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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Visi dan Misi 

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Menyusun 

Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebiajakan dan Program  Badan Litbang Pertanian, yang 

selanjutnya pada tataran rencana strategis BPTP/UPT dituangkan menjadi rencana 

operasional. Oleh karena itu visi, misi kebijakan strtegis, dan program Badan Litbang 2015-

2019 mengacu pada visi dan misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi 

visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja Badan Litbang Pertanian, 

termasuk BB2TP. . 

Visi BPTP NTT sebagai berikut: Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian berkelas dunia dalam mewujudkan sistem pertanian bio-indusri tropika 

berkelanjutan.  

Misi :  

(1) Merakit, menguji dan mengembangkan  inovasi pertanian tropika unggul berdaya 

saing mendukung pertanian bio-industri. 

(2) Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka peningkatan 

Scienfic recognation dan impact recognition. 

 

1.2. Tupoksi, sasaran dan Struktur Organisasi 

 Sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 798/Kpts/T.210/12/1994 yang 

diperbaharui  dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 350/Kpts/OT.210/6/2001, dan 

diperbaharui lagi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

16/Permentan/OT.140/3/2006, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sebagai UPT 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di daerah, mempunyai tugas pokok. 

Tugas Pokok : 

Melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna 

spesifik lokasi.  

Fungsi : 

1. Pelaksanaan Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna 

spesifik lokasi; 

2. Pelaksanaan penelitian,pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna 

spesifik lokasi; 

3. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta 

perakitan materi penyuluhan; 



4. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan 

pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian 

tepat guna spesifik lokasi; 

5. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan 

teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; 

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai 

 

1.3.  Sasaran Kelompok Pengguna Hasil Penelitian 

 Sesuai Tupoksi BPTP maka kelompok pengguna utama hasil-hasil Litkaji adalah  : 

1.  Masyarakat petani pedesaan yang mengelola lahan kering (ladang, kebun 

campuran,  pekarangan), lahan sawah irigasi dan lahan sawah tadah hujan 

2. Jajaran pemerintah daerah baik Propinsi maupun Kabupaten,  

3. pelaku agribisnis, dan  

4. Lembaga Swadaya Masyarakat. 

 

1.4. Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi BPTP NTT  terdiri atas satu pejabat eselon III (Kepala Balai), dua 

eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan 

Pengkajian.  

 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta rumah tangga. 

 Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan dan evaluasi serta 

laporan, dan penyiapan bahan kerjasama, informasi, dokumentasi dan penyebarluasan dan 

pendayagunaan hasil, serta pelayanan sarana pengkajian, perakitan dan pengembangan 

teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. 

 Dalam menjalankan fungsinya maka Kepala BPTP dibantu oleh beberapa 

kelembagaan internal yaitu :  

1. Kepala Kebun Percobaan dan Laboratorium Diseminasi bertugas mengelola 

adminsitrasi kepegawaian dan urusan rumah tangga terutama pendaya-gunaan 

asset untuk melayani kebutuhan pengguna dan mengelola asset produktif (tanah dan 

peralatan) untuk memenuhi kewajiban PNBP dan meningkatkan kesejahteraan 

karyawan.  

2. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti yang mempunyai tugas : i) melakukan 

inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik 

lokasi, ii) melakukan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat 



guna spesifik lokasi, iii) melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

3. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang mempunyai tugas : i) 

melakukan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan 

materi penyuluhan, ii) melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Subagian, Kepala Seksi dan 

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan organisasi pada BPTP maupun 

dengan Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi BPTP NTT 
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II. SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Berdasarkan data kepegawaian pada akhir tahun 2017, tercatat bahwa sumberdaya 

manusia yang berada di BPTP NTT jumlahnya terus berkurang, karena banyak diantara 

karyawan yang telah memasuki masa pensiun, disamping ada  pegawai yang meninggal.  

Secara keseluruhan  jumlah total  Pegawai BPTP NTT berjumlah 153 orang, tersebar di 

beberapa unit kerja, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1. Jumlah dan Sebaran Pegawai BPTP NTT, tahun 2017 

 

N

o 
Unit Kerja 

Jumlah PNS Honorer 

Laki-laki Perempuan - 

1. Kantor Pusat 103 74 29 - 

2. KP. Naibonat 11 10 1 - 

3. KP. Lili 15 15 0 1 

4. KP. Maumere 19 16 3 - 

5. KP. Waingapu 5 5 1 - 

 TOTAL 148 117 36 1 

 

  

2.1. Sebaran Menurut Umur dan Masa Kerja 

 Dari sisi umur (Tabel 2.2 dan Tabel 2.3), PNS/CPNS BPTP NTT berumur antara 

<20-55 tahun dan sebagian besar berumur antara 41-50 (98 orang), 6orang berumur antara 

31-40, dan 50 orang berumur antara 51-55. 

 

Tabel 2.2.  PNS/CPNS BPTP NTT menurut jenis kelamin dan kelompok umur, tahun 

2017 

No 
Golong

an 

Masa Kerja, tahun Jum

lah < 20 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 > 60 

1. Laki-

laki 

- - - 2 3 16 33 37 21 - 112 

2. Peremp

uan 

- - 1 1 1 03 19 09 2 - 36 



 TOTAL - - 1 3 4 19 52 46 23 - 148 

 

Masa kerja PNS/CPNS (Tabel 2.3) bervariasi dari <5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun, 16-20 

tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, dan 31-35 tahun.  

 

Tabel 2.3. PNS/CPNS BPTP NTT menurut Golongan dan masa kerja, tahun 2017 

No Golongan 
Masa Kerja, tahun Jum

lah <=5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 >35 

1. I 0 1 1 3 9 1 0 0 15 

2. II 0 1 4 20 27 8 0 0 60 

3 IIII 3 0 7 23 19 1 0 0 53 

4 IV 0 0 0 5 12 3 0 0 20 

 TOTAL 3 2 12 51 67 13 0 0 148 

 

Pegawai di BPTP NTT rata-rata mempunyai masa kerja yang cukup lama yaitu 16-25 tahun. 

 

2.2. Sebaran menurut pendidikan 

 Kualifikasi pendidikan PNS/CPNS BPTP NTT terdiri atas SD sampai S3 (Tabel 2.4) 

dengan rincian SD (18 orang), SLTP (11 orang), SLTA ( 62 orang), D3 ( 5 orang), D4 (7 

orang), Sarjana Muda ( 1 orang), S1 (12 orang), S2 (23 orang) dan S3 (9 orang).   

 

Tabel 2.4.  PNS/CPNS BPTP NTT menurut tingkat pendidikan, tahun 2017 

                   (148 orang) 

No 
Golong

an 

 Tingkat Pendidikan 
Jum

lah S3 S2 S1 
D4 

SM 
D3 D2 D1 SLT

A 
SLTP SD 

1. I/a - - - - - - - - - - - - 

2. I/b - - - - - - - - - - 12 12 

3 I/c - - - - - - - - - - 1 1 

4 I/d - - - - - - - - - 6 5 11 

5 II/a - - - - - - - - - 1 - 1 

6 II/b - - - - - - - - 40 4 - 44 



7 II/c - - - - - 1 - - 4 - - 5 

8 II/d - - - 1 - - - - 6 - - 7 

9 III/a - - 2 4 - 2 - - 7 - - 15 

10 III/b - 2 1 - - 2 - - 5 - - 10 

11 III/c - 2 4 2 1 - - - - - - 9 

12 III/d - 8 4 - - - - - - - - 12 

13 IV/a 7 9 - - - - - - - - - 16 

14 IV/b 1 1 1 - - - - - - - - 3 

15 IV/c 1 1 - - - - - - - - - 2 

16 IV/d - - - - - - - - - - - - 

17 IV/e - - - - - - - - - - - - 

 TOTAL 9 23 12 7 1 5 0 0 62 11 18 148 

 

 

 Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia, maka melalui berbagai sumber 

pembiayaan  dari APBN telah dilakukan peningkatan pengetahuan bagi para staf di BPTP 

NTT melalui pendidikan jangka pendek (kursus/latihan) dan pendidikan jangka panjang 

(program S2 dan S3), (Tabel 2.5). 

 

 

2.3. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Institusi dan SDM 

 Kegiatan pengembangan kapasitas institusi pada tahun 2017 berupa 

pelatihan/magang bagi peneliti/penyuluh, teknisi dan tenaga administrasi dapat di lihat pada 

Tabel 2.5. Kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas institusi adalah 

pengelolaan data base yang mencakup pengadaan jaringan internet dan website. Pada 

tahun-tahun yang akan datang akan dihimpun semua hasil pengkajian/kegiatan menjadi 

data elektronik agar memudahkan dalam mengkomunikasikannya kepada berbagai 

kalangan pengguna. 

Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM pegawai BPTP NTT kuantitasnya 

masih terlalu rendah sehingga masih diperlukan pelatihan-pelatihan teknis segala bidang 

bagi staf BPTP baik dalam negeri maupun luar negeri. 

 

 

 



Tabel 2.5. Jumlah PNS yang sedang mengikuti pendidikan jangka panjang (program 

D4, S2 danS3) tahun 2017 

No Nama PNS Program Perguruan 

Tinggi 

TMT 

  D4/S2/S3 Jurusan   

1. Haruna, SPi, MSi S3 Klimatologi IPB 2015 

2. Atika Hamaisa, SP,MSi S3 Pascapanen Brawijaya 2017 

3. Soleman Tualaku D4 Penyuluhan STTP Malang 2014 

 

 Staf yang lain masih melanjutkan studinya baik S2 maupun S3 dapat di lihat pada 

tabel 2.5. 

 

2.4. Tenaga Fungsional 

 Tenaga fungsional di BPTP NTT saat ini terdiri atas fungsional peneliti dan penyuluh 

serta teknisi Litkayasa.Rincian jumlah fungsional selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

Pada Tabel 2.8. dapat dilihat spesialisasi keilmuan tenaga fungsional peneliti/penyuluh. 

Terlihat bahwa sebagian besar tenaga fungsional berlatar-belakang peternakan dan proporsi 

antar disiplin ilmu masih belum berimbang. 

Tabel 2.6.  Jenis dan Jenjang Fungsional di BPTP NTT, tahun 2017 

No Jenis dan jenjang Jumlah 

Jumlah 

Kantor. 

Pusat 

Kp.  

Naibonat 

KP. 

Lili 

KP. 

Maume

re 

KP.      

Waiga

pu 

A. Peneliti       

1. Peneliti Pertama 4 -  - - - 

2. Peneliti Muda 5 -  - - - 

3. Peneliti Madya 10 -  - - - 

4. Peneliti Utama 1 -  - - - 

5. Non Klasifikasi - -  - - - 

 TOTAL (A) 20 -     

B. Penyuluh       

1. Penyuluh Pertama 8 4  1 2 - 

2. Penyuluh Muda 3 3  - - - 

3. Penyuluh Madya 4 3  - - - 

4. Penyuluh Utama - -  - - - 



5. Non Klasifikasi - -  - - - 

 TOTAL (B) 15 -  1 2 - 

C. Non 

Peneliti/Penyuluh 

      

1. Pranata Komputer - -  - - - 

2. Litkayasa Pemula - 3  - - - 

3. Pustakawan - -  - - - 

4. Arsiparis - -  - - - 

5. Analis 

Kepegawaian 

- -  - - - 

 

Untuk peneliti non klas dan penyuluh pertanian non klas di BPTP NTT sudah tidak 

ada lagi, mengingat tenaga teknis sudah harus dimasukkan dalam jabatan fungsional 

litkayasa dan umum yang telah dipersyaratkan oleh Menpan. 

Tabel 2.7. Keadaan Tenaga Fungsional Menurut Disiplin Ilmu  

No Disiplin Ilmu/Spesialisasi 
Pendidikan 

S3 S2 S1 D4/SM SLTA 

A. Peneliti      

1. Peternakan 2 2 - - - 

2. Tanaman (Pangan/Horti dan 

Perkebunan) 

3 1 - - - 

3. Perikanan/Pasca panen - - - - - 

4. Sumberdaya      

 - Ilmu Tanah/Evaluasi Lahan 1 2 - - - 

 - Agroklimat - - - - - 

 - Lingkungan - - - - - 

 - Geografi - - - - - 

5. Sosial-Ekonomi Pertanian      

 - Ekonomi Pertanian 2 3 1 - - 

 - Sosiologi pedesaan - - - - - 

6. Teknologi Pangan/Pasca panen - 1 - - - 

7. Hama/penyakit - - - - - 

 JUMLAH (A) 8 13 1 - - 



B. Penyuluh      

1. Peternakan - - 2 - - 

2. Tanaman (Pangan/Horti dan 

Perkebunan) 

- 2 3 - - 

3. Teknologi Pangan - - - - - 

4. Komunikasi 1 1 - - - 

. Ekonomi Pertanian - 1 - - - 

6. Perikanan - - - - - 

 JUMLAH (B) 1 4 5 - - 

 

 

III. SARANA DAN PRASARANA 

 

 Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai kegiatan utama BPTP NTT didukung oleh 

ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, yaitu terdiri dari barang bergerak dan 

barang tidak bergerak. Barang-barang  tidak bergerak terdiri dari : (1) tanah bangunan 

negara Golongan II (2) Tanah Bangunan kantor Pemerintah; (3) Bangunan Gedung Kantor 

Permanen dan (Rumah Negara Golongan II Type A Permanen.  

 Sementara barang-barang  bergerak secara umum meliputi alat angkutan 

(kendaraan roda 4 dan roda 2), Furniture, elektronik, serta aset tetap lainnya. Pengadaan 

barang-barang inventaris tersebut berasal dari hibah, pembelian melalui anggaran rutin dan 

anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN), dan anggaran kerjasama penelitian. 

Untuk dapat menyajikan data barang inventaris yang akurat, BPTP NTT telah melaksanakan 

SIMAK-BMN pada tahun anggaran 2017. 

 

3.1.   Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) 

 BPTP NTT memiliki asset tanah dengan total luas 201,1606 hektar, gedung/kantor 

dan  sarana penunjang yang tersebar di enam lokasi (Tabel 3.1). 

Pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 disajikan rincian jumlah dan sebaran perumahan dinas 

dan sarana penunjang di lingkungan BPTP NTT. Perumahan dinas terdiri atas rumah tinggal 

(tipe 120, 70, 50 dan 36) dan Guest House (tipe 120) sedangkan prasarana penunjang 

berupa gedung kantor, aula, laboratorium, gudang, rumah genzet, garasi, lantai jemur, 

rumah kaca, kandang percobaan dan bengkel. Semua Guest house dan perumahan dalam 



kondisi baik dan dihuni oleh peneliti/penyuluh/teknisi sesuai SK. Kepala Balai yang selalu 

diperbaharui setiap tahun. 

 

Tabel 3.1.  Luas tanah dan peruntukan 

No Lokasi 

Luas 

Tanah 

(ha) 

Peruntukan 

Kantor/ 

Peruma

han 

(ha) 

Sarana 

Penunjan

g 

(ha) 

Kebun 

Percobaan 

(ha) 

Padang 

Penggemba

laan 

(ha) 

1. Kantor Pusat/ 

KP. Naibonat 

501.600 0,5680 0,9175 48,5145 - 

2. Kota Kupang 596 0,595 - - - 

3. KP. Lili 410 0,45 0,21 1,34 38 

4. KP. Maumere 13.6893 0,1760 - 13,5133 - 

5. KP. 

Waingapu 

1.001,300 0,08 - 0,92 100,30080 

 TOTAL 1.522,2906 1,869 1,1275 64,2878 138,3008 

 

Tabel 3.2. Jumlah perumahan dinas di BPTP NTT, 2017 

No Lokasi 

Guest 

House 

(Tipe 120) 

Rumah Dinas, Tipe (buah) Jumlah 

120 70 50 36  

1. Kantor 

Pusat/KP.Naibonat 

1 1 15 11 10 24 

2. Kota Kupang - - 1 - - 1 

3. KP. Lili 1 - 5 5 10 21 

4. KP. Maumere 1 - 5 4 - 10 

5. KP. Waingapu 1 - - 2 - 3 

 TOTAL 5 1 28 24 10 78 

 

 

 

 



Tabel 3.3.  Jumlah gedung/sarana penunjang di BPTP NTT, 2017 

No Sarana Penunjang 

Jumlah 

Kantor        

Pusat 

Kp.           

Naibonat 
KP. Lili 

KP.             

Maume

re 

KP.              

Wainga

pu 

1. Gedung kantor 2 1 1 1 1 

2. Gedung/ruang peneliti/penyuluh 3 - - - - 

3. 
Laboratorium tanah dan 

tanaman 
1 - - 1 - 

4. Laboratorium kultur jaringan 1 - - - - 

5. Laboratorium kesehatan hewan 1 - - - - 

6. Cold room freezer 1 - - - - 

7. Perpustakaan 1 - - - - 

8. Garasi/pool kendaraan 1 - - 1 - 

9. Gudang arsip 1 - - - - 

10. Koperasi/kantin 1 - - - - 

11. Bengkel kendaraan/alsintan 1 - 1 - - 

12. Lantai jemur 1 1 - 1 - 

13. Gudang benih/pakan/prosesing - 1 2 - 1 

14. Kandang percobaan 3 - 8 - 1 

15. Rumah Genzet 1 - 1 1 - 

16. Tower/bak air 3 - 1 1 2 

17. Sumur bor 3 2 - 1 - 

18. Gudang benih  2    

 

Laboratorium yang sudah operasional selama ini hanya laboratorium tanah dan 

tanaman sedangkan laboratorium lain belum berfungsi walaupun sudah tersedia peralatan 

bantuan proyek UFDP/P2ULK. Laboratorium tanah dan tanaman lebih banyak melayani 

kebutuhan pengkajiandan SUT tetapi juga sudah dimanfaatkan oleh pihak luar. 

 

 

 

 



3.2. Barang bergerak 

Kondisi barang bergerak di BPTP NTT tahun 2016 pada setiap unit kerja disajikan 

secara lengkap pada Tabel 3.4. Semua barang tersebut dalam keadaan baik serta berfungsi 

optimal menunjang kegiatan operasional kantor dan pengkajian. 

 

Tabel 3.4.  Daftar dan kondisi barang bergerak lainnya, tahun 2017 

No Jenis barang 

Jumlah/lokasi (buah) 

Kantor                 

Pusat 

KP.  

Naibonat 
KP. Lili 

KP.  

Maumere 

KP. 

Waingap

u 

A. Kendaraan/Mesin      

1. Kendaraan roda 6  - - 1 - 1 

2. Kendaraan roda 4  10 1 2 2 2 

3. Kendaraan roda 3 

(VIAR) 

1     

5. Kendaraan roda 2 15 3 2 09 6 

6. Traktor besar - 2 1 - - 

7. Traktor sedang 1 1 - - 1 

8. Hand tractor  1   1 

9 Genzet 3 - - 1 - 

10 Motor/Dinamo air 1 2 - 1 1 

B. Peralatan kantor      

9. AC Split 15 - - - - 

10. AC Window 13 3 2 2 1 

11. Kulkas 5 - - - - 

12. Komputer PC 11 1 1 1 1 

13. Komputer Notebook 12 - - - - 

14. Printer 9 - 1 1 1 

15. Ploter 1 - - - - 

16. Kamera digital 3 - - - - 

17. Handycam 4 - - - - 

18. OHP 2 - - - - 

19. Infokus 2 - - 1 - 



20. Telepon  4 - 1 1 2 

21. Fax 1 - - 1 - 

22. PDA HP 4 - - - - 

23. Televisi 4 - - 1 1 

24. Jaringan internet 1 - - - - 

C. Ternak      

25. Sapi Bali - - 25 - - 

26. Sapi Ongole - - - - 30 

27. Kambing - - - - - 

D. Koleksi 

Perpustakaan 

     

28. Buku Teks 1.395 - - - - 

29. Prosiding 30 - - - - 

30. Jurnal 413 - - - - 

31. Tesis 8 - - - - 

32. Laporan Tahunan 26 - - - - 

33. Brosur 196 - - - - 

34. Poster 46 - - - - 

35. Warta 6 - - - - 

36. Leaflet 57 - - - - 

37. Karya ilmiah 25 - - - - 

 

 

 

 

 

IV. PROGRAM DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 Penyusunan program dan kegiatan mengacu pada Rencana Strategis Badan 

Litbang, program utama/arahan/kebijakan strategis Badan Litbang, Rencana Strategis Balai, 

mandat, tugas dan fungsi serta kebutuhan pengguna. Penyusunan program/ kegiatan 

dikoordinasi oleh Tim Program bersama Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian mulai 

dari penyusunan matriks, seminar rencana (RPTP/RDHP, ROPP/ RODHP) sampai seminar 



hasil. Dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pemantauan 

baik dari segi administrasi maupun fisik. 

  

Tujuan 

 Tujuan utama berbagai program pengkajian adalah memecahkan dua permasalahan 

pokok dalam pembangunan pertanian wilayah, yakni: (a) permasalahan kualitas dan 

keterbatasan sumberdaya dan (b) permasalahan komoditas. Secara umum, ada lima tujuan 

dari program yang dilaksanakan:  

1. Menghasilkan data/informasi tentang potensi dan masalah sumberdaya pertanian; 

2. Menghasilkan inovasi teknologi spesifik lokasi yang tepat dan efektif; 

3. Menghasilkan cara dan srtategi sebagai rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang 

tepat, realistis, simultan, integral, efektif dan terukur; 

4. Menghasilkan model-model terobosan dalam rangka menumbuh-kembangkan            

sistem dan usaha agribisnis, pemasyarakatan inovasi teknologi dan pemberdayaan 

petani; 

5. Membangun jaringan kemitraan dengan berbagai komponen Litbang (jaringan Litkaji) 

dan semua pelaku pembangunan pertanian (Pemda, LSM, Pengusaha dan petani). 

 

Luaran 

 Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah berfungsinya BPTP sebagai sumber 

teknologi inovatif spesifik lokasi dan prime mover dalam pembangunan pertanian di wilayah. 

Sedangkan sasaran tahunan adalah: 

1. Tersedianya dan berfungsinya teknologi pengelolaan sumberdaya secara lestari 

(tanah, air dan agroklimat); 

2. Tersedianya teknologi spesifik lokasi dan meningkatnya produktivitas usahatani; 

3. Tersedianya dan dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan dan strategi yang dapat 

memecahkan permasalahan pembangunan pertanian dan meningkatkan 

produktivitas pertanian; 

4. Tersedianya model dan metoda pemberdayaan petani dalam sistem dan usaha 

agribisnis spesifik lokasi dan budidaya; 

5. Terbangunnya dan berfungsinya suatu jaringan kerjasama kemitraan dalam lingkup 

institusi Badan Litbang, dengan Pemda dan dengan semua stakeholders lainnya. 

 

Program Strategis Litbang 

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, BPTP membantu mensukseskan 

program strategis Deptan yakni: (1) Pendampingan kawasan pertanian padi di NTT,  (2) 



Pendampingan kawasan tanaman pangan jagung, (3) Pendampingan kawasan peternakan, 

(4) Pendampingan kawasan tanaman perkebunan, (5) Pendampingan kawasan pertanian 

hortikultura, (6) Pendampingan Katam pada wilayah kawasan pertanian di provinsi NTT, (7) 

Pendampingan KRPL di provinsi NTT, (8) Pendampingan PUAP, (9)  Identifikasi calon 

lokasi, koordinasi, bimbingan dan dukungan teknologi UPSUS, PJK, ATP, dan komoditas 

utama Kementan, dan (10) Pembangunan Agro Tekno Pak (ATP) di NTT. 

 

Tabel 4.1. Kegiatan Pengkajian Tahun 2016 

No Judul RPTP/RDHP/RPTP  Penanggung-jawab 

I Pendampingan program Strategis Nasional   

1 Pendampingan kawasan pertanian padi di NTT Ir Charles Y. Bora, Msi  

2 Pendampingan kawasan tanaman pangan 

jagung 

Dr. Ever Hosang, M.Si 

3 Pendampingan kawasan peternakan  Dr. Ir. Sophia Ratnawati, 

M.Si 

4 Pendampingan kawasan tanaman perkebunan ) Ir. Made Ratnada, MP 

5 Pendampingan kawasan pertanian hortikultura  Dr. Bernard deRosari, 

MP 

6 Pengembangan Pola tanam Tanaman Pangan 

di NTT 

Dr. Ir.Tony Basuki, M.Si 

7 Pendampingan, koordinasi, bimbingan dan 

dukungan teknologi UPSUS, PJ dan SIWAB 

Dr.Ir.Syamsuddin, MSc 

8 Pendampingan PUAP Ir. Andreas Ila 

9 Pembangunan Taman Teknologi (TTP) di NTT Dr.Ir. Tony Basuki, M.Si 

10 Produksi benih sumber padi dan jagung Ir. Lukas kia Gega, MSi 

 

II Teknologi yang Terdiseminasi ke Pengguna  

1 Peningkatan Komunikasi Penyuluh Ir. Andreas Ila 

2 SDG yang terkonservasi dan terdokumentasi Dr. Ever Hosang, MSi 

4 Model penyediaan benih untuk pemenuhan 

kebutuhan wilayah melalui peningkatan 

kemampuan calon penangkar benih padi dan 

jagung 

Dr. Ever Hosang, MSi 

 Dukungan Inovasi Pertanian Untuk Peningkatan 

Indeks Pertanaman (IP) pajale 

Ir Charles Y. Bora, 

Msi 



IV Teknologi Spesifik Lokasi  

1 Optimalisasi lahan berang untuk usahatani padi 

pada tanah berformasi Bobonaro Scaly clay 

Dr. Tony Basuki, Msi 

2 Dukungan Inovasi Teknologi didaerah Perbatasan Dr. Yohanis Ngongo, 

M.Sc 

3 Pengkajian dan Pengembangan Ayam KUB Dr.Ir.Sophia 

Ratnawati, M.Si 

4 Peningkatan populasi sapi bali melalui 

penyelamatan sapi betina produktif di Timor Barat 

 Ir,Paskalis 

Fernandez, Msi 

V Analisis Kebijakan   

1 Kajian Analisis Kebijakan  Pembangunan Pertanian 

di Provinsi NTT. 

Dr. Bernard de 

Rosari, MSi 

VIII Model Inovasi Pertanian Bioindustri   

1 Model pertanian Bioindustri integrasi ternak dan 

tanaman ditingkat petani 

Ir. Andreas Ila 

2 Dukungan Perbenihan Benis Sebar Jeruk Dr. Tony Basuki, Msi 

3 Dukungan Perbenihan benih Kelapa Dr. Bernard de 

Rosari, MSi 

4 Dukungan perbenihan kakao Ir. Made Ratnada, 

MP 

5 Dukungan Perbenihan Mente Dr. Ever Hosang, MSi 

 

Kegiatan Kerjasama 

 Kegiatan kerjasama dengan berbagai institusi lingkup Badan Litbang Kementerian 

Pertanian (2  judul) dan ACIAR (1 Judul) dapat dilihat pada Tabel 4.2.  

 

Tabel  4.2.  Kegiatan Kerjasama Pengkajian 

No. Judul Kegiatan Penanggung Jawab 

 Kegiatan dengan  

Badan Litbang Kementerian Pertanian 

 

1 Diseminasi Teknologi Pengembangan dan 

Penanganan pascapanen tanaman sorgum 

sebagai pakan local di NTT 

Ir. Amirudin Pohan, MSi 

2 Penyediaan benih sumber padi dan jagung 

melalui optimalisasi lahan kebun Percobaan 

Naibonat mendukung upaya khusus 

Ir. Amirudin Pohan, MSi 



swasembada pangan di NTT 

3 Survey identifikasi dan desain (SID) 

Penetapan kawasan pemurnian sumber bibit 

sapi sumba ongole dan kuda sandalwood pada 

dinas peternakan kabupaten Sumba Timur 

Dr. Jacob Nulik 

 Kegiatan Dengan ACIAR  

1.  Integrating Herbaceous Forage Legumes Into 

crop and livestock Systems in Eas Nusa 

Tenggara Indonesia 

Dr. Jacob Nulik 

 

Kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi, dalam 

rangka mendukung program Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berbasis 

sumberdaya lokal dengan muatan inovasi teknologi maka telah di lakukan penandatanganan 

Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak perbankan, dan instansi pemerintah.   MoU 

dengan instansi pemerintah dimaksudkan agar saling bersinergi pada implementasi program 

secara bersama dengan dana yang disiapkan oleh masing-masing lembaga.   MoU yang 

telah dilakukan pada tahun 2016 adalah, sebagai berikut: 

1. MOU dengan Kerjasama kemitraan penelitian pertanian dan pengembangan 

sumberdaya manuisia satuan kerja Badan Litbang Pertanian tentang kegiatan 

Diseminasi Teknologi Pengembangan dan Penanganan pascapanen tanaman 

sorgum sebagai pakan local di NTT 

2. MOU dengan Kerjasama kemitraan penelitian pertanian dan pengembangan 

sumberdaya manuisia satuan kerja Badan Litbang Pertanian tentang Penyediaan 

benih sumber padi dan jagung melalui optimalisasi lahan kebun Percobaan 

Naibonat mendukung upaya khusus swasembada pangan di NTT 

3. MOu dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur tentang Survey 

identifikasi dan desain (SID) Penetapan kawasan pemurnian sumber bibit sapi 

sumba ongole dan kuda sandalwood pada dinas peternakan kabupaten Sumba 

Timur 

 

 

 

 

 

 

 



V. KEGIATAN PENGKAJIAN DAN DISEMINASI 

Dalam Tahun 2017 terdapat beberapa kegiatan pengkajian dan diseminasi hasil 

penelitian. Adapun Hasil secara ringkas dari kegiatan-kegiatan dimaksud adalah : 

5.1 Kegiatan Pengkajian 

5.1.1 PENDAMPINGAN  KAWASAN PERTANIAN PADI DI NTT 

Tujuan 

- Memberikan pemahaman dalam penerapan komponen teknologi budidaya padi 

jarwo super kepada petugas lapangan dan petani. 

- Menyebarluaskan informasi teknologi budidaya padi jarwo super melalui berbagai 

bentuk media diseminasi. 

- Meningkatkan produktifitas padi melalui penerapan cara budidaya jarwo super.  

 

Keluaran yang diharapkan 

- Petugas lapangan dan petani memahami dan dapat menerapkan komponen 

teknologi budidaya jarwo super. 

- Tersedia informasi teknologi jarwo super dalam bentuk berbagai media 

diseminasi  

- Produktivitas padi meningkat minimal 20 % dari produktivitas sebelumnya.  

Perkiraan Manfaat dan Dampak 

 Beberapa program yang telah dan sedang dilaksanakan saat ini telah mampu 

meningkatkat produksi dan produksi padi diantaranya sejak program SL-PTT padi, program 

PTT padi hingga program upsus pajale yang masih terus dilaksanakan. Inovasi teknologi 

cara budidaya padi jajar legowo super merupakan satu terobosan inovasi hasil Badan 

Litbang Pertanian (Balitbangtan) yang telah terbukti meningkatkan produktivitas tanaman 

padi. Hasil kajian melalui demarea telah terbukti menunjukkan peningkatan hasl. Penerapan 

cara budidaya ini diperkirakan dapat memberikan tambahan produksi padi dan pada 

akhirnya berdampak kepada penigkatan kesejahteraan petani.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Narasumber Teknologi 

 Pendampingan kawasan pertanian padi oleh Badan Litbang Pertanian 

mewajibkan setiap BPTP untuk menerapkan Teknologi Budidaya Jajar Legowo (Jarwo) 

Super di setiap lokasi pendampingan dalam bentuk demfarm. Sebagai teknologi unggulan 

Badan Litbang Pertanian dalam peningkatan produksi padi maka Teknologi Legowo Super 

disosialisasikan melalui berbagai pertemuan teknis baik ditingkat provinsi maupun 

kabupaten. Teknologi legowo super masih tergolong baru dan baru dilaksanakan di 



beberapa provinsi pada tahun 2016 dan menunjukkan hasil yang dapat meningkatkan 

produksi padi 30 – 40 %. Atas dasar informasi pelaksaan tersebut dan didukung dengan 

petunjuk teknis Jarwo Super dari Badan Litbang Pertanian maka dilakukan sosialisasi ke 

stake holders. Media pertemuan untuk sebagai narasumber untuk menyampaikan informasi 

teknologi ini masih terbatas. Selama tahun 2017 selain pelaksanaan langsung teknologi 

legowo super di lapangan dalam bentuk demfarm, juga disosialisasikan melalui beberapa 

pertemuan spereti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Narasumber teknologi Legowo Super 

No. Nama Pertemuan Lokasi Peserta (Jumlah) 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

Pertemuan Petani pelaksana 
 
 
Workshop Pengembangan 
Komoditas Pertanian Strategis  
di Kabupaten Mabar 
 
Temu Teknis Peneliti, Penyuluh 
dan Petani Kabupaten Kupang 
 
 
Temu Teknis Peneliti, Penyuluh 
dan Petani Kabupaten TTS 

Kelompok Tani 
Handel 
 
BPP Komodo 
 
 
 
 
BP4K Kabupaten 
Kupang 
 
 
BP4K Kabupaten 
TTS 

Anggota Kelompok tani (30 
orang) 
 
Penyuluh se Kabupaten 
Mabar dan petani (50 
orang) 
 
 
Peneliti/Penyuluh BPTP 
NTT, Penyuluh Kabupaten 
Kupang dan Petani (115 
orang) 
 
Peneliti/Penyuluh BPTP 
NTT, Penyuluh Kabupaten 
TTS dan Petani (50 orang) 

 

 Sebagai narasumber teknologi khusus jarwosuper pada mulanya memang 

dilakukan di lokasi sasaran kegiatan demfarm jarwo super di tingkat kelompok tani 

pelaksana melalui beberapa kali pertemuan kelompok yang langsung diikuti dengan aplikasi 

di lapangan. Penyampaian informasi teknologi budidaya jarwo super dilakukan melalui acara 

workshop dan temu teknis antara peneliti/penyuluh BPTP NTT, penyuluh daerah dan petani 

yang sudah dilakukan di tiga Kabupaten yaitu Manggarai Barat, Kupang dan Timor Tengah 

Selatan (TTS). 

 

2. Penyebaran Media Diseminasi 

Media diseminasi merupakan berbagai bentuk media yang digunakan untuk 

menginformasikan sebuah teknologi baru termasuk teknologi jarwo super. Beberapa bentuk 

media diseminasi yang digunakan dalam menginformasikan teknologi budidaya padi jarwo 

super adalah dalam bentuk folder, lieflet, poster/benner, demfarm dan temu lapang. 

Media diseminasi yang langsung dirasakan dampak dari pelaksanaan legowo super 

adalah adanya demfarm dan temu lapang. Melalui demfarm petani langsung melaksanakan 

setiap tahap aplikasi komponen jarwo super dan bisa menilai sendiri manfaat dan dampak 

teknologi. Dampak langsung dari demfarm selain meningkatnya produktivitas padi juga 

petani langsung menilai varietas mana yang mereka pilih. Dari ketiga varietas yang ditanam 

semua petani dalam satu kelompok memilih varietas Inpari 32 HDB dan dilanjutkan ditanam 

lagi setelah panen demfarm.  



Temu lapang panen demfarm legowo super dihadiri oleh ibu Wakil Bupati Manggarai 

Barat bersama pimpinan SKPD Manggarai Barat. Peserta temu lapang berjumlah 200 orang 

yang berasal dari berbagai unsure termasuk pengurus kelompok tani se Kecamatan 

Komodo dan petani sekitar lokasi demfarm. Dampak dari temu lapang banyak peserta 

terutama petani memesan benih dari hasil jarwo super. Varietas yang banyak dibeli adalah 

Inpari 32 HDB yang mencapai 800 kg dan Inpari 30 sebanyak 200 kg untuk ditanam pada 

MT I 2017/2018. Sehingga dampak dari hasil legowo super untuk varietas Inpari 32 HDB 

sudah menyebar seluas 32 ha ditambah 20 ha yang dilanjutkan oleh petani pelaksana jarwo 

super. Hasil penilaian petani bahwa varietas Inpari 32 walaupun produksinya lebih rendah 

dari Inpari 33 karena memiliki beberapa keunggulan yaitu performance tanaman terutama 

gabah lebih bernas dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan Inpari 33 yang 

selanjutnya penampilan beras lebih menarik dan harga lebih tinggi di pasaran. 

3. Pelaksanaan Pendampingan melalui Demfarm Jarwo Super 

- Koordinasi dan Sikronisasi 

Sebelum melaksanakan kegiatan didahului dengan koordinasi ke Dinas Pertanian 

Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) untuk melaporkan tentang maksud dan rencana 

kegiatan pendampingan kawasan pertanian padi di Mabar melalui penerapan teknologi 

budidaya Jarwo Super sekaligus mendiskusikan calon lokasi demfarm. Setelah diperoleh 

kesepakatan lokasi, koordinasi dilajutkan ke daerah calon lokasi demfarm yaitu 

berkoordinasi dengan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPP) Komodo yang dilanjutkan 

koordinasi ke penyuluh wilayah demfarm (Desa Compang Longgo). Bersama penyuluh 

wilayah berkoordinasi lagi dengan ketua kelompok sasaran yaitu kelompok tani Handel yang 

dilanjutkan dengan pertemuan kelompok tani untuk mensosialisasikan rencana kegiatan. 

Hasil koordinasi berjenjang tersebut baru diperoleh kesepakatan bersama petani pelaksana 

kegiatan. 

-  Keaadaan Umum Lokasi Pendampingan 

Pendampingan kawasan pertanian padi oleh BPTP Balitbangtan NTT pada tahun 

2017 dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat. Pendampingan dilakukan dalam bentuk 

Demfarm Penerapan Teknologi Budidaya Legowo Super. Penentuan lokasi pendampingan 

di Kabupaten Manggarai Barat merupakan hasil MOU antara Badan Litbang Pertanian 

dengan Pemda Manggarai Barat. Sebagai tindak lanjut dari MOU tersebut maka penerapan 

teknologi Legowo Super sebagai metode baru dalam budidaya padi yang terbukti 

menigkatkan hasil padi perlu diperkenalkan di Kabupaten Manggarai Barat.  

Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu Kabupaten dari 23 

Kabupaten/Kota di NTT yang melaksanakan kegiatan UPSUS pajale. Target LTT padi 

Kabupaten Manggarai Barat pada periode April- September 2017 seluas 14.445 ha atau 

mencapai 19,96 % dari total provinsi NTT (72.362 %) sedangkan pada periode Oktober 

2017 – Maret 2018 (Okmar 2017/2018) target Manggarai Barat seluas 33.913 ha atau 12,83 

% dari total LTT provinsi NTT (264.247 ha). Apabila dilihat dari total dua periode tanam 

(Asep dan Okmar) maka LTT padi di Kabupaten Manggarai Barat adalah 48.358 ha. 

Produktivitas padi rata-rata di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) adalah 5,25 t/ha 

lebih tinggi 43,83 % dari rata-rata provinsi NTT (3,65 t/ha) dan hampir mendekati 

produktivitas padi Nasional (5,28 t/ha). Dilihat dari aspek luas lahan sawah dan produktivitas 

menunjukkan bahwa Mabar memiliki kontribusi yang berarti bagi swasembada pangan 



khusus beras di provinsi NTT. Penerapan inovasi teknologi budidaya jarwo super 

diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas padi di Mabar yang selanjutnya akan 

berdampak terhadap swasembada pangan dan kesejahteraan petani. 

Kegiatan Demfarm jarwo super berlokasi di kelompok tani Handel, Desa Compang 

Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mabar. Jumlah anggota 29 orang dengan luas 

sawah yang dikelola kelompok seluas 30 ha. Status sawah adalah sawah irigasi teknis yang 

secara eksisting biasa ditanami padi dua kali dalam setahun. Petani Handel sudah 

menerapkan teknologi budidaya sesuai anjuran sejak adanya program SLPTT tahun 2009. 

Petani juga sudah menggunakan varietas unggul baru seperti Inpari 30 yang diperoleh 

melalui program UPSUS. Uraian komponen teknologi jarwosuper yang diterapkan di 

Demfarm seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komponen teknologi Demfarm Jarwo Super di Kelompok tani Handel. 

No Uraian Komponen Teknologi Keterangan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.  
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Luas Lahan Demfarm 
Varietas 
Olah tanah 
Umur bibit 
Cara tanam 
Alat tanam  
Jumlah bibit/lubang 
Menggunakan bio decomposer 
Pupuk Hayati 
Pestisida Hayati 
Pupuk Anorganik 
Analisis kesuburan tanah  

15 ha 
3 VUB (Inpari 30, Inpari 32 dan Inpari 33) 
Sempurna (Bajak/glebek- garu) 
>21  hari 
Legowo 2 : 1 
Caplak 
2-3 bibit 
M-Dec 2 kg/ha 
Agrimeth 
Bioprotector 
Urea 200 kg/ha dan NPK Phonska 200 kg/ha 
PUTS 

 

 Dalam menerapkan komponen jarwo super di demfarm disesuaikan dengan kondisi 

ketersediaan sarana dan prasarana di lokasi. Dari tujuh komponen jarwo super untuk 5 

komponen wajib dapat diterapkan sedangkan yang dua belum dapat diterapkan. Komponen 

wajib yaitu varietas unggul baru, tanam jajar legowo 2 : 1, menggunakan bio decomposer, 

pupuk hayati dan pestisida hayati sedangkan dua komponen yang belum diterapkan adalah 

tanam menggunakan alat tanam “jarwo transplanter dan panen menggunakan alat panen “ 

combine harvester”. Caplak merupakan sarana yang direkomendasikan juga dalam jarwo 

super untuk komponen penanaman hanya saja caplak adalah alat bantu untuk 

mempercepat tanam tetapi bukan alat tanam. 

 Pelaksanaan lapangan demfarm legowo super dilakukan secara serantak oleh 

anggota kelompok tani Handel mulai dari pengolahan tanah, aplikasi bio decomposer, 

perlakuan benih dengan pupuk hayati Agimeth, semai sampai dengan penyemprotan 

pestisida hayati dilakukan secara bersama. Terutama untuk aplikasi bio decomposer dan 

pestisida hayati bioprotector harus dilaksanakan secara kolektif dan serentak terutama 

bioprotector setelah dicampur solar harus segera diseprotkan ke pertanaman padi apalagi 

diaplikasikan secara bertahap setiap 10 hari setelah penyemprotan pertama. Melihat cara 

aplikasi demikian maka sejak menyemai benih sampai penanaman harus dilakukan secara 

serentak atau dalam selang waktu satu minggu sehingga konsekuensi dari itu ketersediaan 

alat olah tanah sangat penting. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tersedia 4 buah traktor yang 

beroperasi sehingga relative penanaman serentak. 



Tabel 3. Penampilan tiga VUB pagi denfarm legowo super 

No. Varietas Jumlah anakan Jumlah anakan 
produktif 

Produktivitas 
(t/ha) 

1. 

2. 

3 

Inpari 30 (Ciherang sub-

1) 

Inpari 32 HDB 

Inpari 33 WBC 

28 

29 

30 

28 

28 

28 

9,68 

10 

10,8 

 

 Pada table 3 terlihat bahwa jumlah anakan dan anakan produktif dari ketiga VUB 

hampir sama dimana  jumlah anakan berkisar antara 28 sampai 30 anakan sedangkan 

anakan produktif rata-rata 28 anakan per rumpun untuk ketiga varietas. Produktivitas Inpari 

30 (Ciherang sub-1) 9,68 t/ha, Inpari 32 sebesar 10 t/ha dan hasil ubinan tertinggi Inpari 33 

sebesar 10,8 t/ha. Produktivitas rata-rata terbaik yang pernah diperoleh petani sebelum 

legowo super adalah sebesar 8 t/ha. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi budidaya padi 

legowo super mampu meningkatkan produktivitas padi 21 – 35 %. 

KESIMPULAN 

Teknologi bididaya padi Jarwo Super merupakan teknologi budidaya yang mampu 

meningkatkan produksi padi sawah di Manggarai Barat sebesar 21 – 35 %. Demfarm dan 

temu lapang merupakan merupakan media diseminasi yang efektif untuk menyebarluaskan 

teknologi baru termasuk jarwo super yang didukung oleh media lain seperti media cetak dan 

berbagai workshop dan temu teknis 

 

 

5.1.2. PENDAMPINGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN JAGUNG  

1.3. Tujuan 

1. Mengkomunikasikan dan sinkronisasi kegiatan pendampingan pengembangan 

jagung dengan Dinas Pertanian di Provinsi NTT dan Kabupaten Flotim 

2. Menyiapkan dan menyebarluaskan materi diseminasi teknologi budidaya jagung 

3. Melatih dan membimbing calon penangkar benih jagung untuk memproduksi 

benih jagung hibrida di Kabupaten Flores Timur. 

4. Melakukan pengawalan penerapan teknologi budidaya jagung untuk 

meningkatkan produksi dan produktivitas jagung di kawasan pengembangan 

pertanian jagung menuju swasembada berkelanjutan. 

1.4. Perkiraaan Manfaat dan Dampak 

Manfaat dari kegiatan ini diharapkan petani mampu menerapkan teknologi 

budidaya jagung yang dapat meningkatkan produktivitas dan produksi jagung di NTT.  



Dampak yang diperkirakan apabila kegiatan pendampingan kawasan tanaman 

pangan jagung ini berhasil adalah akan terbangunnya embrio kawasan agribisnis jagung 

di daerah pelaksana pendampingan. 

 

HASIL KEGIATAN 

Kegiatan 1. Melakukan Percontohan Penangkaran benih Jagung Hibrida Bima 19 

URI 

Kegiatan ini telah dilaksanakan di Kelompok tani Pusa Jala seluas 2 ha pada Bulan Juli - 

November 2017. Ketua kelompok Bpk Afi de Hornai. Kegiatan ini diawali dengan koordinasi 

dengan Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur, 

 

Gambar 1. Koordinasi kegiatan Pendampingan Pengembangan Kawasan Pengembangan 

jagung di Kabupaten Flores Timur dengan Dinas Pertanian Kabupaten Flores 

Timur pada Bulan Juli 2017 

 

 

Gambar 2. Pertumbuhan awal pertanaman Parent stock jagung jantan dan betina Bima 19 

Uri saat berumur 10 hari setelah tanam 



 

Gambar 3. Pertumbuhan tanaman jagung jantan dan betina tampak sangat baik saat umur 

20 hari 

 

Gambar 4. Proses detaseling (pencabutan bunga jantan dan tanaman betina) berlangsung 

saat tanaman berumur sekitar 45 – 55 hari 

 

Gambar 5. Kondisi jagung sudah kering dan siap panen Benih F1 Hibrida Bima 19 URI dan 

kondisi tongkol jagung saat dijemur 

Kegiatan 2. Pelatihan PPL pendamping kawasan Pengembangan jagung 



Kegiatan Pelatihan PPL dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Flores 

Timur.Pelatihan PPL pada tangga 20 November 2017 yang diikuti oleh 23 PPL dari 6 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur. Seluruh peserta menjadi mengenri tentang 

jagung hibrida, cara memperoduksinya dan teknologi budidya sehingga lebih mudah dalam 

melakukan pengawalan penerapannya oleh petani di wilayah kerja masing-masing 

 

Gambar 6. Pelatihan Teknologi Budidaya Jagung Hibrida bagi PPL sekabupaten Flores Timur 

 

Kegiatan 3. Pendampingan Petani dalam Pengembangan jagung Hibrida 

Badanlitbang Pertanian di kabupaten Kupang NTT 

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan di Kawasan Keacamatan Sulamu Kabupaten 

Kupang, NTT seluas 500 ha yang meliputi 3 Desa yaiotu Desa Oeteta, Desa Pariti dan Desa 

Bipolo sejak Bulan Juni 2017 sampai Bulan November 2017. 

Kegiatan pendampingan ini diawali dari rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten 

Kupang pada awal Bulan Juni 2017. 

 



 

Gambar 7. Foto bersama Bupati Kabupaten Kupang dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten 

Kupang setelah membahas rencana pendampingan pengembangan jagung di 

Kecamatan Sulamu seluas 500 ha 

Peserta Pengembangan Jagung HJIbrida Bima 19 URI di Kecamatan Sulamu sebanyak 38 

kelompok tani dengan luas tanam 500 ha. Rata-rata produktivitas yang dicapai masing-

masing desa antara 7,6-8,4 t/ha (seperti terlihat pada Tabel 3) 

Tabel 3. Jumlah kelompok tani, luas tanam, Varietas dan produktivitas jagung hibrida di 

Kawasan Pengembangan Jagung di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang  

No Nama 

Desa 

Jumlah 

Kelompok tani 

Luas tanam 

(ha) 

Varietas yang 

ditanam 

Rata-rata 

Produktivitas (t/ha) 

1 Oeteta 16 250 Bima 19 URI 8,4 

2 Bipolo 14 150 Bima 19 URI 8 

3 Pariti 8 100 Bima 20 URI 7,6 

Total 38 500   

 

Penampilan pertumbuhan tanaman Jagung Hibrida Bima 19 URI di Kecamatan Sulamu, 

Kabupaten Kupang yang didampingi seperti terlihat pada Gambar 8-10 di bawah ini. 

 



Gambar 8. Penampilan pertumbuhan awal jagung hibrida di 3 lokasi di Kawasan 

Pengembangan Jagung di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang, NTT 

 

Gambar 9. Penampilan pertumbuhan jagung hibrida Bima 19 URI yang sangat baik pada 

umur 40-50 hst di Kawan Pengembangan Jagung Sulamu, Kabupaten Kupang 

 

Gambar 10. Penampilan jagung Hibrida Bima 19 URI saat masak fisiologis dan siap dipanen 

di Kawasan Pengembangan Jagung di Kabupaten Kupang 

Hasil panen jagung Hibrida ini setelah didampingi, dijual oleh petani kepada CV 

Gemapalagung yang membelinya dengan harga Rp. 4800,- per kilo gram. Banyaknya jagung 

yang terjual saat itu sebanyak 60 ton, sehingga para petani dapat menerima uang sebesar 

Rp. 288 juta 

Kegiatan 4. Melakukan Temu lapang hasil pendampingan dalam memproduksi 

benih jagung hibrida dan pendampingan Pengembangan jagung 

hibrida  

Temu lapang sudah dilaksanakan di salah satu lahan pendampingan di Desa Oeteta pada 

tanggal 26 Oktober 2017 yang diikuti oleh petani peserta kepengembangan jagung Hibrida 

Bima 19 URI dari Desa Oeteta, Desa Bipolo dan Desa Pariti sebanyak 40 orang, PPL 

sebanyak 2 orang, Danramil dan anggota TNI sebanyak 3 orang, anggota Kapolsek dan 

anggota kepolisian sebanyak 2 orag, Kepala Desa Oeteta, Camat Sulamu, Kepala Dinas 

Kabupaten Kupang dan staf sebanyak 4 orang, Kepala Bidang Prosuksi Dinas Pertanian 

Provinsi NTT berserta staf sebanyak 3 orang, LSM Prisma, Wartawan sebanyak 4 orang, 

Kepala BPTP NTT serta Peneliti dan Penyuluh dari BPTP NTT sehingga total peserta 

sebanyak 110 orang   



 

Gambar 10.  Suasana diskusi dan panen simbolis pada acara Temu lapang Pendampingan 

Pengembangan Jagung di Kabupaten Kupang, NTT 

Analisis Usahatani Jagung Hibrida Bima 19 URI 

Analisa usahatani per hektar Budidaya Jagung Hibrida Bima 19 URI di Kecamatan Sulamu, 

kabupaten Kupang seperti digambarkan dalam Tabel 3. 

Dari hasil analisa usahatani diperoleh hasil bahwa B/C ratsio usaha ini sebesar 3,1 yang 

artinya setiap rupiah yang dibelanjakan oleh petani dalam usaha ini akan menghasilkan Rp. 

3,1 yang artingan sangat signifikan menguntungkan. 

