008.
Nama Kelompok

Benih Jagung (kg)

Pupuk Urea (kg)

SP36 (kg)

Monit

61

835

417

Tani Bahkti

38

390

220

Debora

26

260

130

Zaitun

15

150

75

Total

135

1635

842

Dalam pelaksanaan dibuat perjanjian dengan semua anggota kelompok
dimana isi perjanjian menyatakan bahwa benih dan pupuk harus dikembalikan lagi
ke klinik sebagai modal klinik untuk musim tanam berikutnya. Tetapi hal ini masih
sulit terealisasi kerana hanya beberapa petani yang tergabung dalam kelompok
Monit yang mengembalikan sedangkan kelompok yang lain tidak ada yang
mengembalikan. Kondisi ini masih terus di maklumi karena luas tanam yang mereka
buat hanya rata-rata untuk 2 kg jagung unggul sedangkan pada musim panen yang
lalu mereka semua rata-rata gagal panen untuk jagung lokalnya mereka. Kondisi ini
menyebabkan mereka rata-rata enggan mengembalikan. Sementara itu hasil
pengembalian kelompok ke klinik sebanyak 612 kg jagung, setara dengan uang
sebesar Rp. 1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) di mana
oleh klinik uang terbut dibelikan lagi pupuk untuk dipakai pada musim tanam
sekarang.
Pada musim kemarau ( bulan Juli – Oktober) klinik memfasilitasi kelompok
monit untuk pembuatan perbenihan jagung guna mensuplai kelompok pada musim
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hujau. Benih jagung yang diberikan adalah Jagung Srikandi putih sebanyak 15 kg
berlebel putih. Hasilnya sebanyak 229m kg, benih jagung ini di bagikan ke anggota
kelompok sebanyak 71 kg, sisanya dijual ke kelompok lain dan ke pemerintah
setempat maupun swasta yang uangnya masuk ke kas kelompok.
Selain komoditas jagung, juga klinik menyediakan benih sayur-sayuran yang
sarannya terutama ditujukan untuk pembinaan ibu-ibu kelompok Wanita tani. Sistem
yang dibuat seperti jagung, tapi pengembaliannya ke klinik dalam bentuk uang kas,
dimana untuk komoditas sayur pengembalian dalam bentuk cash lebih mudah
dilakukan.
Untuk masyarakat subsistem pembelajaran revolving ini cukup sulit, karena
butuh pemahaman dan kesadaran yang tinggi oleh petani sendiri. Ada sebagian yang
belum sepenuhnya sadar akan penggunaan pupuk dan benih unggul. Tapi ini tidak
menutupi kemungkinan suatu saat mereka bisa berubah jiga pendampingan terusmenerus dilakukan.
3. Aspek diseminasi
Teknologi Pertanian yang dikembangkan oleh Prima Tani di Desa Tobu - TTS
sangat beragam tergantung pada jenis komoditas Yang dikembangkan. Beberapa
komoditas yang dikembangkan oleh Prima Tani TTS adalah Jeruk Keprok,
Penggemukan Sapi, Budidaya jagung varietas unggul, Introduksi varietas ungul ubi
dan budidaya sayur-sayuran.
Jenis teknologi Yang dikembangkan tersebut dapat disuluhkan kepada petani di desa
Tobu maupun

petani lainnya di desa lain.

Beberapa media dan metode yang

digunakan dalam proses alih teknologi yakni :

a. Siaran Radio
Siaran pedesaan yang disiarkan oleh Radio Pemerintah Daerah Kabupaten
TTS dengan judul “Penggemukan Ternak sapi Potong”

dan “Manfaat Kandang

Kelompok”. Siaran tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan jenis teknologi
penggemukan ternak sapi potong dan manfaat kandang kelompok kepada petani
lainnya yang berdomosili di luar desa Tobu.