Tabel 3. Analisa Usahatani per hektar Budidaya Jagung Hibrida Bima 19 URI di Kecamatan 

Sulamu, Kabupaten Kupang pada Bulan Juli-November 2017 

No. Uraian Satuan Volume Harga/Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

I.  Biaya Sarana Produksi 

1.  Benih Hibrida Bima 19 Uri Kg 25 50,000 1250000 

2.  Pupuk Urea Sak 4 90,000 360000 

3. Pupuk Ponska Sak 4 125,000 500000 

4. Rundup Liter 2 75,000 150000 

5. Push Up Liter 2 65,000 130000 

 Total Biaya Saprodi  2390000 

II. Biaya Tenaga Kerja 

1.  Pengolahan Lahan (traktor) m2 10000 150 1500000 

2.  Upah Penanaman hok 20 50,000 1000000 

3.  Penyiangan hok 5 50,000 250000 



4.  Pemupukan ke-1 hok 5 50,000 250000 

5.  Pemupukan ke-2 hok 5 50,000 250000 

6.  Panen hok 20 50,000 1000000 

7.  Bahan Bakar Bensin liter 80 6,450 516000 

8.  Sewa Alat Pipil Jagung kg 7000 250 1750000 

 Total Biaya Tenaga Kerja 6516000 

III. Total Seluruh Biaya Usahatani 8906000 

IV.  Produksi/Penerimaan Kg 7000 4800 33600000 

V.   Pendapatan Bersih Usahatani  19094000 

VI. B/C 3.1 

 

DAMPAK PENDAMPINGAN GP PTT JAGUNG 

Dampak yang ditimbulkan akibat pendampingan pelaksanaan budidaya jagung hibrida di 

Kecamatan Sulamu adalah : 

a. Para petani semakin percaya diri (Confident) dalam mengembangkan Jagung Hibrida 

Bima 19 URI karena dengan bimbingan, banyak komponen teknologi budidaya yang 

baru diketahui misalnya cara pemberian pupuk dan cara pengendalian gulma yang 

efektif. 

b. Terjadi peningkatan produktifitas yang tinggi dari hasil sebelum didampingi sebesar 

3-4 t/ha menjadi 8-9 t/ha) atau meningkat dua kali lipat dari produktivitas jagung 

yang biasa dihasilkan petani di kawasan ini 

c. Terjadi peningkatan pendapatan dari sebelumnya hanya bisa menjual di pasar dalam 

jumlah terbatas dan dengan harga bervariasi dari Rp. 2500.kg sampai Rp. 5.000,- 

per kg menjadi Rp. 4.800,- seluruhnya yang dijual dan dalam waktu singkat. 

 

KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan yang dapat dibuat dari Kegiatan Pendampingan Pengembangan 

Jagung di NTT kali ini adalah : 



a. Kegiatan pendampingan telah dilaksanakan dengan mengkoordinasikan kegiatan ini 

dengan Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi NTT serta Dinas 

Pertanian Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Kupang  

b. Dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan ada beberapa kendala yang dihadapi seperti 

banyaknya aktivitas Dinas Pertanian di kedua kabupaten, sehingga terkadang tidak 

berjalan dengan mulus 

c. Percontohan produksi benih Hibrida F1 Jagung  Bima 19 URI telah berhasil dilakukan 

di Desa Konga, Kabupaten Flores Timur dengan memproduksi Benih sebanyak 2 ton 

dan sudah laku dijual oelh petani penangkar 

d. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (Bupati) memberikan apresiasi yang 

sangat tinggi serta mengharapkan perbanyakn benih hibrida akan terus dilaksanakan 

dan lebih luas lagi 

e. Pendampingan pengembangan jagung di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang 

telah berhasil meningkatkan produksi dan produktivitas jagung dan pendapatan 

petani di kawasan ini 

f. Respons dari petani dan Pemerintah Daerah Kecamatan Sulamu sangat positif dan 

sangat antusias untuk mengembangkan lagi jagung hibrida Bima di wilayah ini 

REKOMENDASI  

Rekomendasi yang dapat dibuat dari hasil kegiatan ini adalah : 

a. Untuk meningkatkan produktifitas dan produksi jagung di Profinsi NTT, maka 

pengembangan Jagung Hibrida perlu diperluas di seluruh kabupaten 

b. Pendampingan yang efektif oleh penyuluh dan pelaksana program dalam 

pengembangan jagung di NTT harus menjadi perhatian penting agar diperoleh hasil 

yang diharapkan 

c. Kendala-kendala yang dihadapi petani seperti terbatasnya mesin pompa air dan 

mesin-mesin pertanian lainnya harus dapat dibantu dalam pemecahan masalah 

tersebut oleh Dinas Terkait agar target produktivitas yang tinggi dapat tercapai 

 

5.1.3. PENDAMPINGAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PERKEBUNAN 

1.3. Tujuan 



Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani tentang inovasi 

teknolodogi tanaman perkebunan (Kakao, Kopi dan Jambu Mete). 

1.4. Luaran 

Petani dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah meningkat tentang 

inovasi teknologi tanaman perkebunan (Kakao, Kopi dan Jambu Mete).  

1.5. Perkiraan Manfaat dan Dampak 

1.5.1. Manfaat pendampingan kawasan perkebunan. 

1. Meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil tanaman perkebunan (Kakao, Kopi 

dan jambu mete). 

2. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan kelompok tani dalam mendukung 

keberhasilan usaha peningkatan produktivitas tanaman perkebunan yang ada di 

masyarakat.  

1.5.2. Dampak yang diharapkan  

Meningkatnya pendapatan petani perkapita dari usaha tanaman perkebunan dan 

terbukanya kesempatan kerja di Desa sebagai akibat dari peningkatan kapasitas produksi, 

produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan melalui peningkatan produksi, 

produktivitas usahatani, efisiensi usahatani dan optimalisasi penggunaan sumberdaya. Pada 

gilirannya diharapkan kesejahrteraan masyarakat desa meningkat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

6.1. Lokasi dan Petani Kooperator 

Komoditas Desa Kec. Kab. Ketinggian 
Tempat 

(mdpl) 

Kooperator 

Kakao Mbomba Ende Utara Ende 350-385 3 kelompok 

Kopi Beiwali Bajawa Ngada 1.350-1.490 10 kelompok 

Jambu 

Mete 

Tiwatobi/ 

Kampung 
Watowiti 

Ilemandiri Flotim 66-75 1 kelompok 

 Lewohala Ilemandiri Flotim 217-240 1 kelompok 



Penetapan lokasi dan petani dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas 

Pertanian Propinsi, Dinas Pertanian Kabupaten dan BP3K Kecamatan di lokasi 

masing-masing. 

6.2. Kegiatan yang Dilaksanakan 

a.  Koordinasi dgn Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, BP3K pada tahap awal dan 

pada setiap tahapan kegiatan. 

b.  Sosialisasi dan penentuan CPCL dgn Dinas Pertanian Kabupaten, Aparat Desa 

beserta kelompok tani dan PPL di wilayah sasaran 

c.  Workshop teknis di masing2 lokasi 

d.  Pemberian folder petunjuk teknis. 

e.  Demonstrasi cara dan hasil teknologi di lahan demplot masing-masing lokasi  

f.  Evaluasi hasil penerapan teknologi. 

6.3. Kondisi Pertanaman Sebelum Aplikasi Paket Teknologi 

Lokasi Komoditas Kondisi Tanaman 

Desa Mbomba Kakao Umur 18-20 tahun, produktivitas 1,5 

kg/pohon/thn, tidak pernah 
dipangkas, tidak ada pengendalian 

hama dan penyakit, panen tidak 
teratur. 

Desa Beiwali Kopi Umur 25-30 tahun, poduktivitas 3 
kg/pohon/tahun, tidak pernah 
dipangkas, tidak pernah dipupuk, 

tidak pernah dilakukan pengendalian 
hama dan penyakit, panen tidak 

teratur. 

Desa Tiwatobi 

dan Lewohala 

Jambu 

Mete 

Umur 27-32 tahun, produktivitas 3 

kg/pohon/tahun, tidak pernah 
dipangkas, jarak tanam rapat tidak 
beraturan 4-5 m x 4-5 m, Kanopi 

overlapping, tidak pernah dipupuk, 
tidak pernah dilakukan pengendalian 

hama dan penyakit, panen tidak 
teratur.  



Kondisi tanaman kakao di Desa Mbomba kecamatan Ende Utara Kabupaten 

Ende sebagian besar berumur cukup tua yaitu 18-20 tahun, produktivitas rendah 1,5 

kg/pohon/tahun, tidak pernah dipangkas, tidak pernah dipupuk, tidak pernah 

dilakukan pengendalian hama dan penyakit, panen tidak teratur. 

Sebagian besar tanaman kopi di Desa Beiwali Kecamatan Bajawa Kabupaten 

Ngada adalah berumur tua 25-30 tahun, produktivitas rendah 3 kg/pohon/tahun, 

tidak pernah dipangkas, tidak pernah dipupuk, tidak pernah dilakukan pengendalian 

hama dan penyakit , penen tidak teratur. 

Sementara itu kondisi pertanaman Jambu Metedi Flores Timur yaitu tanaman 

berumur tua 27-32 tahun, produktivitas rendah 3 kg/pohon/tahun, tidak pernah 

dipangkas, jarak tanam rapat tidak beraturan 4-5 m x 4-5 m, Kanopi overlapping, 

tidak pernah dipupuk, tidak pernah dilakukan pengendalian hama dan penyakit, 

panen tidak teratur. 

6.4. Paket Teknologi 

 

Memperhatikan kondisi pertanaman perkebunan kakao di Desa Mbomba, kopi 

di Desa Beiwali dan jambu mete di Desa Tiwatobi dan Desa Lewohala yang sebagian 

besar berumur tua sedangkan lahan untuk perluasan areal sudah sangat sulit 

Lokasi Komoditas Paket teknologi Waktu penerapan

Desa Mbomba Kakao P3S Oktober 2017

Sambung Samping,
Sambung Pucuk

Nopember 2017

Pembuatan Rorak Oktober 2017

Desa Beiwali Kopi P3S Oktober 2017

Sambung Pucuk Nopember 2017

Pembuatan Rorak Oktober 2017

Desa Tiwatobi, 
Lewohala

Jambu
Mete

Penjarangan Tanaman
Jambu Mete

Nopember 2017

Budidaya Empon2an
Di antara barisan
Jambu Mete.

Nopember 2017



diperoleh maka strategi yang mungkin diterapkan adalah melakukan rehabilitasi 

tanaman perkebunan dimaksud. Inovasi teknologi yang ditransfer ke petani adalah 

yang relevan untuk itu.   

Untuk tanaman kakao di Desa Mbomba diterapkan paket teknologi Panen 

sering, Pemupukan, Pemangkasan dan Sanitasi (P3S), pembuatan rorak, sambung 

samping dan sambung pucuk. Sambung samping dan pucuk kakao menggunakan 

entres klon unggul Sulawesi-1, Sulawesi-2, ICCRI-03, ICCRI-04, Sca-6.  

Untuk tanaman kopi di Desa Beiwali diterapkan paket teknologi P3S, 

pembuatan rorak, sambung pucuk. Sambung pucuk kopi menggunakan entres klon 

unggul Andungsari.  

Sadangkan untuk tanaman jambu mete di Desa Tiwatobi dan Lewohala 

diterapkan paket teknologi penjarangan dan pemangkasan dan budidaya tanaman 

sela empon-emponan (kunyit putih, kunyit kuning, jahe, Lengkuas)  diantara barisan 

tanaman jambu mete.   

6.5. Hasil Penerapan Paket Teknologi 

 

Hasil penerapan paket teknologi rehabilitasi tanaman perkebunan kakao, kopi dan 

jambu mete pada tahap permulaan ini termasuk cukup baik. Teknologi rehabilitasi 

tanaman perkebunan ini merupakan inovasi teknologi atau teknologi baru bagi 

petani di lokasi pendampingan. Dengan adanya pendampingan teknologi ini, petani 

merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada BPTP NTT yang telah turun 

langsung mendampingi penerapan teknologi di lapangan. Petani masih perlu 

Komo
ditas

P3S Rorak Sambung Samping Sambung Pucuk

Jml
entres
disam
bung

Jml
entres

tumbuh

% Jml
entres
disamb

ung

Jml
entres

tumbuh

%

Kakao 816 816 1632 702 43,01 50 34 68

Kopi 1.015 5.038 - - - 2.031 1.485 73,12



menerapkannya beberapa kali agar menjadi lebih terampil sehingga dapat 

memperoleh hasil yang memuaskan. 

6.6. Perubahan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petani 

a. Terhadap teknologi sambung samping dan pucuk tanaman kakao 

 

 

Pendampingan teknologi ini bertujuan untuk memfasilitasi, motivasi, 

menguatkan, mengorganisir petani dalam proses perubahan pengetahuan, 

ketarampilan dan sikap terhadap inovasi teknologi. Proses pendampingan ini telah 

memberikan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap pekebun kakao di 

desa Mbomba terhadap teknologi sambung samping dan pucuk tanaman kakao. 

Teknologi sambung samping dan pucuk merupakan inovasi teknologi bagi mereka. 

Pengetahuan petani telah meningkat sebesar 39,29 % dari keadaan awal sebesar 63 

%. Keterampilan petani berubah sebesar 59,77 % dari keadaan awal 0 %. Awalnya 

petani sama sekali belum pernah melakukan sendiri sambung samping dan pucuk 

dan merasa sangat sulit untuk menerapkannya. Namun setelah dilatih dan mencoba 

sendiri dan bisa, mereka sangat senang bisa menerapkannya sendiri dan ketagihan 

untuk melakukannya. Sementara sikap petani berubah sebesar 26,67 % dari 

keadaan awal 58,33 %. Pada awalnya petani masih ragu ragu terhadap teknologi 

sambung samping dan pucuk, namun setelah dilatih, dimotivasi dan mereka 

Uraian Nilai Max Nilai Perolehan Perubahan

Awal % Akhir % Nilai %

Pengetahuan 252 63 25 162 64,29 99 39,29

Keterampilan 174 0 0 104 59,77 104 59,77

Sikap 120 70 58,33 102 85,00 32 26,67

Uraian Item, skor R (%) S (%) T (%) STS (%) TS (%) R (%) S (%) SS (%)

Pengetahuan 42,0-1 0-33,3 33,4-66,6 66,7-100

Keterampilan 29,0-1 0-33,3 33,4-66,6 66,7-100

SIkap 4, 1-5 20,00-
36,00

36,10-
52,00

52,10-
68,00

68,10-
84,00

84,10-
100



mencoba menerapkannya sendiri, akhirnya mereka setuju dan mau menggunakan 

teknologi tersebut.    

b. Terhadap teknologi P3S dan rorak tanaman kakao 

 

 

Teknologi P3S telah diperkenalkan kepada petani baik oleh penyuluh maupun 

peneliti dan penyuluh BPTP NTT. Namun pengetahuan dan keterampilan serta 

sikapnya masih perlu ditingkatkan agar mengadobsi teknologi dimaksud. Pada 

pendampingan teknologi tahun ini dilakukan transfer teknologi melalui proses yang 

meliputi sosialisasi, workshop, penyebaran leaflet, demonstrasi cara. Dengan proses 

pendampingan ini diperoleh hasil bahwa terjadi perubahan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap petani terhadap teknologi P3S. Pengetahuan petani 

meningkat atau bertambah sebesar 46,88 % dari keadaan awal 36,46 %. 

Keterampilan petani bertambah sebesar 43,94 % dari keadaan awal 37,88 %. Sikap 

petani bertambah sebesar 24,17 % dari keadaan awal 65 %. Sikap petani berada 

pada kategori sangat setuju yang dapat berarti petani mempunyai intensi yang kuat 

untuk mengadopsi teknologi tersebut.    

c. Terhadap teknologi sambung pucuk tanaman kopi  

Uraian Nilai Max Nilai Perolehan Perubahan

Awal % Akhir % Nilai %

Pengetahuan 96 35 36,46 80 83,33 45 46,88

Keterampilan 66 25 37,88 54 81,82 29 43,94

Sikap 120 78 65,00 107 89,17 29 24,17

Uraian Item, skor R (%) S (%) T (%) STS (%) TS (%) R (%) S (%) SS (%)

Pengetahuan 16, 0-1 0-33,3 33,4-66,6 66,7-100

Keterampilan 11, 0-1 0-33,3 33,4-66,6 66,7-100

SIkap 4,  1-5 20,00-
36,00

36,10-
52,00

52,10-
68,00

68,10-
84,00

84,10-
100



 

 

  Patani kopi di Desa Beiwali telah diberikan pendampingan teknologi sambung 

pucuk dari tim teknis BPTP NTT dan penyuluh setempat pada tahun 2016. Namun 

pengetahuan, keterampilan petani dan sikap petani masih perlu diperkuat karena 

baru 2 orang anggota poktan yang melaksanakan sambung samping yang lainnya 

masih ragu-ragu. Pada  Tahun 2017 ini dilakukan penguatan melalui pendampingan 

teknologi secara langsung dengan proses sosialisasi, workshop teknis, pemberian 

leaflet, demonstrasi cara, pemberian motivasi oleh tim BPTP NTT dan penyuluh 

setempat. Hasilnya adalah pengetahuan petani meningkat atau bertambah sebesar 

45,50 % dari keadaan awal 38,75 %. Keterampilan petani meningkat sebesar 48,21 

% dari keadaan awal 33,93 %. Sikap petani bertambah kuat sebesar 25,25 % dari 

keadaan awal sebesar 61,25 %, dengan kata lain terjadi perubahan sikap dari ragu-

ragu menjadi sangat setuju. Ini menunjukan niat yang kuat untuk mengadopsi 

inovasi teknologi. 

d. Terhadap teknologi P3S dan rorak tanaman kopi 

 

Uraian Nilai Max Nilai Perolehan Perubahan

Awal % Akhir % Nilai %

Pengetahuan 400 155 38,75 337 84,25 182 45,50

Keterampilan 280 95 33,93 230 82,14 135 48,21

Sikap 400 245 61,25 346 86,50 101 25,25

Uraian Item, skor R (%) S (%) T (%) STS (%) TS (%) R (%) S (%) SS (%)

Pengetahuan 20,  0-1 0-33,3 33,4-66,6 66,7-100

Keterampilan 14,  0-1 0-33,3 33,4-66,6 66,7-100

SIkap 4,   1-5 20,00-
36,00

36,10-
52,00

52,10-
68,00

68,10-
84,00

84,10-
100

Uraian Nilai Max Nilai Perolehan Perubahan

Awal % Akhir % Nilai %

Pengetahuan 240 95 39,58 210 87,50 115 47,92

Keterampilan 160 74 46,25 136 85,00 62 38,73

Sikap 400 245 61,25 348 87,00 103 25,75



 

 Inovasi teknologi P3S dan pembuatan rorak juga pernah diberikan kepada 

petani kopi di Desa Beiwali oleh tim teknis BPTP NTT dan penyuluh setempat. 

Keadaannya juga sama bahwa pengetahuan, keterampilan dan sikap petani masih 

perlu diperkuat. Pendampingan teknologi tahun 2017 ini telah memberikan hasil 

pengetahuan petani meningkat sebesar 47,92 % dari keadaan awal 39,58 %. 

Keterampilan petani meningkat sebesar 38,73 % dari keadaan awal 46,25 %. Sikap 

petani bertambah kuat sebesar 25,75 %, atau dengan kata lain terjadi perubahan 

sikap dari ragu-ragu menjadi sangat setuju. Hal ini berimplikasi bahwa petani 

mempunyai niat yang sangat kuat untuk mengadopsi inovasi teknologi. 

 

e.  Terhadap teknologi penjarangan tanaman jambu mete dan budidaya 
tanaman sela empon-emponan diantara barisan tanaman jambu mete 

dan pembuatan rorak. 

 

 

Paket teknologi penjarangan tanaman jambu mente dan budidaya tanaman 

sela empon-emponan diantara barisan tanaman Jambu Mete dan pembuatan rorak 

diberikan ke petani didasarkan pada analisis kebutuhan teknologi bersama petani 

terkait dengan kondisi pertanaman tanaman jambu mete yang sudah tua, 

Uraian Item, skor R (%) S (%) T (%) STS (%) TS (%) R (%) S (%) SS (%)

Pengetahuan 12,  0-1 0-33,3 33,4-66,6 66,7-100

Keterampilan 8,  0-1 0-33,3 33,4-66,6 66,7-100

SIkap 4,   1-5 20,00-
36,00

36,10-
52,00

52,10-
68,00

68,10-
84,00

84,10-
100

Uraian Nilai Max Nilai Perolehan Perubahan

Awal % Akhir % Nilai %

Pengetahuan 340 120 35,29 293 86,75 175 51,47

Keterampilan 300 110 36,67 250 83,33 140 46,67

Sikap 400 220 55,00 342 85,50 122 30,50

Uraian Item, skor R (%) S (%) T (%) STS (%) TS (%) R (%) S (%) SS (%)

Pengetahuan 17,  0-1 0-33,3 33,4-66,6 66,7-100

Keterampilan 15,  0-1 0-33,3 33,4-66,6 66,7-100

SIkap 4,   1-5 20,00-
36,00

36,10-
52,00

52,10-
68,00

68,10-
84,00

84,10-
100



produktivitas sangat menurun, jarak tanam rapat tidak teratur, kanopi tanaman 

overlapping, tidak pernah dipangkas, tidak pernah dipupuk. Penjarangan tanaman 

dilakukan agar tercipta kondisi penyinaran yang lebih baik sesuai kebutuhan 

tanaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Sementara itu penanaman 

tanaman sela dimaksudkan untuk memberikan tambahan pendapatan usahatani.  

Pembuatan rorak dimaksudkan untuk memberikan ketersediaan air dan penyediaan 

pupuk kompos dari sisa tanaman. Pendampingan teknologi telah memberikan hasil 

petani mau melakukan penjarangan  tanaman Jambu Mete-nya, menanam tanaman 

empon-emponan, membuat rorak. Pengetahuan petani meningkat sebesar 51,47 % 

dari keadaan awal 35,29 %. Keterampilan petani meningkat sebesar 46,67 % dari 

keadaan awal 36,67 %. Sikap petani meningkat sebesar 30,50 % dari keadaan awal 

55 % atau sikap petani berubah dari ragu-ragu menjadi sangat setuju yang 

mempunyai implikasi petani mempunyai niat sangat kuat untuk mengadopsi inovasi 

teknologi. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1. Kesimpulan 

Pendampingan kawasan pertanian tanaman perkebunan memberikan peningkatan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap petani kakao di Ende, kopi di Bajawa dan jambu mete 

di Flotim. 

7.2. Saran 

Untuk mewujudkan sikap positif petani menjadi mengadopsi teknologi, maka perlu 

pendampingan, fasilitasi secara berkelanjutan oleh penyuluh dan petugas dinas.  

 

 

5.1.4. PENDAMPINGAN KAWASAN PERTANIAN HORTIKULTURA 

1.2. Tujuan 

Tujuan Jangka Panjang: 

Mewujudkan kawasan pertanian hortikultura di Provinsi NTT 

Tujuan Jangka Pendek: 



1. Menyiapkan inovasi sebagai bahan diseminasi terutama teknologi budidaya 

bawang merah dan cabai  

2. Melakukan pendampingan teknologi dari sisi budidaya, pemasaran dan 

kelembagaan. 

 

1.3. Keluaran Yang Diharapkan 

a. Tersedianya informasi teknologi budidaya bawang merah dan cabai  

b. Kelompok tani yang melaksanakan kegiatan budidaya bawang merah dan 

cabai dalam kegiatan pengembangan kawasan hortikultura didampingi oleh 

peneliti/penyuluh dari BPTP NTT  

1.5.  Perkiraan Manfaat Dan Dampak 

Prakiraan Manfaat: 

a. Pemenuhan sebagian besar kebutuhan bawang merah dan cabai bersumber 

dari produksi petani NTT  

b. Pendapatan rumahtangga meningkat karena bertumbuhnya industri 

pengolahan hasil bawang merah dan cabai  

Prakiraan Dampak: 

a. Harga bawang merah dan cabai stabil, terjangkau oleh konsumen dan 

menguntungkan petani 

b. Kesejahteraan rumantangga tani bawang merah dan cabai meningkat karena 

meningkatnya produksi, pendapatan baik dari pemasaran dalam bentuk 

bahan primer (mentah) maupun produk olahan bawang merah dan cabai, 

serta penanganan pasca panen jeruk keprok. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Introduksi Teknologi 

Introduksi teknologi dalam pendampingan kawasan hortikultura (bawang merah 

dan cabai) didahului dengan melakukan workshop teknis tingkat petani dan petugas 

penyuluh (PPL) mengenai budidaya bawang merah dan cabai.  telah dilaksanakan di 

Kabupaten Manggarai Barat, Kupang, dan Belu. Tujuan dilakukan workshop adalah 

untuk mengetahui persepsi, penguasaan teknologi budidaya bawang merah dan 



cabai, kendala dan masalah usahatani selama ini serta tanggapan petani terhadap 

teknologi yang akan diterapkan. 

Teknologi yang diperkenalkan adalah perlakuan benih (dengan fungisida), 

persiapan lahan dengan sistem bedeng dan got pembuangan, perlakuan persemaian 

cabai, pembuatan dan aplikasi kompos dan biochar, deteksi dini hama dan penyakit 

serta penanganan pasca panen. 

 

a. Persiapan Lahan, Perbedengan, dan Got Air 

Persiapan lahan dimulai dengan membajak tanah. Di Manggarai Barat 

menggunakan hand tractor milik petani; sedangkan di Kupang dan Belu 

menggunakan cangkul.  

Bedeng disiapkan setinggi 20-30 cm panjang mencapai 20 meter dan lebar 1 

meter untuk areal penanaman bawang merah. Jarak tanam bawang merah 20 x 20 

cm dengan menancapkan benih bawang merah setiap siungnya. Tujuan membuat 

bedeng agar tidak terjadi genangan ketika hujan. Bawang merah sangat rentan 

terhadap genangan sehingga bedeng yang cukup tinggi serta got yang baik akan 

membantu dalam pembuangan jika air berlebihan. Penanaman ini dilakukan di Bulan 

Mei-Juli sehingga peluang hujan kecil. Fungsi dari got adalah mengairi air dari 

sumber air ke got kemudian disiram pada bedengan bawang merah. Perlakuan 

seperti ini dilakukan di Manggarai Barat. Di Kupang dengan cara menyiram biasa 

menggunakan “haik”, yaitu penyiraman menggunakan wadah yang terbuat dari 

daun gewang. 

Lahan untuk cabai dibuat lubang berdiameter 20 cm dengan kedalaman 20 cm 

dengan cangkul, jarak tanam 80 x 80 cm. Lubang tersebut nantinya ditanam anakan 

cabai yang telah disemaikan dahulu. 

 

b. Perlakuan Benih 

Benih bawang merah perlu dilakukan penanganan dengan fungisida untuk 

menekan serangan penyakit bercak ungu yang berpotensi menyerang di umur 1-2 

minggu setelah tanam.  

Pengamatan di lapangan dan testimoni petani bahwa benih bawang merah yang 

direndam dengan fungisida akan terhindar dari serangan bercak ungu. Lahan petani 



yang ditanami bawang merah yang tidak didahului dengan perendaman umumnya 

terserang penyakit bercak ungu. Pelajaran yang langsung dipetik petani dari 

diperlukan penanganan atau perlakuan benih sebelum tanam. 

Perlakuan benih cabai merah yang diperkenalkan ke petani cabai merah di 

Kabupaten Belu yakni seleksi benih bernas dengan cara merendam dalam air 

hangat. Perlakuan ini bermanfaat untuk seleksi awal memisahkan benih yang tidak 

bermutu dengan benih yang bermutu. Perendaman dilakukan selama 2-3 jam 

kemudian dibungkus dengan kain kasa basa selama semalam, kemudian disemai 

pada media persemaian (polybag kecil ukuran diamater 10 cm). Perbedaan dengan 

perlakukan yang selama ini dibuat petani adalah petani tidak menyeleksi benih 

dengan perendaman dalam air hangat, semua benih langsung disemaikan. 

Selanjutnya pemindahan tanaman. Umur tanaman dalam polybag 4-6 minggu 

tergantung kondisi tanaman kemudian dipindahkan dan ditanam dalam lubang yang 

telah disiapkan.  

 

c. Kompos dan Biochar 

Tujuan memperkenalkan kompos dan biochar ke petani adalah untuk 

mengembalikan tingkat kesehatan tanah. Petani yang selama ini mengusahakan 

tanaman terutama tanaman hortikultura menggunakan bahan kimia (pupuk dan 

aneka pestisida) secara berlebihan. Sehingga penting untuk mengembalikan 

kesehatan tanah yang sudah terganggu.  

Kompos terbuat dari sisa tanaman hasil panen, tanaman lainnya dan kotoran 

ternak. Sedangkan biochar berfungsi sebagai listrik untuk meningkatkan indeks 

Kapasitas Tukar Kation (KTK) dalam tanah sehingga unsur hara penting dapat 

terurai dan mudah diserap akar tanaman. Petani di ketiga kabupaten pendampingan 

selama ini belum pernah mengaplikasikan kompos dan biochar. Pernah diberikan 

pelatihan pembuatan kompos namun tidak diaplikasikan ke lahan.  

d. Deteksi Dini Hama/Penyakit 

Hama dan penyakit pada tanaman bawang merah dan cabai cukup banyak dan 

beragam. Pengenalan yang baik dan penanganan atau tindakan pencegahan mutlak 

dilakukan sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik untuk 

mencapai panen yang optimal.  



Penanganan awal yang baik sejak benih merupakan tindakan prefentif yang baik 

untuk mencegah atau menekan serangan hama dan penyakit pada awal masa 

pertumbuhan. Dengan  penanganan awal yang baik maka pertumbuhan tanaman 

juga baik.  

Persiapan lahan dan dilanjutkan dengan tindakan menyemprot dengan herbisida 

adalah tindakan prefentif untuk mencegah meluasnya pertumbuhan gulma dan 

sebagai inang untuk beberapa hama dan penyakit.  

Selama proses pertumbuhan tanaman bawang merah pada lokasi Manggarai 

Barat dan Kupang tidak menunjukkan adanya serangan hama/penyakit, sehingga 

produksi dianggap baik. Tanaman cabai di lokasi Belu sedikit mengalami serangan 

yaitu serangan penyakit trips, namun dapat diatasi dengan menyemprot pestisida. 

 

e. Penanganan Panen dan Pascapanen 

Penanganan panen dan pasca panen bawang merah dan cabai mutlak 

diperlukan. Penanganan panen dan pascapanen tidak memadai akan menurunkan 

kualitas dan akhirnya pendapatan petani akan menurun. 

Penanganan panen bawang merah diawali sejak dicabut, dijemur diatas lahan 

selama 2 hari, tergantung teriknya matahari, kemudian diikat dan digantung untuk 

dikeringanginkan pada tempat teduh (rumah atau loteng). Penanganan pascapanen 

berupa penyimpanan dengan sistem kering angin dan dikemas dalam karung berpori 

untuk dipasarkan. Untuk tahap selanjutnya yaitu penanganan pascapanen bawang 

merah dengan mengolah menjadi bawang goreng atau lainnya belum dilakukan 

mengingat serapan pasar bawang merah mentah masih tinggi. 

Penanganan panen cabai dilakukan dengan cara memanen dan menyimpan 

dalam wadah yang berpori untuk langsung dijual ke pasar lokal. Penangan 

pascapanen dengan produk olahan belum dilakukan karena alasan yang sama 

dengan bawang merah yaitu pasar lokal masih menyerap habis produk cabai yang 

dihasilkan petani.  

1.2. Produktivitas dan Produksi Demplot 

Panen bawang merah telah dilakukan baik di Kabupaten Manggarai Barat 

maupun Kabupaten Kupang. Hasil ubinan produktivitas bawang merah di Kabupaten 



Manggarai Barat 8 ton/ha dan di Kabupaten Kupang mencapai 16 ton/ha untuk 

lahan bekas sawah dan 4 ton/ha lahan bersalinitas. 

Produktivitas di Manggarai Barat cukup rendah dibandingkan di Kabupaten 

Kupang, atau dibandingkan dengan produktivitas pendampingan PKAH di Kabupaten 

Rote tahun 2015 (16 ton/ha), di Kabupaten Lembata tahun 2016 (15 ton/ha), dan di  

Kabupaten Kupang khususnya Sulamu tahun 2016 (12 ton/ha) (deRosari. et al, 

2015; deRosari, et al, 2016). Rendahnya produktivitas ini disebabkan karena pada 

Bulan Juli dan Agustus 2017 sering turun hujan sehingga menyebabkan 

pertumbuhan tanaman bawang merah terganggu. 

Produktivitas bawang merah di Kabupaten Kupang cukup baik mencapai 16 

ton/ha dan di lahan salinitas 4 ton/ha. Produktivitas ini tergolong cukup baik untuk 

lahan bekas sawah dan lahan bersalinitas. 

Harga bawang merah pada puncak panen hampir di seluruh daerah 

menyebabkan harga bawang merah relatif rendah. Di Kabupaten Manggarai Barat 

turun mencapai Rp 9000/kg dan di Kupang masih pada posisi Rp 12.000/kg. 

Diharapkan harga akan terus naik sehingga petani tetap bersemangat untuk 

mengusahakan bawang merah. 

Cabai pada demplot ditiga kelompok di Kabupaten Belu telah mulai dipanen. 

Panen pertama dan kedua mencapai 4 kg setiap minggunya. Diharapkan akan terus 

meningkat pada panen selanjutya. Harga jual cabai cukup baik di pasar Atambua 

yaitu Rp 20.000/kg. 

 

1.3. Kelembagaan dan Peluang Adopsi 

Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan penyedia input yang ada di 

masing-masing lokasi, kelembagaan on farm yaitu kelompok tani, kelembagaan 

pemasaran dan permodalan. 

Kelembagaan penyedia input yaitu kios sarana produksi sudah cukup banyak 

tersedia di semua lokasi dengan menyediakan berbagai benih terutama cabai dan 

pestisida, pupuk bersubsidi dan tidak bersubsidi bahkan pemasaran saprodi 

terutama pupuk dan pestisida organi (nabati). Namun untuk yang terakhir perlu 

diwaspadai karena adanya produk palsu.  



Kelembagaan on farm yaitu kelompok tani. Dari 3 lokasi pendampingan, 

keberadaan dan performa kelompok tani  masih belum optimal. Kegiatan kelompok 

dan kunjungan ke kelompok oleh petugas lapangan juga masih belum intensif. 

Masing-masing anggota kelompok masih bekerja sendiri, berkumpul ketika diberikan 

penyuluhan atau informasi dan melakukan sendiri-sendiri.  

Kelembagaan pemasaran yang ada yaitu pada tanaman cabai pedagang 

pengumpul bahkan pengecer yang langsung datang ke kebun petani dan melakukan 

transaksi. Untuk komoditas bawang merah petani sendiri yang menjual ke pasar, 

biasanya akan menjual ketika membutuhkan sejumlah uang tunai. Petani lebih 

memilih menyimpan ketika harganya rendah seperti saat panen untuk mendapatkan 

harga yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang.  

Kelembagaan permodalan belum berkembang. Petani belum mengambil 

pinjaman kredit di bank atau koperasi untuk modal usaha. Ke depan diharapkan 

petani dapat mengambil kredit untuk membiayai usahataninya sehingga skala usaha 

dapat ditingkatkan dan selanjutnya produksi akan meningkat dan pendapatan 

diharapkan akan naik.  

Beberapa item inovasi teknologi berpeluang untuk diadopsi oleh petani, yaitu 

pembuatan bedeng dan got, kompos dan biochar, serta penanganan panen dan 

pasca panen. Dari pilihan item inovasi yang berpeluang diadopsi oleh petani, diyakini 

petani masih berada pada level memilih item teknologi yang tidak membutuhkan 

uang tunai yang besar.  

Kegiatan PKAH NTT 2017 dalam gambar 

Kabupaten Manggarai Barat 

   

Pertemuan awal dengan calon kelompok tani PKAH NTT 2017 di Desa Golobilas, 

Manggarai Barat 
 



           

Persiapan lahan dan penanaman bawang merah di Desa Golobilas, Manggarai Barat 

Kabupaten Kupang 

    

Sosialisasi, penanaman bawang merah di Desa Mata Air, Kupang 

Kabupaten Belu 

   

Koordinasi tingkat desa dan kelompok tani dan peninjauan calon lahan demplot di 

Desa Kabuna, Belu 
 

    

Pelatihan pembuatan kompos dan biochar 

1.4. Penyebaran Media Informasi 



Berbagai media informasi telah digunakan untuk menyebar teknologi budidaya 

dan penananganan pascapanen bawang merah dan cabai. Media yang telah 

digunakan sampai mid term PKAH 2017 berupa kegiatan: (1) Temu Aplikasi Paket 

Teknologi (APTEK) Bawang merah di Kabupaten di BP4K Kecamatan Komodo, 

Manggarai Barat, (2) Temu penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Manggarai 

Barat, (3) Temu Kelompoktani kawasan Pendamping Hortikultura bawang merah dan 

cabai di Kabupaten Manggarai Barat, Kupang dan Belu, (4) memanfaatkan media 

sosial berupa facebook dan grup whatsapp (grupk pkah, grup revoluasi pertanian 

NTT, grup jaya pertanian NTT, grup penelitian IPB-NTT, dan grup AEZ undana 

Kupang). Aktivitas penyebaran informasi disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Sasaran dan frekuensi penyebaran informasi teknologi PKAH NTT 2016 

Pendekatan 
Media yang digunakan 

Frekuensi/MT Sasaran 
Jenis Jumlah 

Kelompok Workshop 

teknis tingkat 
petani, liptan, 

brosur 

2 judul brosur 

@ 5 buku/kel 

4 

kali/kabupaten 

Petani dan 

penyuluh 

Gapoktan Brosur 2 judul 
dan Liptan 1 

judul 

20 brosur 1 
kali/kabupaten 

Petani dan 
penyuluh 

Grup Penyuluh Pelatihan 

teknis 
budidaya 

6 buku/2 judul 1 Penyuluh 

kabupaten 

Sumber: Data Primer PKAH NTT 2017 

Buku yang telah dicetak dan disebar ke kelompok tani di 3 kabupaten 

pendampingan yaitu 10 eksemplar buku Budidaya Bawang Merah dan 10 eksemplar 

buku Budidaya Cabai.  

 

 

 

 

Tabel 3. Sebaran buku Budidaya bawang merah dan cabai 

No Nama Buku 

Kabupaten Peneliti/ 

Penyuluh 
BPTP 

Manggarai 

Barat 
Belu Kupang 



1 PRAKTEK BUDIDAYA PERTANIAN 
YANG BAIK 
(Good Agricultural Practices). 
BAWANG MERAH 

2 2 2 4 

2 PRAKTEK BUDIDAYA PERTANIAN 

YANG BAIK 
(Good Agricultural Practices). 
CABAI 

5 5 4 5 

Sumber: Data Primer PKAH NTT 2017 

1.5. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan merupakan ukuran kuantitas keberhasilan suatu kegiatan. 

Indikator ini disusun dari aspek penerapan inovasi teknologi, aspek ekonomi yang 

diindikasi dari tingkat pendapatan, dan aspek kelembagaan. Indikator keberhasilan 

PKAH NTT disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Indikator keberhasilan PKAH NTT Tahun 2017 

No 

Indikator Satuan 

Cabai Bawang Merah 

Sebelum 

Pendampingan 

Setelah 

Pendampingan 

Sebelum 

Pendampingan 

Setelah 

Pendampingan 

1 Produktivitas 

 

t/ha 

 

4,2 

 

5,4 

 

8 12 

2 Penerimaan  
 

Rp                 
8.400.000  

 

                
11.000.000  

 

80.000000 110.000.000 

3 Pendapatan 
 

Rp                 
3.375.000  

 

                
5.450.000  

 

32.260.000 53.150.000 

4 R/C 

 

 1,67 

 

1,98 

 

1,68 1,93 

5 B/C 
 

 0,67 
 

0,98 
 

0,67 0,93 

6 Komponen 
teknologi yg 
diperbaiki 

 

jumlah x Pemulsaan, 
kompos dan 

biochar 

 

x Teknik 
budidaya 

(pengendalian 

hama/penyakit
), kompos, dan 

biocharge 

7 Respon petani 
terhadap hasil 
demplot 

 

skor - Cukup baik  Baik 

8 Aktivitas poktan kooperator: 
 a.   Frekuensi 

pertemuan 
 

Kali/MT 3 6 3 6 

 b.   Materi 
yang 
dibahas 

 

Jumlah 1 4 1 4 

 c.   Aktivitas jumlah  Pelatihan  Pelatihan 



lainnya 
 

perbaikan 
kualitas tanah 

 

perbaikan 
kualitas tanah 

 

9 Kelembagaan pendukung: 
 a.   Pasar 

input 

 

jumlah 1 1 1 1 

 b.   Pasar 
output 

 

jumlah beragam beragam beragam beragam 

10 Stakeholder yang berkunjung pada acara temu lapang/promosi demplot/acara diseminasi 
teknologi lainnya: 

 a.     PPL   2  3 
 b.   Petugas 

Dinas 

Kabupaten 

jumlah  4  5 

 c.   Petugas 
Dinas 

Kecamatan 

jumlah  4  8 

 d.   Petugas 

Dinas 
Provinsi 

jumlah  1  2 

 e.   Poktan lain 

dalam 
kawasan 

jumlah  1  3 

 f.    Poktan di 

luar 
kawasan 

jumlah  0  1 

 g.   Lainnya jumlah  0  2 

Sumber: data Primer PKAH NTT 2017 

 

IV. K E S I M P U L A N 

 
Pendampingan Kawasan Hortikultura di NTT telah mencapai tahun ketiga dan 

tiap tahunnya berpindah lokasi kabupaten atau kecamatan dan desa. Pemindahan 

lokasi ini dengan pertimbangan untuk mempercepat penyebaran teknologi. Tahun 

2017 dilakukan pada Kabupaten Kupang tetapi beda kecamatan dari tahun-tahun 

sebelumnya; sedangkan Kabupaten Belu dan Manggarai Barat merupakan kabupaten 

baru dalam pendampingan kawasan hortikultura. 

Inovasi teknologi yang diintrodusir ke petani adalah perbaikan kesehatan 

tanah, perbaikan teknik persiapan lahan, persiapan benih, deteksi dini 

hama/penyakit, dan penanganan panen dan pasca panennya.  

Produksi bawang merah relatif baik terutama di Kabupaten Kupang dan kurang 

optimal di Kabupaten Manggarai Barat diakibatkan intensitas hujan yang tinggi. 

Cabai mulai berproduksi dan diharapkan akan terus meningkat. 



Harga bawang merah relatif rendah karena pasokan (supply) yang banyak dari 

sejumlah daerah. Harga cabai masih baik dan diharapkan produksi cabai akan terus 

meningkat sehingga pendapatan petani meningkat pula. 

Beberapa item inovasi teknologi berpeluang untuk diadopsi oleh petani, yaitu 

pembuatan bedeng dan got, kompos dan biochar, serta penanganan panen dan 

pasca panen. Dari pilihan item inovasi yang berpeluang diadopsi oleh petani, diyakini 

petani masih berada pada level memilih item teknologi yang tidak membutuhkan 

uang tunai yang besar.  

Pendampingan perlu terus dilakukan dengan memperbanyak demplot dan 

wilayah pendampingan sehingga swasembada bawang merah dan cabai di NTT 

dapat terwujud.  

 

PENGKAJIAN DAN PENGEMBNGAN AYAM KUB  
1.3. Tujuan  

1.  Menyususn ransum berbahan lokal terhadap produksi telur ayam KUB  

2. Menetaskan telur dan  menghasilkan DOC untuk dikembangkan pada intitusi atau 

kelompok tani yang mebutuhkan 

1.4. Perkiraan Manfaat (Outcome): 

 Diharapkan ayam KUB dapat menampilkan potensi produksi secara optimal dengan 

pemberian pakan local potensial dan menjadi sumber bibit bagi masyarakat  

1.5. Perkiraan Dampak  (Impact): 

 Tampilan produktivitas ayam KUB dapat memberikan gambaran tambahan 

penghasilan dalam usaha pemeliharaan ayam pada level petani. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3. 1. Konsumsi Ransum  Ayam KUB pada Periode Bertelur 

Tabel 1. Rata - rata konsumsi pakan bahan lokal  ayam KUB pada peride bertelur sebagai 

berikut   

Perlakuan Konsumsi Ransum Mingguan (gram/6 ekor/7 hari) Rataan 

I II III IV V 

A 414 371 343 389 479 399,2 

B 374 281 314 283 389 328,2 

C 371 367 311 325 350 344,8 

D 350 351 343 386 457 377,4 



Sumber : Data Primer 2017 

 Data dari Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi ransum tertinggi pada 

ransum A dan ransum D. Sementara rata-rata konsumsi ransum B dan C lebih rendah, 

kemungkinan disebabkan karena ransum mengandung daun gamal yang mengandung 

tannin tinggi yang berdampak pada konsumsi.   

 Rata-rata konsumsi ayam KUB pada pengkajian ini adalah sebesar 57 gram, hasil ini 

sesuai dengan hasil penelitian Hasnelly et al, 2017 melaporkan bahwa keperluan  pakan 

untuk  ayam pada  umur  10  minggu  berkisar  antara  50-70  g/ekor/hari  atau sekitar 350-

490 g/ekor/minggu, sehingga pakan kumulatif yang dikonsumsi sampai umur 10 minggu 

berkisar antara 1960-2695 g/ekor,  dengan  bobot  hidup  mencapai  berkisar  antara  320 

(betina) – 1300 (jantan) g/ekor. 

 

3.2. Produksi telur 

Tabel 2. Produksi telur ayam KUB terhadap penggunaan bahan pakan lokal  

Perlakuan Produksi telur (20 ekor/Minggu) Jumlah 

(35 

hari) 

Rataan 

(ekor/hari) I II III IV V 

A 103 80 78 76 84 421 0,60 

B 62 47 10 15 27 161 0,23 

C 74 36 0 0 0 110 0,16 

D 67 47 27 28 39 208 0,30 

Sumber : Data Primer 2017 

 Data pada Tabel 2 diperoleh rata-rata produksi telur tertinggi pada ayam betina yang 

mendapat ransum A dan D. Hal ini dapat terjadi karena ransum A terdiri dari 75% pakan 

komersil (pakan yang diperuntukan produksi telur ) dan 25% merupakan campuran dari 

bahan baku lokal. Produksi telur ayam betina yang mendapat ransum D diperoleh produksi 

telur tinggi dibanding ransum B dan C, kemungkinan disebabkan karena ransum D 

mengandung bahan baku  daun kelor, diindikasikan daun kelor mengandung vitamin A dan 

asam amino tinggi, dimana unsur tersebut merupakan zat yang dibutuhkan dalam 

pembentukan atau produksi telur.  Untuk membuktikan hal ini perlu dilakukan uji 

laboratorium yang lengkap. 

3.3. Penetasan dan Produksi DOC 

 Penetasan telur ayam KUB dilakukan dengan mesin tetas dengan berat telur sekitar  

> 42 gram, sedangkan telur < 42 diafkirkan dan dijual untuk konsumsi. Jumlah telur yang 

ditetaskan dan jumlah DOC yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.  



Tabel. 3. Jumlah telur yang ditetaskan dan jumlah DOC yang dihasilkan  

Periode (waktu 
penetasan 

 

Jumlah telur 
yang 

ditetaskas 
(butir) 

Jumlah yang 
menetas 

 

Jumlah yang tidak 
menetas 

DOC % Butir % 

I (17 Juni 2017) 254 205 81 49 19 

II (18 Agustus 2017 400 288 72 112 28 

III (15 September 2017) 252 161 64 91 36 

IV (13 Oktober 2017) 288 155 54 133 46 

Jumlah 1194 809  385  

Sumber : Data primer 2017 

 Data dari Tabel 3 diperoleh bahwa selama empat kali penetasan telur diperoleh hasil 

tetas yang semakin menurun (prosentase daya tetas semakin rendah), berkisar antara 54-

81%, kemungkinan disebabkan karena penggunaan mesin tetas secara terus menerus dan 

tidak ada waktu istirahat. Rata-rata prosentase daya tetas dalam pengkajian ini sebesar 

67,8%, hasil ini masih rendah jika dibandingkan dengan rekomendasi prosentase daya tetas 

telur ayam KUB yang dikeluarkan oleh Balitnak Ciawi sebesar 85% . Masih banyak yang 

perlu diperbaiki dalam manajemen pemeliharaaan ayam KUB sehingga dibutuhkan 

pengetahuan dan kemampuan yang memadai.  

  

3.4. Pembesaran DOC 

Tabel 4. Rata-rata pertambahan bobot badan umur  (Gram/minggu)   

Tanggal tetas 0 minggu 2 minggu 4 minggu 6 minggu 

9 Juli 2017 212,83 307,98 460,87 802,65 

12 Sept 2017 41,13 75,23 196,13 304,15 

7 Okt 2017 35,23 92,51 169,13 334,88 

4 Nop 2017 37,78 37,78 93,12 192,72 

Jumlah  326,97 513,50 919,25 1634,40 

Rata-rata 81,74 128,37 229,81 408,8 

Sumber : Data Primer 2017 

 Data dari Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata pertambahan bobot badan ayam 

KUB sampai dengan umur 6 minggu dapat mencapai berat 408,8 gram. Hasnelly et al, 2017 

melaporkan bobot hidup rata-rata umur satu hari untuk jantan  dan  betina  sekitar  30,10  

g/ekor.  Pada  umur  70  hari, bobot  hidup  jantan  umur  70  hari  mencapai  1.066  g/ekor  

dan yang  betina  745  g/ekor.  Pada  umur  20  minggu,  bobot  hidup ayam jantan  dan 

betina masing-masing mencapai 2.403 g/ekor 1.572 g/ekor. 



 Jika melihat data awal kegiatan pengkajian ini dan jika disandingkan dengan hasil 

penelitian Balitnak Ciawi, maka besar harapan bahwa angka bobot hidup jantan maupun 

betina pada umur 70 hari sebesar 1.066 gram/ekor dapat tercapai, dengan syarat mengikuti 

petunjuk pelaksanaan manajemen pemeliharaan ayam KUB.  

 

3.5.  Pengembangan Ayam KUB  

 Dalam pengkajian tahun 2017 juga telah dilakukan pengembangan ayam KUB, pada 

dua kabupaten perbatasan yaitu Kabupaten Kupang dan Belu. Jumlah ayam KUB yang telah 

didistribusikan ke dua kabupaten disajikan pada Tabel 5.   

Tabel 5. Pengembangan Ayam KUB pada wilayah perbatasan  

Kabupaten   Jumlah (ekor) 

Kupang 126 

Belu 233 

Malaka 50 

Jumlah . 409 

Sumber: data primer 2017, diolah 

  Data pada tabel 5 memunjukkan lokasi pengembangan ayam KUB produksi BPTP 

NTT telah mencakup 3 kabupaten perbatasan dengan jumlah yang didistribusi sebanyak 409 

ekor berumur 3 bulan.  

 Persyaratan untuk pengembangan bibit ayam KUB adalah tersedia lahan, tersedia 

bangunan kandang, peternak telah berpengalaman dalam memelihara ayam, mudah 

mendapatkan pakan komersial dan bahan pakan untuk ayam, tersedia kelompok budidaya 

untuk membesarkan ayam DOC sampai umur potong, mudah memasarkan produk ayam 

potong lokal, direkomendasikan oleh Dinas setempat. 

 Penentuan lokasi menjadi prioritas untuk dilakukan, sambil melakukan pelatihan dan 

pendampingan bagaimana mempersiapkan tata letak kandang brooder dan 

perlengkapannya sebelum pengiriman bibit dalam bentuk DOC. Prosedur perawatan DOC 

sampai siap bertelur, dimulai persiapan penerimaan DOC, manajemen pemeliharaan, pola 

pemberian pakan, vaksinasi yang harus dilakukan selama pemeliharaan, dan biosekuriti. 

Kemudian proses seleksi untuk memelihara ternak sampai menjadi indukan (Bibit). 

Keseluruhannya merupakan syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan budidaya ayam 

KUB dan mencapai hasil yang memuaskan. 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 Ransum D yang  mengandung daun kelor memberikan dampak  positif terhadap 

produksi telur ayam KUB dibandingkan daun gamal dan lamtoro.  Telah didistribusikan ke 

kabupaten perbatasan yaitu Kabupaten Kupang (126 ekor), Kabupaten Belu (253 ekor) dan 

Malaka (50 ekor). Perlu pengkajian lebih lanjut tentang pemanfaatan daun kelor  dalam 

ransum  ayam KUB karena  dapat  mengurangi bahkan menggantikan ransum komersil  

yang harganya lebih mahal. 

 

5.1.5. PENDAMPINGAN KAWASAN PETERNAKAN 

1.3.Tujuan  

 Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah menciptakan model kawasan peternakan 

rakyat  berbasis inovasi teknologi secara berkelanjutan dan spesifik lokasi di NTT.  

1.3.1.Tujuan Tahunan (2017)  

1. Mengoptimalkan inovasi teknologi pemeliharaan sapi pada kawasan pengembangan 

peternakan rakyat melalui pendampingan teknologi spesifik lokasi 

2. Meningkatkan pendapatan petani pada kawasan pengembangan peternakan rakyat 

melalui penerapan inovasi teknologi spesifik lokasi.  

1.4.  Luaran Umum 

 Luaran akhir adalah terciptanya model kawasan pengembangan peternakan rakyat 

berbasis inovasi teknologi secara berkelanjutan dan spesifik lokasi di NTT.  

1.4.1. Luaran tahunan  

1. Optimalisasi inovasi teknologi pemeliharaan sapi pada kawasan pengembangan 

peternakan rakyat melalui pendampingan teknologi spesifik lokasi. 

2. Pendapatan petani meningkat pada kawasan pengembangan peternakan rakyat 

melalui penerapan inovasi teknologi spesifik lokasi.  

1.5. Prakiraan Manfaat (Outcome) dan Dampak (Impact) 

  Secara umum sasaran kegiatan penelitian/pengkajian ini adalah tercapainya 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada kawasan pengembangan 

peternakan rakyat.  

1.5.1. Prakiraan manfaat (Outcome): 

1. Tersebar dan diadopsinya inovasi teknologi pemeliharaan sapi pada kawasan 

pengembangan peternakan rakyat.  



2. Meningkatnya kesejahteraan peternak pada kawasan pengembangan peternakan 

rakyat. 

1.5.2. Dampak (Impact):  

  Optimal dan berkembangnya inovasi teknologi pemeliharaan sapi pada kawasan 

pengembangan peternakan rakyat secara berkelanjutan dan spesifik lokasi. Dalam jangka 

panjang terjadi peningkatan sentra-sentra kawasan peternakan rakyat berbasis inovasi 

teknologi serta bermuara pada meningkatnya pendapatan daerah oleh karena peningkatan 

produktivitas ternak. 

 

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 

6.1. Kabupaten Kupang 

 Pendampingan ternak di Kabupaten Kupang di Desa Camplong I pada kelompoktani 

setetes madu. Jumlah anggota sebanyak 20 orang. Kelompoktani setetes madu mendapat 

program penyelamatan sapi betina produktif pada tahun 2011 sebanyak 60 ekor. 

 Kegiatan pendampingan ternak dalam tahun 2017 dalam bentuk penyebaran poster 

dan perbaikan kandang komunal betina dan introduksi bank pakan model litbang. 

Kelompoktani setetes madu . 

 

 

 

Pendampingan teknologi di Kabupaten Kupang, Desa Camplong 1 

6.2. Kabupaten Timor Tengah Selatan 



 Lokasi pendampingan peternakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di 

Kecamatan Mollo Barat, Desa Salbait. Di Desa Salbait terdapat 5 kelompoktani (poktan) 

yaitu   Suka Maju, Moin Mese, Bijae Nakaf, Tafeun Monit dan Manekat, masing-masing 

poktan berjumlah 20-50 orang. Ke lima poktan tersebut mendapat bantuan ternak sapi 

melalui program penyelamatan betina produktif mendukung Program Swasembada Daging 

Sapi dan Kerbau sejak  tahun 2012 sebanyak 66 ekor per kelompok, dan tahun 2013 

mendapat bantuan sapi induk lagi sebanyak 100 ekor dan jantan 10 ekor per kelompok.  

 Sistim  pemeliharaan sapi bali secara umum di Desa Salbait  dilaksanakan  secara 

extensif di padang penggembalaan atau di bekas-bekas kebun. Kondisi iklim dan padang 

pengembalaan di wilayah tersebut menyebabkan penampilan sapi yang digembalakan juga 

berbeda.  Kondisi curah hujan yang rendah dan musim kemarau yang lebih panjang 

menyebakan ternak di wilayah ini kondisinya belum optimal. Anggota peternak yang ada  

masih kurang  optimal dalam mengelola usaha peternakan. Walaupun anggota mengakui 

bahwa sumber cash utama mereka berasal dari usaha peternakan, namun pengelolaan 

usaha peternakan masih pada urutan kedua setelah tanaman pangan dan usaha peternakan 

masih dipandang sebagai usaha sambilan.  Sebagian kelompok tani terbentuk dengan motif 

utama untuk mendapatkan  bantuan ternak.  Setelah terima ternak, anggota kelompok 

sudah kurang aktif.   

 Selain bantuan ternak juga bantuan lainnya untuk mendukung pemeliharaan ternak 

sapi yang ada berupa (kandang, penanaman hijauan pakan ternak).  Sampai saat ini 

perkembangan ternak sapinya tidak sesuai target karena ada beberapa masalah yang 

dihadapi petani  antara lain: kekurangan pakan di musim kemarau, banyak ternak yang mati 

saat perubahan musim, sudah mencoba menanam lamtoro taramba namun tidak berhasil 

tumbuh dengan baik karena kekurangan air dan pada musim kemarau sering ada 

pembakaran hutan sehingga lamtoro ikut terbakar. 

 Pendampingan teknologi peternakan di Desa Salbait dalam bentuk penyebaran 

leaflet dan poster serta pelatihan teknis peternakan berupa kesehatan hewan.   

Penyebaran media diseminasi dalam bentuk leaflet dan poster disampaikan bersama-

sama pada saat kunjungan ke kelompoktani, dalam pertemuan tersebut dilakukan diskusi 

terkait pemeliharaan ternak sapi dan permasalahan yang dihadapi selama ini. Dalam diskusi 

tersebut disampaikan bahwa kelompoktani membutuhkan pelatihan teknis peternakan yang 

sederhana seperti misalnya perawatan kesehatan ternak, sehingga dapat menangani ternak 

yang sakit secara mendadak sebelum petugas kesehatan ternak tiba, disebabkan kondisi 

lokasi yang jauh dari poskeswan. 

Pelatihan Teknis  kesehatan hewan 



 Pelatihan teknis kesehatan hewan dilaksanakan secara sinergi dengan Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Tujuan 

pelatihan ini petani dapat menangani ternak yang sakit secara mandiri. Kegiatan pelatihan 

yang dilakukan berupa: 

- Mengenal secara umum jenis, tanda atau gejala penyakit yang sering menyerang 

ternak sapi, babi, kambing dan ayam. 

- Jenis obat ternak yang akan digunakan dalam penanganan ternak yang sakit 

- Dosis penggunaannya bagi jenis ternak 

- Cara Pemberian. 

Narasumber pelatihan teknis kesehatan hewan adalah dokter hewan dari Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TTS.  Dalam pelatihan ini juga dilakukan 

praktek mencampur vaksin untuk ternak ayam dan cara pemberiannya. 

Budi daya lamtoro taramba  

Selain pelatihan kesehatan teknis kesehatan hewan juga diberikan materi budidaya 

lamtoro taramba secara baik dan benar.Untuk mendapatkan hasil pertumbuhan lamtoro 

yang baik  dibuat  suatu kesepakatan dengan petani untuk membuat denplot penanaman 

lamtoro taramba di satu lokasi sebagai contoh untuk kelompok yang lain, pada musim hujan 

nanti. 

Pelatihan dihadiri 30 orang anggota kelompoktani  perwakilan dari 5 kelompoktani 

yang ada di desa salbait, Staf Dinas peternakan, dan Tim dari BPTP NTT.  

 

 

Kegiatan  pelatihan  teknis kesehatan  ternak di Desa Salbait              



6.3. Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) 

Lokasi kegiatan pendampingan di Kabupaten TTU terdapat di Kecamatan Noemuti 

dan   Insana. Bentuk pendampingan : (i) pelatihan; (ii) demonstrasi teknologi.  

6.3.1. Kecamatan Noemuti 

  Pelaksanaan pendampingan ternak di Kecamatan Noemuti pada kelompoktani Telo 

Noapala yang merupakan lokasi lanjutan tahun 2016, introduksi tarramba pada lahan kebun 

seluas 2 ha dengan jarak tanam 5 meter antar baris dan 2 meter dalam baris.  Ditanam 

pada akhir Januari 2017, dan penampilan tanaman pada saat ini rata-rata tinggi 50-100 cm, 

jika dilihat dari waktu tanam, sebenarnya pertumbuhannya kurang maksimal hal ini 

disebabkan karena pada saat dipindahkan ke kebun kelompok, curah hujan kurang 

menyebabkan tanaman tarramba kerdil.   

 Penampilan tanaman tarramba di kelurahan Kiuola pada poktan Malilmepu, Pua Mes, 

Pasan dan Tuaktam telah dilakukan pemangkasan dengan ketinggian pemangkasan berbeda 

yaitu pemangkasan 50 cm, pemangkasan 100 cm dan rata dengan permukaan tanah. Hasil 

pemangkasan yang berbeda memperlihatkan penampilan yang berbeda pula, dimana 

tanaman tarramba yang dipangkas rata permukaan tanah menghasilkan jumlah tunas yang 

banyak dibanding tanaman tarramba yang dipangkas setinggi 50 cm dan 100 cm. Petani 

pada empat Kelompoktani di Kelurahan Kiuola dapat melihat sendiri perbedaan tersebut dan 

selanjutnya pilihan pemangkasan diserahkan kepada petani sesuai dengan kebutuhan.  

 Pada tahun 2017 terdapat lokasi pendampingan yang baru yaitu di Desa Nifuboke 

pada kelompoktani Kemboti, jumlah anggota sebanyak 25 orang. Poktan Kemboti 

membentuk kelompok secara mandiri dan melaksanakan aktivitas kegiatan kelompok secara 

swadaya. Pada saat ini poktan Kemboti sedang melakukan aktivitas penggemukan sapi 

sebanyak 10 ekor pada kandang komunal yang dilengkapi dengan tempat pakan dan 

minum. Kandang komunal tersebut dibangun secara swadaya kelompok. Poktan Kemboti 

juga telah memiliki saung kelompok yang dimanfaatkan untuk pertemuan secara berkala 

setiap 1 atau 2 bulan sekali.      

 Hasil pertemuan dengan anggota poktan Kemboti pada bulan Mei-Juni 2017 

disepakati poktan Kemboti ingin menanam lamtoro tarramba untuk melengkapi koleksi 

kebun hijauan pakan ternak (HPT) yang telah ada. Oleh karena itu pada monitoring 

berikutnya yaitu bulan Juli 2017 disepakati bahwa lokasi kebun tarramba akan diletakan di 

belakang kandang komunal dan akan dilakukan persiapan pembibitan tarramba dalam 

plastik koker, namun sebelumnya dilakukan pembersihan kebun dan akan dilaksanakan 



pada bulan Oktober 2017. Namun sampai laporan ini di buat persemaian tarramba belum 

dilakukan, padahal bibit sebanyak 1,5 kg telah diserahkan ke poktan.   

Tabel 1. Introduksi teknologi di Kecamatan Noemuti Kelurahan Kiuola dan Desa Nifuboke 

 

Lokasi/Kelompoktani/jumlah 
anggota 

 

Inovasi teknologi 

 

Waktu 
pendampingan 

(Tahun) 

Kelurahan Kiuola/poktan 
Malilmepu, Pua Mes, Pasan 

dan Tuaktam/80 orang 

 Pelatihan pembibitan tarramba 
dalam kokeran 

 Demonstrasi plot untuk kebun 
tarramba seluas 22 are  

 Pemanfaatan kotoran sapi untuk 
tanaman sayur 

 Penyebaran poster  

2015 dan 2016 

Kelurahan Kiuola/Nekto 
toapala/25 

 Introduksi lamtoro tarramba 

seluas 2 ha 
 Penyebaran poster 

2016 dan 2017 

Desa Nifuboke/Poktan 

Kemboti/25 orag 

 Introduksi lamtoro tarramba 

seluas 0,5 ha 

2017 

Data primer 2017, diolah 

  

6.3.2. Kecamatan Insana 

 Bentuk pendampingan teknologi yang dilakukan di Kecamatan Insana dilaksanakan 

pada dua desa yaitu Desa Oenbit merupakan lokasi lama dan sudah memasuki tahun ketiga 

pendampingan dan Desa Lanaus juga merupakan lokasi lama dan sudah dua tahun 

pelaksanaan pendampingan. 

 Di Desa Oenbit pada kelompoktani Tuinbatan, sampai laporan ini dibuat kondisi 

pertanaman tarramba tumbuh namun tidak maksimal hal ini disebabkan pada saat tanaman 

berumur 1,5 tahun (pelaksanaan monitoring awal bulan Mei tahun 2017), petani mengikat 

ternaknya dalam kebun tarramba dan tanaman tarramba habis dikonsumsi sapi, sehingga 

terganggu pertumbuhannya. Pemangkasan tarramba tidak bisa dilakukan, karena ukuran 

batang tarramba yang masih kecil dan hampir semua tanaman tarramba yang ada dalam 

kebun di makan sapi yang diikat di dalam kebun. 

 Selama pelaksanaan monitoring dan pendampingan tahun 2017, keberadaan 

kandang komunal dan bank pakan yang merupakan hasil pendampingan selama tahun 2015 

- 2016 tidak dimaksimalkan pemanfaatannya, hal ini disebabkan karena anggota poktan 

yang berjauhan rumah, sementara lokasi kandang komunal dan bank pakan diletakan dekat 

rumah ketua poktan dan pengurus kelompoktani, sehingga sapi yang masuk dalam kandang 

komunal hanya sekitar 4-8 ekor bahkan hanya 2-3 ekor tergantung petani memiliki waktu 

luang untuk memberi makan sapi di kandang.  



 Lokasi pendampingan di Desa Lanaus pada poktan telobolmeo, bentuk 

pendampingan teknologi yang dilaksanakan sejak tahun 2016 adalah introduksi lamtoro 

tarramba yang ditanam pada bulan Desember 2016 pada lahan seluas 1 ha. Penampilan 

tanaman tarramba sampai laporan ini di buat menunjukkan penampilan yang baik, namun 

kondisi kebun yang kurang terawat, dimana banyak rumput dan gulma yang tumbuh dan 

tidak dibersihkan sehingga ada beberapa tanaman tarramba yang tidak kelihatan karena 

tertutup oleh rumput dan gulma.     Pemangkasan tarramba belum dilakukan karena belum 

memungkinkan untuk dilakukan pemangkasan.    

 

Tabel 2. Introduksi teknologi di Kecamatan Insana Desa Oenbit dan Desa Lanaus 

 

Lokasi/Kelompoktani/jumlah 
anggota 

 

Inovasi teknologi 

 

Waktu 
pendampingan 

(Tahun) 

Desa Oenbit/poktan 
Tuinbatan/25 orang 

 Introduksi lamtoro tarramba 
seluas 0,5  ha 

 Kandang komunal untuk 
pembibitan 

 Pemanfaatan kotoran sapi pada 

tanaman sayur 
 Bank Pakan model litbang 

 Pengenalan pakan konsentrat 
(dedak) pada sapi jantan 

 Perawatan kesehatan ternak 
secara berkala (1-2 bulan sekali) 

 Penyebaran poster  

2015, 2016 dan 
2017 

Desa Lanaus/poktan 
telobolmeo/25 orang 

 Introduksi lamtoro tarramba 
seluas 1 ha 

2016, 2017 

Data primer 2017, diolah 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penampilan tanaman tarramba di poktan Telobomeo, Kecamatan Insana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perawatan Keswan dan populasi sapi di Kandang Kelompoktani Tuinbatan, desa Oenbit  

 

6.4. Kabupaten Malaka 

 Pendampingan teknologi budidaya pembibitan ternak di kabupaten Malaka pada 

tahun 2017 dilakukan pada Kelompok Intan Permai, Desa Neunklot, Kecamatan Weliman 

Kabupaten   Malaka, sebagai lanjutan  pendampingan tahun 2016.   

 Pendampingan teknologi yang dilakukan pada  tahun 2017 pada Kelompok Intan 

Permai adalah:  (i) Manajemen Pemangkasan  lamtoro taramba yang dikembangkan pada 

tahun 2016, (ii) Pemanfaatan lamtoro dan konsentrat pada (sapi penggemukan, 

pembesaran anak sapi dan pemberian pakan pada induk bunting tua dan setelah 

melahirkaan) pemanfaatan bank pakan, dan (iii) perkembangan ternak. 

Manajemen Pemangkasan lamtoro taramba 

dan pemanfaatannya  

Pemangkasan lamtoro taramba 

dilakukan dengan tiga cara yaitu: 



(Pemangkasan sekitar 10 cm dari permukaan tanah, 50 cm dari permukaan tanah dan 100 

cm dari permukaan tanah. Pemangkasan dilakukan secara bergilir sesuai kebutuhan ternak 

yang dikandang. Hasil Pengamatan petani menunjukkan bahwa pemangkasan 10 cm dari 

permukaan tanah lebih baik karena lebih cepat bertunas dan tidak bersaing dengan 

tanaman pangan yang ditanam pada 

lorong.  

Tanaman tarramba yang telah 

dipangkas dan tumbuh kembali 

Manajemen Pemeliharaan Pedet dan sapi 

jantan penggemukan    

Tabel 3. Pertambahan Bobot badan jantan penggemukan dan anak sapi pedet (kg/ekor) 

Uraian BB Awal BB Akhir PBB PBBH 

Sapi  penggemukan 205,00 232,25 27,25 0,46 

Anak sapi Pedet (umur 6-

12 bulan) 

71,13 93,44 22,31 0,32 

Sumber: data primer 2017, diolah 

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa manajemen penggemukan sapi jantan dan  

pembesaran anak sapi dengan pemberian pakan lamtoro dan konsentrat mempercepat 

pertu

mbu

han 

terna

k. 

P

erke

mban

gan 

Ternak Kelompok Intan Permai 

Distribusi ternak dilakukan secara bertahap yaitu sejak januari 2014, demikianpun  

peralatan lainnya (kandang, penanaman hijauan pakan ternak, pengadaan chooper, 

pengadaan mesin potong rumput). Selain dari ternak dan kandang juga akhir januari 



dibangun 1 9 satu) unit Silo ukuran 2 X 2 meter. Perkembangan ternak dari januari 2014 – 

Agustus 2015 (Tabel.4) dan penyaluran dana ditransfer secara bertahap melalui kas 

kelompok 

Tabel 4. Populasi ternak pada Kelompok  Intan permai sampai Desember 2017  

Uraian Jumlah petani dan jumlah sapi 

Jumlah anggota 50 orang 
Populasi s/d Desember 2017  

- Pejantan 12 ekor 

- Induk 113 ekor 
- Jantan muda 37 ekor 

- Betina muda 11 ekor 
- Jantan anak 25 ekor 
- Betina anak 12 ekor 

- Jumlah 210 ekor 

Sumber : Data Primer sampai Desember  2017 

Data pada Tabel 4 menunjukkan sejak Januari 2014 – Juli 2017 terlihat adanya 

perkembangan ternak di kelompok Intan Permai. Dari populasi awal sebesar 113 ekor induk 

dan 12 ekor pejantan, populasi ternak sapi dalam kandang kelompok bertambah sebanyak 

108 ekor.    

Jika di lihat dalam kurun waktu antara 2014 sampai 2017 (tiga tahun), sebenarnya 

penambahan populasi sapi masih rendah. Masih tingginya angka kematian ternak yang 

merupakan penyebab berkurangnya populasi. 

 

  Pada Tabel 5 disajikan beberapa dukungan teknologi pada kegiatan pendampingan 

ternak di Kabupaten Malaka. 

Tabel 5. Dukungan teknologi kegiatan pendampingan ternak di Leunklot 

Inovasi Teknologi Jenis Kegiatan 

Teknologi pembibitan  Introduksi kandang komunal 

 Bank pakan model litbang 

Teknologi pakan  Introduksi lamtoro tarramba, 
leguminosa herba dan rumput 

unggul 
Perawatan kesehatan ternak  Melakukan pengamatan secara 

seksama terhadap kesehatan ternak 
dan segera melaporkan pada 

petugas peternakan setempat 
apabila terdapat tanda-tanda 
gangguan kesehatan yang tidak 

dapat ditangani sendiri 
Diseminasi dan transfer teknologi  Pengembangan media informasi 

(poster, leafleat, brosur) 

Sumber: data primer diolah, 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

 Intervensi teknologi spesifik lokasi digunakan dalam kegiatan pendampingan 

teknologi ternak, mendukung program swasembada daging sapi di NTT sehingga terjadi 

peningkatan pada setiap tahapan pendampingan, yang diindikasikan terjadinya peningkatan 

penampilan produksi sapi dibandingkan eksisting petani. 

 Dukungan inovasi teknologi pada kegiatan pendampingan teknologi pada kawasan 

pengembangan peternakan di NTT  tahun 2017 telah mencapai delapan kabupaten dengan 

beberapa inovasi teknologi yaitu teknologi kandang komunal dan bank pakan, introduksi 

lamtoro tarramba dalam kebun kelompok, pelatihan teknis (pembuatan bokashi, pembuatan 

silase), perawatan kesehatan serta penyebaran leflet, brosur dan poster.  

 

Model Pertanian Bio-Industri Integrasi Ternak dan Tanaman Pada Tingkat Petani 

di Nusa Tenggara Timur 

1. Tujuan  

Tujuan akhir dari kegiatan pengkajian adalah menghasilkan dua model pertanian 

bioindustri yang lengkap dan fungsional, yakni: (1) Model sinergi produksi-pengolahan-

pemasaran produk olahan kerjasama berbagai stakeholders terkait di kawasan 

pengembangan prioritas Oesao di kabupaten Kupang, dan (2) Model pertanian bioindustri 

berkelanjutan integrasi sapi-jagung  dan kerjasama berbagai stakeholders terkait pada 

lahan kering, di desa Billa, kabupaten TTS.   

Kegiatan pendampingan ternak di Kabupaten Malaka pada 

kelompoktani Intan 



 Tujuan spesifik tahun 2017 baik di Kawasan Oesao maupun Kawasan Prukab Desa 

Billa, adalah:     

1. Memantapkan komponen dan kinerja capaian output model mulai dari on-farm sampai 

pemasaran, dan 

2. Menginisiasi proses alih-kelola untuk menghasilkan konsep “Exit Strategy” yang 

menjamin keberlanjutan kegiatan pasca kegiatan Badan Litbang Pertanian. 

  

Keluaran 

 Keluaran akhir dari kegiatan pengkajian adalah dua model pengembangan pertanian 

bio-industi berkelanjutan adalah dua model pertsanian bioindustri, yakni: (a) Model 

pertanian bio-industri single commodity basis jagung di Bipolo dan (2) model pertanian 

industri integrasi jagung-sapi di desa Billa-TTS.       

 Keluaran  spesifik kegiatan pada tahun 2017 untuk masing-masing lokasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Output (aneka produk) dan mekanisme kerjasama yang berbagai pihak dengan 

kelompok tani binaan (desa Bipolo) 

2. Scalling up model dan atau inovasi dalam model ke dalam skala kawasan serta 

rekomendasi pembinaan lanjutan oleh masyarakat setempat atau oleh Pemda TTS (desa 

Billa) 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  yang dicapai sampai dengan  bulan Desember 2017 dapat disajikan secara  

lengkap dalam laporan berikut 

 

4.1.  Analisis Capaian Kegiatan 

 

 Analisis capaian pelaksanaan sejumlah kegiatan yang direncanakan sepanjang TA. 

2017 disajikan secara ringkas pada Tabel 5. 

 

Tabel 5: Kinerja Pelaksanaan Kegiatan yang direncanakan 



No Lokasi & Kegiatan Kinerja Pelaksanaan  Output/Kendala-Masalah 

A Kawasan Oesao 

(Desa Bipolo) 

  

1.  Koordinasi dan 

Advokasi 

Terlaksana, telah membangun koordinasi 

dengan: Dinas Pertanian TP Provinsi, 

Dinas Pertanian TP Kabupaten Kupang, 

Dinas Kesehatan Kab. Kupang, Dinas 

Perindustrian, Badan Pelayanan Terpadu 

Satu Atap, Balai POM NTT, BP4K 

Kabupaten Kupang, BP3K Kecamatan 

Sulamu, Swasta (UD Salmah dan UD 

Cendana Motor) dan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDES)    Bipolo   

Output: Komitmen dari para pihak 

sangat positif tetapi belum ada MoU 

atau kesepakatan kerjasama secara 

tertulis, masih menunggu legalitas 

kelembagaan usaha milik petani. Pihak 

BPOM sudah melakukan pengujian 

contoh produk, Dinas Kesehatan sudah 

melakukan penyuluhan pangan sehat 

dan sedang diurus perizinan/legalitas 

Badan Usaha Milik Petani dan izin 

usahanya.  

Kendala/Masalah: - Proses perijinan 

sangat rumit 

Terlaksana,  BPTP mengadvokasi 

Kelompok Tani binaan untuk membentuk 

Badan Usaha; mengadvokasi BUMDES 

untuk penyertaan modal kepada 

kelompok binaan/Badan usaha yang akan 

dibentuk, mengadvokasi perbankan (BRI) 

untuk alokasi pinjaman KUR dan advokasi 

swasta untuk membantu pemasaran 

Output: Kelompok Tani telah 

membentuk Badan Usaha Milik Petani 

(BUMP Tunas Harapan); BUMDES telah 

mengalokasi dana pengadaan 

alat/mesin sebesar Rp 100 juta dan 

pinjaman modal usaha Rp 12 juta; UD 

SALMAH melakukan pelatihan 

pengolahan marning dan membeli 

produk setengah jadi; UD Cendana 

Motor bantuan untuk pengadaan mesin 

emping. 

Kendala/Masalah: Belanja alat dan 

mesin dari BUMDES terkendala tidak 

ada persediaan alat/mesin di Kupang, 

tidak berani mengambil resiko pesan 

dari luar. 

2 Pengadaan 

sarana/prasaran 

Terlaksana: BPTP telah membantu 

Pengadaan Alat dan Mesin serta Instalasi 

Pengolahan Hasil 

Output: Mesin emping, rumah produksi, 

fasilitas penjemuran, alat masak, dll 

3 Kegiatan On-farm   Terlaksana: Berupa Pengenalan dan 

pengawalan Inovasi  VUB Jagung Srikandi 

Putih, 6 ha 

Output: target sesuai benih yang 

disediakan (10 ha) tetapi tertanam 6 ha 

dan sudah panen 4 ha. 

Kendala/Masalah: - 

  

4. Penyuluhan/Pelatiha/ 

Perizinan 

Terlaksana: Penyuluhan Pangan Sehat 

oleh Dinas Kesehatan 

Output: Sertifikat, sebagai salah satu 

syarat mengurus izin edar (P-IRT)   

Terlaksana: Pelatihan Pengolahan Hasil Output: Marning, emping, kripik, dll 

Terlaksana: Izin edar Produk Industri 

Rumah Tangga (P-IRT dari Dinkes), SIUP 

Output: Masih dalam proses 

penyelesaian 



dan SITU Kendala/masalah: Petani merasa proses 

izin berbelit dan biaya cukup mahal 

3. Promosi Hasil 

Kegiatan (sebagai 

penonjolan kinerja 

institusi) 

Dalam proses editing . Output: video 1 judul 

Kendala/Masalah: - 

B Kawasan Prukab 

(Desa Billa-TTS) 

    

1. Koordinasi  dan 

Advokasi 

Terlaksana: Koordinasi antara BPTP fokus 

dengan SKPD tingkat kabupaten yang 

terkait erat dengan alih-kelola (Bappeda, 

Dinas Peternakan, Dinas Pertanian TP) 

dan kelembagaan Prukab sebagai calon 

operator pengambil-alih kegiatan lapang 

Output: Kesepakatan kerjasama 

pengembangan (scalling up) model atau 

komponen model dalam skala kawasan 

dan atau sharing pendanaan. 

Kelembagaan Prukab mengoperasikan 

Alsintan dan mengadministrasikan hasil 

kegiatannya.  

MH 2017/2018 komponen model (VUB 

jagung) akan discalling-up dalam 

kawasan minimal 50 ha oleh 

Kelembagaan Prukab + SKPD terkait 

tingkat Kabupaten TTS 

Advokasi  kepada Kelompok Tani/ 

Gapoktan/Koperasi Gapoktan dan Pemda 

utk alih-kelola kegiatan  (konsep) 

Output: Konsep Exit Strategy pasca 

Litbang antara lain Kelembagaan Prukab 

dan BP3K Amanuban Timur sebagai 

operator lapangan pengganti Litbang; 

Litbang berposisi sebagai mitra 

SKPD/Kelembagaan Prukab 

2. Pemantapan model Khusus melengkapi komponen ternak 

(kandang, bioreaktor, memasukkan sapid 

an produksi biourin + bioslury) dan 

memantapkan komponen usaha on-farm 

(bahan baku)-pengolahan hasil (nilai 

tambah) dan pemasaran (jejaring kerja 

dengan swasta)   

Output: Komponen model dan 

infrastruktur untuk ternak sudah 

lengkap tetapi introduksi sapi belum 

terlaksana sehingga hasil bio-proses 

tidak tercapai. Kendala/masalah: belum 

dimasukkannya sapi (kapasitas kandang 

16 ekor) karena faktor keamanan 

khususnya pencurian ternak disertai 

modus perampokan/pembunuhan 

3. Kegiatan On-farm   Pengenalan dan pengawalan Inovasi  VUB 

Jagung Srikandi Putih dan strategi 

produksi komplementer antara lahan 

kering (MH) dengan lahan pinggir sungai 

(MK) 

Output: Tertanam 5 ha di laboratorium 

lapangan, ubinan hasil 4,8 ton/ha. 

Petani pada lahan pinggir kali (MK) 

menanam aneka sayur termasuk 

bawang merah dan cabe (tanaman 

bahan bumbu dalam kegiatan 

pengolahan hasil) 

4. Pelatihan Fokus pada pengolahan hasil dan 

perbanyakan MOL (mikroorganisme local) 

sebagai decomposer alami subsititusi 

decomposer yang dari luar seperti 

Orgadec, DM4, dll. 

Output: Hasil olahan dalam bentuk 

marning setengah jadi untuk kebutuhan 

pengusaha mitra dan olahan lainnya 

untuk pasar lokal.  

Kendala/masalah: intensitas pengolahan 

tidak stabil sehingga pengusaha mitra 



kurang tertarik untuk melanjutkan 

kerjasama. Pelatihan dan produksi MOL 

belum terlaksana karena tenaga pelatih 

belum ada. 

 

4.2. Evaluasi Capaian Output Sub-Sitem Inovasi   

Dalam pengkajian pertanian bioindustri ada tujuh sub-sistem inovasi yang harus 

diimplementasikan dan dinilai keberhasilannya (Hendriadi, 2014). Sesuai karakteristik model, 

sub-sistem inovasi di Desa Bipolo/Kawasan Oesao hanya terdiri atas 5 sedangkan di Billa 

lengkap 7. Capaian-capaian output kegiatan masing-masing sub-sistem inovasi disajikan 

pada Tabel 6. Keragaan output secara umum belum optimal disebabkan oleh beberapa 

faktor: (1) pemahaman konsep oleh calon mitra belum memadai, (2) kekurangan 

infrastruktur penunjang, (3) keragaan sosial-ekonomi petani belum menunjang implementasi 

konsepsi pertanian bio-industri terutama konsistensi penerapan inovasi, dan (4) budaya 

kerja bersama di lingkungan birokrasi Pemda masih lemah. 

 

Tabel 6: Evaluasi Kinerja Model dan Capaian Output 

No Lokasi dan Sub-

Sistem Inovasi 

 Bentuk Implementasi Output 

1 2 3 4 

A. Kawasan Oesao 

(Desa Bipolo) 

  

1. Sub-sistem inovasi 

produksi berkelanjutan  

Koordinasi dengan BP3K dan PPL di 2 

desa sentra produksi untuk 

pembekalan tentang inovasi teknologi 

yang diprioritaskan (PTT Jagung) 

Terbangun kerjasama yang baik; dua 

desa menjadi sentra produksi dengan 

frekwensi tanam dua kali setahun. 

Sedang dirintis kelompok produsen 

pupuk organic sebagai substitusi 

(minimal 75 %) pupuk an-organik 

dalam rangka kemandirian pupuk 

2. Sub-sistem inovasi 

logistik dan distribusi  

Koordinasi dan membangun kesepa-

haman dengan BP3K (Penyuluhan), 

BUMDES, Gapoktan dan Koptan untuk 

membangun  mekanisme kerjasama 

antara kelompok pengolahan hasil 

(BUMP Tunas Harapan)-BUMDES-

Gapoktan dan Poktan   

BP3K mengefektifkan proses 

RDK/RDKK. Poktan sebagai produsen 

bahan baku jagung; Gapoktan (dana 

PUAP) sebagai penyedia modal kerja 

bagi Poktan; BUMDES menyediakan 

pinjaman modal kerja kepada Poktan 

dan BUMP Tunas Harapan, membeli 

dan menggudangkan jagung untuk 

disuplai kepada BUMP Tunas 

Harapan; BUMP Tunas Harapan 

mengolah dan memasarkan produk 

bekerja-sama dengan pengusaha 

mitra.    



3. Sub-sistem inovasi 

pasca panen dan 

pengolahan 

Mengadvokasi kelompok binaan untuk 

menjadi kelompok pengolahan hasil 

dan membengtuk Badan Usaha Milik 

Petani. BPTP akan menggalang 

kerjasama dengan SKPD terkait 

tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk 

melakukan pembinaan dan bantuan 

sarana/ prasarana 

 Tebentuk Badan Usaha Milik Petani 

(BUMP) Tunas Harapan sejak Juli 

2017. Terbangun satu instalasi 

pengolahan + pengadaan mesin 

bekerja-sama dengan BUMDES, 

Swasta  dan juga mengguna-kan 

modal kelompok sendiri. Proses 

pengolahan dan pen-jualan sudah 

berjalan walau izin edar dari Dinkes 

belum keluar 

4. Sub-sistem inovasi 

pemasaran hasil dan 

perdagangan 

BUMP bersama BPTP menginisiasi 

pasar secara bersama-sama 

Pasar melalui sekolah-sekolah dan 

kios-kios di pedesaan sudah berjalan. 

Pemasaran ke kota masih menunggu 

izin edar keluar. 

5. Sub-sistem inovasi 

koordinasi dan integrasi 

lintas sektor.    

Koordinasi, konsultasi dan advokasi ke 

SKPD terkait tingkat Provinsi dan 

kabupaten, swasta dan pihak-pihak 

terkait lainnya 

Beberapa SKPD sudah berkontribusi. 

Dinkes telah melakukan penyuluhan 

pangan sehat, BPOM sudah menguji 

beberapa produk dan dinayatakan 

lulus; Dinas Pertanian membantu 

benih, pupuk dan alat tanam; Dinas 

Pertanian sudah meminta proposal 

untuk pengadaan mesin pengolahan 

dan packaging.  

B.  Kawasan Prukab 

(Desa Billa-TTS) 

    

1. Sub-sistem inovasi 

pengelolaan lahan.air 

dan agroklimat, 

Advokasi dan disain pola tanam yang 

komplementer antar satuan 

sumberdaya lahan. Lahan kering, 

andalan 100 % hujan, optimalkan 

saat MH dengan jagung-aneka kacang 

sedangkan lahan alluvial dataran 

sungai dioptimalkan saat MK  

memanfaatkan air sungai dengan 

aneka sayur, jagung dan padi 

Laboratorium lapangan konservasi 

integrasi jagung-sapi (15 ha) dan 

semua lahan alluvial sekitar sungai 

sudah dimanfaatkan untuk padi 

sawah MK, jagung  dan aneka sayur. 

Selama MH petani konsentrasi di 

lahan kering sedangkan selama MK 

konsentrasi di lahan alluvial dataran 

sungai.  

2. Sub-sistem inovasi 

produksi berkelanjutan  

Demo inovasi teknologi budidaya 

jagung sistem konservasi (lubang 

individual 20x20x20 cm + pupuk 

kandang 0,5 kg/lubang). Pembanding: 

sistim tugal + pupuk kandang dan 

cara petani (tugal + pupuk 

anorganik). Cara tanam jarwo 2:1. 

Juga memanfaatkan mesin tanam 

Produksi: 4,8 ton/ha sedangkan 

produksi sistim tugal + pupuk 

anaroganik 4,1 ton/ha. Sistem tanam 

petani gagal (gangguan curah hujan) 

Mesin tanam menghasilkan efisiensi 

waktu dari 1-2 hari (tanam manual) 

menjadi 1 jam per ha 

3. Sub-sistem inovasi 

logistik dan distribusi  

Koordinasi dan membangun kesepa-

haman dengan BP3K (Penyuluhan), 

Gapoktan, Koperasi Gapoktan dan 

Koptan untuk membangun  

mekanisme kerjasama antara 

kelompok pengolahan hasil (Koperasi 

Gapoktan)-Gapoktan-Poktan dan 

swasta  

Hanya BP3K yang berhasil 

mengefektifkan proses RDK/ RDKK. 

Satu kelompok konsisten melakukan 

proses pengolahan pupuk organic 

menggunakan decomposer Orgadec 

dan EM4 dan produknya telah 

digunakan dalam laboratorium 

lapangan sebanyak 20 ton. 

Komponen-komponen lain belum ber-



fungsi secara berkelanjutan karena 

factor gangguan cuaca selama dua 

tahun dan keamanan (intensitas 

pencuri-an disertai perampokan yang 

semakin sering sehingga bio-proses 

komponen ternak tidak terlaksana     

4. Sub-sistem inovasi 

pasca panen dan 

pengolahan 

Mengadvokasi kelompok binaan untuk 

melakukan pengolahan hasil dan 

membengtuk kelompok khusus untuk 

usaha pengolahan. BPTP akan 

menggalang kerjasama dengan SKPD 

terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten 

untuk melakukan pembinaan dan 

bantuan sarana/ prasarana 

Tebentuk koperasi Gapoktan Tualene 

dan telah berbadan hukum Juli 2017. 

Pihak swasta diundang untuk 

melakukan bimbingan langsung dan 

menjadi pembeli produk olahan. 

Pelatihan sudah dilaksanakan oleh 

UD Salmah Oesao dan telah membeli 

produk setengah jadi sebanyak 500 

kg tetapi tidak berlanjut karena 

kelompok tidak konsisten berproduksi 

(faktor cuaca, sering hujan pada MK) 

 

 

 

 

5. Sub-sistem inovasi 

pengendalian 

lingkungan dan 

konservasi SDA, 

Mengundang Tim FAO dan ACIAR 

untuk melakukan peninjauan, diskusi 

tentang arsitektur usahatani 

konservasi paling sesuai. Juga 

dilakukan bedah budaya lokal untuk 

menjaring aspirasi dan kearifan lokal 

Hasil nyata dari aspek produksi dan 

ketahanan terhadap gangguan iklim 

tinggi tetapi kendala tenaga kerja 

dan budaya petanian lokal belum 

mendukung 

6. Sub-sistem inovasi 

pemasaran hasil dan 

perdagangan 

Mdengadvokasi swasta untuk menjadi 

mitra usaha dari pengolahan sampai 

pemasaran. Perdagangan produk 

primer sudah berjalan melalui 

mekanisme lokal (petani-pedagang 

pengumpul-kota)   

Belum berjalan konsisten karena 

jenis produk yang dihasilkan tidak 

sesuai permintaan baik jumlah 

maupun kualitas. Biaya transportasi 

yang tinggi juga menjadi kendala 

serius bagi pengusaha 

7. Sub-sistem inovasi 

koordinasi dan integrasi 

lintas sektor.    

Koordinasi dengan Pemda TTS untuk 

integrasi anggaran; respon sangat 

baik, ada integrasi dana untuk 

maintenance alsin, alsin tambahan 

dan pembiayaan Temu Lapang. 

Koordinasi dengan Dinas Pertanian 

Prov. NTT sepakat scallingup 500-

1000 ha mulai MH 2016/2017. 

Kesepakatan pengembangan 

kawasan jagung minimal 500 ha 

mulai MH tahun 2017/2018. Saat ini 

sudah dibuka lahan 56 ha oleh/atas 

koordinasi Kelembagaan Prukab 

sebagai operator lapangan. - 

 

4.3. Keragaan Komponen Model di Kawasan Oesao 

Rancangan model yang menggambarkan mekanisme hubungan antara “instalasi 

pengolahan jagung” milik BUMP Tunas Harapan di desa Bipolo sebagai terminal akhir. Bahan 

baku disediakan oleh BUMDES melalui pembelian dari kelompok-kelompok tani di seluruh 



wilayah kecamatan Sulama. BUMDES juga menyediakan pinjaman modal kerja baik untuk 

kelompok produsen jagung maupun untuk BUMP. BUMDES juga melakukan pengadaan alat 

dan mesin pengolahan hasil untuk dipinjamkan/dikontrakkan kepada BUMP. Hasil produk 

BUMP terdiri atas dua bentuk yakni setengah jadi dan sudah jadi. Hasil setengah jadi  

dipasarkan kepada pengusaha-pengusaha pengolahan hasil di Oesao dan Kupang 

sedangkan hasil jadi dipasarkan di dalam desa dan di desa-desa sekitar  (melalui sekolah-

sekolah dan kios) dan jika sudah mendapat izin edar (P-IRT) produk dipasarkan juga ke kota 

(Supermarket, kios,  rumah makan, dll).  

Mekanisme kerjasama BUMDES dengan BUMP sudah terbangun dan telah 

menyepakati sewa alat per tahun maksimal Rp 7,5 juta tetapi kerjasama antara BUMDES 

dengan kelompok-kelompok produsen belum final, masih menegosiasikan dua hal, yakni: (1) 

besaran dan bunga pinjaman modal usaha, dan (2) harga tertinggi jagung pipilan. 

Kesepakatan sementara tentang harga sudah tercapai yakni Rp 4.000/kg sepanjang musim. 

Namun demikian proses produksi sudah berjalan karena intervensi Dinas Pertanian dan 

BPTP juga cukup intens (UPSUS PAJALE) tetapi proses pembelian oleh BUMDES belum 

terlaksana, masih terkendala lambannya administrasi pencairan dana desa. Khusus kepada 

kelompok tani binaan anggota BUMP, BPTP memberikan benih VUB Jagung Srikandi Putih 

sebanyak 200 kg (10 ha) untuk diproduksi sebagai bahan baku marning dan emping jagung. 

Pada MK 2017 tertanam dan panen 6 ha dan sisanya akan ditanam pada MH 2017/2018. 

Melihat performa jagung Srikandi Putih, petani juga akan menanam lebih luas pada MH 

2017/2018 dan seterusnya. 

Salah satu kendala adalah bahwa umumnya petani di Kawasan Oesao lebih banyak 

berorientasi pada perbenihan dan panen muda sehingga dari aspek ketersediaan bahan 

baku (jagung pipilan) masih perlu advokasi untuk beralih orientasi. Salah satu cara efektif 

adalah menunjukkan kepada petani bahwa harga jagung olahan jauh lebih tinggi atau 

minimal sama jika menjual jagung benih maupun jagung muda. Kendala dalam on-farm 

jagung di kawasan Oesao umumnya konsistensi penyediaan pupuk dalam hal ini pihak 

distributor belum mampu melayani permintaan sesuai RDK/RDKK. 

Komponen model yang sudah berfungsi adalah pengolahan hasil oleh BUMP Tunas 

Harapan Desa Bipolo. Setelah mendapat pelatihan dari pengusaha UD SALMAH pada bulan 

April-Mei 2017, sudah menghasilkan produk olahan sebagaimana disajikan pada Tabel 7.  

  

Tabel 7: Bentuk, Volume dan Nilai Penjualan Produk Olahan oleh BUMP Tunas Harapan 



No Bentuk Olahan Volume 

(Kg) 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total Nilai Kotor 

(Rp) 

Biaya 

(Rp) 

Keuntungan 

Bersih (Rp) 

1. Marning ½ jadi 3.600 8.000 28.800.000 1.800.000 27.000.000 

2. Marning jadi (kemasan) 1.165 26.000 30.290.000 11.500.000 18.790.000 

3. Kripik Pisang 120 13.000 2.600.000 800.000 1.800.000 

 TOTAL   61.690.000 14.100.000 47.590.000 

 

Bantuan modal yang diterima oleh BUMP Tunas Harapan terdiri atas: (1) Pinjaman 

BUMDES, Rp 12.000.000; dan (2) bantuan CSR dari UD Cendana Motor sejumlah Rp 

3.000.000 + 1 unit dynamo air. Pihak BPTP NTT juga membantu bahan untuk membangun 

1 unit rumah pengolahan ,  lantainisasi kios pemasaran hasil, lantainisasi tempat 

penggorengan  ; alat penjemuran (seng aluminium) 40 lembar dan alat-alat masak 

(dandang, kuali, baskom, dll). Pihak BUMDES juga sudah menyiapkan dana pembelian 

alat/mesin senilai Rp 100 juta tetapi belum dibelanjakan, masih mencari penjual mesin/alat 

terdekat atau memesan dari Jawa. Anggota/tenaga kerja yang terlibat dalam BUMP 

seluruhnya 20 orang terdiri atas anggota 11 org dan manajemen 9 orang. 

Jenis produk yang direncanakan oleh BUMP ke depan adalah produk ½ jadi marning 

dan emping, produk olahan/kemasan marning dan emping, keripik pisang, keripik ubi kayu, 

keripik ubi jalar, kacang asin, kacang telur, kacang mete, berasan jagung dan jagung bose. 

Produk yang sudah diuji oleh Lab. BPOM adalah keripik pisang dan marning sedangkan izin 

P-IRT dari Dinas Kesehatan dalam proses terbit, syarat-syarat sudah dipenuhi antara lain 

sertifikat penyuluhan pangan sehat dan sejumlah dokumen dari Kantor Perizinan Satu Atap. 

Sejumlah SKPD yang diajak bekerjasama oleh BPTP maupun langsung dengan BUMP 

adalah Dinas Pertanian TP Kabupaten Kupang (sudah membantu alat tanam), Dinas 

Pertanian TP Provinsi (sudah meminta proposal bantuan alat dan pengepakan senilai 130 

juta) sedangkan agen-agen pemasaran sudah terbangun dengan sekolah-sekolah dan pihak 

gereja sekitar. BUMP juga sedang mematangkan kerjasama dengan beberapa Poktan untuk 

penyediaan bahan baku organic (hanya menggunakan pupuk organic) sehingga nantinya 

produk olahan BUMP berlabel organik. 

 



4.4. Keragaan Komponen Model di Desa Billa-TTS 

Lahan on-farm dalam Laboratorium Lapangan (LL) Pertanian Bioindustri Integrasi 

Jagung-Sapi berwawasan konservasi  untuk produksi bahan baku (jagung dan limbah) 

seluas 15 ha sudah dianggap stabil dalam menerapkan inovasi didukung oleh lahan-lahan 

dalam kawasan Prukab dengan potensi luas paling kurang 500 ha. Kandang penggemukan 

kapasitas 16 ekor beserta 1 unit bioreaktor sudah siap digunakan sejak maret 2017 untuk 

menghasilkan ternak potong (minimal dua periode jual dalam setahun), pupuk kandang 

(bio-slury), pestisida (bio-urine) bagi kebutuhan tanaman dalam on-farm. Unit pengolahan 

pupuk organik yang bahan bakunya memanfaatkan kotoran ternak dalam kandang-kandang 

komunal untuk mendukung pertanian organik dalam LL maupun pada lahan petani sudah 

terbangun tahun 2016 dan pada awal 2017 sudah mensuplai pupuk organik dalam LL 

sejumlah 20 ton  . Fasilitas air untuk ternak berupa bak kapasitas 10.000 m3 juga sudah 

tersedia walaupun airnya masih diisi tanki karena sumur dalam yang digali P2AT belum 

tersedia pompa dan jaringan pipa. Gudang penyimpanan pakan olahan dan bangunan bank 

pakan juga sudah diselesaikan. Rencananya, dalam bulan januari-Pebruari 2017 ternak 

mulai dikandangkan sehingga proses produksi biogas, biourin dan bioslury akan berjalan 

akan tetapi petani enggan mengisi kandang dengan ternak mereka karena takut pencuri 

yang semakin merajalela dan bernuansa perampokan/pembunuhan. Pembuatan kandang 

sudah melaui musyawarah sebelumnya dengan anggota kelompok tani. Kasus pembunuhan 

Ketua Prukab menjadi salah satu alasan para pemilik ternak enggan memasukan ternak 

pemeliharaanya kedalam kandang yang sudah dibuat. 

Pengolahan hasil jagung (marning) sudah dikerjakan sejak Agustus 2016 setelah 

seorang pengusaha berminat membeli hasil tetapi masih dalam bentuk setengah jadi yang 

dibeli dengan harga Rp. 7.000/kg. Dengan harga yang dipatok pengusaha ada peningkatan 

nilai tambah sebesar 100 % (rata-rata harga jagung pipilan Rp 3.500/kg). Lima kelompok 

pengolah sudah difasilitasi dengan alat masak dan penjemuran dan bumbu dasar (bawang 

putih dan garam). Sampai Desember hasil yang terolah/terjual sebanyak 3 ton atau setara 

Rp 21.000.000 dapatan tunai yang diperoleh. Pada tahun 2017, satu kelompok tambahan 

mendapat pelatihan yang sama, tetapi sampai saat ini belum ada produk yang dijual. 

Kegiatan pengolhan hasil didesa Bila untuk tahun 2017 hanya sebatas pelatihan saja. Hal ini 

sebagai akibat dari terbatasnya bahan baku jagung untuk mendukung  pengolahan hasil 

karena hasil panen tahun 2017 sangat sedikit sebagai akibat dari kurangnya curah hujan 

selama tahun 2016/2017. 



Selama kegiatan TA. 2017, para pihak yang berkontribusi dalam LL dan kawasan 

Prukab semakin berkurang, tinggal Bappeda, Dinas Pertanian TP TTS, Dinas Peternakan dan 

BP4K. Dinas Pertanian TTS menambah bantuan 2 unit alat tanam dan 1 unit bajak traktor; 

Dinas Pertanian Perkebunan NTT menyediakan jagung untuk 700 ha dan Dinas Peternakan 

berencana memanfaatkan 16 unit kandang dalam LL sebagai instalasi SIWAB.   

4.5. Dampak Kegiatan 

Beberapa dampak kegiatan kegiatan yang sudah nampak nyata di Kawasan Prukab, 

desa Billa-TTS adalah: 

1. Peningkatan produktivitas: rata-rata produktivitas jagung pada tingkat petani di 

desa Billa adalah 2,0 ton/ha sedangkan pada petani yang dibimbing di dalam kawasan 

telah mencapai 7,25 ton/ha; pada lahan kritis dalam LL menggunakan teknologi tanam 

dalam lubang = pupuk kandang mencapai 6,3 ton/ha; pada LL yang menggunakan 

tanamn tugal jajar legowo 2:1 mencapai 6,1 ton/ha dan menggunakan alat tanam 

mencapai 6,1 ton/ha. Perbendaaan produktivitas terjadi karena penerapan inovasi yang 

berbeda karena pada tingkat petani baru sedikit yang mulai menggunakan pupuk an-

organik. 

2. Peningkatan nilai tambah: variasi harga jagung tingkat petani berkisar dari Rp 

1.500/kg saat panen meningkat menjadi Rp. 5.000/kg mulai Desember sampai 

menjelang panen. Dengan pengolahan menjadi bahan setengah pengusaha mau 

membeli dengan harga Rp. 7.000/kg (marning) dan Rp. 9.000/kg (emping). 

3. Peningkatan kualitas lahan: lahan-lahan kritis dalam LL sebelumnya tidak pernah 

ditanami jagung tetapi dengan sistim lubang tanam + pupuk kandang mampu 

menghasilkan 6,3 ton/ha. Limbah-limbah yang sebelumnya dibakar, saat ini dibiarkan di 

lahan sebagai penutup tanah dan atau dikumpulkan untuk diolah menjadi kompos dan 

dibenamkan kembali dalam tanah saat pengolahan. Walau belum ada analisis dinamika 

hara, dafri indikasi produksi dapat disimpulkan telah terjadi peningkatan kualitas lahan, 

khususnya peningkatan kandungan bahan organic. 

4. Dampak sosial: dengan mengambil yargon sosial sebagai thema diseminasi yakni 

“Faloil To-Tamoneb nain” (sehatkan tanam-sejahterakan petani), ide-ide pertanian 

bioindustri lambat laun dipahami sebagai upaya membangun pertanian yang sehat, 

mandiri dan berkelanjutan. Peniruan cara tanam lubang + pupuk kandang mulai terjadi 

di sekitar LL dan pada tahun 2017 diperkirakan semakin banyak adopter. Penggunaan 

herbisida dan pupuk organik yang banyak dilakukan petani kita harapkan semakin 



berkurang jika nanti hasil dari LL pada tahun 2017 (tanpa herbisida dan pupuk an-

organik) sudah dilihat petani. 