•

Inovasi teknologi penggemukan ternak sapi potong yang disiarkan lewat Radio
Pemerintah Daerah TTS meliputi :
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Penyediaan pakan yang memiliki

nilai nutrisi : Penyediaan pakan ternak perlu

dipertimbangkan mutu dari pakan tersebut. Pada saat ini sebagian besar peternak
di pedesaan belum memahami pentingnya kualitas pakan ternak. Bagi petani yang
terpenting adalah kecukupan pakan bukan kecukupan nutrisi pakan. Species
tanaman menentukan mutu hijau pakan ternak. Pakan yang bermutu tinggi jika
memiliki kandungan protein tinggi,. Beberapa species yang memiliki nilai nutri
tinggi antara lain berasal dari leguminosa baik legum pohon maupun legum herba.
Hal ini dicirikan oleh kandungan protein yang terdapat pada biomas legum.
Cara pemberian pakan yang baik : Pemberian pakan bagi ternak dipertimbangkan
nilai nutrisi pakan. Cara pemberian pakan yang baik adalah pakan yang berasal
dari rumput-rumputan sebanyak

60% dan pakan yang berasal dari legum

sebanyak 40%.
Pemberian vitamin dan obat-obatan : Hal ini dimaksudkan agar petani dapat
memahami bahwa ternak sapi potong juga memerlukan kebutuhan akan vitamin
dan obat-obatan selama masa pertumbuhannya.
Monitoring pertambahan berat badan setiap sebulan sekali : Kegiatan ini
dimaksudkan

agar

peternak

sejak

dini

mengetahui

perkebangan

ternak

piaraannya dan diantara petani saling bersaing sehat dalam pemeliharaan ternak.

•

Inovasi teknologi Kandang Kelompok yang disiarkan lewat Radio Pemerintah
Daerah TTS meliputi :
Cara membuat kandang kelompok sesuai anjuran : Pembuatan kandang kelompok
disarankan agar peternak secara gotong royong mengerjakan kandang kelompok.
Pembuatan kandang kelompok disarankan agar menggunakan bahan – bahan
lokal. Ukuran kandang kelompok 10 X 2 meter. Ukuran kandang tersebut
disiapkan bagi 10 ekor ternak sapi.
Manfaat kandang kelompok : Pola pemeliharaan ternak sapi dengan kandang
kelompok memiliki beberapa manfaat yakni :
•

Gotong-royong, menghemat waktu, tenaga dan biaya serta memudahkan
petugas monitoring.

•

Keamanan terjamin dan mudah dalam pengontrolan

•

Terjadinya dinamika antar kelompok
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•

Posisi tawar petani tinggi karena bila pembeli meminta harga yang tidak
sesuai dengan harga kelompok maka sapi tidak akan dijual sampai harga yang
disetujui petani

•

Mudah dilihat sehingga penjualan lebih cepat

Diharapkan setelah petani yang mendengarkan siaran radio tersebut dapat tergugah
dan dapat melakukan kegiatan penggemukan sapi potong dan manfaat kandang
kelompok secara mandiri.

b. Penyuluhan dari Petani ke petani
Metode

penyuluhan

partisipatif

dinilai

lebih

efektif

bagi

para

petani

dibandingkan penyuluhan satu arah seperti yang selama ini dijalankan. Metode
partisipatif mampu menjadikan petani lebih kreatif dan ahli, sehingga petani pun
mampu memberikan penyuluhan bagi petani lainnya. Sedangkan secara teknis
pertanian, para petani sudah lebih mahir dalam berusahatani. Petani yang
menerapkan teknologi dalam kegiatan Prima Tani telah dikawal penerapannya oleh
peneliti dan penyuluh sehingga telah memiliki keterampilan teknis tentang teknologi
tersebut. Penguasaan teknologi oleh petani kooperator dapat disebar luaskan oleh ke
petani lainnya melalui kegiatan diskusi informal yang dilakukan sesama petani.
Dengan demikian petani dapat melakukan penyuluhan dari petani ke petani tentang
teknologi – teknologi tersebut. Hal ini dapat dilakukan secara baik karena komunikasi
yang baik diantara petani dan petani tidak malu bertanya kepada petani yang lain
karena mereka dapat berkomunikasi dengan bahasa mereka sendiri (bahasa lokal).
Dengan demikian penyuluhan tersebut dapat dijadikan fungsi utama dalam
mendukung pembangunan pertanian sehingga

seluruh aktivitas penyuluhan

pertanian pada akhirnya diserahkan kepada para petani.

c. Demonstrasi Teknologi
Usaha tani di bidang pertanian umumnya masih dilaksanakan secara tradisional
sehingga

produktivitasnya

masih

rendah.