5. Dampak LL: LL didisain sebagai lahan belajar penerapan konsep pertanian bioindustri 

bagi 13 kelompok tani di dalam desa Billa dan 52 kelompok di dalam wilayah kecamatan 

Amanuban Timur. Secara regular, anggota dari masing-masing kelompok dijadwal 

masuk bekerja di LL untuk belajar menerapak inovasi dan melihat hasilnya. Satu inovasi 

yang sudah diterapkan cukup luas pada seluruh kelompok partisipan adalah cara tanam 

jajar legowo 2:1 dan diharapkan komponen-komopnen model yang lain akan diadopsi 

secara bertahap. 

Dampak kegiatan di kawasan Oesao khususnya menyangkut pengolahan hasil dapat 

dilihat dari meningkatnya animo untuk membeli beberapa alsin strategis seperti mesin 

pemipil tanpa kupas. Dalam pameran di BP4K, Bupati Kupang menyaksikan demonstrasi 

penggunaan alat tersebut dan berpesan agar diperbanyak di Kupang sehingga harganya 

lebih murah. Jika sudah ada kepastian harga beliau berniat mengistruksikan desa-desa agar 

membeli dari dana desa. Dalam rangka memperbanyak alat, penemu alat pipil (Rudy 

Tjahyohutomo) telah melakukan pendkatan kepada bengkel Timbul Jaya di Kupang agar 

mengajukan lisensi ke Badan Litbang. Prosesnya sedang dikerjakan dan dalam awal-awal 

tahun 2018 akan dilakukan produksi, minimal beberapa unit untuk promosi. Pihak BRI juga 

bersedia mengalokasikan KUR bagi kelompok-kelompok yang ingin membeli alat tersebut. 

Informasi harga olahan jagung juga menggiurkan beberapa kelompok/perorangan yang 

berminat wiraswasta. Sudah tercatat 5 kelompok yang siap menjadi mitra pengusaha untuk 

mengolah hasil (marning dan emping). BUMDES juga tertarik dan komitmen untuk 

mengalokasi dana desa bagi usaha produktif dan salah satu yang nyata adalah pengolahan 

hasil yang telah dikerjakan BUMP Tunads Harapan. 

4.6. Kegiatan Exit Strategy 

Mencermati perkembangan terakhir di Billa-TTS maka pihak BPTP (Tim Bioindustri) 

telah dilakukan diskusi denganpihak Pemda TTS agar kegiatan di Billa terus dilanjutkan 

nanti. Keberlanjutan on-farm tidak menjadi masalah dengan adanya mechanisme RDK/RDKK 

dalam penyediaan sarana produksi. Dalam diskusi dengan Bappeda, hal krusial yang perlu 

disiapkan dananya adalah aspek pengolahan hasil. Selain Pemda, BPTP juga 

mengintensifkan pendekatan dengan pengusaha agar mengambil peran aktif dalam proses 

pengolahan/pemasaran hasil sehingga gairah petani semakin tinggi dan tidak terhenti.   

Perkembangan terakhir (yang menggembirakan) adalah aktifnya kembali 

Kelembagaan Prukab setelah beberapa saat tidak beraktifitas akibat Ketuanya terbunuh oleh 



segerombolan pencuri/perampok. Salah satu kegiatan Kelembagaan yang menonjol saat ini 

adalah pembukaan lahan dalam kawasan yang telah mencapai 56 ha untuk mengscalling-up 

komponen inovasi dari LL model. Pihak Resort Peternakan Kecamatan Amanuban Timur juga 

telah berkomitmen untuk memanfaatkan 16 unit kandang untuk program IB mendukung 

program nasional SIWAB 

 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

1. ASPEK Teknis: Model Pertanian bioindustri di memiliki ketahanan yang lebih baik dari 

sistem usahatani eksisting, terbukti dalam dua tahun terakhir tidak pernah gagal 

panen sementara sistem eksisting gagal panen bahkan gagal tanam. Hal ini terjadi 

karena inovasi yang diterapkan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan 

terutama iklim yang kurang menentu.  

2. Aspek Ekonomis: Produksi, produktivitas dan sentuhan inovasi untuk meningkatkan 

nilai tambah menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat pendapatan petani. 

3. Aspek Sosial: pendekatan pembelajaran penerapan model pertanian bioindustri 

secara bertahap melalui pendekatan laboratorium lapangan cukup efektif 

meningkatkan adopsi dan difusi inovasi ke petani sekitarnya terutama dalam skala 

kawasan. 

4. Nilai tambah merupakan daya ungkit untuk menggerakkan komponen-komponen lain 

dalam model pertanian bioindustri.  

 

5.2. Saran 

1. Model Pertanian Bioindustri di desa Billa yang sudah berlangsung tiga tahun 

sebaiknya disrehkan pengelolaan lanjutannya kepada Pemda dan Kelembagaan 

Prukab. 

2. Model di desa Bipolo masih perlu didampingi, difasilitasi dan dimediasi untuk 

membangun jejaring kerjasama kemitraan karena pembinaannya baru berlangsung 

satu tahun. 

 

 
 



MODEL PENYEDIAAN BENIH JAGUNG UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN 
WILAYAH MELALUI PENINGKATAN KEMAMPUAN CALON PENANGKAR  

 

. TUJUAN DAN LUARAN 

Tujuan umum kegiatan Model penyediaan benih adalah: 

 Meningkatkan pemgetahuan calon penangkar dan atau penangkar pemula 

mengenai benih unggul jagung. 

 Melatih calon penangkar dan atau penangkar pemula teknologi perbanyakan 

benih jagung unggul yang benar 

 Meningkatkan kemampuan calon penangkar dan atau penangkar pemula 

dalam memperbanyak benih jagung berkualitas dan kalau memungkinkan 

berlabel. 

 

Luaran dari kegiatan ini adalah : 

 Calon penangkar dan atau penangkar pemula mengenal kelas-kelas benih 

unggul berlabel 

 Calon penangkar dan atau penangkar pemula mengetahui teknologi 

perbanyakan benih jagung unggul yang benar. 

 Benih jagung varietas unggul berlabel. 

5. HASIL KEGIATAN 

a. Kegiatan perbanyakan benih jagung di Desa Kolisia, Kabupaten Sikka 

Varietas, luas tanam dan tanggal tanam seperti terlihat pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Varietas, petani pelaksana, luas tanam dan tanggal tanam maupun tanggal    

              Panen kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten Sikka. 
No. Varietas Luas Tanam 

(Ha) 

TanggaI Tanam Tanggal Panen Petani  

Pelaksana 

     1.  

1 Srikandi Kuning 1 23 Mei 2017 2 September 2017 2. Gazper Bao 

  1 10 Juni 2017 25 September 2017 3. Gazper Bao 

  1 2 Juli 2017 13 Oktober 2017 4. Gazper Bao 

 

Pertanaman jagung Srikandi kuning di Desa Kolisia, Kecamatan 

Magepande, kabupaten Sika sudah ditanam sejak tanggal 23 Mei 2017, 10 



Juni 2017 dan 2 Juli 2017. Gambar kegiatan di Kabupaten Sika seperti 

terlihat pada Gambar 1-9 berikut. 

 

 
Gambar 1. Persiapan lahan dan pengairan sebelum tanam di Desa Kolosia 

B,Kecamatan Magepanda, Kabupatean Sika 

 

 

                

Gambar 2. Penampilan oertanaman di lokasi 1 saat memasuki fase 

generativf awal (kiri) dan kondisi pertanaman di lokasi 2, fase 

pertumbuhan vegetatif awal berumur 28 hari (kanan) di Desa 

Kolosia B,Kecamatan Magepanda, Kabupatean Sika 

Dari gambar 2 terlihat bahwa waktu tanam di kedua lokasi itu berbeda. 

Waktu tanam yang berbeda disebabkan oleh kecepatan persiapan lahan yang 

berbeda dari petani di kedua lokasi. Pertanaman di lokasi 1 pada tanggal 7 Juli 2017 

memasuki fase pembungaan hingga pengisian biji seperti terlihat pada Gambar 3 

dan Gambar 4 menunjukkan pertanaman jagung Srikandi Kuning di lokasi 1 sedah 

memasuki fase pemasakan biji dan pada tanggal 15 September 2017 sudah dipanen. 



               

Gambar 3. Kondisi pertanaman jagung Srikandi kuning di lokasi 1 Desa 

Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka saat fase 

pengisian biji (Gambar diambil pada awal Bulan Juli 2017) 

 

  
Gambar 4. Pertanaman jagung Srikandi Kuning di lokasi 1 Desa Kolisia, 

Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, memasuki fase 

pemasakan pada akhir Bulan Agustus 2017 

 

Sementara jagung Srikandi kuning di lokasi 2 masih memasuki fase 

pengisian biji pada pertengahan Bulan September 2017 seperti terlihat 

pada Gambar 5 dan Gambar 6 menunjukkan pertanaman sudah masuk 

fase pengeringan. Pertanaman ini akan dilakukan panen simbolis oleh 

Bupati Kabupaten Sikka pada tanggal 29 September 2017 dalam acara 

Temu lapang. 

 

 
Gambar 5. Kondisi pertanaman jagung Srikandi kuning di lokasi 2 Desa 

Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka saat fase 

pengisian biji (Gambar diambil pada pertengahan Bulan 

Agustus 2017) 

 

 



 
Gambar 6. Penampilan tanaman jagung Srikandi kuning di Desa Kolisia, 

Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka memasuki fase 

pengeringan tongkol (Gambar diambil pada awal Bulan 

September 2017 

 

Sekolah lapang sudah pada awal persiapan kegiatan yaitu pada tanggal 10 

Mei 2017 dan sekolah lapang kedua pada awal Bulan Juli 2017 telah dilakukan 

sekolah lapangan yang diikuti oleh 18 orang petani yang menunjukkan semangat 

yang besar dalam mempelajari teknologi budidaya jagung dan teknik penanganan 

permasalahan yang dihadapi di lapangan. 

 

 
Gambar 7. Sekolah lapang pada fase awal pembungaan di Desa Kolosia, 

Kecamatan Magepanda, Kabupatean Sikka. 

   

       
 

Gambar 8. Penampilan Jagung Sri Kandi Kuning Siap Panen di 
                Desa  kolosia, Kecamatan Magepanda, Kabupatean 

                Sikka. 



 

                 
Gamber 9. Suasana saat Temu Lapang dan panen jagung di Desa Kolosia, 

Kecamatan Magepanda, Kabupatean Sikka. 

Setelah didampingi selama 2 tahun dari tahun 2016 sampai tahaun 2017 

penangkar ini yang bernama Gasper Bao telah terdaftar secara resmi pada 

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih BPSB) Provinsi NTT sebagai seorang 

penangkar benih jagung yang ditunjukkan oleh Surat keterangan Sebagai 

Penangkar dan Pedagang Benih (SKPB) seperti terlihat pada Gambar 10. 

                

Gambar 10. Surat keterangan Sebagai Penangkar dan Pedagang Benih 

(SKPB) Saudara Gasper Baok 

 

b. Kegiatan perbanyakan jagung di Desa Batu putih, Kabupaten TTS 

 

Varietas, luas tanam dan Nama Penangkar seperti terlihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Varietas, petani pelaksana, luas tanam dan tanggal tanam maupun tanggal    
              Panen kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten TTS. 
           

No. Varietas Luas Tanam 

(Ha) 

Tanggal Tanam Tanggal Rencana 

Panen 

Petani  

Pelaksana 

1 Lamuru 1,50 29  Mei 2017 25 September 2017 Stefanus Bani 

2 Lamuru 0,60 10   10  Juni 2017 30 September 2017 5. H.N. Bani 

3 Lamuru 0,60 12  Juni 2017 04  Oktober 2017 6. Esau Kopong 

4 Lamuru 0,30 27  Mei  2017 23 September 2017 Yohanis Nubatonis 

 T o t a l 3,00    

Kegiatan penangkaran jagung di Kabupaten TTS diikuti oleh 4 orang petani 

dan melakukan penanaman jagung pada waktu yang berbeda. Lokasi penanaman 

Jagung pertama dilakukan pada tanggal 27 Mei 2017, lokasi kedua ditanam pada 

tanggal 27Mei 2017, lokasi ketiga ditanam tanggal 10 Juni 2017 dan lokasi keempat 



ditanam pada tanggal 12 Juni. Hal ini menyebabkan waktu panen yang berbeda-

beda pula. Aktifitas di lapang seperti ditunjukkan pada Gambar 12-14. 

 

 
Gambar 11. Persiapan lahan di lokasi 1 dan lokasi 2 di Desa Batu putih, 

Kecamatan Batu putih, Kabupaten TTS 

 

 
Gambar 12. Penampilan pertanaman jagung Lamuru di lokasi 1 dan lokasi 

2 di Desa Batu putih, Kecamatan Batu putih, Kabupaten TTS 

 

Berikut ini ditunjukkan penampilan pertanaman jagung Lamuru di 

Kelompok Batu putih 2 setiap fase pertumbuhan tanaman yaitu Gambar 

10 dan Gambar 11. Pertanaman ini akan dilakukan panen pertama pada 

lokasi 1 pada tanggal 25 September 2017 dan pada lokasi lainnya segera 

menyusul. 

 

  
Gambar 13. Pertumbuhan tanaman jagung pada fase vegetative pada 

lokasi 1 (kiri) dan lokasi 2 (kanan) di Desa Batu Putih, 

Kecamatan Batu putih, Kabupaten TTS (Gambar diambil pada 

pertengahan Juli 2017) 

 



 
Gambar 14. Penampilan pertanaman jagung Lamuru di lokasi 1 Kelompok 

Batu putih 2 di Desa Batu Putih, Kabupaten TTS memasuki 

fase pengisian biji (Gambar diambil pada akhir Bulan Agustus 

2017. 

 

 

Sekolah lapang sudah dilakukan 2 kali yaitu pada awal kegiatan yaitu pada 

tanggal 19 Mei 2017 dan pada pertemuan kedua dilakukan pada Bulan 

Agustus 2017. 

 

  
Gambar 15. Sekolah lapang pertama dilakukan di Kelompok tani Batu 

putih 2 di Desa Batu Putih, Kabupaten TTS pada tanggal 19 

Mei 2017. 

   
 

Gamber 16. Penampilan Jagung Lamuru Siap panen pada kegiatan perbanyakan 

benih jagung di Kabupaten TTS. 

 



                                                                                                                                                    

Gamber 17. Suasana saat Temu Lapang dan panen jagung dan Sekolah Lapang ke 

dua pada kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten TTS. 

 

            
     Gamber 18. Suasana saat Sekolah Lapang ke dua pada kegiatan perbanyakan 

benih jagung di Kabupaten TTS. 

 

 

c. Kegiatan perbanyakan benih jagung di Desa Umatoos, Kabupaten Malaka 

Kegiatan penanaman jagung di Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, 

Kabupaten Malaka, dilawali dengan pertemuan kelompok dan pelatihan 

pertama yaitu pada tanggal 17 Mei 2017. 

 

 
Gambar 19. Pertemuan awal perbanyakan benih jagung di Desa Umatoos 

pada tanggal 17 Mei 2017. 

 

Tabel 4. Varietas, petani pelaksana, luas tanam dan tanggal tanam maupun tanggal    
              Panen kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten Malaka. 

No. Varietas Luas Tanam (Ha) Tanggal Tanam Tanggal Panen Petani  



Pelaksana 

     2.  

1 Jagung Lamuru 1 23  Mei  2017 20 September 2017 3. Paulus Fahik 

 

 

Persiapan lahan dan penanaman jagung Lamuru di Desa Umatoos 

dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017. 

  

 
Gambar 20. Gambaran lokasi penanaman jagung (kiri) dan Penampilan 

pertanaman 1 minggu setelah tanam (kanan) di Desa 

Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka 

 

Namun sangat disayangkan lokasi ini mengalami musibah yaitu kebanjiran 

pada saat tanaman baru bertumbuh 3 minggu sehingga pertumbuhan 

tanaman terganggu menunjukkan daun menguning akhirnya seluruh 

tanaman mati. 

 

  
Gambar 21. Penampilan pertanaman jagung Lamuru di Desa Umatoos, 

Kabupaten Malaka setelah mengalami kebanjiran 

menunjukkan gejala kekuningan. 

 

d. Produksi Benih 

Setelah dipanen dan disortir lalu diambil sampel untuk diuji di 

Laboratorium BPSB, masing-masing lokasi menghasilkan benih jagung 

komposit varietas unggul berlabel seperti terlihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Produksi, distribusi dan stok benih jagung di masing-masing lokasi SL 

Mandiri Benih tahun 2017 



No Kabupaten / 
Lokasi 
  

Varietas 
  

Produksi (kg) Distribusi (kg Stok (kg) 

SS ES SS ES SS ES 

1 TTS / 

Batu putih 

Lamuru 13.100 -- 13.100 -- -- -- 

2 Sikka /  

Kolisia 

Srikandi Kuning 5.000 -- --- -- 5.000*) -- 

Lamuru  6.000 --- --- --- 6.000*) 

T o t a l  18.100 6.000 13.100  5.000 6.000 

Keterangan :  *) = Sudah dipesan oleh kontraktor penyedia benih untuk kegiatan Dinas Pertanain 
Kabupaten Sikka 

 

Jagung Lamuru SS yang dihasilkan oleh Kelompok Tani Batu Putih 2 sebanyak 

13 ton telah dibeli oleh Dinas Pertanian Kabupaten TTS sebanyak 12 ton, 

dibeli oleh BPTP NTT 650 kg dan dibeli oleh petani lain sebanyak 350 kg. 

Sehingga saat laporan ini dibuat benih yang sisa 100 kg disimpan oleh 

penangkar akan digunakan sebagai benih sumber untuk memproduksi benih 

kelas ES. 

Semenara Jagung Srikandi Kuning yang diproduksi oleh Kelompok di Desa 

Kolisia, Kabupaten Sikka sebanyak 5 ton kelas SS dan Jagung Lamuru kelas 

ES sudah dibooking oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka untuk dibeli dan 

didistribusikan kepada petani di Kabupaten Sikka. 

Sehingga dari kegiatan SL Mandiri benih jagung di NTT kali ini telah 

menghasilkan total 18,1 ton benih jagung kelas SS dan 6 ton jagung kelas ES.  

KESIMPULAN 

Dari serangkaian kegiatan pelatihan dan Sekolah Lapang serta Temu lapang telah 

dicapai beberapa hal sebagai berikut : 

 Pemgetahuan calon penangkar dan penangkar pemula mengenai benih 

unggul Jagung komposit telah bertambah dan sudah memahami kelas-kelas 

benih berlabel. 

 Calon penangkar dan penangkar pemula telah menguasai teknologi 

perbanyakan benih Jagung Komposit unggul dan telah mengetahui prosedur 

perbanyakan benih berlabel. 

 Calon penangkar dan penangkar pemula telah mampu menghasilkan benih 

Jagung Lamuru kelas SS sebanya sebanyak 13,1 ton dan Benih Jagung 

Srikandi Kuning kelas SS sebanyak 5 ton dan Benih Jagung Lamuru kelas ES 

sebanyak 6 ton. 



 Semangat mengembangkan usaha penangkaran benih menjadi industri benih 

semakin besar yang ditunjukkan dengan keinginan penangkar pemula dalam 

mempersiapkan fasilitas pendukung seperti membuat lantai jemur dan 

gudang penyimpanan serta membeli peralatan pasca panen. 

 
MODEL PENYEDIAAN BENIH PADI UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN WILAYAH 

MELALUI PENINGKATAN KEMAMPUAN CALON PENANGKAR  

3. TUJUAN DAN LUARAN 

Tujuan umum kegiatan Model penyediaan benih adalah: 

 Meningkatkan pemgetahuan calon penangkar dan atau penangkar pemula 

mengenai benih unggul padi. 

 Melatih calon penangkar dan atau penangkar pemula teknologi perbanyakan 

benih padi unggul yang benar 

 Meningkatkan kemampuan calon penangkar dan atau penangkar pemula 

dalam memperbanyak benih padi berkualitas dan kalau memungkinkan 

berlabel. 

 

Luaran dari kegiatan ini adalah : 

 Calon penangkar dan atau penangkar pemula mengenal kelas-kelas benih 

unggul berlabel 

 Calon penangkar dan atau penangkar pemula mengetahui teknologi 

perbanyakan benih padi unggul yang benar. 

 Benih padi varietas unggul berlabel. 

5. HASIL KEGIATAN 

e. Kegiatan perbanyakan benih Padi di Desa Kolisia, Kabupaten Sikka 

Kegiatan SL Mandiri Benih Padi di Desa Kolisia diawali dengan pelatihan dan 

sekolah lapang. Sekolah pertama dilaksanakan pada awal persiapan kegiatan 

yaitu pada tanggal 10 Mei 2017 dan sekolah lapang kedua pada awal Bulan 

Juli 2017 yang diikuti oleh 18 orang petani yang menunjukkan semangat yang 

besar dalam mempelajari teknologi budidaya Padi dan teknik penanganan 

permasalahan hama dan penyakit tanaman yang dihadapi di lapangan. 



    
 

Gamber 1. Suasana saat Sekolah Lapang di Desa Kolisia, Kecamatan 

Magepanda, Kabupatean Sikka. 

 

Varietas, luas tanam dan tanggal tanam pada kegiatan SL Mandiri benih padi 

di Desa Kolisia seperti terlihat pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Varietas, petani pelaksana, luas tanam dan tanggal tanam maupun tanggal    

              Panen kegiatan perbanyakan benih Padi di Kabupaten Sikka. 
No. Varietas Luas Tanam 

(Ha) 

TanggaI Tanam Tanggal Panen Petani  

Pelaksana 

     7.  

1 Padi Inpari 38 1 06  Juni  2017  15  Sept 2017 Gaspar Baok 

 

Pertanaman Padi di Desa Kolisia, Kecamatan Magepande, Kabupaten Sika 

dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2017 dan panen pada tanggal 15 

September 2017. Gambar kegiatan perbanyakan padi Inpari 39 di 

Kabupaten Sika seperti terlihat pada Gambar 1-2 berikut. 

  
Gambar 2. Pertanaman padi Inpari 38 berumur 16 hari setelah pindah di 

Desa Kolisia, Kabupaten Sikka. 

  



                
Gambar 3. Pertanaman padi Inpari 39 berumur 66 hari setelah pindah di 

Desa Kolisia, Kabupaten Sikka. 

Dari gambar di atas terlihat bahwa petani merawat tanaman dengan 

baik selama vase pertumbuhan dan produksi padi Inpari 39. 

Setelah didampingi selama 2 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2017 

penangkar ini yang bernama Gasper Bao telah terdaftar secara resmi pada 

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih BPSB) Provinsi NTT sebagai seorang 

penangkar benih Padi yang ditunjukkan oleh Surat keterangan sebagai 

Penangkar dan Pedagang Benih (SKPB) seperti terlihat pada Gambar 10. 

 
Gambar 4. Surat keterangan Sebagai Penangkar dan Pedagang Benih 

(SKPB) Saudara Gasper Baok 

 

f. Kegiatan perbanyakan Padi di Desa Motaulun, Kabupaten Malaka 

Kegiatan penanaman Padi di Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, 

Kabupaten Malaka, dilawali dengan pertemuan kelompok dan pelatihan 

pertama yaitu pada tanggal 17 Mei 2017. Aktifitas pelatihan pada sekolah 

lapang seperti terlihat pada Gambar 5. 

 

 

 
Gambar 6. Pertemuan awal dan pelatihan penanaman / perbenihan padi 

Ciherang di Desa Motaulun, Kabupaten Malaka pada tanggal 

17 Mei 2017. 



 

Varietas, luas tanam dan Nama Penangkar pada SL Mandiri Baneih Padi di 

Desa Motaulun seperti terlihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Varietas, petani pelaksana, luas tanam dan tanggal tanam maupun tanggal    
              Panen kegiatan perbanyakan benih Padi di Kabupaten TTS. 
           

No. Varietas Luas Tanam 

(Ha) 

Tanggal Tanam Tanggal Rencana 

Panen 

Petani  

Pelaksana 

1 Padi Ciherang 1 23  Mei  2017 19 September 2017 4. Paulus Fahik 

 

Penampilan pertanaman padi Ciherang yang diperbanyak seperti terlihat 

pada Gambar 7-8. 

 

  
Gambar 7. Persemaian padi Ciherang pada Mandiri Benih di Desa 

Motaulun, Kabupaten Malaka 

 

 
Gambar 8. Penampilan pertanaman padi Ciherang di Desa Motaulun, 

Kabupaten Malaka pada umur 2 minggu setelah pindah. 

 

Pertanaman padi Ciherang ini dipanen pada awal Bulan Oktober 2017. Karena 

kelas benih padi Ciherang yang ditanam berlabel ungu (kelas benih penjenis) 

maka benih padi Ciherang yang dihasilkan adalah benih kelas sebar berlabel 

biru. 

 

 

 

 



g. Produksi Benih 

Setelah dipanen dan disortir lalu diambil sampel untuk diuji di 

Laboratorium BPSB, masing-masing lokasi menghasilkan benih Padi inbrida 

varietas unggul berlabel seperti terlihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Produksi, distribusi dan stok benih Padi di masing-masing lokasi SL Mandiri 

Benih tahun 2017 
No Kabupaten / 

Desa 
  

Varietas 

  

Produksi (kg) Distribusi (kg Stok (kg) 

SS ES SS ES SS ES 

1 Malaka / 
Mota ulun 

Ciherang -- 2000 -- -- -- 2000 

2 Sikka / 

Kolisia 

Inpari 39 4200 -- -- 4000 -- -- 

T o t a l  4200 2000 -- 4000 -- 2000 

Keterangan :  *) = Sudah dipesan oleh kontraktor penyedia benih untuk kegiatan Dinas Pertanain 
Kabupaten Sikka 

 

Benih Padi Ciherang kelas Benih Sebar (ES) yang diproduksi oleh Calon 

Penangkar Bapak Adu belum terdistribusi masih berupa stok siap salur 

sebanyak 2000 kg, sedangkan benih padi Inpari 39 kelas Benih Penjenis (SS) 

sudah terdistribusi ke sesama petani di Desa Kolisia. Hal ini sesuai sangat baik 

dalam percepatan penyebarang benih Padi Unggul Badan Litbang Pertanian 

ke petani yang diharapkan petani di desa ini dapat menyediakan benih secara 

mandiri.  

Sehingga dari kegiatan SL Mandiri benih Padi di NTT kali ini telah 

menghasilkan total benih padi sebanyak 6,2 ton yang terdiri dari benih Padi 

Inpari 39 kelas SS sebanyak 4,2 ton dan Padi Ciherang kelas Benih sebar (ES) 

sebanyak 2 ton.  

 

h. Analisa Usahatani 

Berdasarkan analisa biaya yang digunakan dalam melaksanakan budidaya 

padi sejak persiapan lahan sampai panen dan prosesing yang 

dibandingkan dengan hasil penjualan benih padi yang dihasilkan 

dinamakan Analisa usahatani. 

 



Analisa usahatani SL Mandiri Benih Jagung pada Kelompok Tani Karya 

Mandiri di Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka seperti 

terlihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Analisa Usahatani Perbanyakan Benih Padi Penangkar Kelompok Karya 
Mandiri, Desa Kolisia, Kabupaten Sikka pada Tahun 2017 

 

 

 

KESIMPULAN 

No. Uraian Volume Satuan Harga/SatuanJumlah

(Rp) (Rp)

I Biaya Sarana Produksi

1 Benih Padi Inpari 39 (lebel putih) 25 kg 15000 375000

2 Pupuk Urea 4 sak 95000 380000

3 Pupuk Ponska 4 sak 125000 500000

4 Karung 110 lembar 5000 550000

5 Plastic 24 pak 50000 1200000

6 Rundup 8 liter 85000 680000

7 DMA 8 liter 85000 680000

8 Furadan 1 kg 25000 25000

          Total Biaya Saprodi 4390000

II Biaya Tenaga Kerja

1 Pengolahan Lahan (traktor) 10000 m2 150 1500000

2 Penanaman 30 hok 50000 1500000

3 Pemupukan ke-1 2 hok 50000 100000

4 Penyiangan /Semprot herbisida) 2 hok 50000 100000

5 Pemupukan ke-2 2 hok 50000 100000

6 Panen                    30 hok 50000 1500000

7 Perontokan 5 hok 50000 250000

8 Penjemuran 7 hok 50000 350000

10 Bahan Bakar Pompa air (bensin) 420 liter 6500 2730000

11 Biaya Angkut dari kebun ke rumah borongan1 kali 200000 200000

12 Biaya Sewa mesin perontok 1 kali 250000 250000

13 Biaya sortir 3 hok 50000 150000

           Total Biaya Tenaga Kerja 8730000

III Total Biaya Usahatani 13120000

IV Produksi (kg) (untuk benih lebel ungu)2300 kg 8500 19550000

V Produksi (kg) (untuk konsumsi) 250 kg 3000 750000

            Total Penerimaan 20300000

VI Pendapatan Bersih Usahatani 7180000

VII B/C 2



Dari serangkaian kegiatan pelatihan dan Sekolah Lapang serta Temu lapang telah 

dicapai beberapa hal sebagai berikut : 

 Pemgetahuan calon penangkar dan penangkar pemula mengenai benih 

unggul Padi inbrida telah bertambah dan sudah memahami kelas-kelas benih 

berlabel. 

 Calon penangkar dan penangkar pemula telah menguasai teknologi 

perbanyakan benih Padi unggul inbrida dan telah mengetahui prosedur 

perbanyakan benih berlabel 

 Calon penangkar dan penangkar pemula telah mampu menghasilkan benih 

Padi Inpari 39 kelas SS sebanya sebanyak 4,2 ton dan Benih Padi Ciherang 

kelas ES sebanyak 2 ton. 

 Semangat mengembangkan usaha penangkaran benih menjadi industri benih 

semakin besar yang ditunjukkan dengan keinginan penangkar pemula dalam 

mempersiapkan fasilitas pendukung seperti membuat lantai jemur dan 

gudang penyimpanan serta membeli peralatan pasca panen. 

 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) TANAMAN LOKAL DI NUSA 

TENGGARA TIMUR YANG DIKOLEKSI DAN DIDOKUMENTASIKAN  

1. Ruang Lingkup egiatan 

Ruang lingkup kegiatan sumber daya genetik tanaman lokal meliputi beberapa 

kegiatan sebagai berikut: 

 Karakterisasi tanaman lokal NTT 

 Pembuatan tempat koleksi dan penataan benih SDG lokal NTT  

 Penataan tanaman umur panjang dan umbi-umbian di kebun koleksi  

 Penyusunan buku Pasport SDG lokal NTT 

 Pendaftaran tanaman lokal NTT ke Pusat PVTPP 

 Workshop KOMDA SDG NTT 

 

2. Metode 

Metode yang dilaksanakan pada tahun ini adalah  

a. Karakterisasi tanaman  

Karakterisasi dilakukan dengan 2 cara yaitu  



 Menanam benih tanaman yang dikoleksi di kebun koleksi lalu mencatat 

karakter-karakter utama tanaman 

 Mendatangi tempat dimana tanaman lokal itu berada lalu mencatat karakter 

utama tanaman 

b. Membuat sebuah tempat koleksi benih yang memiliki suhu sekitar 15oC  - 20oC  

lalu menata bahan tanaman hasil koleksi 

c. Merawat tanaman hasil koleksi di Kebun Koleksi SDG Lokal NTT diantaranya 

tanaman Mundo (Sawo mentega), Alpukat, Pisang, Anonak, Mundo dan lain-lain. 

d. Pendaftaran varetas ke Pusat PVTPP dan pelepasan varietas : 

  Diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan   untuk 

mendaftarkan Pisang luan putih, pisang luan hitam dan jagung putih lunak 

ke kantor PVTPP, menyusun dokumen Usulan Pendaftaran dan 

mendaftarkan. 

  Diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk mendaftarkan 

Pisang Pinang, Sawo mentega dan Sorgum ke kantor PVTPP , menyusun 

dokumen Usulan Pendaftaran dan mendaftarkan. 

e. Workshop Komisi Daerah SDG NTT 

f.   Menulis dan mengedit satu buku berjudul Katalog Data Paspor SDG Lokal NTT. 

A. Hasil Kegiatan 

1. Karakterisasi SDG lokal hasil koleksi 

Data base yang sudah disusun memuat sejumlah spesies SDG local NTT hasil 

koleksian sudah sebanyak 784 aksesi. Beberapa spesies tanaman pangan utama 

di lahan kering yang dievaluasi anatara lain Jagung, padi gogo dan sorgum. Hasil 

evaluasi Kabupaten pengembangan ketiga spesies tanaman pangan penting di 

NTT tersebut ditampilkan pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Kabupaten asal beberapa jenis Spesies yang dikoleksi  

Spesies Kabupaten 

Jagung kuning Sumba Timur 

Sumba Barat Daya 

Sumba Tengah 

Sumba Barat 

Belu 



Malaka 

TTS  

TTU 

Kupang 

Sikka 

Flores Timur 

Nagekeo 

Ende 

Alo 

Padi Gogo TTU 

TTS 

Kupang 

Ngada 

Manggarai 

Nagekeo 

Ende 

Flores Timur 

Sumba Barat Daya 

Sumba tengah 

Alor 

Sorgum Manggarai 

Nagekeo 

Ende 

Sikka 

Flores Timur 

Sumba Tengah 

Sumba Barat Daya 



Sumba Timur 

TTS 

Belu 

Malaka 

Sabu 

Rote 

 

Dari sejumlah aksesi tanaman yang sudah dikoleksi dilakukan karakterisasi pada tahun 

ini sebanyak 4 aksesi kacang nasi, 12 aksesi jagung, 25 aksesi padi gogo, 6 aksesi 

jewawut, 5 aksesi sorgum, 3 aksesi pisang, 1 aksesi sawo mentega (Mundo) dan 3 

aksesi jali 

 

 Karakterisasi Kacang Nasi 

Sebanyak 29 aksesi Kacang nasi lokal NTT yang dikoleksi dari beberapa kabupaten  

dan yang dilakukan karakterisasi tahun 2017 sebanyak 4 aksesi 207, 249, 252, 250 

dari kabupaten penghasil Kacang Nasi di NTT yang telah ditanam  pada tanggal 14 

Desember 2016 untuk kemudian dicatat karakter agronominya. Masing-masing 

aksesi ditanam 1 baris sepanjang 5 m seperti terlihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 3.  Pertanaman beberapa aksesi Kacang Nasi lokal NTT sedang dilakukan 

karakterisasi agronomi. 

 

 

Tabel 3.  Nama lokal dan desa asal masing-masing aksesi kacang nasi yang dilakukan 

karakterisasi 



No  aksesi Nama lokal Desa Kecamatan Kabupaten 

207 utang Lewonitu Titihena Flores Timur 

249 Fua naes Camplong 2 Fatuleu Kupang 

250 Fua naes Camplong2 Fatuleu Kupang 

252 Fua naes Camplong2 Fatuleu Kupang 

 

Variasi warna biji kacang nasi dapat dilihat pada Gambar 2, yang menunjukkan perbedaan 

warna antara kacang nasi berwarna merah, warna hitam, warna cokelat dan warna  putih. 

Variasi warna kacang nasi ini merupakan konsekuensi dari sifat genetik yang diturunkan dari 

induknya.  

 

 
 

Gambar 2. Kacang nasi koleksian BPTP NTT dengan variasi warna biji 

 

Juga dilakukan pencatatan warna dan ukuran daun, bunga dan polong tanaman kacang 

nasi, seperti terlihat pada Gambar 4 dan 5.  

 

  



Gambar 4. Daun dan bunga saat melakukan karakterisasi Kacang nasi di Kebun SDG Lokal di 

BPTP NTT 

 

 

Gambar 3. Berbagai bentuk dan warna biji kacang nasi lokal NTT 

 

Karakteristik kacang nasi yang sudah dievaluasi diantaranya adalah panjang daun, lebar 

daun, umur berbunga, jumlah polong pertanaman dan panjang polong  

 Karakterisasi Jewawut  

Sebanyak 34 aksesi jewawut lokal NTT yang dikoleksi dari beberapa kabupaten  di NTT  

yang dilakukan karakterisasi pada tahun 2017 sebanyak 6 aksesi dari berapa kabupaten  

aksesi no 875 dari Kabupaten TTU, aksesi no 871,872, 873, 874 dari Maros, aksesi no 

740 dari Kabupaten Nagekeo.telah ditanam pada tanggal 5 Desember 2016 untuk 

kemudian dicatat karakter agronominya. Masing-masing aksesi ditanam 1 baris 

sepanjang 5 m seperti terlihat pada Gambar 1. 

 

     Gambar 4.  Pertanaman beberapa aksesi Jewawut lokal NTT sedang  dilakukan 

karakterisasi agronomi. 

 



Variasi warna dan bentuk dari Jewawut lokal yang dikarakterisasi dapat dilihat pada 

Gambar2 yang menunjukkan ada yang kulit bijinya berwarna kuning kecoklatan dan 

lain-lain. 

 

Gambar 5. Bentuk malai dan biji jewawut lokal NTT 

 

Dari data karakteristik tanaman jewawut sebanyak 4 aksesi yang dievaluasi terlihat 

adanya variasi potensi produksi biji jewawut dari masing-masing aksesi.  yaitu aksesi no 

875 dari Kabupaten TTU, aksesi no 871,872, 873, 874 dari Maros, aksesi no 740 dari 

Kabupaten Nagekeo. 

 

 \Karakterisasi Tanaman Ganyong 

Tanaman ganyong ada 1 aksesi yang ditanam pada  yang dikarakterisasi untuk 

pengambilan data agronominya seperti tinggi batang, diameter batang, panjang daun, 

lebar daun, diameter umbi dan bobot umbi. 

 

 

 

Gamba 7r. Tanaman ganyong 

 



         

    

Gambar 7. Bentuk daun, bunga dan umbu ganyong local NTT 

 

 

Sehingga saat ini sudah sebanyak 241 aksesi tanaman hasil koleksian yang sudah 

dikarakterisasi, seperti terlihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Jumlah tanaman yang dikoleksi dan dikarakterisasi selama 5 tahu (2013 – 2017) 

NO Nama Spesies 
Jumlah spesies yang 

dikoleksi 

Jumlah aksesi yang sudah 

dikarakterisasi 

1  Jagung 215 81 

2 Padi gogo 33 21 

3 Padi sawah 3 1 

4 Sorgum 41 291 6 

5 Jewawut 40 9 

6 Jali-jali 14 6 

7 Kacang nasi 113 30 

8 Kacang tanah 27 194 13 



9 Kacang hijau 24 13 

10 Ubi jalar 14 13 

11 Ubi kayu 18 7 

12 Ubi manusia 1 1 

13 Padi ladang SBD 81 28 

14 Lakoat 1 1 

15 Ganyong 3 1 

16 Pisang 14 5 

17 Jeruk Keprok soe 1 1 

18 Buah mundu 1 1 

19 Buah gayam 1 1 

20 Alpokat 3 1 

21 Buahmundo /  

Ssawo kuning 

1 161 1 

 Jumlah 646 241 

 

2. Pembuatan Lemari Pendingin tempat penataan bahan tanaman hasil 

koleksi 

Hasil koleksi tahun 2013-2017 berupa benih biji-bijian (padi, jagung, kacang-

kacangan dll) yang sudah dikoleksi sebagian disimpan pada bank gen Balai Besar 

Biogen (BB BIOGEN), Balai Penelitian Kacang-kacangan dan umbi-umbian 

(BALITKABI) Malang, dan Balai Penelitian Buah-buahan (BALITBU) Solok, dan 

sebagiannya lagi disimpan diBPTP Badanlitbang NTT pada cold box di dengan suhu 

yang terkontrol di sekitar 5oC di BPTP NTT. 

 

  Dan penyimpanan benih akan berpindah atau bertukaran dari coldbox kedalam 

lemari pendingin yang tertata dengan rapih dan mampu mempertahankan viabilitas 

benih.  



              

Gambar 1. Tempat penyimpanan benih hasil koleksi di BPTP NTT 

3. Pendaftaran  Varitas Tanaman  

Dari sejumlah aksesi yang sudah dikarakterisasi, baru sebanyak 7 aksesi yang sudah 

didaftarkan ke Pusat Pendaftaran Varietas Tanaman, Kementerian Pertanian di 

Jakarta. 

Beberapa aksesi yang sudah didfatar di kantor Pusat Pendaftaran Varietas Tanaman 

dan Perijinan Pertanian (PVTPP) seperti terlihat pada table berikut : 

Tabel. 3. Spesies yang telah terdaftar kekantor PVTPP 

No Nama spesies 
Asal 

Kabupaten 

Tanggak 

pendaftaran 

Keterangan 

1  Jagung putih lunak TTS 11 Okt 2017 Sertifikat 

2 Sorgum crem Flores Timur 22 Okt 2017 Belum keluar 

sertifikat 

3 Jewawut putih Nagekeo 2016 Sertifikat 

4 Pisang luan hitam TTS 11 Okt 2017 Belum keluar 

sertifikat 

5 Pisang luan putih TTS 11 Okt 2017 Belum keluar 

sertifikat 

6 Pisang Pinang Flores Timur 22 Okt 2017 Belum keluar 

sertifikat 

7 Sawo mentega Flores Timur 22 Okt 2017 Belum keluar 

sertifikat 

Kegiatan Temu Nasional Pengelolaan pemanfaatan dan vestival SDG Lolak  dan 

penerimaan sertifikat oleh petugas seluruh SDG se Indonesia di Malang pada tanggal 07 - 

08  Nopember 2017, seperti terlampir dibawah ini. 



  

Gambar 4. Acara penyerahan Sertifikat SDG Lokal yang telah didaftarkan ke Pusat 

Pencatatan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PVTPP) 

 

4. Kebun Koleksi  

Kebun koleksi SDG BPTP NTT yang terletak di lahan BPTP NTT seluas 2 ha berada 

pada posisi geografis: 10o05’811’’ Lintang Selatan dan  124o06’518’’ Bujur Timur. 

Status lahan adalah milik Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian yang 

dikelola oleh BPTP NTT yang ditunjukkan oleh sertifikat kepemilikan. 

Kebun koleksi ini terletak di Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten 

Kupang, Provinsi NTT. Situasi lahan Kebun Koleksi SDG ini telah dipagar dengan baik 

dan dipasang instalasi air untuk irigasi pertanaman. Juga sudah dilengkapi dengan 

fasilitas sumur bor dan pompa air serta bak penampung, rumah jaga, serta sudah 

ditanami dengan tanaman umur panjang seperti; kelapa, nangka, mangga, sawo 

mentega, gayem dan berbagai pisang lokal NTT yang dikoleksi dari beberapa tempat 

di NTT. Tanaman semusim seperti  padi, jagung, jali-jali ubi manusia, dan  ganyong 

untuk keperluan karakterisasi tanaman sudah ditanam di kebun ini. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 adalah perawatan  tanaman umur panjang 

seperti; kelapa 5 pohon, hidup 1 pohon, Mati 4 pohon,diserang hama kumbang, 

nangka 1 pohon, mangga 1 pohon, sawo mentega 1 pohon, gayem 1 pohon, sawo 

mentega 1 pohon, Lakoat 1 pohon, adfokat 2 pohon, anonak2 pohon, jeruk nipis 1 

pohon dan Tanaman umbi-umbian seperti ubikayu , Ubijalar, ubi manusia, ganyong  

dan berbagai tanaman pisang lokal NTT sebanyak 18 rumpun yang dikoleksi dari 

beberapa tempat di NTT  dan  Penanaman kacang nasi 4 aksesi, jewawut 3 aksesi, 

jagung lokal 8 aksesi, padi lokal 7 aksesi, sudah ditanam  dan dilakukan karakterisasi 

atau pengambilan data agronomi.  

 

5. Penulisan Buku Katalog Data Paspor SDG Lokal NTT  



Telah disusun sebuah buku dengan judul “Katalog Data Paspor Sumber Daya 

Genetik Tanaman Pangan Spesifik NTT”. Buku ini memuat daerah asal setiap 

aksesi tanaman yang dikoleksi sehingga bisa terlihat keragaman wilayah 

pengembangan dari masing-masing komoditas tersebut.  

 

6. Komisi Daerah SDG Lokal NTT 

 Komisi Daerah SDG Lokal NTT masih aktif bekerja dan pada tanggal 27 November 

2017, telah dilakukan Rapat Pengurus Komisi Daerah SDG lokal NTT untuk membahas 

evaluasi kegiatan tahun 2017 dan rencana kegiatan 2018 di Kantor Bappeda Provinsi 

NTT 

       

Gambar 4. Kegiatan Workshop Komisi Daerah (Komda) SDG Lokal NTT 27-11-2017 

Hasil pertemuan tersebut menyimpulkan beberapa hal antara lain : 

 Perlu dilakukan revisi terhadap Surat Keputusan Gubernur yang ada. 

 Sudah banyak kegiatan pengelolaan SDG lokal NTT oleh beberapa peneliti 

anggota Komda SDG NTT. 

 Untuk kegiatan tahun 2018 perlu ditingkatkan koordinasi kegiatan dan 

pertemuan koordinasi agar lebih terkoordinasi kegiatan pengelolaan SDG lokal 

NTT untuk meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat NTT. 

 

V   KESIMPULAN  

Dari uraian pada bab hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

kegiatan pengkajian tahun 2017 sebagian besar telah tercapai yaitu : 

 Telah dibuat sebuah tempat untuk menata koleksian benih tanaman lokal 

NTT dan tanaman umur panjang yang dikoleksi di Kebun Koleksi SDG Lokal 

NTT, 



 Sudah didaftarkan 6 varietas lokal NTT yang sudah dikarakterisasi dengan 

baik ke kantor PVTPP pada tahun 2017, 

 Sudah dipublikasikan SDG lokal NTT yang sudah dikarakterisasi 

 Rapat Pengurus Komisi Daerah SDG Lokal NTT untuk membahas evaluasi 

kegiatan tahun 2017 dan rencana kegiatan 2018 di Kantor Bappeda Provinsi 

NTT pada Bulan November 2017. 

 

PENINGKATAN KOMUNIKASI PENYULUH  

1.3. Tujuan 

1. Mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian/ Pengkajian serta umpan balik melalui 

metode tatap muka dan publikasi media diseminasi 

2. Memperkenalan dan mempromosikan keunggulan  hasil-hasil penelitian/ Pengkajian 

teknologi  pertanian kepada pengguna melalui metode peragaan inovasi  teknologi 

pertanian  

3. Mendapatkan data/informasi tentang kinerja metode yang digunakan  

4. Mendapatkan umpan balik dari pengguna untuk penyempurnaan kegiatan 

penelitian dan pengkajian  

1.4. Keluaran Yang Diharapkan 

1. Terkomunikasinya dan tersebarnya hasil-hasil penelitian/ Pengkajian  melalui 

metode tatap muka dan publikasi media diseminasi 

2. Percepatan dan promosi  keunggulan  hasil-hasil penelitian/ Pengkajian teknologi  

pertanian kepada pengguna melalui metode peragaan inovasi  teknologi pertanian  

3. Data/informasi tentang kinerja metode yang digunakan  

4. Umpan balik dari pengguna untuk penyempurnaan kegiatan penelitian dan 

pengkajian  

Fasilitasi Temu  , workshop dan seminar  

Rumusan : 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur Balitbangtan NTT telah 

menyelenggarakan seminar dengan Thema situasi dan Pengembangan jagung di Nusa Tenggara 

Timur telah berlangsung pada tanggal 2 November tempat  Hotel T-More Kota Kupang Nusa 

Tenggara Timur  . Seminar dibuka oleh Kepala Balai Pengkajian teknologi Pertanian 

Balitbangtan NTT Dr. Syamsuddin, MSC dan diikuti oleh 130 orang peserta yang berasal dari 

Instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten serta nara sumber dari berbagai aspek kepakaran. 



Tujuan seminar  dengan menggunakan metode Round Table Discussion    yaitu untuk (1)  

Mengkomunikasikan kondisi dan permasalahan pengembangan jagung di Nusa Tenggara 

Timur oleh para pakar Jagung dan stakeholder,(2) mendapat umpan balik dari stakeholder   

terhadap kondisi dan permasalahan  jagung di Nusa Tenggara Timur dan (3) mendorong 

percepatan tahapan adopsi teknologi untuk  peningkatan produktivitas dan kesejahteraan 

masyarakat Nusa Tenggra Timur.  

Seminar sehari dengan metode  Round Table Discussion    telah menghasilkan rumusan 

sebagai berikut: 

1. Secara nasional, NTT adalah provinsi terbesar ke-enam penghasil jagung dan 

ditetapkan sebagai salah satu dari 8 (delapan) provinsi sentra produksi jagung di 

Indonesia . Pengembangan jagung di Nusa Tenggara Timur diperhadapkan dengan 

berbagai masalah antaralain terjadi pergeseran pola konsumsi, penerapan teknologi 

budidaya rendah, produktifitas dan produksi rendah, kualitas hasil rendah,harga 

jagung mahal,pola kemitraan belum tercipta , usahatani skala kecil, dan 

pemanfaatan sumber daya lahan belum optimal. Untuk mendukung pengembangan 

jagung di Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu sentra produksi jagung Nasioanl 

dan Provinis jagung maka diperlukan koordinasi dan keterpaduan program lintas 

Kabupaten / Kota , lintas sector  dan Kelembagaan terkait lainya di Provinsi selain 

melakukan pemetaan kawasan potensial pengembangan jagung 

2. Prospek Pengembanagan jagung di Nusa Tenggara Timur didukung oleh 

pemanfaatan jagung sebagai bahan baku industri, bahan baku pangan, bahan baku 

pakan ternak, serta dukukungan program Pajale Kementerian Pertanian, lahan  luas, 

sumber daya air tersedia. Karena itu  Era kemajuan teknologi menuntut  untuk 

memeperhatikan modernisasi Pertanian yaitu penggunaan inovasi teknologi budidya 

yang sesuai dan tepat diantaranya Penggunaan varietas jagung adaptif dan berdaya 

hasil tinggi, Penggunaan teknologi alat atau mesin tanam dan panen jagung; 

Penggunaan teknologi pengendalian gulma;  Penggunaan teknologi penyubur tanah 

yang sesuai, misalnya mix-cropping dengan tanaman legume, menggunakan 

kombinasi pupuk organic dan anorganik serta penggunaan pupuk hayati; 

Penggunaan irigasi tetes dan irigasi sprinkler; Penggunaan wadah simpan jagung 

yang kedap udara seperti Silo jinjing; serta memanfaatkan sumber daya air dan 

lahan secara maksimal pada musim Kemarau 

3. Pengembangan jagung berorientasi  agribisnis harus didukung dengan 

pemberdayaan petani penangkar lokal, Pendampingan berkelanjutan oleh Penyuluh 



pertanian maupun LSM ,magang pemuda tani, pemberdayaan kelembagaan petani, 

peluang kredit untuk permodalan dari pihak perbankan , kemitaan antara 

petani dengan pengusaha, peran Perum Bulog, Industri rumah angga,  industri 

pakan ternak dan gudang / silo serta transportasi  

4. Media masa baik elektronik maupun media cetak memiliki peran untuk 

mengkomunikasikan permasalahan, penerapan teknologi budidaya, teknologi 

pascapanen dan informasi pasar jagung 

1.2. Diseminasi Materi Penyuluhan 
 

Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan penyuluhan Pertanian adalah 

penyampaian informasi dan teknologi pertanian kepada penggunanya. Informasi dan 

teknologi tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung 

dengan menerapkan berbagai metode Penyuluhan Pertanian. Sesuai karakteristik 

masing- masing pengguna. 

 Kemajuan teknologi semakin pesat baik teknologi produksi maupun teknologi 

social ekonomi  menuntut upaya percepatan penyaluran inovasi teknologi yang 

dihasilkan melalui berbagai saluran media komunikasi yang lebih cepat lagi.  

 Kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari provinsi 

kepulaun dan sarana informai terbatas di pedesaan menuntut pemilihan berbagi  

metode penyuluhan yang efektif dan efisien.  Metode yang cocok dengan kondisi 

geografis Nusa Tengga Timur adalah kombinasi berbagai metode penyuluhan. Dalam 

rangka mengkomunikasikan/ mensosialisasikan berbagai inovasi hasil litkaji pada 

tahun 2017  akan dilaksanakan kegiatan pemasyarakatan inovasi teknologi hasil 

litkaji komuditas pertanian Tanaman Pangan, peternakan dan hortikultura kerja sama 

lembaga media cetak dan elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan publikasi 

media internal BPTP.  