Oleh

karenanya

perlu

dilakukan

demonstrasi teknologi pada lahan petani dengan luasan tertentu sehingga petani
dapat belajar sendiri tentang bagaimana menanam suatu jenis komoditas dan
mengenal karakteristik tanaman yang akan ditanam dilahannya.
Beberapa jenis teknologi yang didemontrasikan antara lain :
Perbenihan Jagung Srikandi, Kandang Breding, Kandang Kelompok, Hijauan Pakan
Ternak, Kacang Buncis tegak, Ubi Petatas, Kol Bunga, Jeruk Keprok.
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Keuntungan dari demonstrasi teknologi bagi petani adalah:
-

Tempat belajar bagi petani bagaimana cara berusahatani yang baik dan benar.

-

Petani dapat mengenal berbagai jenis teknologi yang berhubungan dengan
komoditas yang dikembangkan,

sehingga petani tidak sekedar

memberikan

pakan pada ternaknya tetapi sudah dapat membedakan tanaman pakan ternak
mana yang memberikan nilai nutrisi yang baik.
Petani dapat mengenal hama penyakit baik pada tanaman maupun pada ternak

-

secara dini sehingga dapat diatasi oleh petani dengan cepat. Petani juga dapat
membuat biopestisida dari jenis tanaman yang ada dilahan pertaniannya.

VI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasar pada hasil kegiatan Prima Tani tahun 2008, maka dapat disimpulkan
bahwa :
•

Pengembangan tanaman jeruk keprok SoE dengan bibit terseleksi sesuai SPO jeruk
keprok SoE masih diperlukan untuk mengembalikan Desa Tobu sebagai “gunung
jeruk”.

•

Jagung sebagai bahan makan petani, produksinya dapat ditingkatkan dari 1,74 t/ha
(jagung lokal) menjadi 3,4 t/ha menggunakan varietas Srikandi.

•

Introduksi ubi jalar varietas Cangkuang, Papua solosa, dan Antin sebagai bahan
makan dan bahan baku industri makanan ringan memberikan hasil : Cangkuang 7,5 t/
ha, Papua solosa 11,1 t/ha dan Antin 45,3 t/ha yang menarik minat petani lain untuk
menanamnya, dan penyebaran stek ubi jalar telah tersebar di wilayah desa Tobu.

•

Budidaya sayuran untuk menambah pendapatan petani dimotori oleh Pokwan Zaitun
dengan menambah kol bunga, buncis tegak. Hasil kol bunga dijual dengan harga Rp
2.500 – Rp 3.000 per tangkai.

•

Penggemukan sapi memberikan kenaikan berat badan dengan kisaran 0,5 – 1,3
kg/ekor/hari.

•

Pelayanan Klinik Agribisnis sangat menunjang usaha pertanian di Desa Tobu karena
mendekatkan layanan bibit, peralatan, pupuk, obat-obatan kepada petani sebagai
pengguna.
VII.

KINERJA HASIL PENGKAJIAN
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•

Produktivitas jagung Srikandi 3,4 t/ha dibanding lokal (1,74 t/ha), ada kenaikan
produksi.

•

Luas tanam 2007 5 ha dan tahun 2008 meningkat menjadi 15 ha untuk jagung
Srikandi dan 14 ha untuk jagung Lamuru.

•

Penanaman jeruk keprok sebanyak 5000 anakan tahun 2007 dan tahun 2008, 5000
anakan lagi bantuan Dinas Pertanian Kabupaten TTS.

•

Penyebaran stek ubi jalar 3 varietas ke petani Desa Tobu.

•

Pelayanan Klinik agribisnis dalam melayani kebutuhan bibit sayuran meningkat.

•

Jumlah kelompoktani dari 6 kelompok tahun 2007 menjadi 8 kelompok pada tahun
2008.

•

Jumlah kandang kelompok dari 4 kandang tahun 2007 menjadi 6 kandang tahun
2008.

•

Kerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten TTS berupa : bantuan sapi 39 ekor
(25 jantan, 14 betina), Kebun HMT seluas 5 ha.
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