Bentuk – bentuk kegaiatan yang telah  dilakukan antara lain (1) publikasi 

media penyuluhan melalui kerjasama media masa surat kabar harian umum pos 

Kupang (2) Publikasi media penyuluhan melalui kerja sama siran radio Publik (3) 

Publikasi media internal BPTP NTT. 

      Hasil kegiatan yang telah dicapai meliputi: 

1. Publikasi media penyuluhan melalui kerjasama media masa surat kabar harian 

umum pos Kupang: 

No Judul media publikasi Tanggal terbit Halaman 

Berita 



1 Bawang Merah Sang Pemberi 

Harapan Petani NTT menjadi Kaya 

31 Juli 2017 10 

2 Harapan Baru dalam menggenjot 

Produksi Jagung di NTT 

7 Agustus 2017 13 

3 Rahasia Teknis  untuk 

meningkatkan Produktifitas padi 

sawah di NTT 

15 Agustus 2017 15 

4 Pengembangan Lamtoro Taramba 

sebagai sumber pakan ternak di 

Nusa Tenggara Timur 

22 Agustus 2017 21 

 

2. Publikasi media internal BPTP NTT 

3. Publikasi media internal yang telah dipublikasikan pada tahun 2017 adalah 

dalam bentuk Folder sebanyak 4200 eksp. Media ini telah didistribusikan ke 

seluruh Kabupaten/ Kota se Nusa Tenggra Timur 

4. Publikasi media melalui siaran Radio. 

Publikasi media melalui siaaran Radio telah dilakukan kerjasama dengan Radio 

Siaran Pemerintah Kabupaten Kupang dengan judul : Bawang Merah Sang 

Pemberi Harapan Petani NTT menjadi Kaya, Harapan Baru dalam menggenjot 

Produksi Jagung di NTT, Rahasia Teknis  untuk meningkatkan Produktifitas padi 

sawah di NTT. Kegtan ini telah dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan: 

1. Kegiatan mengkomunikasikan hasil hasil pengkajian telah dilakukan melaui kegiatan 

temu  temu, workshop dan seminar yang diikuti penyuluh pertanian,  Peneliti, petani, 

dosen, widyaiswara dan para penentu kebijakan 

2. Kegaiatan Penyebarlusan promosi hasil pengkajian telah dilakukan melalui kerjsama 

Siaran radio Pemerintah kabupaten Kupang, Harian umum Pos Kupang dan media 

internal BPTP NTT 

3. Kegiatan Demonstrasi teknologi padi sawah mendukung UPSUS telah dilakukan di 

Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba barat, Sumba Tengah dengan komponen 

teknologi utama varietas unggul Baru Inpari dan  hasil rata-rata 4,6 ton/ha untuk yang 

sudah panen. 



 

DUKUNGAN INOVASI PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN INDEKS PERTANAMAN 
(IP) PADI JAGUNG KEDELAI (PAJALE) LAHAN KERING DAN SAWAH TADAH 
HUJAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

Tujuan  

- Mengidentifikasi dan inventarisasi potensi pemanfaatan lahan untuk pembangunan 

infrastruktur dan tata kelola air. 

- Menginventarisasi indeks pertanaman, pola tanam, infrastruktur dan tata kelola air, serta 

kelembagaannya pada kondisi eksisting. 

- Melakukan pengkajian dukungan inovasi pertanian dalam peningkatan IP lahan kering 

dan sawah tadah hujan 

 

Keluaran 

- Tersedia data potensi lahan, infrastruktur dan tata kelola air yang dapat dioptimalkan 

untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi lahan kering dan sawah tadah 

hujan.  

- Tersedia pola pengelolaan lahan kering dan sawah tadah hujan melalui dukungan 

inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman padi. 

-  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Kegiatan di Kecamatan Komodo, Manggarai Barat 

Kecamatan komodo merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Manggarai  Barat 

yang memiliki luas wilayah 70.689 Km2 yang tersebar dalam dua kelurahan dan 17 desa. 

Tahun 2016, Untuk komoditas padi sawah luas tanam 3.745 hektar dengan luas panen 

3.480 hektar rata-rata hasil 6,25 ton perhektar dengan produksi 21.757 ton. Untuk 

komoditas padi ladang luas tanam 454 hektar dengan luas panen 44 hektar rata-rata hasil 

2,26 ton perhektar dengan produksi 99,44 ton. Untuk komoditas jagung luas tanam 346 

hektar dengan luas panen 29 hektar rata-rata hasil 2,90 ton perhektar dengan produksi 

84,04 ton. Sedangkan komoditas kacang hijau tidak diusahakan. 

 Di wilayah kecamatan komodo, pemanfaatan lahan lahan sawah tadah hujan adalah 

dengan menanam padi, lahan tersebut akan dibiarkan/tidak dimanfaatkan setelah panen 

padi. Dengan kata lainpetani/kelompok tani secara existing hanya mengusahakan lahan 

sawah tadah hujan/lahan kering hanya sekali (IP 100%). Namun secara factual, kondisi 

lahan tersebut mempunyai potensi untuk dimanfaatkan dengan menanam tanaman pangan 

seperti jagung atau kacang hijau dengan memanfaatkan air sungai yang mengalir sepanjang 

tahun. 

Kegiatan peningkatan indeks pertanaman (IP) padi jagung Kedelai (Pajale) lahan kering 

dan sawah tadah hujan di Nusa Tenggara Timur tahun 2017 dilaksanakan kabupaten 



Manggarai Barat kecamatan Komodo di empat desa : Compang Longgo, Golo Pongkor, Golo 

Bilas dan Batu Cermin.Waktu pelaksanaan : MT II tahun 2017 dan MT I 2017/2018 

Kegiatan peningkatan Indeks pertanaman dilaksanakan di lahan milik petani yang 

tergabung dalam kelompok tani yaitu : Kelompok Tani Welanae - Naba desa Compang 

longgo, Kelompok Tani Ingin Sukses – Nggarodesa Golo Pongkor, Kelompok Tani Tiwu 

Dangkung – Cadot desa Golo Bilas, Kelompok Tani Karya Bersama – Losbaba desa Batu 

Cermin 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui Prinsip dan 

pendekatan pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan Dukungan Inovasi Pertanian 

dalam Peningkatan IP Padi Jagung Kedelai Lahan Kering dan Sawah Tadah Hujan meliputi : 

(1) Partisipatif, melibatkan partisipasi, peran aktif petani, dan penyuluh pertanian 

lapangan (PPL) dalam perakitan inovasi teknologi peningkatan IP Pajale sesuai kondisi 

setempat, keterlibatan aktif pada setiap tahapan kegiatan; (2) Spesifik lokasi, penerapan 

pengkajian & pengembangan Peningkatan IP Pajale memperhatikan kesesuaian lingkungan 

biofisik, sosial budaya, dan ekonomi petani setempat, (3) Sinergi, keberhasilan kegiatan 

Peningkatan IP Pajale harus bersinergi dengan kegiatan pengembangan pola tanam 

tanaman pangan.  

Kegiatan yang dilakukan adalah : 1) Koordinasi, 2) identifikasi Potensi pemanfaatan 

lahan untuk pembangunan infrastruktur air, 3) identifikasi IP pajale dan pola tanam, 

infrastruktur dan tata kelola air, serta kelembagaannya pada kondisi eksisiting. 

Kegiatan dukungan Inovasi Pertanian untuk peningkatan indeks pertanaman (IP) Padi 

Jagung Kedelai (Pajale) Lahan Kering dan Sawah Tadah Hujan di laksanakan di empat 

Kelompok tani di empat desa kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat Nusa 

Tenggara Timur. 

 

1) Koordinasi,  

Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Indeks pertanaman di kecamatan Komodo 

kabupaten Manggarai Barat, diawali dengan koordinasi dengan Dinas Pertanian kabupaten 

Manggarai barat khususnya bidang produksi tanaman pangan, dilanjutkan dengan 

koordinasi dengan Koordinator  penyuluh kecamatan Komodo dan dilakukan pertemuan 

bersama petugas lapangan se kecamatan komodo dimana saat pertemuan tersebut 

dilakukan pemetaan potensi eilayah dan kelompok tani yang menjadi sasaran kegiatan. 

Setelah ditentukannya calon lokasi dan calon petani pelaksana kegiatan, dilanjutkan dengan 

survey calon lokasi  petani/kelompok tani serta sumber daya air yang ada. 

 

2) Identifikasi Potensi pemanfaatan lahan untuk pembangunan infrastruktur air  



Survey yang dilakukan, diperoleh informasi tentang potensi pemanfaatan air dari 

setiap lokasi dan sungai yang ada. Sungai yang pada setiap lokasi merupakan sungai yang 

cukup untuk dapat mangairi lahan yang ada disekitarnya, antara lain : 

1. Sungai wae Mese di lokasi Kelompok Tani Welanae - Naba desa Compang Longgo 

2. Sungai Wae Rae di lokasi Kelompok Tani Ingin Sukses – Nggaro desa Golo Pongkor 

3. Sungai Wae Ngorang di lokasi Kelompok Tani Tiwu Dangkung – Cadot desa Golo 

Bilas 

4. Sungai Wae Sambi di lokasi Kelompok Tani Karya Bersama – Losbaba desa Batu 

Cermin 

Semua sungai tersebut berada 2 – 5 meter dibawah lokasi lahan petani pelaksana 

tersebut.Langkah-langkah yang memungkinkan untuk memanfaatkan air sungai pada musim 

tanam II adalah dengan menngunakan pompa air.Sedangkan untuk jangka panjang dapat 

dibuat dam parit untuk dapat membendung air dan menaiikannya pada lahan petani 

tersebut. 

 

3)  Identifikasi IP pajale dan pola tanam, infrastruktur dan tata kelola air, serta 

kelembagaannya pada kondisi eksisiting. 

 Identifikasi yang dilakukan untuk mendukung kegiatan peningkatan Indeka 

Pertanaman terhadap Indeks Pertanaman, Pola tanam, infrastruktur dan tata kelola air serta 

kelembagaannya sampai tahun 2017 di kecamatan komodo, seperti pada table 1 sampai 

table 5. Data tersebut diperoleh dari laporan penggunaan lahan (SP Lahan tahun 2016), 

Data Alsintan kecamatan Komodo tahun 2017, Data base Kelompok tani kecamatan komodo 

tahun 2015. 

 

Tabel 1. Penggunaan Lahan Sawah Tadah Hujan kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 

No. Kecamatan Ditanami Padi Keterangan 

Satu Kali Dua kali ≥ Tiga Kali 

 Komodo     

1 Boleng 1.649 - -  

2 Sano Nggoang 400 - -  

3 Mbeliling 546 - -  

4 Lembor 45 - -  

5 Welak 724 - -  

6 Lembor Selatan 354 - -  

7 Kuwus 637 - -  



8 Ndoso 460 - -  

9 Macang Pacar 412 - -  

10 Komodo 47 - -  

Jumlah 5.274 - -  

 

Tabel 2. Jumlah Alsintan Pengairan Kecamatan Komodo per Desa dan Kelurahan tahun 2017 

 

No. Desa Pompa Air Total 

Kondisi Baik 

& Rusak Ringan 

Kondisi Rusak 

Berat 

     

1 Macang Tanggar 13 - 13 

2 Nggorang 14 - 14 

3 Tiwu Nampar 3 - 3 

4 Golo Pongkor 4 - 4 

5 Wae Kelambu 1 - 1 

6 Golo Bilas 13 - 13 

7 Pantar - - - 

8 Batu Cermin 1 - 1 

9 Compang Longgo 6 - 6 

10 Watu Nggelek - - - 

Jumlah 55 - 55 

 

 

 

 

Tabel 3. Jumlah Alsintan Olah Tanah Kecamatan Komodo per Desa Tahun 2017 

No. 

Desa 

Kondisi Traktor Roda Dua  Kondisi Traktor Roda Tiga 

Baik, 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

Total 
Baik, 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

Total 

 

       1 Macang Tanggar 20  20    

2 Nggorang 9  9    



3 Tiwu Nampar 6  6    

4 Golo Pongkor 3  3    

5 Wae Kelambu 3  3    

6 Golo Bilas 16  16    

7 Pantar 8  8    

8 Batu Cermin 2  2    

9 Compang Longgo 13  13    

10 Watu Nggelek -  -    

        

        

 

 

Tabel 4.  Jumlah Kelembagaan Pertanian Kecamatan Komodo per Desa Tahun 2017 

No. Desa UPJA POKTAN GAPOKTAN P3A SAPROTAN 

       

1 Tiwu Nampar  9    

2 Kel. Wae Kelambu  6    

3 Kel. Labuan Bajo  2    

4 Watu Nggelek  6    

5 Golo Bilas  20    

6 Macang Tanggar  10    

7 Batu Cermin  5    

8 Gorontalo  5    

9 Golo Pongkor  6    

10 Warloka  1    

11 Pantar  8    

12 Compang Longgo  11    

13 Nggorang  14    

       

 

 

abel 5.  Pola Tanam Setahun kecamatan Komodo Tahun 2017 



No. Usaha tani Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Padi ladang x x x        x x 

2 Padi Sawah x x x x x x x x   x x 

3 Jagung x x x         x 

4 Kacang Hijau   x x x x       

5 Kedelai   x x x x       

6 Kacang Tanah x x x x        x 

7 Aneka Sayur   x x x x x x     

 

 

I. Indikator Pengukuran Kinerja Kegiatan 

 

5.1  Introduksi Teknologi 

Kegiatan dilaksanakan pada empat lokasi di kecamatan Komodo kabupaten 

Manggarai Barat, lokasi yang terpilih merupakan lokasi yang mempunyai potensi 

peningkatan indeks pertanaman. Lahan yang berpotensi tersebut  dan teknologi serta 

introduksi teknologi serta dasar pertimbangan introduksi teknologinya tertera dalam tabel 6. 

 

Tabel 6.Lokasi pelaksanaan, Teknologi existing, Introduksi Teknologi, dan Dasar 

Pertimbangan Iintroduksi Teknologi di Kecamatan Komodo kabupaten Manggarai 
Barat. 

No. Lokasi Teknologi 
Existing 

Introduksi 
Teknologi 

Dasar 
Pertimbangan 

Introduksi 
Teknologi 

1 KT Welanae – Naba - 
Desa Compang Longgo 

– Kecamatan Komodo 

o lahan sawah 
tadah Hujan IP 

100 % (padi) 
o varietas turun 

temurun 
o Waktu tanam 

pada bulan 

Februari 

1. Peningkatan IP 
dari 100% 

menjadi 150%  
(padi – Jagung/ 

kacang hijau)  
2. Introduksi VUB 

(Padi inpari 32 

dan jagung Pulut 
Uri) 

3. Introduksi VUB 

umur genjah 
(kacang hijau 

Vima 1)  
4. Penggunaan 

Pompa air 

1) Tersedianya air 
permukaan 

(sungai) 
2) Peluang pasar 

3) Motivasi 
petani/kelompo
k tani 



5. Waktu tanam 
padi dimajukan 1 
– 2 bulan dari 

kebiasaan agar 
lahan dapat 
dimanfaatkan 

untuk tanam 
jagung dan 

kacang hijau 
setelah padi. 

2 KT Ingin Sukses – 
Nggaro – Desa Golo 

Pongkor – Kecamatan 
Komodo 

o lahan sawah 
tadah Hujan IP 

100 % (padi) 
o varietas turun 

temurun 

o Waktu tanam 
pada bulan 

Februari 

1. Peningkatan IP 
dari 100% 

menjadi 150% 
200% (padi – 
Palawija, Padi – 

Padi 
2. Introduksi VUB 

(Padi inpari 32 
dan jagung 
Pulut Uri) 

3. Introduksi 
VUBumur 

genjah kacang 
hijau Vima 1 

4. Penggunaan 

Pompa air 
5. Waktu tanam 

dimajukan 1 – 2 

bulan dari 
kebiasaan agar 

lahan dapat 
dimanfaatkan 
untuk tanam 

jagung dan 
kacang hijau 

setelah padi. 

1) Tersedianya air 
permukaan 

(sungai) 
2) Peluang pasar 
3) Motivasi 

petani/kelompo
k tani 

3 KT Tiwu Dangkung – 

Cadot – Desa Golo Bilas 
– Kecamatan Komodo 

o lahan sawah 

tadah Hujan IP 
100 % (padi) 

o varietas turun 
temurun 

o Waktu tanam 

pada bulan 
Februari 

1. Peningkatan IP 

dari 100% 
menjadi  200% 

(Padi – Padi) 
2. Introduksi VUB 

(Padi inpari 32) 

3. Penggunaan 
Pompa air 

4. Waktu tanam 
dimajukan 1 – 2 
bulan dari 

kebiasaan agar 
lahan dapat 
dimanfaatkan 

untuk tanam 
padi setelah 

1) Tersedianya air 

permukaan 
(sungai) 

2) Peluang pasar 
3) Motivasi 

petani/kelompo

k tani 



padi. 

4 KT Karya Bersama – 

Los Baba – Desa Batu 
Cermin – Kecamatan 

Komodo 

o lahan sawah 

tadah Hujan IP 
100 % (padi) 

o varietas turun 
temurun 

o Waktu tanam 

pada bulan 
Februari 

1. Peningkatan IP 

dari 100% 
menjadi 150% 

200% (padi – 
Palawija, Padi – 
Padi 

2. Introduksi VUB 
(Padi inpari 32 
dan jagung 

Pulut URI) 
3. Introduksi VUB 

umur genjah 
kacang hijau 
Vima 1 

4. Penggunaan 
Pompa air 

5. Waktu tanam 
dimajukan 1 – 2 
bulan dari 

kebiasaan agar 
lahan dapat 

dimanfaatkan 
untuk tanam 
padi setelah 

padi. 

1) Tersedianya air 

permukaan 
(sungai) 

2) Peluang pasar 
3) Motivasi 

petani/kelompo

k tani 

 

5.2 Pertemuan  

5.2.1 Pertemuan kelompok pelaksana 

Dalam mendukung kegiatan PIP, maka pertemuan kelompok tani dilaksanakan sejak 

persiapan, saat pelaksanaan dan panen. Materi pertemuan bersama kelompok tani saat 

persiapan kegiatan adalah 1) Penjelasan tujuan dan luaran kegiatan, 2) penjelasan tentang 

peningkatan produktivitas lahan melalui penerapan komponen teknologi, 3) penjelasan 

Varietas Unggul Baru padi, jagung, dan kacang hijau. Dalam setiap petemuan Kelompok tani 

tersebut selalu menghadirkan anggota kelompok tani dan penyuluh pertanian pada lokasi 

pelaksanaan kegiatan. 

 

5.2.2 Pertemuan Petugas dan Petani Pelaksana 

Dalam rangka mengevaluasi kegiatan peningkatan Indeks Pertanaman tahun 2017 

dan pelaksanaan tahun 2017/2018, maka dilakukan kegiatan pertemuan bersama petugas 

dan petani pelaksana dalam pertemuan yang dilaksanakan di aula BPP Komodo. Peserta 

dalam pertemuan tersebut adalah penyuluh pertanian se kecamatan Komodo dan 



petani/kelompok tani pelaksana kegiatan PIP yang beasal dari  4 kelompok tani dari empat 

desa. Peserta pertemuan tersebut seperti pada tabel7. 

 

Tabel 7.Daftar Peserta Pertemuan Evaluasi dan Rencana Kegiatan Peningkatan Indeks 

Pertanaman (PIP) tahun 2017/2018 di BPK Komodo 

No. Peserta Jumlah 
(Orang) 

Keterangan 

1 Penyuluh Pertanian se-kecamatan Komodo 15  

2 Pengurus/Anggota KT. Welanae – Compang Longgo 8  

3 Pengurus/Anggota KT. Ingin Sukses – Golo Pongkor 8  

4 Pengurus/Anggota KT. Tiwu Dangkung – Golo Bilas 8  

5 Pengurus/Anggota KT. Karya Bersama – Batu 

Cermin 

6  

6 BPTP Balitbangtan NTT 5  

  50  

 

Table 8. Materi, Narasumber kegiatan Pertemuan Evaluasi dan Rencana Kegiatan 

Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) tahun 2017/2018 di BPK Komodo 

No. Materi Narasumber Keterangan 

1 Dukungan Inovasi Pertanian untuk peningkatan 
Indeks Pertanaman (IP) Padi Jagung Kedelai 
(Pajale) Lahan Kering dan Tadah hujan di 

kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat  

BPTP 
Balitbangtan - 

NTT 

 

2 Peranan Kelompok Tani dan Dinamika Kelompok 8  

3 Pentingnya perbenihan dalam mendukung 

Swasembada pangan 

8  

4 Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) PIP 

tahun 2017/21018 

8  

 

Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi bersama dan diperoleh umpan balik antara 

narasumber dan peserta, terutama dalam rencan tindak lanjut kelompok dalam 

memanfaatkan waktu, tenaga dan sumber air yang tersedia. 

 

Hasil yang diperoleh 

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2017 adalah telah tertanamnya 

tanaman jagung dan kacang hijau pada bulan September 2017 di kelompok tani Ingin 

sukses.Jagung yang ditanam adalah jagung jenis pulut putih URI dan kacang hijau Vima 1 

masing-masing ditanam pada lahan seluas 1 hektar. Hasil panen kacang hijau/produktivitas 

adalah 700 kg atau 0,7 ton/hektar langsung dijadikan sebagai sumber benih untuk ditanam 

setelah panen padi. sedangkan jagung pulut dipanen muda untuk dipasarkan, sedang 

sebagian kecil disimpan untuk dijadikan benih untuk musim tanam setelah panen padi. 

3. 2. Kegiatan di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang 



 Dlaksanakan di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Kelompok tani 

pelaksana adalah kelompok tani Tatuin dengan jumlah anggota 30 orang. Potensi sumber 

daya air yang dimanfaatkan untuk usahatani adalah bersumber dari mata air yang hidup 

sepanjang tahun dengan potensi debit 80 – 160 liter/detik. Untuk padi sawah hanya 

ditanam satu kali setahun , sedangkan peluang untuk ditingkatkan indeks pertanamannya 

berpeluang dari IP 100 menjadi 150 dan 200 dengan pola padi-padi dan padi-jagung dan 

padi-kacang hijau. 

 Sumber air yang ada di desa Benu belum dimanfaatkan secara maksimal untuk 

meningkatkan indeks pertanaman. Beberapa kendalanya adalah kebiasaan melepas ternak, 

distribusi air yang tidak mencukupi kebutuhan dan masalah budaya. Kegiatan yang 

diintroduksi untuk memacu kegiatan dukungan inovasi teknologi adalah teknologi varietas 

padi, jagung dan kacang hijau. Sebagai bentuk diseminasi dibuat demplot untuk budidaya 

padi karena salah satu yang diinginkan oleh petani adalah percontohan cara budidaya padi 

sawah. Jagung baru ditanam pada musim hujan 2017/2018 karena menunggu musim hujan. 

Demikian halnya kacang hijau belum ditanam menunggu di akhir musim hujan. 

 

KESIMPULAN 

Hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa : 

- Upaya dukungan inovasi teknologi untuk mendukung peningkatan IP di Manggarai 

Barat memberikan dampak meningkatnya pendapatan petani dari komoditas jagung 

yang dipanen muda dan kacang hijau yang ditanam setelah padi musim hujan  

- Peluang meningkatkan IP tanaman pangan padi jagung dan kedelai di Manggarai 

Barat sangat besar karena tersedia sumber air sungai yang dapat dimanfaatkan . 

Dan peluang untuk mewmperluas areal peningkatan masih cukup besar apabila 

didukung oleh sarana dan prasarana pengairan yang baik seperti mesin pompa air 

dan perbaikan saluran distribusi air irigasi. 

- Untuk wilayah Desa Benu sudah diintroduksi dukungan teknologi varietas unggul 

padi , jagung dan kacang hijau namun dalam pelaksanaannya ditingkat petani masih 

terkendala ternak, dan distribusi air yang tidak merata di lahan petani. Demplot 

budidaya padi sawah sesuai permintaan petani sedang dilakukan dan penanaman 

baru dimulai pada pertengahan bulan Desember. 

PENGKAJIAN UPAYA PENINGKATAN POPULASI SAPI BALI  

MELALUI  UPAYA MENEKAN KEMATIAN ANAK SAPI LEPAS SAPIH 

DI TIMOR BARAT 

 

1.3.Tujuan  

 Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah menciptakan model kawasan peternakan 

rakyat  berbasis inovasi teknologi melalui program penyelamatan Anak Sapi Lepas Sapih di 

Timor Barat.  

 



1.3.1.Tujuan Tahunan  

1. Mengoptimalkan inovasi teknologi pemeliharaan sapi melalui program 

penyelamatan Kematian Anak Sapi Lepas Sapih pada kawasan pengembangan 

peternakan rakyat.  

2. Meningkatkan Populasi Ternak sapi pada kawasan pengembangan peternakan.  

 

1.4.  Luaran Umum 

 Luaran akhir adalah terciptanya model kawasan pengembangan peternakan rakyat 

berbasis inovasi teknologi melalui program penyelamatan Kematian Anak sapi lepas sapih 

pada kawasan  pengembangan peternakan rakyat   

1. Luaran tahunan  

a. Optimalisasi inovasi teknologi pemeliharaan sapi pada kawasan pengembangan 

peternakan rakyat melalui program penyelamatan Kematian Anak sapi lepas sapih 

pada kawasan  pengembangan peternakan rakyat   

b. Pendapatan petani meningkat pada kawasan pengembangan peternakan rakyat 

melalui penerapan inovasi teknologi spesifik lokasi.  

 HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

Sebelum kegiatan ini dilakukan, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini, 

pemerintah Kecamatan Amanuban Selatan, Dinas Peternakan yang diwakili oleh Korppet ( 

Koordinator Petugas Peternakan Tingkat kecamatan dan pemerintah Desa Oebelo.  

Selanjutnya dilakukan pertemuan kelompok, untuk menyampaikan rencana kegiatan, hasil 

yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan peran serta anggota yang akan terlibat. Kegiatan ini 

telah dilaksanakan di tingkat lapangan sejak awal tahun 2017, yang didahului dengan 

pengadaan bahan pakan tambahan (dedak padi), yang dikuti dengan pengadaan Jerami 

padi sebagai bahan makanan pokok (pakan basal) selama penelitian berlangsung. 

Kegiatan lapangan didahului dengan iventarisir dan seleksi ternak (anak sapi) yang 

akan digunakan yang memenuhi kriteria : umur kurang dari 1 tahun dan telah mulai 

mengkonsumsi hijauan dan rumput, jumlah anak sapi diharapkan lebih dari 24 ekor, 

dikandangkan sepanjang hari, petani pemilik bersedia memberikan pakan tambahan berupa 

hijauan/legumminosa, induk sapi yang anaknya digunakan untuk pengamatan, induknya 

setiap sore dikandangkan untuk mendapatkan makanan dari bank pakan yang diharapkan 

selalu terisi dengan jerami. 

Semua Ternak yang diikutkan dalam kegiatan ini terutama anak sapi diawali dengan 

penimbangan untuk mendapatkan berat badan awal diikuti dengan perawatan kesehatan, 



termasuk penyuntikan obat cacing, pemberian vitamin untuk semua ternak, dan 

penyuntikan antibiotic pada ternak yang penampilannya dinilai kurang sehat. 

Dalam kegiatan ini, ternak yang diikutkan  secara rutin di ambil  data adalah anak 

sapi yang mendapatkan perlakuan dan anak sapi yang dijadikan control. Pengelompokan 

perlakuan terhadap ternak seperti disajikan dalam Tabel 1. berikut ini : 

Tabel 1. Perlakuan pakan dalam Uapaya Menekan Kematian Anak Sapi lepas Sapih 

Kelompok  Ternak 
Perlakuan mendapatkan makanan 

Gembala Jerami Dedak 

Anak - Ad lib 2 - 3 kg/ek/hr 

Anak Kontrol Padang Bank Pakan - 

Induk Padang Bank Pakan - 

 

Pada masa preeliminary  selama 2 minggu ada dua  ekor anak sapi mati dengan 

gejalah cacingan. Kedua ekor ternak ini sejak awal sudah terlihat gejalah cacingan berat, 

namun walau sudah diatasi dengan pemberian obat cacing (Ivomec), tapi tidak tertolong 

karena sudah sangat kurus. Selama kegiatan ini berlangsung, induk induk sapi yang 

anaknya digunakan untuk pengumpulan data, selalu kembali kandang setiap soreh, dengan 

tujuan agar anak anaknya tidak merasa stress kehilangan induk, juga agar dapat 

mengkonsumsi jerami yang selalu tersedia di dalam bank pakan, dengan demikian induk 

induk ini dapat segera  birahi kembali. 

Dalam penimbangan awal, jumlah anak sapi yang ditimbang adalah 14 ekor, namun 

dalam periode pengamatan 2 ekor mati, sehingga tinggal 12 ekor yang rutin dimonitor, yang 

terdiri dari 5 jantan, 4 betina dan 3 ekor control. Data hasil kegiatan ditampilkan pada Tabel 

2. Berikut ini : 

Tabel 2. Perubahan Berat Badan Anak Sapi Selama Periode Pengamatan 

Status Ternak 
Hasil Pengamatan 

BB Awal BB Akhir PBB 

Anak Jantan 82.48 88 5.52 

Anak Betina 82 89.75 7.75 

Kontrol 110.83 114.67 3.84 

Dari data yang di tampilkan dalam Tabel 2 di atas, terlihat bahwa rerata berat badan 

awal, ternak yang dimasukan sebagai ternak control memiliki barat bada awal yang tertinggi 

adalah ternak control (110.83 kg), dibanding dengan ternak yang masuk dalam kategori 

yang mendapat perlakuan yaitu 82 kg. Gambar 1 di bawah ini  mengilustrasikan perubahan 

bobot badan anak sapi selama penelitian : 



 

Gambar 1. Grafik Perubahan Berat Badan Anak sapi Selama Kegiatan 

Dari Grafik 1 di atas terlihat dengan jelas bahwa selama pelaksanaan kegiatan, 

hampir tidak ada perbedaan pola perubahan berat badan anak sapi jantan maupun betina. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rahmad Hardiono, dkk. (2016) bahwa rataan bobot 

badan pedet sapi Bali dari induk yang diberi pakan tambahan dan obat cacing pada umur 0 

– 12 minggu pada masing -masing perlakuan tidak berpengaruh ini disebabkan karena 

pedet berada pada tahap masa pertumbuhan yang sama. Hal yang sama juga dikemukakan 

oleh Imran et al.(2012) bahwa pada pertumbuhan  sapi  dengan  tingkat konsumsi pakan 

yang relatif sama pada taraf protein berbeda yang diberikan, memiliki pertumbuhan yang 

dihasilkan relatif sama. Untuk diketahui, selama kegiatan ini berlangsung, semua ternak 

yang dikandangkan mendapatkan pakan basal yang sama yaitu Jerami Padi, sedangkan 

Pakan tambahan berupa Dedak Padi yang telah difermentasi dengan menggunakan probiotik  

(Biochas). 

Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa kwalitas nutrisi dedak hasil 

fermentasi sedikit lebih tinggi dari pada tanpa fermentasi yaitu Protein Kasar (PK) 6.27 % 

dan tanpa fermantasi  5.04 %, begitupun Serat Kasar 33.87 : 24.67 dan Lemak Kasar  2.44 

: 5.26. Lebih dari itu dedak hasil fermentasi menunjukkan tingkat palatabilitas lebih tinggi 

dibandingkan dengan tanpa fermentasi, begitupun tingkat kecernaannya akan lebih tinggi 

dibanding tanpa fermentasi. Pemberian  jerami padi fermentasi sebagai pengganti 50% HMT  

yang dikombinasikan dengan dedak padi dan probiotik  memberikan pengaruh yang positif 

karena hasil fermentasi jerami mampu meningkatkan kadar gizi yang  dikandungnya 

(Widiyazid, dkk. 1999), sehingga hal ini  juga akan berdampak terhadap pemenuhan 

kebutuhan  tubuh ternak yang berpengaruh terhadap pertumbuhan  berat badan. 

Peningkatan berat badan itu disebabkan  karena kandungan nutrisi jerami padi 

terfermentasi  yang dikombinasikan dengan HMT dan dedak padi  sesuai dengan kebutuhan 

sapi Bali  sehingga pertumbuhannya jauh lebih baik. Hal yang sama juga sampaikan oleh 

Sugama (2012). 
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Dari grafik yang ditampilkan di atas, terlihat bahwa pada monitoring yang ke empat 

terjadi pada saat itu mengalami puncak terjadi krisis air di wlayah itu, sehingga petani pun 

untuk memenuhi kebutuhan air harus menjangkau daerah yang jauh, kurang lebih 2 – 3 km. 

Dengan demikian pemberian air minum pada ternak sanpi sangat sedikit. Pada tubuh ternak 

sapi, air memiliki peranan yang sangat penting. Air digunakana sebagai media untuk 

mengatur suhu tubuh, membantu proses pencernaan, mengangkat zat-zat pakan, dan yang 

paling penting adalah mengeluarkan bahan-bahan yang sudah tidak berguna dari dalam 

tubuh sapi. 

Seekor sapi setiap hari rata-rata membutuhkan air antara 3-6 liter/1Kg pakan kering. 

Oleh sebab itu, air harus cukup tersedia di kandang apabila menginginkan pertumbuhan sapi 

yang baik. 

Air memang tidak dapat terlepas dari mahluk hidup. Pada umumnya, kandungan air dalam 

tubuh hewan mencapai 70 % dari berat tubuhnya. Oleh sebab itu, tidak dapat disangkal jika 

air termasuk salah satu komponen yang sangat penting dalam tubuh ternak. 

 

 KESIMPULAN 

Dari kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa, 1). Pemberian pakan tambahan berupa 

dedak padi yang telah difermentasi dapat menekan tingkat kematian anak umur dibawah 1 

tahun sampai 0 % yang diikuti dengan perawatan kesehatan (pemberian obat cacing dan 

vitamin) secara berkala. 2). Dalam hal pemberian pakan tambahan berupa dedak padi yang 

difermentasi, pembemberian air minum setiap hari sesuai kebutuhan ternak merupakan 

syarat mutlak. 3). Pertambahan bobot badan anak sapi yang mendapatkan perlakuan 

pemberian pakan tambahan berupa dedak fermentasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

ternak control yang digembalakan sepanjang siang dan malam dikandangkan. 4). Tidak ada 

perbedaan  pertambahan berat badan anak sapi jantan dan betina dalam kegiatan ini. 

 

ANALISIS KEBIJAKAN 

POTENSI DAN PROSPEK EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN DARI WILAYAH 

PERBATASAN    

Tujuan  

• Mengidentifikasi komoditas pertanian yang secara eksisting telah diperdagangkan 

melalui perbatasan NTT dan RDTL 

• Mengidentifikasi komoditas potensial berpeluang ekspor 

Output : Menghasilkan rekomendasi kebijakan   



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Performa Ekspor – Impor Komoditas Pertanian Indonesia – RDTL  

Nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia pada bulan Januari hingga Agustus 2017 

sebesar  USD 22,18 miliar, dan nilai impor USD 11,20 miliar. Artinya terjadi surplus ekspor 

terhadap impor perdagangan komoditas pertanian Indonesia, sebesar USD 10,98 miliar. Nilai 

ini naik 101 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2016 yang mencapai USD 

5,46 miliar (Kemendag RI, 2017)  

Khusus pada perbatasan Indonesia dan RDTL melalui pintu masuk PLBN Motaain 

mencatat beberapa komoditas pertanian yang melintasi PLBN Motaain. Performa ekspor dan 

impor menggambarkan struktur ekspor - impor, jenis komoditas pertanian, volume, nilai, 

tujuan melakukan ekspor dan impor. Berdasarkan data dari Balai Karantina Pertanian 

Kupang, terdata 21 jenis komoditas pertanian yang diekspor ke RDTL dan 6 jenis komoditas 

pertanian yang diimpor dari RDTL ke Indonesia melalui pintu perbatasan (PLBN= Pos Lintas 

Batas Negara) Motaain – Atambua, Belu.  

Menurut catatan tersebut tujuan ekspor adalah untuk perdagangan dan tujuan impor 

Indonesia dari RDTL sebagai bahan baku. Volume ekspor maupun impor masih tergolong 

kecil. Kacang kedelai, bawang putih, dan semangka merupakan 3 komoditas pertanian yang 

memiliki volume terbesar dari 21 jenis yang diekspor. Sedangkan kopi, kemiri, dan kopra 

merupakan jenis komoditas terbesar dari 6 jenis yang diimpor Indonesia dari RDTL (Tabel 

1). 

Benih aneka sayur yang diekspor  yaitu benih kangkung, sawi, wortel, dan kubis. Dari 

21 jenis komoditas pertanian yang diekspor, 10 jenis merupakan jenis aneka buah, sisanya 

merupakan jenis aneka rempah (bumbu) dan protein nabati (aneka kacang). Dari daftar ini 

RDTL tidak meminta produk pangan dan ternak serta hasil ternak (susu, telur). 

Jenis yang diimpor Indonesia dari RDTL semuanya sebagai bahan baku untuk industri 

pengolahan lebih lanjut dan semuanya berasal dari hasil hutan dan perkebunan. Dari jenis 

komoditas yang diimpor tersebut terlihat juga Indonesia tidak melakukan impor jenis 

tanaman pangan, hortikultura, ternak dan hasil ternak, perikanan. 

Berdasarkan jenis komoditas ekspor maupun komoditas impor, Indonesia maupun RDTL 

masih kurang beragam jenis yang diekspor maupun yang diimpor. Dilihat dari volume juga 

masih rendah. Data nilai ekspor maupun impor tidak tersedia secara detail, namun dapat 



diperkirakan dengan tidak beragam dan volume yang rendah maka dapat dipastikan nilai 

ekspor dan impor juga relatif rendah. Ini menjadi peluang Indonesia meningkatkan volume, 

nilai dan aneka jenis komoditas yang diekspor ke RDTL.  

Tabel 1. Jenis Komoditas dan Volume Ekspor dan Impor Indonesia – RDTL, Tahun 2017 

No 
Ekspor Impor 

Jenis Komoditas Volume (kg) Jenis Komoditas Volume (kg) 

1 Anggur 132 Asam 1800 

2 Bawang Bombai 400 Gembili 49.780 
3 Bawang Merah 9040 Kemiri 330.041 

4 Bawang Putih 100.490 Kopi 753.100 
5 Benih Aneka Sayur 49 Kopra 314.686 
6 Kacang Hijau 3585 Kacang Mete 6400 

7 Kacang Merah 1000   
8 Kacang Tanah 7200   
9 Kedelai 276.025   

10 Lada 100   
11 Lengkeng 300   

12 Mangga 810   
13 Melon 275   
14 Naga 1630   

15 Pear 820   
16 Rambutan 440   

17 Salak 8260   
18 Semangka 35.935   
19 Cabe Giling 25   

20 Jahe 150   
21 Jeruk 70   

Sumber: Balai Karantina Pertanian Kupang, 2017 

 

Data impor komoditas pertanian oleh RDTL tahun 2016 sebagai berikut (Kemendag RI; 

2017; Kementan RI, 2017): 

a. Impor daging ayam bernilai USD 8,21 M berasal dari negara Brasil dengan lama 

perjalanan sampai dikonsumsi oleh konsumen di RDTL kurang lebih 6 bulan. Apabila 

Indonesia, khususnya NTT dapat mensuplai kebutuhan daging ayam RDTL maka akan 

mendapatkan manfaat ekonomi dari impor daging ayam RDTL ini. Peluang ini bisa diraih 

karena secara geografis Indonesia (NTT) berada sangat dekat dengan RDTL dibanding 

Brasil. Ekspor ayam dari Indonesia masih terkendala belum ada sertifikat bebas flu 

burung (AI). Apabila Indonesia telah memiliki sertifikat bebas AI maka peluang ini 

menjadi potensi ekonomi yang besar. 



b. RDTL mengimpor telur ayam dari Malaysia dengan nilai impor sebesar USD 1,84 M. Hal 

ini juga sama dapat menjadi peluang ekspor Indonesia ke RDTL karena posisi georafis 

Indonesia yang lebih dekat ke RDTL dibanding Malaysia.  

c. Hal yang lebih menarik yaitu RDTL mengimpor DOC dari Malaysia, yang asalnya dari 

Indonesia. Jadi Indonesia mengekspor DOC ke Malaysia dan Malaysia melakukan ekspor 

ke RDTL. Peluang ekonomi ini dapat dilakukan dengan memotong jalur ekspor DOC, 

dimana Indonesia berpeluang mengekspor DOC langsung dari Indonesia ke RDTL.   

d. RDTL mengimpor bawang merah dari China dengan nilai impor  USD 543 K. Dewasa ini 

Indonesia melalui program penanaman bawang merah secara nasional, menyebabkan 

produksi dalam negeri berlimpah, sehingga harganya menurun. Peluang ekspor ke 

RDTL terbuka dan menjadi peluang ekonomi bagi Indonesia. 

e. Aneka buah diimpor oleh RDTL dari Thailand dengan nilai USD 1,18 M. Produksi buah 

dalam jumlah dan jenis serta kualitas yang mulai membaik dewasa ini menjadi peluang 

Indonesia untuk merebut pasar impor buah RDTL. Letak georafis yang lebih dekat dari 

Thailand sesungguhnya merupakan peluang Indonesia untuk merebut pasar buah 

RDTL. 

f. RDTL mengimpor babi dari Vietnam dengan nilai impor babi sebesar USD 1,17 M. NTT 

merupakan daerah terdekat dimana mayoritas masyarakatnya dapat beternak babi. 

Dengan letak geografis NTT yang sangat dekat dengan RDTL menjadi peluang untuk 

mendapatkan kesempatan ekspor babi ke RDTL.  

g. Beras impor RDTL berasal dari China (12%) dan Indonesia (4%) dan negara-negara 

lainnya. China merupakan negara terbesar yang memegang pasar impor beras RDTL. 

Nilai impor beras RDTL tahun 2016 mencapai USD 7,53 M menjadi peluang ekonomi 

bagi Indonesia. Meningkatkan jumlah ekspor beras dari Indonesia ke RDTL merupakan 

kesempatan merebut pasar impor beras RDTL.  

Ini merupakan beberapa item impor komoditas pertanian RDTL dari berbagai negara. 

Indonesia dan NTT khususnya yang secara geografis paling dekat dengan RDTL merupakan 

peluang ekonomi ekspor komoditas pertanian ke RDTL. Berbagai upaya harus terus 

dilakukan untuk meningkatkan produksi, disamping bertujuan memenuhi kebutuhan dalam 

negeri Indonesia, juga mendapatkan nilai ekonomi dari impor komoditas pertanian RDTL. 

Potensi Produksi Pertanian Wilayah Perbatasan NTT – RDTL 

 Data produksi tanaman pangan, produksi ternak dan produksi tanaman hortikultura 

yang ditampilkan pada Tabel 2 , memberikan informasi bahwa terdapat empat produksi  

pertanian dominan atau lebih dari separuh produksi tanaman pangan, ternak, dan 



hortikultura disumbangkan dari produksi di kabupaten wilayah perbatasan. Kontribusi 

produksi tertinggi disumbangkan dari komoditas sapi, diikuti bawang merah, jagung dan 

kacang hijau. Sapi berasal dari produksi di Kabupaten Kupang, TTS, dan TTU.  

Dari keempat produksi yang dominan disumbangkan dari kabupaten wilayah perbatasan 

terhadap pembentukan total produksi tanaman pangan, ternak, dan hortikultura yang sudah 

diekspor ke RDTL hanya bawang merah dan kacang hijau,  sapi dan jagung belum masuk 

sebagai komoditas ekspor ke RDTL (Tabel 1).  

Tabel 2. Produksi Tanaman Pangan, Ternak, dan Hortikultura di Kabupaten Perbatasan NTT-

RDTL, Tahun 2015 dan 2016 

No Kabupaten/Kota 

Tanaman Pangan (2015) 

-ton- 

Ternak (2016) 

-ekor- 

Hortikultura 

(2016) 
-quintal- 

Padi Jagung 
Kc 

Hijau 
Sapi 

Ayam 
Lokal 

Bawang 
Merah 

Cabai 
Besar 

1 Malaka 23.507 58.686 2651 74.720 405.636 170 666 

2 Belu 29.640 36.377 711 58.356 425.999 2100 878 
3 TTU 31.760 56.655 232 123.406 153.795 566 153 
4 Kupang 62.003 49.584 85 217.149 2.124.532 4418 2367 

5 TTS 13.049 181.940 626 185.173 608.950 5450 2432 
6 Sabu Raijua 2730 3199 766 3761 50.088 729 - 

7 Rote Ndao 74.055 6626 119 57.399 121.847 2694 1203 
8 Alor 1324 12.424 146 4782 339.315 180 25 
9 Kota Kupang 1679 768 1 5853 127.857 10 22 

10 NTT 778.808 685.081 9717 984.508 10.662.627 23.904 17.679 

% terhadap total 
NTT 

30,78 59,30 54,92 74,21 40,87 68,26 43,81 

Sumber:NTT dalam Angka 2016 dan NTT dalam Angka 2017 

Tanaman pangan (Grafik 1) yang menampilkan produksi yang tinggi adalah jagung, 

diikuti padi. Kacang hijau pada semua kabupaten memberikan data produksi yang masih 

rendah. Dengan demikian  untuk meningkatkan volume ekspor komoditas tanaman pangan 

perlu upaya meningkatkan produksi tanaman pangan. 
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Sumber: BPS NTT dalam Angka, 2016  

Produksi sapi pada kabupaten di wilayah perbatasan NTT – RDTL disumbangkan oleh 

Kabupaten Kupang, TTS, dan TTU (Grafik 2). Kemudian diikuti Kabupaten Malaka, Rote 

Ndao, dan Belu. Pencatatan dari Karantina Pertanian menyebutkan bahwa belum ada ekspor 

ke RDTL dan juga impor dari RDTL ke Indonesia. Hal ini disebabkan adanya regulasi yang 

menyatakan Indonesia dan RDTL belum bebas penyakit mulut dan kuku sapi (PMK). Ke 

depan agar Indonesia bisa mengekspor sapi ke RDTL dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu (1) memperbaharui status Indonesia bebas PMK, minimal sapi di wilayah Provinsi NTT 

bebas dari PMK, (2) memodifikasi produk sapi yang diekspor yaitu mengekspor dalam 

bentuk daging sapi (segar maupun olahan). 

 

Sumber: BPS NTT dalam Angka, 2017  

Kementerian Pertanian telah bersepekat dengan Kementerian Pertanian dan Perikanan 

RDTL untuk mengekspor 1,5 juta ton beras dari Indonesia khususnya wilayah perbatasan 

(NTT) ke RDTL. Tantangan sekaligus peluang bagi pertanian NTT untuk menyiapkan beras 

dimaksud untuk ekspor ke RDTL. Kesiapan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan 

intensitas pertanaman padi pada lahan eksisting (MT 2016/2017) dan memperluas areal 

tanam padi pada lahan yang belum digunakan baik lahan sawah irigasi yang belum optimal 

digunakan maupun lahan tadah hujan yang belum digunakan juga pada musim tanam lalu.   

Rekomendasi Kebijakan 

Rekomendasi kebijakan dimaksudkan untuk memberikan pandangan dan informasi 

kepada pengambil kebijakan terkait potensi dan peluang ekspor impor Indonesia dengan 

RDTL. Dalam tataran perdagangan antar dua negara (bilateral) perimbangan antara nilai 
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Grafik 2. Produksi Sapi pada Kabupaten di Wilayah Perbatasan 
NTT - RDTL 



ekspor dan impor idealnya mendekati seimbang (trade balancing). Nilai ekspor dan impor 

dari Indonesia ke RDTL dari data Karantina Pertanian Kupang diduga masih rendah maka 

berpeluang ditingkatkan.  

Pada posisi performa ekspor impor seperti yang diuraikan sebelumnya, maka dapat 

disarankan  dua rekomendasi untuk kebijakan, yaitu: 

1. Meningkatkan volume ekspor hasil hortikultura (bawang merah, cabai, dan aneka buah), 

hasil tanaman pangan (beras, jagung, dan kacang hijau), dan hasil ternak  (daging sapi 

dan ayam). 

2. Diversifikasi produk ekspor komoditas pertanian diluar komoditas ekspor yang sudah ada 

(eksisting), termasuk ekspor produk olahan dari hasil pertanian. 

KESIMPULAN 

Ekspor Indonesia ke RDTL masih rendah baik dari sisi volume maupun nilainya. Tujuan 

dilakukan ekspor sebagai perdagangan biasa untuk memenuhi permintaan konsumen di 

RDTL. Sebaliknya produk pertanian yang diimpor dari RDTL ke Indonesia juga masih rendah 

baik volume maupun nilainya. Jenis produk yang diimpor lebih banyak dari hasil perkebuan 

dan hasil hutan. Tujuan dilakukan impor adalah sebagai bahan baku industri. 

Peluang meningkatkan volume dan nilai ekspor dapat dilakukan dengan meningkatkan 

produksi pertanian di wilayah perbatasan yang berpeluang ekspor baik dari tanaman 

pangan, peternakan, perkebunan, hortikultura, serta perikanan. Disamping ekspor dalam 

bentuk produk segar, juga dapat ekspor produk hasil olahan (agroindustri). 

Dalam tataran perdagangan bilateral dua negara, maka perlu perimbangan 

perdagangan, sehingga kerjasama ekonomi bidang perdagangan dapat terus dijaga dan 

terus menerus ditingkatkan.   

 

PembangunanTaman  Teknologi Pertanian (TTP) Mollo  
TA. 2017 

A. Tujuan 

Tujuan jangka panjang (2015-2017) pembangunan TTP Mollo adalah : adalah tempat 

untuk pengembangan dan penerapan inovasi yang diarahkan berfungsi sebagai: a) 

pengembangan inovasi bidang pertanian dan peternakanyang telah dikaji, untuk diterapkan 



dalam skala ekonomi; b) tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, 

danpusat advokasi bisnis ke masyarakat luas; 

Tujuan tahunan (2015) : (1) Merancang grand design TTP, (2) Membangun fasilitas 

pendukung di TTP; (3) membina kelembagaan petani mendukung pembangunan TTP Mollo; 

(4) membina, mendampingi dan mengawal teknis perbaikan usahatani di tingkat petani; (5) 

membangun percontohan teknis beberapa komoditas prospek lokasi desa TTP. 

Tujuan 2016 : melanjutkan, memantapkan dan melengkapi kebutuhan-kebutuhan 

dalam bentuk program teknis dan pembangunan fisik sesuai granddesign. 

Tujuan 2017 : melanjutkan penyelesaian kerja yang berhubungan dengan (i). 

menciptakan TTP Center yang didukung oleh elemen-elemen utama; (ii). Menyiapkan semua 

elemen pendukung (fasilitas, kelembagaan pendukung, pengusaan teknologi petani); (iii). 

Menyiapkan petani koperator yang mampu mengimplementasi teknis-teknis budidaya dan 

pengolahan produk komoditas pertanian yang berkualitas dan (iv). mempersiapkan 

penyerahan TTP ke pihak Pemerintah Kabupaten TTS 

B. Luaran 

Luaran yang diharapkan dalam jangka panjang (2015-2017) pembangunan TTP Mollo 

adalah : adalah terbangunannya tempat untuk pengembangan dan penerapan inovasi yang 

diarahkan berfungsi sebagai: a) pengembangan inovasi bidang pertanian dan peternakanyang 

telah dikaji, untuk diterapkan dalam skala ekonomi; b) tempat pelatihan, pemagangan, pusat 

disseminasi teknologi, danpusat advokasi bisnis ke masyarakat luas; 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kegiatan Tahun Ketiga (Tahun Terakhir) TA.2017 

 Kegiatan pada Tahn 2017 difokuskan pada kegiatan-kegiatan seperti ini : 

1. Pemantapan dan penataan TTP Center (memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana dan 

prasarana tersedia serta menambah beberapa sarana yang belum lengkap). Tujuan dari 

kegiatan ini adalah menciptakan lingkungan TTP center yang layak sebagai sebuah 

taman dan sarana sesuai tujuan utama membangun TTP 

2. Pengendalian penyakit Diplodia dan Phyptopthora serta budidaya pada tanaman jeruk, 

pembinaan pengembangan terbatas budidaya tanaman krisan + stroberi dan pembinaan 

teknis terhadap pengelolaan produk berbasis jagung. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

memantapkan penguasaan petani terhadap teknis budidaya dan bisnis sayuran yang 

profesional 



3. Pembinaan teknis pengelolaan ternak sapi dan pengelolaan by-product ternak (bio-gas, 

bio-urine dan produk kompos/bahan pembenah tanah berbasis kotoran ternak 

4. Pemantapan dan Penataan Lingkungan TTP Center. 

1. Pemantapan dan Penataan Lingkungan TTP Center 

Kegiatan-kegiatan di TTP Center menunjang perapihan lingkungan TTP center ini 

adalah pemeliharaan pertanaman Stroberi, teknik budidaya dan perbanyakan bibit bunga 

potong krisan, pembuatan embung tarpal mini (ETM) di lingkungan kantor TTP dan jaringan 

pengairannya serta pengisian/penambahan tanah pada halaman TTP center dan penanaman 

beberapa jenis tanaman  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan halaman TTP center harus dihijaukan dan ditanamai dengan komoditas 

yang biasa diusahakan petani, seperti jenis sayuran. Tujuan dari penataan dan penyajian 

halaman TTP center karena selain sebagai pusat aktivitas TTP Mollo, juga harus menjadi 

contoh eknis yang mudah dilihat. 

 Pada halaman TTP center, juga tersedia beberapa fasilitas diantaranya lima buah 

screenhouse yang saat ini ditanam stroberi dan bunga krisan, perbengkelan untuk melayani 

jasa kerusakan Alsintan serta ruang pengolahan hasil produk olahan pertanian. 

 Kantor TTP center itu adalah gedung yang menyiapkan fungsi sebagai pusat aktivitas 

antara Gapoktan dan petani dan tersedia ruangan untuk pertemuan dan pelatihan. 

 Fungsi dari gedung di TTP center telah digunakan secara intensif dalam bentuk 

pertemuan, pelatihan dan magang serta difasilitiasi dengan beberapa perlengkapan kantror 

dan administrasi lainnya. 

 

 

 

(b) 

Gambar 24. Kondisi lingkungan halaman TTP center yang sebelumnya tanpa ada tanaman dan kondisi 

tanahnya berbatu/berkapur. Dalam gambar (a) sedang dalam proses pengisian tanah. 

Kondisi halaman yang telah tertanamam bawang merah, setelah halamannya sudah diisi 

dengan tanah dari luar (b, c dan d)  

(a) 

(c) 
(d) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Verifikasi Budidaya dan Perbanyakan Bibit Krisan 

Kegiatan verifikasi bubdidaya dan perbanyakan bibit krisan  juga  masih dilaksanakan 

sejak tahun-tahun awal. Tujuan dari kegiatan ferivikasi ini untuk memicu terus apresiasi 

petani terhadap komoditas prosepektif. Kegiatan tahun sebelumnya difokuskan bagaimana 

petani dapat mengenal cara budidaya tanaman ini. Dan pada 2017 masih terus dilanjutkan 

tidak hanya menguasai teknik budidaya, tetapi juga diperkenalkan teknik perbanyakan bbit 

secara vegetatif. Kegiatan verifikasi masih berpusat pada screenhouse yang tersedia di TTP 

center.  

 Pentingnya petani menguasai perbanyakan bibit ini, agar petani suatu saat juga sudah 

bisa diperbanyak setempat dan tidak tergantung dari suplaier bibit yang ada di Cianjur. Untuk 

mendukung ini maka, petani setempat diberi pelatihan mengenai hal tersebut, dimana 

intrukturnya berasal dari Balithias dan BPTP NT. 

 Pada 2017, juga terus diintroduksi lagi sebelas varietas yang bertujuan 

memeperbanyak varietas agar semakin varians krisan yang ada di TTP.Kesebelas varietas ini 

adalah, Var. Marina, Var. Ririh, Var. Asmarini, Var. Vania, Var. Dahayu, Var. Velma, Var. 

Pasopati, Var. Arusuko Pelangi, Var. Sabiya, Var. Irana dan Var. Yulita. Sebelumnya 

sedikitnya telah diperkenalkan lebih dari duapuluh varietas asal Balithi Cianjur.  

Gambar 25. Gedung TTP center yang telah digunakan masyarakat sesuai  fungsinya sebagai tempat 

pertemuan, pelatihan dan diskusi  



Dalam pelaksanaan perkenalan komoditas ini terhadap petani, nampaknya belum 

sepenuhnya langsung direspon petani dengan menanam dan berbisnis tanaman ini di lahan 

mereka. Mereka hanya mau menanam di lingkungan mereka dengan jumlah yang terbatas. 

b. Verifikasi Budidaya dan Perbanyakan Stroberi 

Sepertihalnya tanama krisan, budidaya dan perbanyakan bibit storberi juga masih 

dilakukan di lingkungan TTP center. Komoditas ini juga masih berstatus ferivikasi dan tidak 

ditargetakn dalam pengembangan. Tujuan verifikasi ini agar mendapat apresiasi dari 

masyarakat setempat, dan jika mereka tertarik untuk mengembangkan maka akan menjadi 

salah satu potensi ekonomi keluarga untuk mereka, karena komoditas-komoditas verifikasi 

adalah komoditas yang sesuai dengan lingkungan lahan di TTP Mollo. 

Dari enam varietas yang diintroduksi dari Balitjestro yaitu, Var. Brastagi, Var. 

Sweet Charlie, Var. Oso Grande, Var. Early Brite. Var. Dorit dan Var. RosalindaSemuanya 

menunjukkan penampilan pertumbuhan dan produksi yang sangat baik. Untuk mendukung 

perluasan pengembangan ke luar lingkungan TTP Center maka telah dilakukan perbanyakan 

dari enam varietas tersebut.  

Bentuk apresiasi masyarakat, nampaknya relatif lambat, seperti halnya apresiasi 

terhadap bungan krisan. Hasil perbanyakan yang telah dilakukan, hanya direspon dengan cara 

mengambil hasil perbanyakan untuk ditanam di lingkungan pekarangan dengan jumlah yang 

terbatas. 

Teknik budidaya stroberi yang diperkenalkan di TTP center yaitu, dengan cara 

menanam dengan bedengan dan dibantu dengan mulsa plastik serta teknik pengairannya. 

Kepada masyarakat yang tertarik dengan tanaman ini biasanya TTP memberi bekal teknis 

budidayanya. 

Hal yang selama ini tidak diketahui masyarakat dalam budidaya stroberi adalah teknik 

produksi dan teknik perbanyakan. Masyarakat setempat baru mengetahui kedua cara in i 

setelah melihat percontohan yang tersedia di screen house. Teknis produksi buah stroberi 

diperkenalkan dengan memangkas/menghilangkan sulur/stolonnya agar berfokus pada 

produksi bunga dan buah. Sebaliknya dalam proses perbanyakan, petani diperkenalkan 

dengan cara memetik bungan atau organ fgeneratif lainnya dan membiarkan tumbuh 

sulur/stolonnya sebagai bahan perbanyakan. 

Hasil perbanyakan bibit dari enam varietas ini sudah cuukup bayak diedarkan, yaitu 

lebih dari 20.000 bibit yang diambil masyrakat yang aprsesiasi terhadap komoditas ini. 

 



2. Permberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Teknis Usahatani 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan teknis kepada petani 

merupakan kegiatan yang terus menerus sejak tahun pertama TTP memilai. Kegiatan ini 

meliputi, pendampingan dan pengawalan teknis usahatani di tingkat onfarm, pelatihan dan 

workshop teknis bagi petani atau stakeholder lain, pertemuan-pertemuan rutin bersama 

masyarakat dan tokoh desa dan tokoh masyarakat,kegiatan magang teknis dan kegiatan 

verifikasi tanaman intorduksi serta pelayanan jasa alsintan berupa perbaikan-perbaikan 

alsintan. 

a. Kegiatan Pengawalan Teknis di Lahan Petani 

 Kegiatan-kegiatan ini meliputi kegiatan monitoring teknis mengenai pelaksanaan 

budidaya aneka sayuran dan jekruk keprok soE serta usahatani ternak sapi.  Dalam 

pelaksanaannya, ditemukan masalah-masalah teknis seperti masalah hama dan penyakit serta 

melihat perubahan lainnya. 

Usahatani Aneka sayuran 

 Dalam tahun 2017, seperti halnya kegiatan teknis sebelumnya dimana jadwal 

penanaman aneka sayuran jatuh antara November sampai Mei. Pada November, aktivitas 

yang umum dilakukan petani sayuran adalah mempersiapkan lahan dan persiapan pesemaian 

untuk tanaman kol, pisai dan wortel. 

 Pada Desember dan seterusnya, petani yang berspesialisasi yang ada di dusun dua 

umunya telah memulai menanam sawi. Umur tanaman ini rata-rata mulai dipanen 24 hari 

sampai satu bulan. Oleh kerena itu, mereka bisa memanen 4 sampai 6 kali dalam satu musim, 

tergantung dari kondisi curah hujan. Pada 2017, petani setempat hanya bisa mendapatkan 

kesempatan maksimum 4 kali karena tahun itu curah hujan sangat terbatas. Suasana musim 

sauran di luar musim, seperti tersaaji pada Gambar ?. 

 Kegiatan pendampingan ini bermaksud meningkatkan penerapan dan alih teknologi 

pertanian hasil litbang kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan pendampingan kepada 

masyarakat selain tersebut di atas juga terhadap :  

 Kegiatan Pengelolaan air menunjang usahatani aneka sayuran di luar musim, Inovasi 

yang diperkenalkan adalah Embung  Tarpal Mini (ETM) berkapasitas  15m3. Saat ini 

telah terbangun lebih dari  100 buah. Selain itu juga telkah dibangun embung mini 

berkapasitas 48 m3 sebanyak 10 buah. Fungsi EMT adalah penyangga kekurangan air 

untuk pertanaman  pada saat terjadinya  gangguan curah hujan. Contoh dari 

implementasi ETM menunjang usahatani sayur terlihat pada Gambar ?  



 Kegiatan pengolahan tanah menggunakan  Cultivator  menunjang perluasan usaha 

budidaya aneka sayuran di luar misim; Sebelumnya pengusaan lahan secara manual di 

tingkat petani antara 1 sampai 3 are; Saat ini dengan dukungan cultivator telah terjadi 

perluasan areal sebesar antara 6 sampai 10 kali, yaitu 6 sampai 30 are/petani. Bahkan 

ada petani tertentu yang perluasannya mencapai 60 are. 

  

Gambar 26. Kondisi Pertumbuhan Tanaman Sawi di Dusun Dua Pada Februari 

2017.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usahatani Jeruk 

 Pendampingan terhadap usahatani jeruk difokuskan pada kesehatan pertanaman dan 

kondisi pertumbuhan. Hasil pengamatan bahwa, sebagian besar pertanaman jeruk cenderung 

menurun intensitas serangan penyakit Diplodia dan Phytoptora. Gejalah serangan kedua 

penyakit ini sangat mudah dikenal dimana pertanaman yang terkena Diplodia, batang atrau 

cabang/rangting mengalami keluarnya lendir.  

Gambar 27. Pengelolaan air berbasis Embung Tarpal Mini (ETM) mendukung usahatani 

sayuran. ETM berfungsi sebagai penyangga kebutuhan air ketika terjadi 

gangguan curah hujan 



 Pengamatan juga ditujukan pada tanaman jeruk yang dibagikan ke masyarakat tahun 

2015 dan ditanam pada awal 2016. Lebih dari 80 % dari pertanaman yang dibagikan tumbuh 

dan berkembang sehat. Bahkan pertumbuhan umumnya telah mencapai minimal 100 cm dan 

bebeas dari serangan kedua penyakit tersebut. Gambaran mengenai pertumbuhan jeruk 

dimaksud, tersaji pada Gambar ?. yang merupakan representatif dari pertumbuhan sebagian 

besar pertanaman yang ada di lapangan. 

 Dengan kondisi pertumbuhan sperti ini maka diprediksi bahwa dua atau tiga tahun 

mendatang desa ini akan kembali dengan situasi desa jeruk. Sebanyak 6000 bibit yang telah 

dibagikan tahun dengan kondisi pertumbuhan seperti ini maka, pendapatan yang berasal dari 

jeruk akan signifikan sebagai salah satu kontributor pendapatan usahatani. Dan jika petani 

terus memelihara tanaman ini secara baik maka harapan setiap rumah tangga memiliki jumlah 

jeruk minimum 25 pohon dapat dicapai, dimana pada tahun sebelum TTP ada, jumlah 

kepemilikannya jeryk sebagian besar petani adalah antara 4 sampai 7 pohon/KK.  

Dalam pengawalan ini, juga dipantau mengenai kondisi pertanaman jeruk keprok soE. 

Nampak bahwa pertumbuhan tanaman jeruk yang ditanam pada tahun pertama dan yang 

dibagikan oleh TTP Mollo cukup baik. Tercatat lebih dari 80 % pertanaman memberikan 

penampilan pertumbuhan yang baik. Rata-rata tinggi tanaman telah mencapai satu meter. 

 Juga yang terlihat bahwa penampilan tanaman jeruk yang disemprot dengan fungisida 

melalui aktivitas TTP Mollo, tergolong relatif sehat. Tanaman cenderung menurun serangan 

diplodia dan phytopthora yang teramati secara kasat mata. Di lapangan juga terlihat petani 

telah melakukan pemangkasan bentuk atau pemangkasan produksi seperti anjuran teknis pada 

saat pelatihan teknis budidaya jeruk. 

Terjadi adopsi mengenai pengendalian penyakit Diplodia dan Phytoptora pada tanaman jeruk 

keprok SoE. Penyakit ini merupakan momok yang sulit dikendalikan petani sehingga 

menyebabkan kualitas pertumbuhan jeruk menutun dan membawa konsekuensi terhadap 

mutu dan produktivitas buah jeruk. Dalam kegiatan ini juga petani diarahkan menguasai 

pemeliharaan tanaman jeruk, terutama bagaimana menguasai teknik pemangkasan produksi 

dan pemangkasan bentuk. Dalam aksi ini, petani juga didukung dengan penanaman 6000 

anakan jeruk, yang saat ini sudah berumur dua tahun, dengan tingkat keberhasilannya 80 %. 

Anakan jeruk ini dibagikan kepada petani bervariasi antara 10 sampai 25 pohon/petani dalam 

rangka mendukung setiap rumah tangga petani memiliki sedikitnya 25 pohon/KK.  

Jumlah ini ditetapkan dalam rangka memenuhi skala ekonomis. Teknik pengendalian 

dua penyakit tersebut di atas yaitu melalui penyemprotan fungisida secara masal 

menggunakan mesin sprayer 

   



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemantauan juga dilakukan terhadap pertanaman jeruk petani yang sudah 

berproduksi. Pada tahun 2017, pendapatan petani dari jeruk cenderung meningkat. Hal ini 

karena diperoleh dari produktivitas cenderung naik yaitu antara 80 sampai 150 kg/pohon atau 

mereka memperoleh pendapatan Rp. 1,5 sampai 2 juta/pohon yang dijual di tempat dengan 

pembelinya adalah pedagang perantara. 

 Diakui petani bahwa, bahwa walaupun curah hujan mengalami gangguan namun 

mereka masih memeperoleh hasil. Diduga oleh mereka bahwa, produksi yang diperoleh ini 

ada hubungannya dengan kesehatan tanaman, dimana serangan diplodia sudah cenderung 

menurun.  

Tercatat bahwa serangan penyakit diplodia dan phytoptora telah menurun. Sebelum 

ada tindakan pengendalian dan pemangkasan, tingkat serangan penyakit diplodia mencapai 

lebih dari 80 %. Dan saat ini, tingkat intensitasnya telah menuurn di bawah 40 %. Petani telah 

diberikan kiat0kiat teknis pengendalian, diharapkan mereka akan mandiri dalam 

pengendalian penyakit ini. Kedua penyakit ini telah menjadi momok bagi usahatani setempat 

sehingga tlah menurunkan produksi jeruk dan pendapatan petani. 

 

 

Usahatani Ternak sapi 

Gambar 28. Kondisi pertanaman Jeruk di salah satu petani di 

Kelompok Tunas Baru yang dirawat baik. Saat ini 

tanaman telah berumur 1,5 tahun , tinggi tanaman lebih 

dari 1 meter (foto, Juli 2017, ditanam awal 2016). 



 Perkembangan ternak pada delapan kelompok tani seperti tersaji pada Tabel 12. 

Tabel 12. Perkembangan Ternak Sapi Menurut Kelompok, 2017 

Nama  anggota 

kelompok 

2015 

(ekor) 

Mati, 

2015 

(ekor) 

2017 

(ekor) 

 

Mati, 

2017 

(ekor) 

Desember 

2017 

(ekor) 

Keterangan 

1. Imanuel 7 1 6 0 10 - 

2. Anugrah Mollo 8 1 7 9 10 - 

3. Bumi 8 0 8 9 13 - 

4. Silo Meo 7 2 5 9 6 Kel. bermasalah 

5. Akar mas 8 0 15 0 16 - 

6. Tunas baru 8 1 16 3 14 - 

7. Meo eno 7 1 6 1 8 3 mati (1 

diganti) 

8. Adikara follo 7 0 6 0 7 - 

Jumlah 84 - 

  

Berdasarkan data diatas  dari 8 kelompok tani yang menerima bantuan ternak, dimana 

dengan melihat perkembangan ternak ada dua kelompok tani ternak yang relatif lebih baik 

dalam manajemen pemeliharaannya sampai tahun 2017  yaitu kelompok tani Akar Mas 

terdapat  (16 ekor)  dan Tunas Baru  ( 16  ekor) 

Jumlah yang mati tahun 2017, adalah 3 ekor dan baru diganti 1 ekor sisa (14 ekor). Pada 

kelompok Adikara Follo dan Meo Eno,  2 anggota yang bisa memperoleh  kembali dari hasil 

penjualan untuk membeli  tambah satu ekor dari keuntungan, sehingga telah menjadi menjadi 

2 ekor. Anggota lainnya hanya membeli ganti ternaknya dari penjualan sedangkan selisih 

harga merupakan keuntungan adalah hasil milik sipemelihara, mereka tidak membelikan 

ternak tapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. 

Selain pendapatan langsung yang diperoleh dari ternak, petani juga memperolegh dari 

Pemanfaatan Biourin untuk  diaplikasi pada usahatani  Sayur. Sebagai contohnya adalah 

kelompok Akar Mas, yang telah memanfaatkannya sebagai salah satu input. Petani-petani 

yang menafataakannya serta pendapatan dari usahatani sayur menggunakan biourin 

dibanding sebelumnya, tersaj pada Tabel 13. 

  



 

Tabel 13. Pendapatan Petani dari Usahatani Sayuran dengan Menggunakan Biourin 

dibanding sebelumnya. 
Nama  Luas 

(are) 

Jenis 

sayuran 

Pendapatan Sebelum 

menggunakan 

biourin(Rp/thn) 

Pendapatan menggunakan 

biourin (Rp/thn) 

Mathias bauk 10  Kol 8.000.000-10.000.000 16.000.000 - 20.000.000 

Yulius kabnani 65  Kol+pitcai 15.000.000-20.000.000 40.000.000 - 45.000.000 

Lambertus kabnani 5 Kol 3000.000 - 4.000.000 5.000.000 - 6.000.000 

Filipus kabnani 5 Kol 3000.000 - 4.000.000 5.000.000 - 6.000.000 

Esli Tuanini 5 Kol 3000.000 - 4.000.000 5.000.000 - 6.000.000 

Markus Missa 5 Kol 3000.000 - 4.000.000 5.000.000 - 6.000.000 

Daniel Kabnani 5 Kol 3000.000 - 4.000.000 5.000.000 - 6.000.000 

KT Akar adalak kelompok tani yang cukup intens dalam implementasi teknologi 

pemanfaatan biourine dibanding kelompok lainnya, termasuk juga dlam pemanfaatan untuk 

biogas. Demikian pula, mereka juga telah menafaatkan pupuk organik limbah biogas yang 

pendapatan pertahun sebelumnya mencapai  Rp. 10.000.000-12.000.000/tahun meningkat 

menjadi Rp. 40.000.000-45.000.000/tahun.  

Ini memberikan bukti nyata bahwa teknologi menggunaan limbah ternak kompos atau 

serully  (limbah padat biogas ) maupun biourin yang diterapkan oleh kelompok tani ternak di 

TTP Mollo selain memelihara/penggemukan ternak dengan menggunakan kandang kelompok 

hasil sampingnya memberikan nilai ekonomi yang tinggi.  

 Selain dimanfaatkan oleh anggota kelompok sendiri biourin sebagai pupuk cair dan 

biopestisida oleh anggota menjual per lima liter dengan harga Rp. 10.000 tanpa ciregen kalau 

dengan menyiapkan ciregen adalah Rp. 15.000,- dan sudah mendapatkan pemasukan lebih 

dari Rp. 2.000.000 masuk kas kelompok, Kalu pada kelompok lain  seperti kelompok tani 

tunas baru dengann menanam tanaman sayur manis/sawi mengaku dengan menggunakan 

pupuk cair biourin tanaman lebih subur dan mendapatkan pemasukan lebih tinggi. 

b. Pelatihan, Workshop dan Pemagangan 

 Selama 2017, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan pelatihan dan workshop yang 

ditujukan kepada petani TTP Mollo dan petani sekitar desa Netpala. Jenis pelatihan dan 

workshop adalah sebagai benriut : 

1. Pelatihan dan workshop  Pengelolaan air menunjang usahatani aneka sayuran di luar 

musim bagi petani TTP dan petani desa di sekitarnya 



2. Pelatihan dan workshop budidaya sayuran di luar musim bagi petani TTP Mollo dan 

petani desa di sekitarnya 

3. Pelatihan analisis usahatani menunjang bisnis  

4. Pelatihan pengendalian penyakit Diplodia dan Phytoptora serta teknik pemangkasan 

produksi dan pemangkasan bentuk 

5. Pelatihan dan workshop pengolahan pangan berbasis komoditas pertanian 

6. Workshop pemeliharaan ternak sapi berbasis kandang komunal, serta pemanfaatan by-

product (bi-urine, bio-gas dan pupuk kandang) 

7. Jadwal Pelatihan teknis mengenai by-product peternakan 

8. Pelatihan dan workshop budidaya bunga krisan dan perbanyakan bibit 

9. Pelatihan dan workshop budidaya stroberi dan perbanyakan bibit 

10. Pelatihan dan workshop pemeliharaan Alsintan 

11. Pertemuan teknis dengan PPL se TTS mengenai Pengalaman Pengelolaan Air di TTP 

Mollo 

Pelatihan dan workshop sebagian besar dikikut oleh petani desa Netpala. Juga 

diundang sebagai peserta adalah petani dari desa tetangga.  Dalam pelatihan ini juga telah 

melibat para PPL desa Netpala dan Kecamatan Mollo Utara. Target dalam pelatihan ini 

adalah memeperkenalkan teknik-tekni pengelolaan budidaya dan olahan pangan yang bisa 

diimplemetasi di desa. Sedangka workshop lebih ditekankan pada komitmen kerja yang 

dikerjakan dengan target-target sesuai kesepakatan. 

Contoh aktifitas yang berhubungan dengan workshop peternakan, dimana tujuan 

diadakan workshop teknis tingkat petani adalah untuk mengetahui perkembangan elaksanaan, 

kendala maupun hambatan ataupun permasalahannya serta bagaimana solusinya khususnya di 

bidang peternakan. Materi dan nara sumber untuk workshop ini seperti yang tersaji pada 

Tabel 14. 

Tabel 14. Materi dan waktu Workshop Peternakan di Desa Netpala, 2017 

No Materi Nara Sumber 

1 Pengolahan  biourin   pelabelan, dan pengepakan Ati Rubianti, M.Si 

 

2 Proses pupuk kompos dan pengepakannya 

 

Paskalis Th. 

Fernandez, M.Si 

Peserta workskop adalah utusan dari masing-masing kelompok peternakan TTP Mollo 

masing-masing 5 orang, perangkat desa, kepala desa dan ketua gapoktan. dengah 

menhasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya adalah (i). hasil/produk ternak sapi  perupa 



biourin dikemas dengan baik dengan perlunya diadakan tempat/wadah untuk penampungan 

biourin seperti ciregen label, dan bahan pengurai  dalam proses pembuatan biourin( Rumino 

baccilus dan Azotobacter) untuk menghasilkan biourine  dan pupuk kompos. 

Demikian pula dengan hasil pelatihan peternakan. Dalam pelatihan ini  yaitu 

melakukan pelatihan teknis produk ternak sapi bagi petani TTP Mollo dan petani 

disekitarnya. Peserta yang hadir dalam acara pelatihan tersebut sebanyak 50 orang yaitu 

peserta yang belum mendapatkan pelatihan dari kegiatan sebelumnya, dalam acara pelatihan 

adalah penyampaian materi tentang proses pengolahan limbah ternak yaitu kotoran/feses dan 

air kencing/urin  untuk di proses menjadi energi alternatif, biogas, biourin sebagai pupuk 

organik cair maupun boipertisida dan kompos.  

Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi kemudian peserta di bawah ke 

lokasi kelompok yang mendapatkan ternak, instalasi biogas dan biourin untuk mempraktekan 

proses pengolahan kotoran ternak menjadi energi alternatif, biogas, biourin dan kompos 

sampai pengepakan dan pelabelan produk tersebut. 

c. Pemagangan  

Pemaganangan juga telah dilaksanakan selam 2017. Peserta pemagangan adalah 

mahasiswa yang berasal dari universitas Nusa Cendana dan Politeknik. Tujuan pemagangan 

adalah menfasilitas masyarakat luas termasuk di dalamnya adalah para mahasiswa mengenai 

teknologi-teknologi. 

Pemagangan 2017 disekenggerakan dua kali yaitu mahasiswa yang berasal dari 

Politeknik Pertanian Kupang sebanyak 15 orang selama dua tiga minggu dan mahasiswa 

tingkat akhir dari Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana sebanyak 17 orang selama 

dua bulan. 

  



Materi kegiatan TTP Mollo terjadwal menurut materi yang disuapkan. Materi dan 

tatacara penyelengeraannya, seperti yang tesaji pada Tabel 15. 

Tabel 15. Topik, Output, Mahasiswa dan waktu untuk Peseta Magang 

Topik/isu teknis Output Mahasiswa Waktu 

aktivitas 

Penanggun-

jawab bidang 

Budidaya Aneka 

Sayuran 

Teknik seleksi benih, 

Teknis Pembibitan dan 

teknik budidaya aneka 

tanaman sayuran 

1. Yordi Koa 

(MAB) 

2. Yohanis Bulu 

(PKP) 

3. Oriance Sae 

Minggu I Ir. Charles Bora, 

M.Si 

Pengeloaan dan 

Produksi  Kompos 

Teknis produksi dan 

pengepakan kompos 

1. Umbu Kini 

(PKP) 

2. Febi Nomleni 

(PKP) 

3. Yuliana Manu 

Minggu I Dr. Tony Basuki 

Budidaya bunga 

potong Krisan 

Dan Strobery 

Skill dalam proses 

budidaya tanaman hias 

bunga potong Krisan 

dan Skill teknik 

produksi bibit Stroberi 

dan Produksi buah 

stroberi 

1. Febi D. Foes 

(PKP) 

2. Marsel Asbanu 

(MAB) 

3. Elisabet Mogi 

(MAB) 

4. Pm 

 

Minggu II Dr. Evert Y. 

Hosang 

Pengelolaan dan 

produksi bio-urine 

dan pupuk kandang 

dari by-product 

peternakan Sapi 

Teknis produksi dan 

pengepakan Bio-urine 

dan pupuk kandang 

1. Soleman Asbanu 

(PKP) 

2. Erni Ndai Ngana 

(MAB) 

3. Markus Kase 

 

Minggu II Ir. Ati Rubiaty, 

M.Si. 

Pengelolaan dan 

Pengendalian 

Penyakit Diplodia 

dan Phytopthora 

Pada Tanaman 

Jeruk Var. Keprok 

SoE dan 

Pengenalan 

Mekanisasi 

Teknis pengendalaian 

penyakit Diplodai dan 

Phythoptora pada 

tanaman jeruk keprok 

SoE 

1. Amos penuam 

(PKP) 

2. Yohanis Bili 

(PKP) 

3. Pasrin E. M. 

Sabuna 

 

Minggu 

III 

Dr. Ben de 

Rosari 

Gabriel Wae, 

S.TP. 

Pengolahan hasil 

berbasis jagung 

atau kacang-

kacangan bersama 

kelompok tani  

Skill dalam teknik 

pengolahan hasil 

berbasi  jagung atau 

kacang 

Semua  mahasiswa + 

KT 

Minggu 

dan IV 

Ir. Adriana Bire, 

M.Sc. 



 

Jadwal 

Minggu Pertama (11 Juli – 17 Juli 2017) 

Hari pertama : orientasi lingkungan dan orientasi materi dari pembimbing lapangan dan 

penanggungjawab bidang 

Hari kedua sampai hari ke lima : kegiatan teknis lapangan 

Hari ke enam : ½ hari lapangan dan ½ hari membuat laporan mingguan 

Hari ke tujuh (minggu) : Gereja/libur 

Minggu kedua (18 Juli – 24 Juli) 

Hari pertama sampai hari ke lima : kegiatan teknis lapangan 

Hari ke enam : ½ hari lapangan dan ½ hari membuat laporan mingguan 

Hari ke tujuh (minggu) : Gereja/libur 

Minggu ketiga (25 Juli – 30 Juli 2017) 

Hari pertama sampai hari ke lima : kegiatan teknis lapangan 

Hari ke enam : ½ hari lapangan dan ½ hari membuat laporan mingguan 

Hari ke tujuh (minggu) : Gereja/libur 

Minggu keempat (31 Agustus – 10 Agustus) 

Hari pertama sampai hari ke tiga : kegiatan teknis lapangan 

Hari ke lima dan keenam : Persiapan berakhir kegiatan 

 

Tata-tertib Peserta Magang : 

A. Ketentuan Umum 

1. Semua peserta wajib mentaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh BPTP dan 

pembimbing lapangan; 

2. Semua peserta wajib mentaati  norma-norma yang telah berlaku umum baik sebagai 

mahasiswa dan warga yang tinggal di tempat magang; 

3. Setiap peserta wajib bertanggung jawab atas ketertiban umum dan dilarang keras 

melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba, minuman keras, Pelecehan 

sexual dan tindakan kriminal lainnya; 

4. Semua peserta wajib mentaati sistem berjenjang dalam proses pemagangan, baik 

dalam pergaulan sehari-hari antar peserta maupun dalam proses belajar/mengajar dan 

pemagangan; 

5. Semua perilaku dalam pergaulan sehari-hari didasarkan atas SALING-HORMAT 

MENGHORMATI baik dalam hubungan kepesertaan, hubungan gender, hubungan 



formal dan hubungan kemasyarakatan. Oleh karena itu, setiap peserta harus memiliki 

rasa empati dan saling tolong-menolong antar peserta; 

6. Tindakan kriminal setiap peserta magang merupakan tanggungjawab pribadi dengan 

sistem hukum yang ada; 

B. Kewajiban Teknis 

1. Setiap peserta dan dibawah komando ketua kelas wajib memelihara kebersihan dan 

kerapihan lingkungan tempat tinggal; 

2. Sebelum melakukan aktivitas di lapangan, maka kondisi kamar dan ruangan tempat 

tinggal dalam kondisi bersih dan rapi; 

3. Setiap peserta wajib menyiapkan peralatan kerja sebelum memulai aktifitas 

4. Setiap peserta memulai aktivitas pemagangan dimulai pukl 8.30 pagi dan berkahir 

pukul 16.00; yang istirahat pada pukul 12.00 sampai 13.00 

5. Setiap peserta wajib membuat laporan harian dan mingguan yang informasinya terdiri 

dari; Jenis kerja dan Hasil kerja; Laporan harian di tandatangani oleh Penanggungung 

harian (Pak Jufen atau Pak Semuel). Sedangkan Laporan mingguan yang isinya sama 

dengan laporan harian ditandatangani oleh Pembimbing Bidang; 

6. Hasil kerja yang dilakukan selama pemagangan akan dinilai oleh pembimbing dan 

diserahkan kepada pihak Fakultas Pertanian; 

7. Peserta tidak diijinkan keluar lingkungan magang, tanpa seijin pembimbing; 

8. Peserta yang bukan mahasiswa tetap mengikuti semua prinsip tata-tertip yang berlaku 

pada mahasiswa; 

9. Setiap bidang kegiatan dipilih oleh peserta yang lain untuk menjadi ketua bidang; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Dampak dan Manfaat langsung  TTP Mollo kepada Masyarakat Selama Tiga 

Tahun 

Tidak mudah untuk mengukur perubahan atau dampak terhadap kondisi di 

masyarakat mengenai akibat dari kehadiran TTP Mollo. Respon masyarakat, baik petani 

koperator maupun dipastikan sangat beragam menurut perspektif mereka. Demikian pula, ada 

juga hal-hal yang telah mengalami peubahan baik yang bisa terukur maupun perubahan 

secara kualitatif. Beberapa perubahan yang dapat dirasakan dan dilihat masyarakat, 

khususnya di desa Netpala selama tiga tahun pada beberapa aspek diantaranya adalah aspek 

Usahatani Aneka Sayuran, Aspek Usahatani JKS, Apek Usahatani, apek dalam alahan 

pangan, aspek usahatani ternak sapi dan lain-lain. Berikut ini perubahan dari masing-masing 

aspek tersebut. 

1. Usahatani aneka sayuran di Luar musim (off-seasson) 

Perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan pada aspek usahatani aneka sayuran, 

meliputi beberapa item, yaitu item luas garapan, jenis komoditas, pendapatan, amangemen 

dan pengolahan air. Gambaran mengenai perubahan item dengan membadingkan sebelum 

dan sesudah program TTP Mollo, tersaji pada Tabel 16. 

Tabel 16. Beberapa Item Perubahan Sebelum dan Sesudah Dalam Usahatani Aneka Sayuran 

di Desa Netpala  

Item Sebelum Sesudah Keterangan 

Luas garapan (skala 

usaha) 

 2 are/KK petani 10 -25 are /KK petani Effek dari 

penggunaan 

cultivator yang 

sebelumnya secara 

manual 

Jenis 

komoditas/KK/musim 

1 – 4 jenis/KK Cenderung menurun 2 – 3 

jenis/kk 

- 

Pendapatan  

Rp/musim 

Rp. 1 sd 2 juta/musim 10  Sd 25 jt/musim Masih terus 

dianalisis 

Managemen Tidak disimpan Disimpan dalam akun 

tabungan 

hasil MOU antara 

petani TTP Mollo 

dan Bank NTT 

yang difasilitas 

TTP Mollo 

Pengelolaan air Tadah hujan/matair Tadah hujan + embung 

tarpal mini (ETM) 

RTM terdapat 

>100 buah 



2. Usahatani Jeruk Keprok SoE/JKS 

Empat item perubahan pada usahatani jeruk meliputi Jumlah pohon/KK, tingkat 

serangan penyakit Diplodia, tingkat serangan penyakit Phytopthora, dan pendapatan yang 

berasal dari usahatani jeruk. Semua perubahan ini tersaji pada Tabel 17.  

Tabel 17. Beberapa Item Perubahan Sebelum dan Sesudah yang Berhubungan Dengan 

Usahatani Jeruk Keprok SoE di Desa Netpala  

Item Sebelum Sesudah Keterangan 

Jumlah pohon/KK 7 sd 12  

pohon/KK 

30 sd 40 /KK Penambahan karena tahun 

pertamanan melalui 

pembagian bibit 6000 

pohon tahun pertama 

Serangan penyakit 

Diplodia  

80 % 30 % Kontribusi dari 

pengendalian terhadap 

bibit yang dibagikan. Dan 

pada tahun terakhir, 

tanaman belum 

berproduksi dan kondisi 

saat ini tinggi tanaman >1 

meter; Diprediksi tahun 

2018 dan 2019 mulai 

berproduksi 

Serangan penyakit 

Phytoptora 

80 % 10  % Idem 

Dan efek dari pegendalian 

masal yang pernah 

dilakukan beberapa kali 

yang difasilitasi oleh TTP 

Mollo 

Pendapatan Rp. 1 sd 3 juta 2,5 sd 5 juta/KK Kenaikan pendapatan 

belum signifikan karena 

belum berproduksi 

 

 

3. Usahatani Ternak 

Item-item perubahan yang dapat dirasakan masyarakat setempat tersaji pada Tabel 

18. Item-item tersebut adalah metoda pemeliharaan, pemanfaatan by-product (limbah), 

kepemilikan dan pendapatan.  



Tabel 18. Beberapa Item Perubahan Sebelum dan Sesudah yang Berhubungan Dengan 

Usahatani Ternak sapi  di Desa Netpala  

Item Sebelum Sesudah Keterangan 

Metoda pemeliharaan Individual Komunal  Terdapat 8 kelompok 

kandang komunal (8 

ekor/kelompok, total 60 

ekor) 

Sudah berkembang menjadi 

> 100 ekor 

Pemanfaatan limbah 

(by-product) 

Tidak ada Biogas 

Biourine 

Pupuk kandang 

Biourine telah dijual Rp. 

5000/L dan dipesan dari 

luar; terjual > 400 L oleh 

petani (KT Akar mas) 

Biourin dan pupuk telah 

digunakan sebagai pupuk 

utntk mendukung usahatani 

aneka sayur 

Biogas : aktif digunakan 

Kepemilikan Perorangan perorangan - 

Pendapatan    Masih proses analisis 

 

  

Gambar 31. Sistem pemeliharaan ternak sapi secara komunal yang dilakukan oleh delapan KT 

di desa Netpala. Manfaat sistem komunal diantaranya adalah teroptimalkannya by-

product (limbah) seperti biogas, biourine dan pupuk kandang. 



4.  Pangan Olahan 

Tujuan dari memperkenalkan teknologi olahan pangan berbasis hasil pertanian 

seperti jagung atau kacang-kacangan adalah untuk masyarakat mampu membaca peluang 

bisnis nilai tambah dari produk-produk pertanian. Sebelumnya telah dilakukan pelatihan dan 

workshop beberpa produk olahan terhadap beberapa wanita tani terpilih. Berkut ini 

perkembangan terakhir mengenai perubahan yang berkaitan dengan oalahn produk, seperti 

yang tersaji pada Tabel 19 

Tabel 19. Beberapa Item Perubahan Sebelum dan Sesudah yang Berhubungan Dengan Usaha 

Pangan Olahan   di Desa Netpala  

Item Sebelum Sesudah Keterangan 

Pengolaan Jagung Tidak pernah 

mengetahui cara 

pembuatan produk 

jagung untuk 

menambah nilai 

tambah 

Telah 

mengetahui 

 efek dari latihan dan  workshop 

kepada wanita tani 

 Produk-produk berbasis jagung 

: 

1. Emping 

2. Marning 

3. Beras jagung 

Pengolahan 

kacang 

Tidak pernah 

mengetahui cara 

pembuatan produk 

kacang tanah 

untuk menambah 

nilai tambah 

Telah 

mengetahui 

efek dari latihan dan  workshop 

kepada wanita tani 

Produk-produk berbasis jagung : 

1. Kacang telur 

Pendapatan asal 

produk yang 

dilatih 

Tidak ada Belum 

berkembang 

(baru dibuat 

dalam jumlah 

yang kecil) 

Perkembangannya termasuk 

lambat karena disebabkan oleh 

banyak faktor, sekalipun telah 

didorong sifat  enterprenous (salah 

satu faktor adalah adalah tidak 

memiliki kebiasaan bisnis) 

Jumlah wanita 

tananih yang 

dilatih selama 

2015-2017 

Tidak ada 

pelatihan yang 

sama sebelum TTP 

60 orang Pelatihan dan workshop lebih 3 

kali 

 

 

  



  

Gambar 32. Untuk mendorong wanita tani setempat, dilakukan pelatihan dan workshop bisnis 

pangan olahan selama tiga tahun. Faktor budaya dan orientasi juga turut menentukan 

harapan bahwa petani TTP juga bisa berbisnis yang kompetitif. Nampaaknya masih 

membutuhkan waktu agar orientasi cara pandang bisnis bisa berubah positif 



5. Tanaman Introduksi/verifikasi (Krisan dan Stroberi) 

 Tanaman bunga krisan dan stroberi adalah dua tanaman yang diintroduksi pada 

kegiatan teknis TTP Mollo selama tiga tahun. Tujuan dari introduksi ini adalah 

memperkenalkan komoditas ini dan teknis budidaya dan teknik perbanyakan tanaman. Selain 

itu juga diintroduksi lebih dari 20 varietas krisan dan 6 varietas stroberi. Diharapkan, jika 

petani tertarik terhadap bisnis ini maka dipastikan bahwa wilayah sekitar TTP Mollo suatu 

saat akan menjadi sentra produksi dari kedua komoditas ini. 

Kedua komoditas ini, membutuhkan persyaratan lingkungan yang sesuai dengan 

lingkungan di TTP Mollo. Selama tiga tahun diperkenalkan, banyak bentuk aprsesiasi yang 

direspo oleh petani ataiu masyarakat yang sudah mengetahui. Hal ini karena, hasil yang 

diperoleh cukup menghasilkan penampilan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang 

sangat memadai baik dari jumlah maupun mutunya. 

Berikut ini ditampilkan respon petani mengenai introduksi kedua komoditas ini, seperti 

yang tersaji pada Tabel 20.  

Tabel 20 Beberapa Item Perubahan Sebelum dan Sesudah yang Berhubungan Dengan 

Introduksi/verifikasi Tanaman Bunga Krisan dan Strober  di Desa Netpala  

Item Sebelum Sesudah Keterangan 

Krisan Tidak ada 25 varietas, asal 

Balithias Cianjur 

Tujuan introduksi 

komoditas ini untuk 

memperkenalkan dan 

mendorong 

masyarakat bisa 

berbisnis bunga 

potong 

Stroberi Ada dan terbatas (tidak 

jelas genetisnya) 

6 varietas asal 

Balitjestro 

Tujuan introduksi 

komoditas ini untuk 

memperkenalkan dan 

mendorong 

masyarakat bisa 

berbisnis stroberi 

Teknologi yang 

diperkenalkan  

Tidak ada Krisan : 

• Teknik budidaya 

• Teknologi produksi 

• Teknologi 

perbanyakan 

Stroberi : 

• Teknik budidaya 

• Teknologi produksi 

• Teknologi 

perbanyakan 

Telah dilakukan 

pelatihan teknis 

kepada petani 

 



 

 

 

 

 

 

  

(a) 

Var. MARIMAR 

Gambar 31. Produk Bunga Krisan yang Tumbuh dan Berproduksi di Lingkungan Agroekologi 

Dataran Tinggi Mollo, TTS. Hasil Produksi TTP Mollo 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kesiapan Penyerapan ke Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan 

Untuk memepersiapkan penyerahan kegiatan dan aset TTP Mollo yang telah terbangun 

smaka telah dipersiapkan kegiatan koordinasi dengan stakeholder dianataranya adalah, 

Pendekatan  dan pembahasan teknis dengan Bupati TTS dan Kepala SKPD, Pertemuan 

dengan Kepala Desa, Camat dan Tokoh Masyarakat serta komunikasi dengan para petani dan 

kelompok tani. 

Tabel 21. Rencana Kesiapan Penyerahan TTP ke Pemenrintah Kabupaten TTS 

No Isu Keterangan 

1 Lembaga yang akan bertanggung-jawab 

di tingkat Kabupaten TTS 

Balitbangda TTS/Dinas Pertanian TTS (hasil 

komunikasi dengan Bupati TTS saat tim 

Monev Pusat bertemu dengan Bupati TTS di 

ruang Buopati) 

2 Berita Acara Serah Terima Barang 

(BAST) 

Sudah ada SK Menteri 

3 Pengelola TTP Secara internal sudah siapkan;  

2 Sarjana putra desa Netpala 

(b) 

Gambar 33. Ekspresi bunga krisan dari berbagai varietas yang diperkenalkan dan 

ditanam di screenhouse di TTP center, selama tahun 2016 dan 2017 



4 Kelembagaan yang sudah terliabat 1 Gapoktan, 17 KT 

5 Koperasi (KSU) dengan nama “TTP-

Mollo” 

Telah berbadan hukum dan sudah ada badan 

pengurus 

6 Bank Bank NTT, telah diersiapkan ruangan di   

kantor TTP untuk pelayanan bank, seminggu 

sekali 

7 Universita Nusa Cendana Telah ditandatangan MOU antara Kabadan 

dan Rektor Undana; Kegiatan yang sudah 

dilaksanakan adalah Undana telah 

mengrimkan mhs 15 orang utk melaksanakan 

magang di TTP selama 1 bulan 

D. Penilaia Internal  

Kegiatan TTP Mollo juga dikendalikan secara internal setiap tahunnya. 

Pengendalian dilakukan atas kemajuan tahunan amupun selama tiga tahun. Pengendalian 

dalam bentuk monitoring dilakukan tehadap Ketercapaian aspek tujuan, Ketercapaian 

Prinsip-prinsip Pengembangan, Ketercapaian  Fungsi, Layanan, Fasilitas, dan Output, 

Ketercapaian Indikator Keberhasilan dan Keberlanjutan, Kesiapan Penyerahan kepada Pemda 

dan Permasalahan yang dihadapi. Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan aspek tersebut. 

1.  Ketercapaian aspek Tujuan Pembangunan TTP Mollo 

“Meningkatkan penerapan dan alih teknologi pertanian hasil litbang kepada masyarakat” : 

Telah terjadi peningkatan adospsi inovasi : 

 Pengelolaan air menunjang usahatani aneka sayuran di luar musim, Inovasi yang 

diperkenalkan adalah EMBUNG  TARPAL MINI (ETM) berkapasitas  15m3. Saat ini 

telah terbuat 100 buah, embung mini berkapasitas 48 m3 sebanyak 10 buah. Fungsi 

EMT adalah penyangga kekurangan air untuk pertanaman  pada saat terjadinya  

gangguan curah hujan. 

 Pengolahan lahan dengan cultivator  menunjang perluasan usaha budidaya aneka 

sayuran di luar misim; Sebelumnya pengusaan lahan secara manual di tingkat petani 

antara 1 sampai 3 are; Saat ini dengan dukungan cultivator telah terjadi perluasan areal 

sebesar antara 6 sampai 10 kali, yaitu 6 sampai 30 are/petani. Bahkan ada petani 

tertentu yang perluasannya mencapai 60 are. 

 Pengelolaan usaha ternak sapi berbasis kandang komunal, sebanyak delapan kelompok 

yang sebelumnya 60 ekor menjadi 86 ekor; Selain itu, terjadi pemanfaatan pupuk 



kandang, bio urine yang digunakan petani untuk mendukung usahatani sayuran; 

Disamping itu juga, pemanfaatan biogas yang merupakan kegiatan yang tak terpisahkan 

dengan kegiatan pengelolaan peternakan sapi yang berbasis kandang komunal. 

 Terjadi adopsi mengenai pengendalian penyakit Diplodia dan Phytoptora pada tanaman 

jeruk keprok SoE. Penyakit ini merupakan momok yang sulit dikendalikan petani 

sehingga menyebabkan kualitas pertumbuhan jeruk menutun dan membawa 

konsekuensi terhadap mutu dan produktivitas buah jeruk. Dalam kegiatan ini juga 

petani diarahkan menguasai pemeliharaan tanaman jeruk, terutama bagaimana 

menguasai teknik pemangkasan produksi dan pemangkasan bentuk. Dalam aksi ini, 

petani juga didukung dengan penanaman 6000 anakan jeruk, yang saat ini sudah 

berumur dua tahun, dengan tingkat keberhasilannya 80 %. Anakan jeruk ini dibagikan 

kepada petani bervariasi antara 10 sampai 25 pohon/petani dalam rangka mendukung 

setiap rumah tangga petani memiliki sedikitnya 25 pohon/KK. Jumlah ini ditetapkan 

dalam rangka memenuhi skala ekonomis. Teknik pengendalian dua penyakit tersebut di 

atas yaitu melalui penyemprotan fungisida secara masal menggunakan mesin sprayer 

  Mendorong wanita atani dalam mengusai pengolahan pangan berbasis jagung dan 

kacang-kacangan. Selain itu juga wanita tani didorong dalam menguasai cara membuat 

bahan pangan seperti mie, kue dan penangan lain. 

 Mengintroduksi dua jenis tanaman potensial dataran tinggi yaitu, bunga krisan dan 

stroberi. Untuk tanaman krisan diperkenalkan sedikitnya 20 verietas dan untuk stroberi 

6 varietas yang proses introduksinya dimulai dari penegenalan pada lingkungan TTP 

center khusunya ditanam dalam screenhouse. Dalam proses introduksi kedua komoditas 

ini, ditekankan dalam penguasaan teknis produksi (budidaya) dan teknik perbanyakan. 

Oleh karena itu, empat screenhouse disiapakan untuk kedua komoditas ini, dimana dua 

bangunan untuk stroberi dan dua bangunan untuk tanaman bunga krisan. Kedua 

komoditas ini diawali melalui dukungan teknis dari Balithi untuk krisan dan Balitjestro 

untuk stroberi. Dalam perkembangannya, kedua komoditas ini diapresiasi tinggi oleh 

petani, namun alam adopsinya sedikit melambat, yaitu hanya menanam dalam jumlah 

yang masih terbatas. Alasan utama petani adalah, dilakukan secara bertahap. 

“Membangun model percontohan pertanian terpadu (tanaman-ternak-ikan) berkelanjutan 

dlm siklus hulu-hilir berbasis sumber daya lokal”. 

 Pengelolaan air yang langsung diterapkan di tingkat on-farm 

 Pengelolaan usahatani aneka sayuran menggunakan cultivator 



 Budidaya anekasayuran di luar musim di tingkat on-farm. Komoditas utamanya 

adalah Kubis, sawi, pitsai, wortel, tomat, dll. 

 Pengelolaan ternak sapi berbasis kandang komunal yang dilengkapi dengan 

pengolaan by-product (biogas, pupuk dan biourine) 

 Pengendalian penyakit Diplodia dan Phytoptora pada tanaman jeruk Keprok SoE, 

serta teknik pemangkasan produksi dan bentuk 

 Pengolahan  pangan berbasis serta penganan lainnya berbasis jagung dan kacang 

serta ubi-ubian.  

 Teknik produksi dan perbanyakan bibit tanaman krisan 

 Teknis produksi dan perbanyakan bibit tanaman stroberi 

“Meningkatkan kualitas SDM yang terampil dan mandiri dibidang agroteknologi dan 

agribisnis” 

Aspek teknis :  

 Pelatihan dan workshop  Pengelolaan air menunjang usahatani aneka sayuran di luar 

musim bagi petani TTP dan petani desa di sekitarnya 

 Pelatihan dan workshop budidaya sayuran di luar musim bagi petani TTP Mollo dan 

petani desa di sekitarnya 

 Pelatihan analisis usahatani menunjang bisnis  

 Pelatihan pengendalian penyakit Diplodia dan Phytoptora serta teknik pemangkasan 

produksi dan pemangkasan bentuk 

 Pelatihan dan workshop pengolahan pangan berbasis komoditas pertanian 

 Pelatihan dan workshop pemeliharaan ternak sapi berbasis kandang komunal, serta 

pemanfaatan by-product (bi-urine, bio-gas dan pupuk kandang) 

 Pelatihan dan workshop budidaya bunga krisan dan perbanyakan bibit 

 Pelatihan dan workshop budidaya stroberi dan perbanyakan bibit 

 Pelatihan dan workshop pemeliharaan Alsintan 

 Pemagangan lebih dari 70 orang mahasiswa (univ. Nusa Cendana dan Poli Teknik 

Pertanian Kupang) mengenai teknik budidaya aneka sayuran, budidaya stroberi, 

budidaya bunga krisan dan teknik pengendalian Diplodia dan Phytoptora dan teknik 

pembuatan kompos 

Aspek Kelembagaan : 

 Terbentuknya Koperasi yang dinamai Koperasi TTP-Mollo dan sudah berbadan 

hukum 



 Mendorong kerjasama melalui MOU antara Gapoktan dan Bank NTT. Sampai saat 

ini petani TTP Mollo sudah membuka rekening tabungan hampir 100 rekening, yang 

uangnya disimpan dari hasil pertanian.  

 Mendorong kerjasama melalui MOU antara APINDO dan Gapoktan berkaitan 

dengan hasil pemasaran. Namun sampai saat ini, kerjasama operasional yang formal 

belum nampak karena petani merasa tidak ada masalah dalam proses pemasaran 

produk-produk pertanian khususnya produksi sayuran. Produksi sayuran umumnya 

dijual langsung atau melalui pedagang perantara berlangganan yang sudah ada di 

desa. 

 Terbentuknya kerjasama melalui MOU antara Rektor Undana dan Kepala Badan 

Litbang mendukung aktifitas TTP. Salah satu bentuk kerjasama yang nampak adalah 

terkirimnya mahasiswa tingkat akhir mengikuti magang di TTP Mollo 

2. Ketercapaian Prinsip-prinsip Pengembangan TSTP 

„Wahana pendukung peningkatan ekonomi daerah berbasis iptek‟ 

 Dengan teradopsi teknologi pertanian oleh petani, secara nyata telah terjadi 

peningkatan pendapatan yang signifikan. Penerimaan petani setiap panen, sebelum 

kehadiran TTP adalah berkisar antara  2 sampai 4 juta, dan saat ini petani telah 

memperoleh antara 10 sampai 20-an juta untuk usahatani aneka sayuran. 

Diperkirakan dalam tiga  atau empat tahun  ke depan maka akan ada penambahan 

pendapatan dari jeruk, karena telah terjadi peningkatan populasi jeruk yang 

mendekati skala memadai yaitu 25 pohon/KK, disamping mereka telah memahami 

pengendalian penyakit Diplodia dan Phytoptora. Teknologi/inovasi lainnya adalah 

managemen pemeliharaan ternak berbasis kandang komunal yang mengarah pada 

pemanfaatan by-poduct nya 

 Memicu efek tidak langsung melalui kedatangan tamu-tamu dari luar desa, peserta 

magang dan pihak Pemkab (penyuluh dan SKPD) dan untu melihat dari dekat baik 

di TTP center dan kegiatan di on-farm. 

„Integrasi proses produksi dgn pengolahan dan pemasaran Hasil” 

 TTP mollo berbeda dengan di tempat lain. TTP Mollo berfokus sejak awal pada 

perbaikan usahatani di tingkat hulu. Hal ini sejalan dengan relaitas daerah dan SDM 

petani. 



 Sejak awal dicoba untuk merancang hulu dan hilir, yang dibuktikan dengan 

terbentuknya kelembagaan pendukung seperti koperasi, namun akhirnya terkendala 

dengan terbatasnya kemampuan SDM masyarakat untuk mengoperasionalkan gagasan 

sampai di tingkat pengolahan dan pemasaran. Realitas mengenai pemasaran, untuk 

sampai saat ini tidak ada kendala berarti karena pasar telah dikuasai secara tradisonal 

oleh pedagang perantara yang sudah terjalin harmonis dengan petani selama ini. 

 Kontribusi TTP Mollo terhadap perbaikan usahatani dan mendorong perluasan areal 

tanam setiap petani dianggap sudah memberi manfaat signifikan bagi mereka. 

“TTP dirancang bisa mandiri secara bertahap shg berkelanjutan” 

 TTP Mollo termasuk Tipe B yang lebih berfokus pada diseminasi 

Bersifat padat teknologi yang ramah lingkungan melalui pendekatan pertanian bio-

industri 

 Semua inovasi berbasis sustainability 

Manajemen TTP harus profesional melalui perancangan kelembagaan, SDM dan tata 

kelola yang baik dan berkelanjutan 

 Terkendala soal SDM di desa 

3. Ketercapaian  Fungsi, Layanan, Fasilitas, dan Output TSTP 

Fungsi Jenis layanan Progress Fasiitas pendukung Output 

Unit 

Pelayanan 

Teknis 

Pelatihan Cukup intens Ruang pelatihan Sistem usahatani 

yang mengalami 

kemajuan dibanding 

sebelumnya 

Pemagangan  Telah dilaksanakan Fasilitas 

produksi/percontohan 
Demonstrasi Telah dilaksanakan 

di TTP Center 

Advokasi Dilaksanakan  Ruang pameran, 

dokumentasi, ruang jaringan 

ke pasar 
Informasi dulaksanakan 

Unit 

Pengembang

an Teknologi 

Disain 

teknologi 

Tidak ada Pusat disain Jumlah teknologi 

yang 

didiseminaksikan 

diantaranya : 

Pengelolaan air 

Pengelolaan 

managemen 

pengolahan tanah 

Purwa rupa  Pusat prototyping 

Layanan 

HAKI 

Tidak ada Penghubung ke kantor HAKI 

 



4. Ketercapaian Indikator Keberhasilan dan Keberlanjutan 

No. Parameter Progress  

1. Terbangunnya kerjasama dgn 

Pemda setempat 

Kerjasama dengan Pemkab TTS sudah berlangsung sejak awal, 

mulai dari tahapan perencnanaan sampai dengan pelaksanaan. 

Dalam proses ini telah disampaikan kepada bupati mengenai 

TTP dan akhir dari program ini. Dengan demikian Pemkab 

(Bupati dan SKPD) telah memahami penuh mengenai program 

TTP 

2. Terselenggaranya 

pelatihan/magang dgn minimal 

5% peserta berusaha komersial 

Pelatihan dan magang telah dilaksanakan seperti yang telah 

disebutkan 

 

3. Meningkatnya adopsi inovasi 

pertanian Balitbangtan oleh 

masyarakat 

 Adopsi inovasi nyata terlihat secara fisik di lapangan, 

seperti  

 pengelolaan air dengan bantuan EMT mendukung 

usahatani aneka sayuran di luar musim 

 penggunaan cultivator yang telah memicu perluasan areal 

tanam 

 pemeliharaan ternak menggunakan kandang komunal yang 

dilengkapi dengan pengelolaan by-productnya 

 pemanfaatan pupuk kandang menunjang usahatani sayuran 

di luar musim 

4. Meningkatnya produktivitas dan 

pendapatan masyarakat 
 Peningkatan pendapatan petani yang bersumber dari 

usahatani aneka sayuran dan peternakan serta by-product. 

 Peningkatan pendapatan pada usahatani sayuran dari 

sebelumnya 2 sd 4 juta rupiah /musim menjadi  20 sd 30 

juta rupiah /musim 

5. Meningkatnya nilai tambah hasil 

dan diversifikasi produk 
 Meningkatnya nilai tambah hasil dan diversivikasi produk 

terutama untuk menghasilkan produk-produk yang telah 

dilatihkan seperti produk marning, emping jagung, beras 

jagung dll.  

6. Meningkatnya aktivitas 

masyarakat/kelompok tani 
 Meningkatnya aktivitas masyarakat setempat sangat 

terlihat di desa sebagai konsekuensi dari meningkatnya 

aktivitas usahatani 

7. Terbangunnya kemitraan usaha 

berbasis inovasi pertanian 
 Telah terbangunnya kemitraan secara melembaga yang 

disepakati melalui MOU 

 Antara Gapoktan Bank NTT 

 Antara Gapoktan dengan APINDO 

 Terbentuknya Koperasi TTP Mollo yang tekah 

berbadan hukum 

 Terbentukya kemitraaan lembaga ini diakui belum 

memberi kontribusi nyata sesuai harapan, kecuali  jasa 

perbankan telah dimanfaatkan dengan telah terbukanya 

akun rekening lebih hampir 100 buah oleh petani untuk 

ditabung dari hasil usahatani. Demikian pula, dengan jasa 

perbankan telah aktif ke petani sesuai perjanjian. 

8. Terbangunnya kelembagaan 

pendukung/pasar utk input/output 

 

 Masih terbatas formal kelembagaan seperti dalam 

penjelasan sebelumnya 



No. Parameter Progress  

 

9. Meningkatnya jumlah masyarakat 

pengunjung ke TSP dan TTP 

 Banyak masyarakat luar yang datang berkunjung ke TTP 

Mollo 

10. Mampu mandiri biaya 

operasional setelah 3 tahun bagi 

TTP dan revenue center bagi TSP 

 Belum bisa terealisasi karena diakui terkendala banyak 

faktor diantaranya adalah terbatasanya SDM petani atau 

pemuda yang tertarik 

 

 

 

 

5. Kondisi Peralatan Utama yang akan Diserahkan 

Nama peralatan Keberfungsian dan kondisi peralatan 

1. cultivator dan alat pengolahan tanah 

lainnya 

Berfungsi dan membawa nilai manfaat 

seperti dalam penjelasan sebemlumnya 

2. Kantor dan gedung pertemuan dan 

kelengkapan lainnya 

Berfungsi sesuai tujuan dan kondisi baik saat 

ini 

3. Screenhouse Berfungsi dan kondisi baik sampai saat ini 

4. Bengkel dan peralatannya Berfungsi dan kondisi baik sampai saat ini 

5. Gedung pengolahan hasil dan peralatan 

penunjang 

Berfungsi baik dan kondisinya baik sampai 

saat ini 

 

6. Dll Masih banyak sesuai daftar formal yang telah 

diaudit oleh Irjen  dan tim Aset dari Pemkab 

TTS  

6. Permasalahan yang Dihadapi pada TTP  

1. Terbatasnya kulaitas SDM masyarakat desa (pemuda/petani) yang potensial untuk 

melanjutkan pengelolaan. Kondisi ini telah diantisipasi sejak awal, namun 

animonya dan semangat untuk bekerja fokus dan berorientasi bisnis masih lemah. 

Kondisi ini sangat menggaggu harapan dan visi TTP yang harus menciptakan 

manager-manager baru  

2. Sedang mencari format ideal ke depan di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten 

agar tidak terjadi idle. 

7. Umpan Balik untuk Penyempurnaan Kedepan 

1. Menjalin hubungan dengan pihak pemerintah kabupaten mengenai pentingnya TTP 

bagi masyarakat dan daerah agar setelah selesai pengelolaan oleh Balitbangtan 

dapat dilanjutkan oleh Pemerintah kabupaten 

2. Mendorong pemahaman kepda mesayarakat mengenai pentingnya TTP bagi 

sehingga dapat terjaga dengan baik, hal-hal yang berkaitan dengan TTP 



 

 

8. Anggaran TSTP dan Realisasinya 

Tahun Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

2015 Tahun pertama melalui 

mekanisme APBNP 

6.091.000.000 4.580.621.500 

2016 Tahun kedua 2.598.150.000 2.522.157.000 

2017 Tahun ketiga (tahun terkahir) 1.300.000.000 1.022.000.000 

9. Output yang Dihasilkan oleh TSTP 

Nama output Deskripsi 

Fasilitas Pendukung : 

1. TTP Center yang dilengkapi 

dengan : 

 Kantor dan meubler serta 
perlengkapan ruangan 

 Gedung pertemuan dan 

kelengkapan sarana air dan 

toilet 

 Fasilitas prasarana air (pompa 
dalam tenaga surya, tower air, 

reservoir untuk menyediakan air 

untuk gedung dan kebutuhan 

tanaman di lingkungan kantor) 

 5 buah screenhouse yang sedang 
terisi pertanaman krisan dan  

 Gedung bengkel dan set 
peralatan bengkel 

 Gedung pengolahan hasil dan 

peralatan pendukung 

 Sarana pengolahan tanah 
(cultivator dan traktor) 

 Mesin pencacah pakan 

 Mesin pengolahan jagung 

 Lingkungan taman di kantor 
(gazebo dan lopo) dan sedang 

terisi pertanaman hortikultura 

 Bangunan  komposting  

 

 

 Semua fasilitas pendukung ini telah 
diserahkan secara formal melalui 

prosedur yang berlaku (diaudit dan 

disaksikan bersama dengan pihak 

pemerintah kabupaten TTS) 

 Semua fasilitas ini dalam kondisi yang 

baik dan berfungsi 

Di tingkat onfarm 
 



 Sistem usahatani aneka sayuran di 
luar musim yang didukung dengan 

(40-an cultivator, embung 

berkapasitas 35ribu m3, embung 

mini geomembran 10  buah, lebih 

dari seratus Embung Mini Trapal 

(EMT) 

 Pertanaman jeruk yang terkendali 

penykait diplodia dan phytoptora, 

dengan dukungan pemberian 6000 

bibit dengan tingkat keberhasilan 

di atas 80 % serta peralatan 

pangkas 

 Kandang komunal yang sedang 
terisi dengan 80 ekor sapi serta 

kelengkapan sarana pengolahan by-

product (biourine, biogas dan 

pupuk kandang) 

 Telah dimanfaatkan oleh petani sesuai 
fungsinya 
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I. PENTUTUP 

1. Secara umum, Pembangunan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Mollo telah berjalan 

sesuai rencana. Secara fisik, dukungan fasilitas dan sarana mendukung 

pemgembangan TTP Mollo sebagian besar telah disiapkan hingga tahun terakhir 

2. Tahun 2017 adalah tahun terakhir dan  wajib diserahkan ke Pihak Pemkab TTS sesuai 

atruran yang berlaku 

3. Pelaksanaan pembinaaan terhadap hal-hal teknis berkaitan dengan proses transfer 

knowledge dan teknologi usahatani yang diperkenalkan/ diperbaiki dianggap berjalan 

baik dan bisa diterima oleh petani.  

4. Penyediaan SDM sebagai pengelolah masih terkendala karena terbatasnya SDM lokal 

yang ada di desa; 

 

DUKUNGAN INOVASI TEKNOLOGI DI DAERAH PERBATASAN PADA 7 KABUPATEN 

DI NTT   

 

1.3. Tujuan 

Tujuan Akhir  

 Meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di kawasan perbatasan 

RI-RDTL. 

Tujuan Tahunan (2017) 

3. Identifikasi potensi, peluang, kebutuhan teknologi pertanian/peternakan dan 

permasalahan di wilayah perbatasan.   

4. Menyediakan dan mendiseminasikan inovasi pertanian/peternakan di wilayah 

perbatasan   

5. Melakukan pendampingan inovasi pertanian/peternakan pada lokasi pengembangan 

di wilayah perbatasan.   

   

1.4. Luaran 

Luaran Umum 

 Luaran akhir adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani berbasis 

inovasi pertanian (terintegrasi tanaman dan ternak) di lahan kering beriklim kering dan 

lahan basah berorientasi pasar.  



Luaran tahunan (2017) 

1. Teridentifikasinya kebutuhan teknologi pertanian dan permasalahan di wilayah 

perbatasan    

2. Tersedia dan terdiseminasikannya inovasi pertanian/peternakan di wilayah 

perbatasan.   

Terlaksananya pendampingan teknologi inovasi pertanian/peternakan di wilayah perbatasan 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan Akhir  

 Meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di kawasan perbatasan 

RI-RDTL. 

Tujuan Tahunan (2017) 

6. Identifikasi potensi, peluang, kebutuhan teknologi pertanian/peternakan dan 

permasalahan di wilayah perbatasan.   

7. Menyediakan dan mendiseminasikan inovasi pertanian/peternakan di wilayah 

perbatasan   

8. Melakukan pendampingan inovasi pertanian/peternakan pada lokasi pengembangan 

di wilayah perbatasan.   

   

1.4. Luaran 

Luaran Umum 

 Luaran akhir adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani berbasis 

inovasi pertanian (terintegrasi tanaman dan ternak) di lahan kering beriklim kering dan 

lahan basah berorientasi pasar.  

Luaran tahunan (2017) 

3. Teridentifikasinya kebutuhan teknologi pertanian dan permasalahan di wilayah 

perbatasan    

4. Tersedia dan terdiseminasikannya inovasi pertanian/peternakan di wilayah 

perbatasan.   

Terlaksananya pendampingan teknologi inovasi pertanian/peternakan di wilayah perbatasan 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kabupaten Kupang 

 



Kondisi Biofisik Wilayah 

Secara umum wilayah Amfoang Timur di Kabupaten Kupang merupakan wilayah 

yang didominasi oleh pegunungan dan wilayah berbatu, namun di wilayah pantai ada sekitar 

550 ha lahan datar yang sesuai untuk pertanian pangan.  Luas wilayah Amfoang Timur 

adalah 133,24 km2 dan terbagi dalam 5 Desa (BPS Kabupaten Kupang, 2016).  Wilayah 

datar tersebut masuk dalam wilayah admistrasi Desa Netemnanu dan Netemnanu Utara 

yang berbatasan langsung dengan wilayah enclave Oecusse – RDTL.   

Sebagai wilayah endapan, wilayah datar dikedua desa tersebut relative subur dan 

menjadi wilayah penghasil pangan utama untuk kecamatan Amfoang Timur.  Walaupun 

cukup subur, usaha pertanian pangan hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun karena 

keterbatasan sumber air dan gangguan ternak – khususnya sapi.  Pada musim kemarau 

dominan ternak sapi di wilayah Amfoang turun merumput dan mencari air di wilayah datar 

tersebut.   

Lokasi pengkajian dapat dijangkau melewati wilayah Kabupaten TTS dan TTU dan 

balik lagi masuk wilayah Kabupaten Kupang atau bisa dijangkau menyusuri jalur pantai 

utara dengan waktu tempuh sekitar 10 – 12 jam.  Kondisi wilayah perbatasan Kupang 

tergolong sebagai wilayah perbatasan yang cukup terisolasi jika dibandingkan dengan 

wilayah perbatasan Kabupaten lainnya di Timor Barat.   

 Usahatani dominan pada lahan miring adalah usahatani campuran dan jagung 

sebagai komoditas pangan utama, sedangkan pada lahan datar di lokasi pengkajian 

dominan usahatani tani padi sawah yang diusahakan pada musim hujan dan diberokan atau 

sebagai lokasi pengembalaan ternak sapi pada musim kemarau.  Beberapa rumah tangga 

petani (< 10%) juga pada musim kemarau mengusahakan sayuran dalam skala kecil (1 – 2 

are) yang mampu dipagari dan cukup air.   

 Lahan datar sekitar pantai Oepoli cukup potencial untuk diusahakan sepanjang tahun 

jika persoalan ternak yang dilepas bebas bisa dikendalikan.  Air irigasi existing bisa dipakai 

sampai IP 200 untuk tanaman padi pada sebagian lahan datar atau pada musim kedua bisa 

untuk tanaman hortikultura.   

Kondisi Existing, Kebutuhan dan Penerapan Teknologi 

Usahatani campuran pada lahan miring merupakan usahatani dominan di 

wilayah Amfoang Timur (95%) dan sisanya merupakan usahatani padi pada lahan 

sawah.  Usahatani lahan kering sepenuhnya tergantung pada konisi curah hujan 



sehingga hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun.  Dominan lahan juga merupakan 

lahan sawah tadah hujan yang hanya bisa diusahakan sekali dalam setahun.  Baik 

karena keterbatasan ketersediaan air dan gangguan ternak, hanya sedikit ( 5 ha) 

lahan sawah yang diusahakan sampai IP 200. 

Teknologi produksi untuk semua komoditas di wilayah perbatasan masih 

dilakukan secara tradisional.  Jumlah petani yang mengenal VUB masih sangat 

terbatas.  Hanya varietas padi Ciherang yang umum diusahakan petani, selebihnya 

merupakan varietas local.  Produktivitas untuk semua komoditas masih tergolong 

rendah, namun kondisi lahan usahatani yang relatif luas menyebabkan petani 

menganggap bahkan kebutuhan pangan mereka relatif cukup.  Beras misalnya yang 

diproduksi local misalnya selalu tersedia dan dipatok harga tetap Rp. 10,000/kg.   

Peternakan menjadi sub-sektor andalan dari wilayah Amfoang Timur sebagai 

sumber sumber uang tunai.  Wilayah Amfoang di Kabupaten Kupang secara umum 

merupakan “traditional breeding area” untuk sapi Bali.  Dominan sapi bakalan yang 

dijual di pasar Lili berasal dari wilayah Amfoang.  Disamping sapi, ternak babi dan 

ayam diusahakan secara tradisional oleh hampir semua rumah tangga petani.  Program 

vaksinasi untuk ternak sapi dari Dinas berjalan cukup baik, namun belum ada untuk 

ternak ayam dan babi sehingga kedua ternak tersebut rentan terhadap serangan 

penyakit.   

Berdasarkan kondisi existing pertanian di wilayah Amfoang Timur, maka pilihan 

komoditas dan inovasi yang akan dan sedang dilaksanakan di lokasi pengkajian Desa 

Netemnanu Utara terdiri atas: perbaikan teknologi produksi padi sawah, jagung, ternak 

ayam dan babi.  Pilihan komoditas dan inovasi yang dikembangkan disamping menjadi 

kebutuhan mendesak petani, juga merupakan rekomendasi/saran dari SKPD terkait.   

Sosialisasi Program/Kegiatan 

Identifikasi kebutuhan teknologi dan diskusi dengan aparat kecamatan, 

penyuluh  dan petani/kelompok tani telah dilaksanakan pada akhir tahun 2016.  

Berdasarkan kondisi kesiapan petani dan sumberdaya kegiatan pengkajian yang 

tersedia, maka kegiatan demplot padi sawah merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

duluan di Desa Netemnanu Utara.   

Sementara kegiatan Demplot padi sawah berlangsung, ada keinginan dari SKPD 

terkait di tingkat Kabupaten untuk memperluas kegiatan sebagai respons dari Perhatian 

Pemerintah Pusat untuk pengembangan pertanian wilayah perbatasan, termasuk di 

Kabupaten Kupang.  Berdasarkan kebutuhan petani dan usulan SKPD terkait, maka 



BPTP-NTT Balitbangtan diminta untuk menyesuaikan kegiatan sesuai usulan 

kegiatan/program dari SKPD terkait ke Kementrian Pertanian.   

Kegiatan BPTP-NTT di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang tahun 2017 

dilakukan “mendahului” program pengembangan yang akan dilaksanakan oleh 

Dinas/SKPD terkait pada tahun 2018.  Ini dimaksudkan agar ada “panduan/pedoman” 

inovasi spesifik lokasi dari semua kegiatan pertanian yang dilaksanakan oleh SKPD 

terkait di daerah perbatasan Kabupaten Kupang di tahun 2018.   

Kegiatan Lapang 

Kegiatan lapang yang dilaksanakan merupakan kegiatan /inovasi yang paling 

dibutuhkan petani dan menjadi program/agenda prioritas pembangunan pertanian 

wilayah perbatasan Kabupaten Kupang.   

1. Demplot Padi Sawah.  

Usahatani padi sawah existing di wilayah Amfoang dominan menggunakan 

varietas local dan Ciherang, tanam tidak beraturan (acak) dan dominan petani tidak 

menggunakan pupuk sehingga produktivitas padi tergolong rendah (sekitar 2 ton/ha).  

Demplot dimaksudkan untuk memperkenalkan VUB padi dan teknologi produksi padi 

sawah untuk meningkatkan produktivitas padi.    

Demplot padi sawah dilaksanakan pada satu Kelompok Tani (Kel. Muenfeu).  

Petani yang terlibat dalam kegiatan padi sawah berjumlah 10 orang dengan luas lahan 

Demplot 3,32 Ha.  Semua petani yang terlibat dalam Demplot diwajibkan untuk 

mengikuti semua teknologi produksi padi sawah yang telah direkomendasikan 

(penggunaan VUB, pengolahan tanah sempurna, pemuukan berimbang, pengairan 

intermitten, pengelolaan gulma, pengendalian HPT, panen tepat waktu).   



 

Gambar 1. Kondisi pertanaman padi sawah di Kelompok Muenfeu, Kec. Amfoang Timur. 

 

Penanaman padi dilaksanakan pada bulan Pebruari dan panen pada bulan Mei 

2017.  Varietas padi yang ditanam adalah Inpari 9, Ciherang dan Lokal (Ciherang 

lama).  Rata-rata produktivitas padi Inpari 9, Ciherang dan local masing-masing adalah 

7,23 ton/ha, 6,6 ton/ha dan 3,26 ton/ha.  Secara umum usahatani padi menggunakan 

VUB dan perbaikan teknologi produksi lebih menguntungkan dari pola existing (tabel 

1.) 

 

Tabel 1. Analisis usahatani padi pada Lokasi Pengkajian di Desa Netemnanu Utara, Kec. 

Amfoang Timur.  

Uraian Lokasi/Pulau 

Inpari 9 Ciherang Lokal/Existing 

A.      Biaya       

1. Sarana Produksi 1240000.00 1240000.00   

     - Benih       250,000.0            250,000.0                375,000.0  

-      - Pupuk 990,000 990,000 
 1. 2. Pengolahan lahan       1,500,000.0         1,500,000.0            1,500,000.0  



3. Tenaga Kerja       2,220,000.0              
2,220,000.0  

          2,550,000.0  

-     - Tanam       1,170,000.0         1,170,000.0                975,000.0  

-     - Aplikasi pupuk           150,000.0            150,000.0    

-     - Penyiangan           200,000.0            200,000.0                875,000.0  

-     - Panen           700,000.0            700,000.0                700,000.0  

 Total Biaya (TB)       4,960,000.0         4,960,000.0            4,050,000.0  

B.      Penerimaan     19,882,500.0    18,150,000.0            8,970,500.0  

Keuntungan     14,922,500.0     13,190,000.0            4,920,500.0  

B/C 4.01 3.66 2.21 

R/C 3.01 2.66 1.21 

 

2. Demplot Jagung   

Kegiatan Demplot jagung baru dimulai pada pada MH 2017/2018.  Kegiatan 

dilaksanakan pada Kelompok Tani Amsila, Desa Netemnanu selatan. Jumlah anggota 

yang terlibat 18 orang.   

Dalam kegiatan ini akan dilakukan kegiatan Demplot perbenihan untuk jagung 

Hibrida seluas 1 ha dan pengembangan jagung komposit Lamuru 6 ha.  Penanam 

diperkirakan pada minggu pertama atau kedua Desember setelah curah hujan cukup.   

3. Pengenalan Ternak Ayam KUB.  

Pengenalan ternak ayam Kampung Unggul Baru (KUB) dilaksanakan pada 

Kelompok Wanita Tani (KWT) Nekmese di Desa Netemnanu Utara.  Jumlah anggota 

yang terlibat 15 orang.  Pembuatan kandang dikerjakan secara gotong-royong, petani 

menyiapkan bahan local yang diperlukan, sedangkan bahan non-lokal berasal dari 

BPTP-NTT.   

Ternak ayam KUB diperoleh dari BPTP-NTT dan sudah didrop di lokasi pada 

bulan Oktober sebanyak 126 ekor, terdiri dari jantan 20 ekor dan sisanya betina 106 

ekor.  Pakan untuk sementara masih disiapkan dari dana BPTP-NTT dan setelah ayam 

berproduksi diharapkan menjadi tannggung jawab kelompok.   



 

Gambar 2. Ayam KUB di KWT Nekamese, Desa Netemnanu Utara. 

 

4. Pengembangan Ternak Babi.   

Pengembangan ternak babi dilaksanakan pada Kelompok Tani Muenfeu, Desa 

Netemnanu Utara.  Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi rencana 

pengembangan babi oleh Pemda Kabupaten Kupang di wilayah Perbatasan.   

Ternak babi yang dikembangkan adalah ternak type pedaging: Durox.  Ternak 

babi sudah di drop di Kelompok pada bulan September 2017 sebanyak 10 ekor dengan 

perbandingan 1 jantan : 9 betina.  Berat badan rata-rata ketika di drop sekitar 90 

kg/ekor. Kondisi saat ini adalah 3 ekor sedang bunting dan diperkirakan akan beranak 

pada bulan Januari 2018.   



Bahan local untuk pembuatan kandang menjadi tanggung jawab kelompok, 

sedangkan non-lokal berasal dari dana BPTP-NTT.  Kebutuhan pakan menjadi 

tanggung jawab BPTP-NTT sampai dengan Desember 2017 dan selanjutnya menjadi 

tanggung jawab kelompok.  Pelatihan managemen produksi ternak babi akan 

dilaksanakan pada minggu pertama Desember 2017.   

 

 

Gambar 3. Kondisi ternak babi di kelompok tani Meunfeu 

 

2. Kabupaten TTU 

 Kegiatan Dukungan Inovasi Teknologi Kawasan Perbatasan Di Kabupaten TTU 

  Pengembangan Hijauan Pakan Ternak lamtoro taramba pada kelompok tani 

Tunas pantura di desa Oesoko Kecamatan Insana Utara luas mencapai 10 hektar yang 

akan ditanam pada kebun kelompok = 5 hektar dan pada masing-masing lahan anggota 

kelompok sebanyak 5 hektar. Persemaian yang sudah dilakukan pada awal bulan 

Oktober 2017 

  Perbenihan bawang tuk-tuk pada lokasi desa Fatunenno Kecamatam Miomafo 

Barat luas 5 are pada kelompok tani matul takun benih yang diperoleh dari Balitsa 

Lembang sebanyak 100 gram varietas bima brebes. 

  Pengembangan jagung komposit, padi ladang dan padi sawah tersebar pada 

12 kelompok tani di desa Tasinifu Kecamatan Mutis.  



Pengembangan jagung komposit varietas lamuru sebanyak =10 Ha, Pengembangan 

padi ladang = 9  ha varietas inpari 38 dan inpari 18. padi sawah = 15ha varietas 

ciherang, inpari 41 dan inpari 39. Penanaman padi ladang sudah di mulai pada 

kelompok harapan baru pada tanggal 28 Nopember 2017 yang dipinmpin langsung 

oleh koordinator penyuluh kecamatan Mutis dan penyuluh desa tasinifu. 

 

  

Pertemuan dengan kelompok tani tunas pantura desa oesoko kecamatan Insana Utara 

  

Persiapan media tanam untuk HPT di kelompok tani  tunas pantura desa oesoko 

Kecamatan Insana Utara 



 

Contoh HMT yang disemaikan oleh masing-masing anggota pada kelompok tani tunas 

panturra tinggi 15-20 cm, siap tanam pindah pada bulan Desember pada kebun kelompok 

dan masing-masing lahan anggota kelompok 

  

Penyerahan bahan kegiatan  pendampingan pada kelompok tani matul takun desa 

fatuneno Kecamatan Miomafo barat 

 
 



Tanam pindah bibit bawang tuk-tuk  di kelompok tani  matul takun desa Fatuneno 

Kecamatan Miomafo Barat. 

  

 

  

Pertemuan dengan 12 kelompok tani dan persiapan lokasi tanam jagung, padi ladang dan 

padi sawah di desa tasinifu kecamatan Mutis 



  

Tanam padi ladang varietas inpari 38 di lokasi kelompok tani harapan baru Desa tasinifu 

kecamatan Mutis 

 

3. Kabupaten Belu 

Lokasi   

 Diseminasi inovasi teknologi pertanian di Kabupaten Belu dilaksanakan 

pada dua Kecamatan yaitu Kecamatan Raihat, Desa manumutin dan 

Kecamatan Kakuluk Mesak, Desa Kabuna. 

Kelompok Tani yang terlibat : 

1. Kecamatan Raihat, Desa Manumutin, Kelompok tani : 1. Kaer 

metin, 2. Melati, 3. Tumpang sari, 4. Cabai Merah. 

2. Kecamatan Kakuluk Messak, Desa Kabuna, Kelompok Tani: 1, 

Manek Bala, 2. Maju sejahtera, 3. Muas Slulu (hidup bersama), 4. 

Nunupu, 5. Suka Rela, 6. Boanan, 7. Beaton, 8. Usaha bersama, 9. 

KWT Mawar, 10. Malebei, 11 Kitabou, 12, Dabalulik, 13. Fatubesi, 

14. Lalori. 

Kecamatan Desa Kelompok 

Tani 

Komoditi Luas Lahan Produksi  

Kakuluk 
messak 

Kabuna Manek Bala Bawang 
merah tuk-tu 
dan bawang 

umbi Super 
Philips 

0,5 ha 
 
 

0,25 ha 
 

6,823 kg 
 
 

 

  Maju 
sejahtera 

Bawang Tuk-
tuk 

0,5 ha 500 kg 

  Muas Slulu Bawang Tuk-

tuk 

0,5 ha 250 kg 

  Nunupu Bawang Tuk-
tuk 

0,5 ha 300 kg 



  Suka Rela Bawang Tuk-
tuk 

0,5 ha 275 kg 

  Boanan Bawang Tuk-
tuk 

0,25 600 kg 

  Beaton Bawang Tuk-
tuk 

0,25 200 kg 

  Usaha 

bersama 

Bawang Tuk-

tuk 

0,25 150 kg 

  KWT Mawar Bawang Tuk-
tuk 

0,25 100 kg 

  Malebei Bawang Tuk-
tuk 

0,25 135 kg 

  Kitabou Bawang Tuk-

tuk 

0,25 450 kg 

  Dabalulik Bawang Tuk-

tuk 

0,5 230 kg 

  Fatubesi Bawang Tuk-
tuk 

0,25 Gagal 
panen 

  Lalori Bawang Tuk-
tuk 

0,25 250 kg 

Raihat Desa Tohe Kaer Metin - Cabe Rawit 

- Bawang Tuk-
tuk 

- Tomat 

- Terung 

1,5 ha 2876 kg 

 Desa 
Manumutin 

Melati - Cabe Rawit 
- Bawang Tuk-

tuk 

- Terung 

2 ha 3890 kg 

 Desa 
Manumutin 

Tumpang 
sari 

- Cabe Rawit 
- Bawang Tuk-

tuk 

1,5 ha 2327 kg 

 Desa 

Manumutin 

Cabai 

Merah 

- Cabe Rawit 3 ha 5505 kg 

 

            Hasil produksi bawang merah tidak maksimal disebabkan kerena terserang 

penyakit Bercak ungu dan terendam karena curah hujan yang tinggi pada saat fase 

pengisian umbi, kondisi ini tidak dapat diselamatkan tanamannya sehingga menyebakan 

hasil panen yang tidak sempurna, penentuan waktu tanam sangat penting jika ingin 

melakukan pengembangan bawang merah ke depan, dimana dianjurkan bahwa 

penanaman bawang merah paling lama dilakukan pada bulan mei hal ini mengingat 

umur tanaman khususnya bawang merah Tuk-tuk yang bisa mencapai 5 – 6 bulan baru 

dapat dipanen. 

            Pendampingan kawasan yang dilakukan di kabupaten belu, meliputi 

pendampingan pelaksanaan Denfarm bawang merah seluas 5 ha dan Cabe rawit seluas 



8 ha. Untuk memenuhi kebutuhan pasar lokas dan pasar disekitar lokasi kegiatan juga 

dilakukan penaman tanaman Terung dan Tomat masing-masing seluas 1 ha. 

           Hasil pendampingan menujukkan bahwa pengembangan bawang merah dan 

Cabe rawit mempunyai prospek untuk dilakukan di wilayah kabupaten Belu, karena 

komoditi ini mempunyai peluang pasar yang baik dan animo petani dalam memproduksi 

komoditi tersebut sangat tinggi.  

Hasil pendampingan Komoditi Cabe Rawit di Kecamatan Raihat dan Pendampatannya. 

Nama 

Kelompok 

Jumlah 

anggota 

(orang) 

Luas 

tanam 

(ha) 

Jumlah hasil 

panen (kg) 

Rata-rata 

harga/kg 

Rata-rata 

Pendapatan 

Kotor 

Kaer Metin 15 1,5 2876 44,375 127.622.500 

Melati 15 2 3890 44,375 172.618.750 

Tumpang sari 13 1,5 2327 44,375 103.260.625 

Cabai merah 15 3 5505 44,375 244.284.375 

Total   14.589   647.786.2

50 

 

           Untuk tanaman cabe rawit sangat memberikan prospek, dimana hasil 

produksinya dapat dicapai secara maksimal, dimana rata-rata panen masing-masing 

petani dapat dilakukan sebanyak 5 – 6 kali, dengan produksi mencapai 14.589 kg untuk 

luasan 8 ha. Hal ini berarti rata-rata produksi  adalah 1,824 kg/ha, untuk saat ini panen 

masih terus dilakukan dapat dicapai sampai 12 – 15 kali panen lagi.  Kelompok tani 

yang terlibat adalah 4 kelompok tani dengan jumlah anggota 58 orang Rata-rata 

pendapatan yang diterima masing-masing petani adalah Rp. 11. 168.728. 

             Selain pendampingan tanaman bawang merah dan Cabe Rawit, juga dilakukan 

pendampingan persiapan anakan lamtoro teramba sebanyak 175.000 anakan, dimana 

dengan jumlah anakan lamtoro ini jika ditanam secara monokultur, maka akan dapat 

mendukung 437,5 ha lahan. 

 

 



Rekomendasi Teknologi Bawang merah Yang dianjurkan untuk Petani di 
Lahan Kering 

 

 

Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) merupakan sayuran umbi yang cukup 

populer di kalangan masyarakat, selain nilai ekonomisnya yang tinggi, bawang merah 

juga berfungsi sebagai penyedap rasa dan dapat juga digunakan sebagai bahan obat 

tradisional atau bahan baku farmasi lainnya. Usahatani sayuran khususnya bawang 

merah memiliki resiko tinggi dan kendala yang dihadapi dalam budidaya, seperti 

serangan OPT (organisme pengganggu tanaman) yang dapat menggagalkan panen. 

Keberhasilan usahatani bawang merah dan cabai merah di musim hujan, ditentukan 

oleh kemampuan budidaya khususnya dalam mengatasi masalah hama/penyakit 

tanaman, pemilihan varietas, pengolahan lahan yang tepat dan pemupukan tanaman 

yang efisien. 

Perhatian bawang  merah sangat penting, karena mempengaruhi  kehidupan 

petani, perekonomian makro, dan tingkat inflasi, hal ini dibahas secara khusus pada 

sidang Kabinet Bidang Pangan di Bukittinggi pada 29 Oktober 2013 menetapkan cabe 

dan bawang sebagai salah satu Komoditas Pangan Penting dan ditegaskan lagi pada 

puncak Peringatan HPS ke 33 di Padang, Presiden mengulangi dan menekankan 

kembali untuk memperhatikan pengembangan bawang merah, termasuk bawang putih. 

Untuk itu pada tahun 2014 diharapkan semua pihak yang berhubungan langsung 

maupun tidak langsung terhadap komoditi Bawang merah perlu mendukung program 

tersebut. 

           Pendampingan Perbenihan Bawang merah 8 Varietas 

             Tanaman bawang untuk perbenihan yang benih sumbernya berasal 

dari Balitsa sebanyak 8 varietas label Putih, sudah dipanen dan disertivikasi oleh  

BPSB Prop NTT selanjutnya benih tersebut telah ditanam kembali di Kecamatan 

Alas, Kabupaten Malaka sebagai sumber benih selanjutnya. 

Berat masing-masing varietas  pada saat panen adalah sebagai berikut: 



Varietas Tinggi 
tanaman 
(cm) 

Jumlah 
umbi/ 
rumpun 

Berat pada 
saat panen 
(per 1m²) 

Berat pe 
ha (ton) 

Berai Riil 
pada Saat 
panen 

Kramat 1 25 4 800 gr 8 8 kg 

Katumi 26 7 2150 gr 9,5 9,5 kg 

Sembrani 30 5 2500 gr 11,1 11,1 kg 

Bima 20 7 1200 gr 5,3 5,3 kg 

TSS Agrihorti 23 8 1650 gr 7,3 7,3 kg 

Maja 26 6 2200 gr 9,7 9,7 kg 

Pikatan 24 10 3250 gr 14,4 14,4 kg 

Trisula 27 7 2300 gr 10,2 10,2 kg 

 

Berat masing-masing varietas  pada saat panen adalah sebagai berikut: 

No Nama Varietas Produksi benih FS 

1. Kramat I 8    kg 

2. Sembrani 8. 1 kg 

3. Maja 9. 7 kg 

4. Pikatan 9. 4 kg 

5. Bima 5. 3 kg 

6. Agrihorti 7. 3 kg 

7. Trisula 10. 2 kg 

8. Katumi 9. 5 kg 

  
Jumlah 

 
75. 5 kg 

 

Setelah memasuki masa Dormansi selama kurang lebih 1,5 bulan (45 hari setelah 

panen) maka berat kering yang didapat adalah sebagai berikut: 

1. Kramat I 7,2 kg 

2. Sembrani 7,2 kg 

3. Maja 8,5 kg 

4. Pikatan 8,5 kg 

5. Bima 4,6 kg 

6. Agrihorti 6,8 kg 

7. Trisula 9,3 kg 

8. Katumi 8,7 kg 

  
Jumlah 

 
60,8 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan Dalam Gambar: 

Kondisi Pertanaman Bawang di lahan 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Kegiatan tanaman Cabe Rawit, Terung dan Tomat di lapangan 
 

  

  



  

 

Kegiatan Pelatihan dan Temu lapang 

  

Inovasi teknologi Caplak tanam bawang Acara Temu lapang dan Panen Bawang di 

Desa kabuna  



  

  
 

 

Komoditas ternak (ayam KUB) 

 Dukungan inovasi teknologi ayam KUB di Kabupaten Belu adalah di laksanakan di 

Desa Kenebibi Kecematan Kakuluk Mesak di kelompok  tani Tobauk. Jumlah anggota 

kelompok tani 20 orang yang aktif 16  orang. 

 Luas Kandang yang dibuat  bentuk postal (los) ukuran 10 mx 3,5 m berdinding 

bagian bawah keliling batako, bambu samping kiri kanan dan belakang bagian depan  kawat 

ram-ram,  beratap seng dengan lantai semen kasar  serta tersedia umbarannya keliling 

dengan bambu. 

 Perlemgkapan kandang: tempat pakan, tempat air minum, tempat bertengger serta 

tempat bertelur yang dibuat kelompok tani dari daun gewang. 



Pakan jadi sesuai kebutuhan ternak ayam dan vaksin dan sejumlah obat-obatan 

Pelatihan yang sudah dilakukan pada kelompok tani adalah pelatihan teknologi manajemen 

pemeliharaan ayam buras dan perawatan kesehatan ternak termasuk vaksinasi pada 

kelompok tani Tobauk. 

 Jumlah ayam yang sudah di droping pertama sebanyak 183 ekor, dengan bobot 

badan rata-rata 0,8 kg pada umur 3 bulan, mati 2 ekor dalam perjalanan akibat stres 

perjalanan jauh.Kondisi ayam droping pertama sekarang umur 4,5 bulan dengan bobot 

badan rata-rata 1, 66 kg. Pada bulan Desember nanti akan mulai produksi telur. umur ayam 

droping kedua 3 bulan sebanyak 50 ekor dengan rata-rata bobot badan 0,66kg.  

 

  

Ternak ayam KUB dan pakan sampai di lokasi kandang 

  

Kondisi  ayam  KUB hari kedua  dalam kandang 



  

Penjelasan teknologi  budidaya ayam KUB oleh peneliti pada anggota kelompok tani Tobauk 

  



  

Latihan vaksin: anggota kelompok sedang mempraktekan 

  

Pembuatan tempat makan dari bahan lokal (bambu)  yang tersedia dilokasi 



  

 
 

Kondisi ayan pada umur 4,5 bulan dalam kandang dan umbaran 

 

4. Kabupaten Malaka 

Deskripsi Teknologi Petani  

Kawasan perbatasan  RI - RDTL selama ini belum dikembangkan secara maksimal  

sebagai kawasan penyuplai bahan pangan dan sumber pertumbuhan ekonomi dan dianggap 

sebagai kawasan marginal dan sebagai kawasan sumber konflik.  

Dalam  kaitannya dengan itu teknologi pertanian dan peternakan yang 

dikembangkanpun masih sangat sederhana. Hal ini diindikasikan dengan penerapan jenis 

teknologi pertanian dan peternakan oleh masyarakat di kawasan perbatasan. Berikut ini 

adalah deskripsi teknologi pertanian dan peternakan yang  diterapkan oleh masyarakat di 

Kawasan perbatasan RI - RDTL . 

Komoditas Bawang  Merah di Kabupaten Malaka; Pengembangan komoditas 

bawang merah oleh petani di kawasan perbatasan dalam skala kecil sesuai kemampuan 

petani. Sumber benih berasal dari hasil panen sendiri  (dalam jumlah yang sangat terbatas) 



dan hasil pembelian di pasar. Varietas  bawang yang diguanakan adalah varietas Lokal dan 

varietas yang tidak jelas yang diperjualbelikan di di pasar lokal. Persiapan lahan dilakukan 

secara manual dengan menggunakan pacul bahkan terdapat lokasi yang tidak melakukan 

pengolahan tanah. Pengendalian gulma dilakukan secara manual dengan  menggunakan 

Tofa (Sejenis alat untuk melakukan penyiangan gulma).   Sedangan pengendalian hama dan 

penyakit jarang dilakukan.    

Komoditas Jagung di Kabupaten Malaka; Komoditas ini merupkan sumber 

bahan pangan utama bagi masyarakat di daerah perbatasan RI - RDTL.   Pengembangan 

komoditas ini diperuntukan bagi ketahanan pangan (Food Security) keluarga. Oleh 

karenanya pemilihan benih untuk  ditanam   bersumber dari benih-benih yang memiliki daya 

tahan terhadap penyimpanan. Umumnya benih yang digunakan adalah benih jagung 

varietas lokal. Selain itu penggunaan benih dari varietas unggul Nasional juga dikembangkan 

tapi pada skala yang sangat terbatas terkecuali untuk tujuan komersial.  Persiapan lahan 

bagi usahatani jagung dilakukan dengan menerapkan sistem tebas bakar, penggunaan 

herbisida dan pengolahan tanah menggunakan traktor namun sangat terbatas. Pengunaan 

pupuk bagi usahatani jagung jarang dilakukan bagi tanaman jagung apalagi dibarengi 

dengan kelanggaan pupuk di wilayah tersebut. Penyiangan gulma pada pertanaman jagung 

dilakukan dengan menggunakan Tofa dan selain itu pula menggunakan Herbisida. Dan 

panen baru dilakukan ketika klobot jaung mengering.   

 

Inovasi Teknologi yang Diperkenalkan 

Inovasi Teknologi Budidaya Bawang  Merah; Inovasi teknologi yang 

diperkenalkan di Kawasan perbatasan dalam mendukung  Pengembangan komoditas 

bawang merah oleh petani yakni :    

 Penggunaan benih bermutu  

 Penggunaan varietas yang tepat  

 Penyiapan lahan dan Pembuatan Bedengan  

 Penggunaan pukuk Kandang  

 Jarak tanam yang optimum 

 Pupuk sesuai kebutuhan tanaman  

 Pengendalian gulma tepat waktu  

 Pengendalian hama dan penyakit  

 Penggunaan Fungisida  

 Kelembaban tanah yang cukup  

 Panen tepat waktu 



Inovasi Teknologi Budidaya Jagung; Komoditas ini merupkan sumber bahan 

pangan utama bagi masyarakat di daerah perbatasan RI - RDTL.   Oleh karenanya perlu 

dipacu peningkatan produktivitas jagung tersebut di daerah perbatasan. Dalam kaitannya 

dengan hal tersebut maka diperkenalkan teknologi sebagai berikut :  

 Penggunaan benih bermutu  

 Penggunaan varietas yang tepat  terutama varietas Badan Litbang Pertanian.  

 Penyiapan lahan  

 Jarak tanam yang optimum 

 Pupuk sesuai kebutuhan tanaman  

 Pengendalian gulma tepat waktu  

 Pengendalian hama dan penyakit  

 Kelembaban tanah yang cukup  

 Panen tepat waktu  

 

Hasil Kegiatan Demplot Budidaya Bawang Merah  

Demplot Budidaya bawang merah di Kabupaten Malaka di lakukan di kelompok Tani 

Sinar Saluhu  !! di desa Alas Selatan kecamatan Kobalima Timur. Luas lahan yang dijadikan 

Demplot Seluas 0,75 ha.  Lokasi kegiatan Demplot bawang merah merupakan lokasi yang 

baru pertama kali ditanami dengan komoditas bawang merah. Olehnya teknologi yang 

diperkenalkan merupakan hal baru bagi petani di Hamparan datar Sahulu - Alas Selatan.  

Persiapan lahan dilakukan secara intensif yakni dibersihkan rerumputan. Lahan 

diolah secara sempurna kemudian dilanjutkan dengan pembuatan bedengan.   Pembuatan 

bedengan dengan ukuran  lebar 1,2 meter dan panjangnya sesuai dengan kondisi lahan. 

Total bedengan 94 bedengan.  Bedengan diaplikasikan pupuk kandang.  Pada persiapan 

lahan bagi bawang  budidaya bawang merah diaplikasikan penggunaan pupuk kandang 

sebanyak 10 ton/ha.   

Benih yang digunakan adalah benih bawang merah varietas Super Philip berlabel 

Biru. Benih  diseleksi untuk memisahkan benih bernas dan tidak bernas.  Benih kemudian 

dipotong bagian ujungnya dan diaplikasikan dengan Fungisida untuk menghidari serangan 

jamur.  Penanaman dilakukan dengan jarak tanam 20 X 15 cm.  Kemudian dilanjutkan 

dengan pemeliharaan secara rutin.  Ketika setelah tanaman berumur dua minggu terjadi 

kekeringan sehingga dilakukan pemasangan pipanisasi untuk memudahkan penyiraman 

tanaman bawang. Hasil panen dapat dilihat sebagai berikut :  

Tabel . Keragaan pertanaman Bawang  Merah di Kabupaten Malaka.  



Varietas Tinggi 

tanaman 

(cm) 

Jumlah 

umbi/rumpun 

Berat pada saat 

panen (per 1m²) 

(gram) 

Berat per ha 

(ton) 

Ubinan I 27 8 1200 8.6 

Ubinan II  32 9 1400 10 

Ubinan III  29 7 1300 9,3 

Rata -  Rata  29,3 8 1300 9,3 

 

Kegiatan Demplot Bawang Merah ini dilakukan sebagai upaya untuk 

memperkenalkan teknologi Budidaya Bawang Merah di Kabupaten Malaka dalam rangka 

mendukung pengembangan bawang merah oleh Pemerintah Daerah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunjungan Wakil Bpati Malaka ke Lokasi Demplot  

Pembuatan Bedengan Aplikasi Pupuk Kandang dan 

Biochar Penanaman 

Penanaman Pemasangan pipanisasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan lain yang yang berhubungan dengan pengembangan Bawang Merah di 

Kabupaten Malaka yakni melakukan Koleksi Bawang Merah Lokal.  Bawang merah lokal 

dibudidayakan secara tradisonal oleh beberapa petani di Desa Fafoe, Oan Mane dan 

Umatoos. Bawang merah lokal ini sangat terbatas diusahakan oleh petani disebabkan 

kesulitan memperoleh benih bawang tersebut. Hal ini  akibat dari  pernah terjadi bencana 

banjir  yang melenyapkan pertanaman bawang merah di kawasan tersebut.  Keragaan 

Bawang Lokal Fafoe - Malaka dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel . Keragaan Bawang  Merah Lokal Fafoe di Kabupaten Malaka.  

TANAMAN SAMPEL  JUMLAH SIUNG (siung) BERAT/TANAMAN (grm) 

1 4 93 

2 5 95 

3 8 122 

4 5 111 

5 6 55 

6 5 135 

7 7 160 

8 5 106 

9 6 140 

10 7 121 

Jumlah  58 1138 

Rata-rata 5.8 113.8 

Penyiraman Tanaman Pertumbuhan Tanaman 

Kunjungan Bupati di Lokasi Demplot 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komoditas ternak (ayam KUB) 

 Dukungan inovasi teknologi ayam KUB di Kabupaten Belu adalah di laksanakan di 

Desa Kenebibi Kecematan Kakuluk Mesak di kelompok  tani Tobauk. Jumlah anggota 

kelompok tani 20 orang yang aktif 16  orang. 

 Luas Kandang yang dibuat  bentuk postal (los) ukuran 10 mx 3,5 m berdinding 

bagian bawah keliling batako, bambu samping kiri kanan dan belakang bagian depan  kawat 

ram-ram,  beratap seng dengan lantai semen kasar  serta tersedia umbarannya keliling 

dengan bambu. 

 Perlemgkapan kandang: tempat pakan, tempat air minum, tempat bertengger serta 

tempat bertelur yang dibuat kelompok tani dari daun gewang. 

Pakan jadi sesuai kebutuhan ternak ayam dan vaksin dan sejumlah obat-obatan 

Pelatihan yang sudah dilakukan pada kelompok tani adalah pelatihan teknologi manajemen 

pemeliharaan ayam buras dan perawatan kesehatan ternak termasuk vaksinasi pada 

kelompok tani Tobauk. 

 Jumlah ayam yang sudah di droping pertama sebanyak 183 ekor, dengan bobot 

badan rata-rata 0,8 kg pada umur 3 bulan, mati 2 ekor dalam perjalanan akibat stres 

perjalanan jauh.Kondisi ayam droping pertama sekarang umur 4,5 bulan dengan bobot 

Pertanaman Bawang Lokal Fafoe - Malaka 

Kunjungan Bupati di Lokasi Demplot 



badan rata-rata 1, 66 kg. Pada bulan Desember nanti akan mulai produksi telur. umur ayam 

droping kedua 3 bulan sebanyak 50 ekor dengan rata-rata bobot badan 0,66kg.  

 

  

Ternak ayam KUB dan pakan sampai di lokasi kandang 

  

Kondisi  ayam  KUB hari kedua  dalam kandang 

  



Penjelasan teknologi  budidaya ayam KUB oleh peneliti pada anggota kelompok tani Tobauk 

  

  

Latihan vaksin: anggota kelompok sedang mempraktekan 



  

Pembuatan tempat makan dari bahan lokal (bambu)  yang tersedia dilokasi 

  

 
 

Kondisi ayan pada umur 4,5 bulan dalam kandang dan umbaran 

 

4. Kabupaten Malaka 



Deskripsi Teknologi Petani  

Kawasan perbatasan  RI - RDTL selama ini belum dikembangkan secara maksimal  

sebagai kawasan penyuplai bahan pangan dan sumber pertumbuhan ekonomi dan dianggap 

sebagai kawasan marginal dan sebagai kawasan sumber konflik.  

Dalam  kaitannya dengan itu teknologi pertanian dan peternakan yang 

dikembangkanpun masih sangat sederhana. Hal ini diindikasikan dengan penerapan jenis 

teknologi pertanian dan peternakan oleh masyarakat di kawasan perbatasan. Berikut ini 

adalah deskripsi teknologi pertanian dan peternakan yang  diterapkan oleh masyarakat di 

Kawasan perbatasan RI - RDTL . 

Komoditas Bawang  Merah di Kabupaten Malaka; Pengembangan komoditas 

bawang merah oleh petani di kawasan perbatasan dalam skala kecil sesuai kemampuan 

petani. Sumber benih berasal dari hasil panen sendiri  (dalam jumlah yang sangat terbatas) 

dan hasil pembelian di pasar. Varietas  bawang yang diguanakan adalah varietas Lokal dan 

varietas yang tidak jelas yang diperjualbelikan di di pasar lokal. Persiapan lahan dilakukan 

secara manual dengan menggunakan pacul bahkan terdapat lokasi yang tidak melakukan 

pengolahan tanah. Pengendalian gulma dilakukan secara manual dengan  menggunakan 

Tofa (Sejenis alat untuk melakukan penyiangan gulma).   Sedangan pengendalian hama dan 

penyakit jarang dilakukan.    

Komoditas Jagung di Kabupaten Malaka; Komoditas ini merupkan sumber 

bahan pangan utama bagi masyarakat di daerah perbatasan RI - RDTL.   Pengembangan 

komoditas ini diperuntukan bagi ketahanan pangan (Food Security) keluarga. Oleh 

karenanya pemilihan benih untuk  ditanam   bersumber dari benih-benih yang memiliki daya 

tahan terhadap penyimpanan. Umumnya benih yang digunakan adalah benih jagung 

varietas lokal. Selain itu penggunaan benih dari varietas unggul Nasional juga dikembangkan 

tapi pada skala yang sangat terbatas terkecuali untuk tujuan komersial.  Persiapan lahan 

bagi usahatani jagung dilakukan dengan menerapkan sistem tebas bakar, penggunaan 

herbisida dan pengolahan tanah menggunakan traktor namun sangat terbatas. Pengunaan 

pupuk bagi usahatani jagung jarang dilakukan bagi tanaman jagung apalagi dibarengi 

dengan kelanggaan pupuk di wilayah tersebut. Penyiangan gulma pada pertanaman jagung 

dilakukan dengan menggunakan Tofa dan selain itu pula menggunakan Herbisida. Dan 

panen baru dilakukan ketika klobot jaung mengering.   

 

Inovasi Teknologi yang Diperkenalkan 



Inovasi Teknologi Budidaya Bawang  Merah; Inovasi teknologi yang 

diperkenalkan di Kawasan perbatasan dalam mendukung  Pengembangan komoditas 

bawang merah oleh petani yakni :    

 Penggunaan benih bermutu  

 Penggunaan varietas yang tepat  

 Penyiapan lahan dan Pembuatan Bedengan  

 Penggunaan pukuk Kandang  

 Jarak tanam yang optimum 

 Pupuk sesuai kebutuhan tanaman  

 Pengendalian gulma tepat waktu  

 Pengendalian hama dan penyakit  

 Penggunaan Fungisida  

 Kelembaban tanah yang cukup  

 Panen tepat waktu 

Inovasi Teknologi Budidaya Jagung; Komoditas ini merupkan sumber bahan 

pangan utama bagi masyarakat di daerah perbatasan RI - RDTL.   Oleh karenanya perlu 

dipacu peningkatan produktivitas jagung tersebut di daerah perbatasan. Dalam kaitannya 

dengan hal tersebut maka diperkenalkan teknologi sebagai berikut :  

 Penggunaan benih bermutu  

 Penggunaan varietas yang tepat  terutama varietas Badan Litbang Pertanian.  

 Penyiapan lahan  

 Jarak tanam yang optimum 

 Pupuk sesuai kebutuhan tanaman  

 Pengendalian gulma tepat waktu  

 Pengendalian hama dan penyakit  

 Kelembaban tanah yang cukup  

 Panen tepat waktu  

 

Hasil Kegiatan Demplot Budidaya Bawang Merah  

Demplot Budidaya bawang merah di Kabupaten Malaka di lakukan di kelompok Tani 

Sinar Saluhu  !! di desa Alas Selatan kecamatan Kobalima Timur. Luas lahan yang dijadikan 

Demplot Seluas 0,75 ha.  Lokasi kegiatan Demplot bawang merah merupakan lokasi yang 

baru pertama kali ditanami dengan komoditas bawang merah. Olehnya teknologi yang 

diperkenalkan merupakan hal baru bagi petani di Hamparan datar Sahulu - Alas Selatan.  



Persiapan lahan dilakukan secara intensif yakni dibersihkan rerumputan. Lahan 

diolah secara sempurna kemudian dilanjutkan dengan pembuatan bedengan.   Pembuatan 

bedengan dengan ukuran  lebar 1,2 meter dan panjangnya sesuai dengan kondisi lahan. 

Total bedengan 94 bedengan.  Bedengan diaplikasikan pupuk kandang.  Pada persiapan 

lahan bagi bawang  budidaya bawang merah diaplikasikan penggunaan pupuk kandang 

sebanyak 10 ton/ha.   

Benih yang digunakan adalah benih bawang merah varietas Super Philip berlabel 

Biru. Benih  diseleksi untuk memisahkan benih bernas dan tidak bernas.  Benih kemudian 

dipotong bagian ujungnya dan diaplikasikan dengan Fungisida untuk menghidari serangan 

jamur.  Penanaman dilakukan dengan jarak tanam 20 X 15 cm.  Kemudian dilanjutkan 

dengan pemeliharaan secara rutin.  Ketika setelah tanaman berumur dua minggu terjadi 

kekeringan sehingga dilakukan pemasangan pipanisasi untuk memudahkan penyiraman 

tanaman bawang. Hasil panen dapat dilihat sebagai berikut :  

Tabel . Keragaan pertanaman Bawang  Merah di Kabupaten Malaka.  

Varietas Tinggi 

tanaman 

(cm) 

Jumlah 

umbi/rumpun 

Berat pada saat 

panen (per 1m²) 

(gram) 

Berat per ha 

(ton) 

Ubinan I 27 8 1200 8.6 

Ubinan II  32 9 1400 10 

Ubinan III  29 7 1300 9,3 

Rata -  Rata  29,3 8 1300 9,3 

 

Kegiatan Demplot Bawang Merah ini dilakukan sebagai upaya untuk 

memperkenalkan teknologi Budidaya Bawang Merah di Kabupaten Malaka dalam rangka 

mendukung pengembangan bawang merah oleh Pemerintah Daerah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunjungan Wakil Bpati Malaka ke Lokasi Demplot  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan lain yang yang berhubungan dengan pengembangan Bawang Merah di 

Kabupaten Malaka yakni melakukan Koleksi Bawang Merah Lokal.  Bawang merah lokal 

dibudidayakan secara tradisonal oleh beberapa petani di Desa Fafoe, Oan Mane dan 

Umatoos. Bawang merah lokal ini sangat terbatas diusahakan oleh petani disebabkan 

Pembuatan Bedengan Aplikasi Pupuk Kandang dan 

Biochar Penanaman 

Penanaman Pemasangan pipanisasi 

Penyiraman Tanaman Pertumbuhan Tanaman 

Kunjungan Bupati di Lokasi Demplot 



kesulitan memperoleh benih bawang tersebut. Hal ini  akibat dari  pernah terjadi bencana 

banjir  yang melenyapkan pertanaman bawang merah di kawasan tersebut.  Keragaan 

Bawang Lokal Fafoe - Malaka dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel . Keragaan Bawang  Merah Lokal Fafoe di Kabupaten Malaka.  

TANAMAN SAMPEL  JUMLAH SIUNG (siung) BERAT/TANAMAN (grm) 

1 4 93 

2 5 95 

3 8 122 

4 5 111 

5 6 55 

6 5 135 

7 7 160 

8 5 106 

9 6 140 

10 7 121 

Jumlah  58 1138 

Rata-rata 5.8 113.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demplot Teknologi Budidaya Jagung.  

Pertanaman Bawang Lokal Fafoe - Malaka 

Kunjungan Bupati di Lokasi Demplot 



Kegiatan yang dilakukan adalah Mendemonstrasikan Teknologi Budidaya Jagung. 

Pada Demplot ini menggunakan benih jagung Hibrida Bima 19 URI (Benih Badan Litbang). 

Demplot dilakukan pada lahan seluas 4 ha.  Persiapan lahan dilakukan dengan 

menggunakan traktor. Benih yang digunakan berasal dari Balitsereal Maros. Penanaman 

dilakukan dengan sistem tungal dengan jarak tanam 80 X 40 cm. Pemupukan yang 

diaplikasikan adalah urea dan NPK dengan dosis 100 - 100 kg/ha. Penyiangan rumput 

dilakukan dengan menggunakan herbisida purna tumbug sebanyak 4 liter/ha. Pertumbuhan 

pertanaman jagung di desa Alas Selatan dapat dilihat pada tabel berikut. .   

Tabel . Kegaraan Pertumbuhan Jagung MK 2017  

Parameter  Pola Introduksi   Pola Petani  

Tinggi Tanaman umur 1 

bln (cm) 
57 43 

Tinggi Tanaman mulai 

berbunga  (cm)  
182 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktivitas jagung pada kegiatan ini dapat menampilkan produktivitas jagung yang 

diperoleh dalam skala yang lebih luas.  Hal ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan 

pangan bagi petani di sekitar lokasi. Keragaan produktivitas jagung dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel . Kegaraan Produksi Jagung MK 2017  

NO 
BERAT 

UBINAN (Kg) 

PRODUKTIVITAS 

(kg/ha) 

JUMLAH TANAMAN 

/UBINAN (tanamanr) 



1 4.8 7680 35 

2 4.8 7680 33 

3 4 6400 28 

4 5.6 8960 37 

5 4 6400 29 

6 4 6400 21 

Rata-rata  4.5 7253.3 30.5 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah tanaman panen dan jumlah 

tongkol yang dipanen yakni masing - masing 30,5 pohon tanaman jagung yang dipanen 

Produktivitas Jagung Varietas Bima 19 URI mencapai 7,25 ton/ha. Produktivitas ini termasuk 

baik walaupun saat pertumbuhan awal terkendala dengan kekeringan. Produktivitas yang 

dicapai ini merupakan hasil kerja keras petani dalam mengaplikasikan teknoloi yang 

dianjurkan..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kabupaten Alor 

 Dukungan inovasi teknologi yang akan dilakukan di wilayah perbatasan di Kabupaten 

Alor adalah berupa : (a) Workshop teknis tingkat petani, (b) Mengintroduksi benih cabe dan 

bawang merah Varietas Unggul Baru (VUB), (c) Pelatihan petani, (d) pendampingan 

teknologi budidaya (e) Penyebaran media cetak. Pada tahun 2017 hanya melakukan 

identifikasi potensi, peluang dan permasalahan pertanian. 

 Dalam kegiatan survey lapangan di beberapa desa di Kecamatan Alor Timur 

yang merupakan kecamatan perbatasan laut dengan Negara Timor Leste; yakni 

Desa Padang Panjang , Desa Lantoka, Desa Tangla Pui dan Desa Tangla Pui Timur,  

Penampilan Tanaman Jagung Bima 19 URI  



Secara umum desa-desa tersebut memiliki potensi untuk pengembangan tanaman 

hortikura karena terletak didaerah ketinggian 829 meter dari permukaan laut.  Di 

wilayah tersebut yang merupakan lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan 

Kabupaten Alor di tahun 2018. Khusus di Desa Tanglapui dan Desa Tangla Pui Timur 

yang merupakan daerah puncak dengan suhu -8.25ºC dan kelembaban 124.99 di 

bulan Oktober masih ada hujan yang seharusnya merupakan puncak panas bagi 

wilayah NTT. Di wilayah kedua desa tersebut tanaman bawang merah yang 

diusahakan petani bisa berbunga dan menghasilkan biji bawang. Tanaman cabe 

petani yang ditanam secara organik berproduksi dengan sangat baik. Potensi 

sumber daya air juga mendukung untuk pengembangan komodity hortikultura dan 

tanaman pangan karena memilki sumber air dengan irigasi permanen. Prospek 

pemasaran hasil pertanian belum berjalan dengan baik.. Lahan yang belum dikelola 

masih sangat luas seperti yang terlihat pada table data dibawah ini. 

 



PENGGUNAAN LAHAN PERTNIAN KABUPATEN ALOR 

STATUS ANGKA TETAP TAHUN 2016 

               

No Kecamatan 

Potensi Lahan Basah (Ha) 

Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah/ Lahan Kering Pertanian (Potensi Lahan Kering) (Ha) 

   
Jlh Lahan 

Pertanian Diolah 

menja

di 

sawah 

Ditana

mi 

Tanama

n Horti 

Tdk 

ditanami 

apapun 

Jumlah 

Lahan 

Basah 

Lahan yg 

digunakan utk 

Tan. Pangan 

Perkebun

an 

Hutan 

Rakyat 

Hutan 

Negara 

Padang 

Rumput/pdg 

penggembala

an 

Sementar

a Tdk 

diusahaka

n 

Lain-

lain 

Jlh Lahan 

Kering 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Pantar   -   -   -  

                 

-            1,340  

      

2,053  

        

1,149  

           

633  

                        

1,998  

              

2,280  

                

2  

        

9,455              9,455  

2 Pantar Barat  -   -   -  

                 

-                949  

      

1,331  

           

475  

           

584  

                           

732  

              

1,896   -  

        

5,967              5,967  

3 

Pantar 

Timur  -   -   -  

                 

-            1,983  

         

820  

        

3,087  

           

110  

                           

237  

              

4,046   -  

     

10,283            10,283  

4 

Pantar Barat 

Laut  -   -   -  

                 

-            1,251  

      

1,014  

           

100  

           

100  

                           

200  

           

12,824   -  

     

15,489            15,489  

5 

Pantar 

Tengah  -   -   -  

                 

-            2,598  

      

2,712  

           

130  

           

735  

                        

2,688  

           

18,896  

                

5  

     

27,764            27,764  

6 
Alor Barat                                                             

          2,487  
                                                                           

          41,927  



Daya 8  6  50  64  4,671  11,348  2,027  3,530  17,796  4  41,863  

7 Mataru 

                

4  

                

6  

              

10  

              

20                540  

         

332  

        

1,138  

        

1,126  

                        

1,936  

              

4,984   -  

     

10,056            10,076  

8 Alor Selatan 

           

147  

              

15  

              

33  

           

195            1,312  

      

3,000  

        

2,900  

        

8,745  

                           

130  

              

2,568   -  

     

18,655            18,850  

9 Alor Timur 

           

251  

              

20  

        

2,439  

        

2,710            1,331  

      

1,943  

        

8,266  

        

5,242  

                        

4,600  

           

28,372  

              

84  

     

49,838            52,548  

10 

Alor Timur 

Laut 

           

130  

              

45  

              

25  

           

200            1,540  

      

1,406  

           

701  

           

367  

                        

3,690  

              

9,043  

                

5  

     

16,752            16,952  

11 Pureman  -   -   -  

                 

-            1,102  

         

449  

        

3,023  

        

1,673  

                           

800  

              

4,129   -  

     

11,176            11,176  

12 

Teluk 

Mutiara 

                

6  

                

4  

              

20  

              

30                588  

         

822  

                

5  

           

550  

                                

6  

              

3,741  

                

1  

        

5,713              5,743  

13 Kabola  -   -   -  

                 

-                702  

         

660  

           

116  

           

932  

                              

13  

              

4,560   -  

        

6,983              6,983  

14 

Alor Barat 

Laut 

              

45  

              

10  

                

5  

              

60            1,952  

      

2,077  

        

2,300  

           

769  

                           

134  

              

2,162  

                

5  

        

9,399              9,459  

15 

Alor Tengah 

Utara 

              

70  

              

35  

              

15  

           

120            1,208  

      

1,282  

        

2,310  

        

1,434  

                           

131  

              

4,476  

                

1  

     

10,842            10,962  

16 Pulau Pura  -   -   -  

                 

-                263  

         

101  

           

427  

              

65  

                                

6  

              

1,633   -  

        

2,495              2,495  



17 Lembur 

              

40  

              

10    

              

50            1,108  

         

839  

           

989  

           

178  

                        

1,300  

              

1,990   -  

        

6,404              6,454  

KAB. ALOR 

           

701  

           

151  

        

2,597  

        

3,449          22,254     25,512  

     

38,464  

     

25,270  

                     

22,131  

         

125,396  

           

107  

   

259,134          262,583  

Sumber data Dinas Pertanian Kabupaten Alor 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dari potensi lahan dan kondisi existing yang ada maka dapat disarankan untuk 

pengembangan komoditi hortikultura seperti cabe dan bawang merah. Selain itu sistim 

budidaya peternakan harus secara intensif.   

6. Kabupaten Rote Ndao 

   Berdasarkan Perpres Nomor 179 tahun 2014, Kabupaten RoteNdao merupakan 

salah satu kabupaten yang secara geografis berada pada daerah/wilayah yang berbatasan 

langsung dengan Negara Australia. Sebagai salah satu daerah/wilayah, kabupaten RoteNdao 

dengan segala potensi dan masalah yanga ada, maka seluruh program dan kegiatan 

pembangunan di kawasan perbatasan diprioritaskan pada Kawasan Perbatasan dan Pusat 

Kegiatan Strategi Nasional (PKSN),   perlu dilakukan pembangunan seperti yang dicita-citakan 

oleh presiden dalam cabinet 2014 – 2019 dengan selogan Nawa Cita ke -3 yakni membangun 

Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara 

kesatuan, dan mewujudkan visi NTT 2013 – 2018 yakni Terwujudnya masyarakan NTT yang 

berkualitas, adil, demokratis dan sejahtera dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia, 

serta Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan 

perbatasan (Agenda pembangunan daerah/visi ke-8). 

Tahun 2017, kegiatan percepatan pembangunan wilayah perbatasan di kabupaten 

RoteNdao, langsung ditangani SKPD Bappeda kabupaten RoteNdao Bidang Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah (IPW) Sub-Bidang Perbatasan Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika, tertuang dalam Kegiatan Fisik Perbatasan Lokpri 2017 kabupaten RoteNdao. 

Kegiatan Indentifikasi Kebutuhan Teknologi (IKT) di wilayah perbatasan Negara Republik 

Indonesia khususnya kabupaten RoteNdao, dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2017 selama 

tiga hari kerja.  Sasaran pelaksanaan kegiatan adalah instansi/bidang pemerintah yang 

bertanggung jawab dalam pengembangan kawasan wilayah perbatasan Negara Republik 

Indonesia di kabupaten RoteNdao, serta tiga kelompok tani di tiga kecamatan. 

 Metode yang digunakan adalah dengan melakukan diskusi dan pertemuan 

Koordinasi  

Kegiatan koordinasi dilaksanakan bersama dengan Kepala Bidang Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah Cq Kepala Sub Bidang Perbatasan, Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Bappeda Kabupaten RoteNdao,  tentang  Rencana kegiatan Perbatasan di 

kabupaten RoteNdao. Kegiatan perbatasan tahun 2017 di kabupaten RoteNdao tertuang dalam 



Rencana Kegiatan Fisik Perbatasan LOKPRI 2017. Dimana dalam Lokpri 2017 tersebut  

dilaksanakan pada tiga kecamatan yakni; kecamatan Rote Barat Daya, kecamatan Lobalain, dan 

kecamatan Rote Selatan melibatkan beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) yang 

melaksanakan paket pengadaan, lokasi pelaksanaan, sumber dana, volume kegiatan serta Pagu 

Dana.  

Kegiatan koordinasi dilanjutkan bersama dengan bidang Kelembagaan Sarana dan 

Prasarana dan bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian kabupaten RoteNdao tentang kegiatan 

pengadaan fisik serta pemanfaatan sarana fisik pertanian yang telah dibangun oleh bidang 

Tanaman Pangan Dinas Pertanian kabupaten RoteNdao tahun 2017/2018. Berdasarkan Lokpri 

2017 tersebut, bahwa kegiatan perbatasan di wilayah RoteNdao masih difokuskan pada 

kegiatan fisik termasuk bidang pertanian. 

Identifikasi Kebutuhan Teknologi (IKT) 

Kegiatan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian di laksanakan di 3 kecamatan 

berdasarkan Rencana kegiatan fisik perbatasan Lokpri kabupaten RoteNdao. Dalam 

upaya untuk mendapatkan informasi kebutuhan teknologi pertanian, maka dilaksanakan  

kunjungan lapangan dan pertemuan kelompok dalam pengambilan data Baseline survey 

kegiatan perbatasan di kelompok tani:  

1. Kelompok Tani LaoMatak desa Lalukoen kecamatan Rote Barat Daya 

2. Kelompok Tani Sadodale kelurahan Mokdale kecamatan Lobalain 

3. Kelompok tani Tetesan Keringat desa Linguselu kecamatan Rote Selatan 

Hasil dikusi bersama 3 kelompok dari 3 kecamatan sebagai data baseline survey 

perbatasan untuk dijadikan data dukung pelaksanaan kegiatan di perbatasan dalam 

bidang pertanian, adalah : 

1. Penanaman tanaman sering terlambat akibat kurang tersedianya alat oleh tanah/traktor. 

Ketersediaan tracktor tidak seimbang dengan kebutuhan pengolahan tanah yang 

serempak. Sehingga sangat mengharapkan bantuan traktor bagi petani dan kelompok 

tani oleh pemerintah untuk mengatasi keterlambatan penanaman di lahan. 

2. Ada beberapa komponen teknologi pertanian yang telah diperkenalkan seperti 

penggunaan varietas unggul padi, jagung, sayuran, namun untuk pelaksanaan 

selanjutnya petani sulit mendapatkan varietas unggul di pasaran. Sehingga sebagian 

besar petani tetap menggunakan benih yang bersumber dari hasil panen sebelumnya 

atau membeli benih yang berasal dari hasil panen petani lainnya. 



3. Cara tanam di lahan, petani masih tetap menggunakan cara lama dengan menggunakan 

perasaan (tidak menggunakan tali tanam). Alasan tetap menggunakan cara tanam lama 

adalah dari aspek waktu tanam yang lebih lama karena kurang terampil dalam 

menggunakan cara tetap/teratur. 

4. Pupuk sudah dirasakan manfaatnya dan kebutuhan pupuk telah dibuat dalam bentuk 

RDKK. Namun, dalam realisasi dirasakan bahwa ketersediaan pupuk terbatas dan tidak 

tersedia. Dosis pupuk didasarkan pada rekomendasi pemupukan oleh penyuluh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identifikasi Kebutuhan Teknologi Wilayah Perbatasan  

di Kabupaten RoteNdao 

 Sektor: Pertanian 

No. 

/Komoditas 

Teknologi Existing/Masalah Kebutuhan Teknologi Keterangan 

Tan. Pangan    
1.  Padi sawah 

 
1. Penanaman tanaman sering terlambat akibat kurang 

tersedianya alat oleh tanah/traktor. Ketersediaan tracktor 
tidak seimbang dengan kebutuhan pengolahan tanah yang 
serempak. Sehingga sangat mengharapkan bantuan traktor 
bagi petani dan kelompok tani oleh pemerintah untuk 
mengatasi keterlambatan penanaman di lahan. 

2. Sudah menggunakan varietas unggul padi yang sebagian 
besar masih menggunakan VUB  (IR.64, Ciherang, inpari 
10)yang berasal dari dinas pertanian kabupaten namun untuk 
pelaksanaan selanjutnya petani sulit mendapatkan varietas 
unggul di pasaran. Sehingga sebagian besar petani tetap 
menggunakan benih yang bersumber dari hasil panen 
sebelumnya oleh petani sendiri atau dari hasil panen petani 
lainnya. Sehingga benih kadang sudah tercampur dan 
pertumbuhan tanaman beragam serta hasil tanaman yang 
cenderung menurun.  

3. Cara tanam di lahan, petani masih tetap menggunakan cara 
lama dengan menggunakan perasaan (tidak menggunakan 
tali tanam). Alasan tetap menggunakan cara tanam lama 
adalah dari aspek waktu tanam yang lebih lama karena 
kurang terampil dalam menggunakan cara tetap/teratur. 

4. Pupuk sudah dirasakan manfaatnya dan kebutuhan pupuk 
telah dibuat dalam bentuk RDKK. Namun, dalam realisasi 
dirasakan bahwa ketersediaan pupuk terbatas dan tidak 
tersedia. Dosis pupuk didasarkan pada rekomendasi 

 Sehingga sangat mengharapkan 
bantuan traktor bagi petani dan 
kelompok tani oleh pemerintah 
untuk mengatasi keterlambatan 
penanaman di lahan. 

 
 
 
 
 

 Agar dapat disediakan VUB baik 
berupa bantuan maupun yang 
tersedia di pasaran 

 Terbinanya petani penangkar 
untuk dapat menyediakan benih 
unggul  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



pemupukan oleh penyuluh.  
 
 
 
 
 

 Penyediaan pupuk yang tepat 
waktu 

2. Padi Ladang 1. Petani cenderung menggunakan bibit /benih yang ada di 
tingkat petani. 

2. Cara budidaya yang masih tradicional/turun temurun 
3. Produktivitas masih rendah : 2 T/Ha 

 Introduksi varietas unggul 
 Pengenalan dan pendampingan 

penerapan teknologi budidaya  
 Dukungan modal dan penyediaan 

Saprotan 

 

3.  Jagung 1. Penanaman tanaman sering terlambat akibat kurang 
tersedianya alat oleh tanah/traktor. Ketersediaan tracktor 
tidak seimbang dengan kebutuhan pengolahan tanah yang 
serempak. Sehingga sangat mengharapkan bantuan traktor 
bagi petani dan kelompok tani oleh pemerintah untuk 
mengatasi keterlambatan penanaman di lahan. 

2. Ada beberapa komponen teknologi pertanian yang telah 
diperkenalkan seperti penggunaan varietas unggul jagung 
seperti varietas Lamuru atau jagung hibrida, namun untuk 
pelaksanaan selanjutnya petani sulit mendapatkan varietas 
unggul di pasaran. Sehingga sebagian besar petani tetap 
menggunakan benih yang bersumber dari hasil panen 
sebelumnya atau membeli benih yang berasal dari hasil 
panen petani lainnya. 

3. Cara tanam di lahan, petani masih tetap menggunakan cara 
lama dengan menggunakan perasaan (tidak menggunakan 
tali tanam). Alasan tetap menggunakan cara tanam lama 
adalah dari aspek waktu tanam yang lebih lama karena 
kurang terampil dalam menggunakan cara tetap/teratur. 

4. Pupuk sudah dirasakan manfaatnya dan kebutuhan pupuk 

 Introduksi varietas unggul 
terutama yang berumur genjah 
dan tahan kekeringan 

 Pengenalan dan pendampingan 
penerapan teknologi budidaya  

 Dukungan modal dan penyediaan 
Saprotan 

 



telah dibuat dalam bentuk RDKK. Namun, dalam realisasi 
dirasakan bahwa ketersediaan pupuk terbatas dan tidak 
tersedia. Dosis pupuk didasarkan pada rekomendasi 
pemupukan oleh penyuluh. 

 Sorghum   Masih menggunakan benih local 
 Masih menggunakan cara tradisonal 
 Produksi dan produktifitas rendah sekitar 1 T/ha 

 Introduksi varietas unggul 
 Pengenalan dan pendampingan 

penerapan teknologi budidaya  
 Dukungan modal dan penyediaan 

Saprotan 

 

 Kacang hijau  Mayoritas petani menggunakan benih local, Masih sedikit yang 
menggunakan benih unggul  

 Masih sedikit menggunakan cara yang lebih baik 
 Produktivitas rata-rata 0,9 Ton/Ha 

 Introduksi varietas unggul 
 Pengenalan dan pendampingan 

penerapan teknologi budidaya  
 Dukungan modal dan penyediaan 

Saprotan 
 

 

 Kacang tanah  Mayoritas petani menggunakan benih local unggul 
 Masih menggunakan cara budidaya tradisional 
 Produktivitas rata-rata 1 Ton/Ha 

 Introduksi varietas unggul, 
pengembangan varietas unggul 
lokal 

 Pengenalan dan pendampingan 
penerapan teknologi budidaya  

 Dukungan modal dan penyediaan 
Saprotan 

 

 Ubi Kayu  Mayoritas petani menggunakan benih local unggul 
 Masih menggunakan cara budidaya tradisional 

 Introduksi varietas unggul, 
pengembangan varietas unggul 
lokal 

 Pengenalan dan pendampingan 
penerapan teknologi budidaya  

 Dukungan modal dan penyediaan 
Saprotan 

 

 Ubi Jalar  Mayoritas petani menggunakan benih local unggul 
 Masih menggunakan cara budidaya tradisional 

 Introduksi varietas unggul, 
pengembangan varietas unggul 
lokal 

 Pengenalan dan pendampingan 

 



penerapan teknologi budidaya  
 Dukungan modal dan penyediaan 

Saprotan 

Hortikultura    

1. Bawang Merah  Budidaya belum sesuai anjuran 
 Pemasaran dilakukan petani sendiri 

 Budidaya secara lengkap 
 Manajemen usaha tani 
 Benih unggul 
 Teknologi hemat air 
 Perlakuan untuk mengatisipasi 

penyakit akibat keterlambatan 
tanam 

 Kebutuhan petani penangkar  

 

2. Kacang tanah  Budidaya belum sesuai anjuran 
 Pemasaran dilakukan petani sendiri 

 Budidaya secara lengkap 
 Manajemen usaha tani 
 Benih unggul 
 Teknologi hemat air 
 Perlakuan untuk mengatisipasi 

penyakit akibat keterlambatan 
tanam 

 Kebutuhan petani penangkar  

 

3. Kacang hijau  Budidaya belum sesuai anjuran 
 Pemasaran dilakukan petani sendiri 

 Budidaya secara lengkap 
 Manajemen usaha tani 
 Benih unggul 
 Teknologi hemat air 
 Perlakuan untuk mengatisipasi 

penyakit akibat keterlambatan 
tanam 

 Kebutuhan petani penangkar  

 

4. Kacang panjang  Budidaya belum sesuai anjuran 
 Pemasaran dilakukan petani sendiri 

 Budidaya secara lengkap 
 Manajemen usaha tani 
 Benih unggul 
 Teknologi hemat air 
 Perlakuan untuk mengatisipasi 

 



penyakit akibat keterlambatan 
tanam 

Peternakan    

1. Sapi  Sebagian besar pemeliharaan secara lepas di padang terutama 
pada lahan sawah yang tidak diusahakan pada musim tanam II 

 Introduksi beberapa jenis pakan 
ternak 

 Vaksin hewan 

 

2. Kerbau  Sebagian besar pemeliharaan secara lepas di padang terutama 
pada lahan sawah yang tidak diusahakan pada musim tanam II 

 Introduksi beberapa jenis pakan 
ternak 

 Vaksin hewan 

 

3. Kuda  Sebagian besar pemeliharaan secara lepas di padang terutama 
pada lahan sawah yang tidak diusahakan pada musim tanam II 

 Introduksi beberapa jenis pakan 
ternak 

 Vaksin hewan 

 

4. Babi  Sebagian besar pemeliharaan babi sudah menggunakan 
kandang. 

 Mayoritas masyarakat memelihara babi dalam jumlah sedikit 
rata2 dua 1 ekor setiap rumah tangga.  

 Pemenuhan kebutuhan pakan berasal dari sisa makanan 
rumah tangga 

 
 Beberapa peternak babi sudah mnenggunakan komponen 

teknologi penggemukan babi 

 Introduksi pakan ternak 
 Suntikan modal 

 

5. Domba/ kambing  Sebagian besar pemeliharaan secara lepas di padang terutama 
pada lahan sawah yang tidak diusahakan pada musim tanam II 

 Introduksi beberapa jenis pakan 
ternak 

 

6. Ayam  Sebagian besar pemeliharaan ayam sudah menggunakan 
kandang. 

 Mayoritas masyarakat memelihara ayam dalam jumlah sedikit 
rata2 dua 1 ekor setiap rumah tangga.  

 Pemenuhan kebutuhan pakan berasal dari sisa makanan 
rumah tangga dan hasil pertanian seperti beras dan jagung 

 Beberapa peternak ayam sudah mnenggunakan komponen 
teknologi penggemukan babi dan perbanyakan ayam lokal 

 Introduksi pakan ternak 
 Suntikan modal 

 

 



7. Kabupaten Sabu Raijua 

  Dukungan inovasi  BPTP Balitbangtan NTT wilayah perbatasan Laut 

Kabupaten Sabu Raijua adalah 

2. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan Teknologi pertanian melalui FGD 

3. Pendampingan teknologi melalui pengenalan varietas unggul baru 

tanaman pangan (kacang hijau)  

 Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 3 (tiga) hari yaitu 19 sampai 21 

juni 2017,pemilihan lokasi dilakukan secara bersama melalui pertemuan dengan 

pemerintah daerah Bappeda,Dinas Pertanan, Badan perbatasan, serta wakil 

Bupati Sabu raijua dan Koordinator dan para penyuluh) melalui mekanisme 

pertemuan untuk menyamakan persepsi dan penetapan lokasi yang masuk dalam 

wilayah perbatasan laut kabupaten Sabu Raijua, lokasi yang ditetapkan sebagai 

hasil pertemuan untuk intervensi adalah 3 kecamatan yaitu kecamatan Raijua 

untuk wilayah perbatasan laut, dan 2 kecamatan untuk wilayah perbatasnan 

darat dekat pesisir pantai yaitu kecamatan Hawu Mehara (desa Lobo Hede), 

kecamatan LiaE (Desa Deme), Kecamatan Sabu Tengah (Desa babaE) dan 

Kecamatan Sabu Timur (desa Eiada) 

Tahapan  kegiatan dukungan inovasi teknologi : 

1. Koordinasi dengan dinas terkait.  

Koordinasi dengan dinas terkait (Dinas pertanian dan perkebunan), Dinas 

ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten, pemerintah daerah Bappeda 

dan Badan Perbatasan bertujuan untuk menyamakan persepsi, peran dan 

tugas pendampingan yang dilakukan oleh BPTP Balitbangtan NTT serta 

memperoleh informasi awal lokasi kegiatan perbatasan laut yang akan 

menjadi sasaran untuk dilakukan FGD 

2. Identifikasi Calon Petani dan Calon lokasi serta sumberdaya alam dan 

sumberdaya manusia, kelembagaan tani  dan kebutuhan teknologi melalui 

Focus Group Diskusion (FGD) dan kunjungan lapangan  

3. Kesepakatan dukungan Inovasi yang ditawarkan  BPTP Balitbangtan NTT 

melalui diskusi dengan pemerintah daerah 

 

Koordinasi   



           Daerah perbatasan laut yang mendapat intervensi ada 3 kecamatan yaitu 

1.Kecamatan Raijua, sertra 2 kecamatan diwilayah darat dekat pesisir pantai 

yaitu kecamtan Hawu Mehara (desa Lobo Hede), Kecamatan LiaE (desa 

Deme), Kecamatan Sabu Tengah BabaE, dan Kecamatan Sabu Timur (desa 

Eiada) 

Hasil Kunjungan Lapangan (Survey) dan FGD 

Desa Eiada (Kecamtan Sabu Timur) 

 Topografi : lahan datar-miring, dan didominasi lahan datar.  

 Sumber air di desa  Iehada terdapat 16 sumur, dengan kedalaman lebih 

kurang 4 meter dan terdapat Embung 

 Ketika musim kering ketinggian air sumur hanya 2-3 meter, namun tidak habis 

walau sampai saat musim kemarau 

Kelompok tani ”DOKEHIA: terdapat di dusun IV, dengan topografi lahan miring 

dan berbukit, terdapat sumber air berupa Embung dengan kedalaman 4 

meter, jumlah anggota 34 0rang . Musim hujan di mulai pada bula desember 

dan berakhir pada bulan maret dengan komoditas tanaman pangan yang 

ditanam yaitu : jagung, kacang tanah dan kacang hijau, sedangkan Musim 

kering dimulai bulan April hingga Oktober dengan komoditas utama adalah 

aneka sayur, selain itu terdapat usaha lain yaitu : Nelayan rumput laut yang 

biasa dipanen pada umur 40 hari dan usaha ini dimulai sejak bulan mei sampai 

september,pancing dan pukat, karena berada dipesisir pantai, Iris/sadap tuak 

untuk diolah menjadi gula cair (gula sabu dan Gula lempeng) namun sejak 3 

(tiga) tahun terakir usaha sadap tuak mulai beralih ke usaha pertanian  dan 

rumput laut, tergantung kondisi iklim atau musim. Program pertanian masuk di 

daerah/di Desa iehada sejak ada perhatian dari pemda setempat (bupati) 

dengan memberikan  sarana produksi pertanian (saprotan) berupa benih 

jagung dan bawang merah dan khusus bawang merah selalu menggunakan 

bawang merah lokal yang ditanam berulang kali bawang merah membutuhkan  

bibit 50 Kg/ha dengan produksi 500 kg, dan 60 kg disiapkan untuk benih, 

sedangkan 400 kg dijual kepasar, Kebutuhan benih jagung perhektar 20 Kg, 

Selain itu terdapat agroforestry seputar embung dan juga pakan ternak. 

Komoditas yang bisa dan direkomendasikan untuk musim hujan Tanaman 



Pangan yaitu: Jagung,Kacang tanah dan kacang hijau yang ditanam 

secara strip cropping sedangkan anelka sayur adalah Bawang Merah dan 

Cabai Masalah utama bawang merah adalah Akar busuk, banyak ulat 

Kebutuhan benih perhektar adalah 1 ton 

Kacang hijau untuk benih 4-5 kg (untuk 0,25 ha) ditanam 2-3 biji perlubang 

memperoleh hasil 6 karung, kg, kacang tanah 50 kg. Satus kelompok tani  ini 

baru terbentuk tahun 2014, dengan kurangnya pertemuan kelompok (1-2 kali) 

setahun. Usahatani kelompok pada Musim kemarau yaitu: Aneka Sayuran 

seperti :Bawang merah,Tomat,sayur putih,kangkung darat, labu jepang, cabe, 

lombok dan mentimun, sumber pendapat terbanyak diperoleh dari sawi & 

kangkung yang dijual di seputar tetangga, komoditas bawang merah dominan 

ditanam kelompok karena tersedia pasar (dijual dilokasi),dan produksinya 

bagus, tahun 2014 produksi bawang merah 8 ton dengan harga  

Rp.20.000/kg, tahun 2013 harga perkg Rp.25.000, namun tahun 2015 harga 

turun Rp 10.000/kg  selain itu ada kelompok yang mengusahakan tambak 

garam sebanyak 5 orang (kelompok Hedui). Luas Wilayah desa Eiada: 4,31 

Km2 dengan usahatani ternak adalah Kambing,Domba, serta babi. 

Desa BabaE Kecamatan Sabu Tengah 

 didominasi topografi berbukit dan miring serta datar 

 FGD ada kelompok tani”Suka Maju” dengan jumlah anggota 19 orang,laki-

laki 10 orang dan perempuan 9 orang, kelompok ini memiliki sumur solar cell 

yang digunakan untuk kebutuhan air bersih serta menyiram aneka sayur dan 

untuk kebutuhan minum ternak 

 Iklim/Musim Hujan : dimulai Pertengahan sampai akir Maret 

 Komoditas yang ditanam pada Musim Hujan (Nov-sampai maret): 

Padi,jagung,kacng hijau,Kac tanah,Shorgum,Labu, Ubi jalar dan Ubi kayu & 

menanam pakan Turi 

 Sedangkan untuk musim kering adalah aneka sayur : Sawi,Lombok,Tomat, 

bawang Merah,Buncis dan terong 

 Hasil utama pertanian didesa diperuntukan bagi Konsumsi 

 Terdapat usaha ternak Sapi,Kambing,babi domba serta ayam 

 Setiap RT memiliki ternak babi dan kambing  rata-rata 2 ekor 



 Juga terdapat ayam kampung yang diperuntukan untuk menyambung 

sebanyak selain itu ayam di guakan untuk kegiatan ritual 

 Pada Musim kering penanaman aneka sayuran terbatas untuk dipekarangan 

yang tersedia air, kegiatan dominan di musim kering 

adalah menenun, , Iris Tuak,  

 Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara 

 Memiliki topografi datar, berada dilahan pesisir pantai 

 Dominan usaha Rumput laut, yang mendatangkan uang sejak tahun 1999, 

benih berasal dari bali, pemasaran dilakukan ke Seba dengan harga 

Rp.8.000/kg (harga sekarang), waktu lalu harga Rp.18.000, stabil harga 

Rp.10.000 

 Sedangkan usaha tani on farm: Shorghum dan kacang hijau ditanam pada 

musim hujan hanya untuk tujuan konsumsi (2 poktan) dilakukan pada awal 

musim hujan yaitu November-akhir maret (dominan) sedangkan jagung dan 

kacangtanah ditanam hanya untuk konsumsi namun tidak banyak, 

menggunakan benih lokal dan tidak dipupuk (kacang hijau dili), warna 

hijau,kuning,merah kusam dan kecil), sedangkan di desa Lobohede terdapat 

16 kelompok seluruhnya menggantung hidup dari usaha rumput laut 

 Untuk jenis shorghum terdapat 2 jenis yaitu yang yang terbuka (terencar) 

dan tertutup (bulat), warna biji putih,kuning dan merah umur 3 bulan, 

sedangkan warna kuning umur 6 bulan 

 Sistem pertanaman campur 

 Sumber pendapatan selain dari budidaya rumput laut adalah menenun yang 

dilakukan oleh kaum bapak 

 Aktivitas Musim Kemarau mulai Mei sampai oktober lebih dominan untuk 

rumput laut, selain itu dan tenun ikat dilakukan oleh kaum bapak & mama) 

dengan harga jual perlembar sarung Rp.Rp.350.000, selimut  Rp.250.000 

 Secara ekonomis usaha menenun merugi/tidak untung karena harga 

perlembar yang murah, namun tetap dilakukan karena tidak ada pekerjaan 

lain 

 Setiap RT rata-rata menenun, dan usaha ini sudah menggeser budaya sadap 

tuak sejak tahun 60-an 



 Memiliki sumber air berupa sumur sebanyak 100 unit tetapi tidak 

dimanfaatkan untuk bertanam aneka sayuran karena ternak tidak dikandang, 

dan sibuk dengan urusan adat 

 Usaha tani Rumput laut menjadi dominan sumber pendapatan di desa 

Lobohede dengan jenis yang ditanam adalah katoni, Eusema dan Otonii, 

dengan potensi usaha bisa mencapai 200-500 ikat/tali, tergantung 

kemampuan modal 

 Selain Usaha tani Aneka sayur yang dikerjakan pada musim kering terdapat 

usaha tenun Ikat sebagai sumer pendapatan, walaupun harga jualnya masih 

dibawah standart/tidak untung 

Kendala : 

Desa Eihada (kecamatan sabu Timur)  

- faktor Modal terutama untuk bibit bawang merah serta hama dan penyakit 

- masalah penyimpanan bibit 

- masalah HPT terutama ulat dan busuk yang menyerang bawang Merah 

Desa Babae (kecamatan Sabu Tengah) 

 Tersedia sumur namun dengan kedalam yang jauh (15-16 M) 

 Padi sawah tadah tergantung curah hujan 

 Masih menggunakan benih lokal yang berumur panjang dan tidak jelas asal 

benih 

 Penggunaan benih yang sangan banyak 3,5 karung untu luasan 2 ha dengan 

produksi 40-50 karung (sangat Rendah) 

 Pemupukan dan penggunaan benih tidak sesuai rekomendasi demikian pula 

umur bibit diatas 3 minggu 

 Untuk budidaya aneka sayur masih sangat tradisioal (Persiapan lahan – panen 

dan pasca panen) ini terlihat dari cara membuat bedeng,tanam dll 

 Pemanfaatan pupuk sering terlambat karena jauh dari jangkauan dan kesulitan 

memperoleh karena tidak membuat RDKK, kalaupun dapat pupuk harga 

belinya mahal sekitar 120.00-150.000 perkarung untuk Urea. 

Desa Lobohede (Kecamatan Hawu Mehara)  



 ada sumbe rair, namun tidak digunakan untuk menanam aneka sayur 

berhubung ternak di lepas 

 Keterbatasan dalam modal usaha untuk memperluas usaha rumput laut 

hingga 500 tali 

Desa Deme (kecamatan Liae) 

 Terutama dan dominan Usahatani padi sawah dan bawang merah 

sesudah panen padi, masalah ketersediaan pupuk yang sulit untuk 

diperoleh walaupun sudah ada RDKK 

 pembentukan Umbi bawang putih yang tidak sempurna sehingga umbi 

kecil, demikian pula bawang merah yang gagal untuk pembentukan umbi 

 hama ulat dan jamur pada bawang merah 

 Kecamatan Raijua tidak bisa di kunjungi berhubung cuaca dan kondisi 

Laut yang bergelombang 

KESIMPULAN 

 Kegiatan perbatasan di provinsi NTT meliputi 7 kabupaten yang 

terdiri dari 4 kabupaten berbatasan wilayah darat (Kabupaten Kupang, TTU, 

Belu dan Malaka) dan 3 kabupaten berbatasan wilayah laut (Kabupaten 

Alor, Sabu Raijua dan Rote Ndao). Pada 3 kabupaten yang merupakan 

wilayah perbatasan laut telah dilakukan baseline survey dan identifikasi 

kebutuhan teknologi dan akan dilakukan kegiatan diseminasi pada tahun 

selanjutnya .  

 Diseminasi dan pendampingan inovasi teknologi 

pertanian/peternakan dilaksanakan pada 4 kabupaten yang merupakan 

wilayah perbatasan darat, inovasi teknologi  meliputi komoditas tanaman 

pangan (padi, jagung), hortikultura (bawang merah, cabe), pakan ternak 

(lamtoro tarramba), ayam KUB dan ternak babi.  

 Komoditas tanaman pangan, hortikultura dan ternak (ayam 

KUB/babi) merupakan komoditas yang dapat diterima sebagai komoditas 

yang memiliki peluang untuk dikembangkan bahkan ekspor, karena sesuai 

dengan kondisi lingkungan, sosial dan budaya petani setempat.   

 



PERBENIHAN KOMODITAS PERKEBUNAN DAN 
HORTIKULTURA  

 
Tujuan : 

- Menyediakan benih batang bawa yang berkualitas dan berlabel  

- Membantu Pemerintah Daerah terutama dalam menyediakan benih bagi 

kepentingan masyarat . 

Luaran 

- Tersedianya benih batang bawa yang berkualitas dan berlabel  

- Tersebarnya inovasi teknologi Badan Litbang 

- Terpenuhinya permintaan masyarakat akan kebutuhan benih yang berkualitas 

dan berlabel 

Prakiraan Dampak 

- Peningkatan produksi 

- Peningkatan pendapatan 

- HASIL DAN PEMBAHASAN 

- Perbenihan benih sumber jeruk: 

- Benih sumber jeruk batang bawa berasal dari Balijestro (Japanchc 

Citroen). Target 25.000 pohon. Tempat perbenihan dibuat dari baja 

ringan dengan ukuran 60 x 11,7 meter. 

- Dari target tersebut yang dapat terealisasi sebanyak 24.412 pohon 

sedangkan sisanya masih dalam persemaian.  



-  

-  



-  

- Perbenihan benih sumber kelapa: 

- Benih sumber kelapa berasal dari blok penghasil tinggi di desa Bloro, 

kabupaten Sikka. Target penyediaan benih sumber kelapa sebanyak 

3.000 pohon. Dari target tersebut yang dapat terealisasi sebanyak 2.294 

pohon. Sisanya dilakukan pembibitan ulang. 



-  



-  

-  

- Perbenihan benih sumber Jambu mente: 



- Benih sumber berasal dari blok penghasil tinggi, di kabupaten Flores 

Timur. Target penyediaan benih sebanyak 10.000 pohon. Dari target 

tersebut yang dapat terealisasi sebanyak 12.200. 

-  



-  

- Perbenihan benih sumber Kako: 

- Benih sumber berasal dari Puslitkoka. Target penyediaan benih sebanyak 

5.000 pohon. Dari target tersebut yang dapat terealisasi sebanyak 5.500 

pohon 



-  

-  

 



PRODUKSI BENIH SUMBER PADI DAN JAGUNG  
DI NUSA TENGGARA TIMUR 

 

Tujuan 

- Sebagai Unit yang dapat memproduksi dan mengelolah benih sumber 

untuk kepentingan percepatan penyebar dan adopsi VUB dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

- Membantu Pemerintah Daerah terutama dalam menyediakan benih bagi 

kepentingan masyarat tani dan penangkar. 

Keluaran  

- Tersedianya benih sumber  

- Tersebarnya inovasi teknologi VUB 

- Terpenuhinya permintaan masyarakat akan kebutuhan benih yang 

berkualitas 

1.4. Perkiraaan Manfaat dan Dampak 

Manfaat dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedianya benih sumber padi maupun 

jagung baik baik kualitas maupun kuantitas, 2) Meningkatnya penggunaan benih 

padi maupun jagung  yang bersertifikat 

Dampak yang diperkirakan apabila kegiatan ini berhasil adalah :  1) 

masyarakat akan lebih mudah mendapatkan benih varietas unggul yang 

dibutukan, 2) Tumbuhnya perbenihan jagung, 3) Meningkatnya perekonomian 

masyarakat 

HASIL 

 

 Kegiatan Produksi benih jagung hibrida F1 dan produksi benih jagung 

komposit ES masih dalam proses panen. 

Perbenihan Padi 

A. Produksi benih padi  

No Varietas Kelas benih Luas  Produksi (kg) 



panen (are) 

1 Inpari 6 jete FS 19 590 

2 Inpari 10 Laeya FS 5 150 

3 Inpari 15 FS 5 200 

4 Inpari 24 FS 5 200 

5 Inpari 25 FS 5 220 

6 Inpari 18 FS 22 770 

7 Inpari 19 FS 24 510 

8 Inpari 20 FS 5 135 

9 Inpari 30 FS 22 680 

10 Inpari 38 FS 15 470 

11 Inpari 39 FS 18 700 

12 Inpari 41 FS 19 710 

13 Towuti FS 12 500 

14 Situbagendit FS 12 550 

15 Membramo FS 25 720 

16 Cirerang FS 23 730 

 Jumlah  236 7835 

1 Inpari 23 SS 112 1910 

2 Inpari 28 SS 113 1550 

3 Inpari 30 SS 137 4030 

4 Ciherang SS  3300 

5 Towuti SS 150 2970 

 Jumlah  512 13760 

 Total   748 21.595 

 

 

 

B. Distribusi benih  

No Varietas Kelas 

Benih 

Volume 

(kg) 

Penerima Alamat/ 

kabupaten 

1 Inpari 6 jete FS 30 Bpk Tallo TTs 

   20 Karlos klik Belu 

   100 Ibu Ermi Belu 

   50 Ibu Serli Kupang 

   15 Kompi Kupang 

   60 Mathias Kupang 

   90 F. Kapitan Kupang 

   30 Ibu Rahel Kupang 

   20 Adi Kupang 

   30 Aser Kupang 

   20 Mus Kupang 

   20 Nona Kupang 

   10 Agus de Rosari Kupang 

   65 Upbs Kupang 

   20 Gregorio Kupang 



   2 Display  

2 Inpari 10 Laeya FS 15 Siska Kupang 

   20 Usias Kupang 

   10 Ever Kupang 

   30 Yosep Kupang 

3 Inpari 15 FS 10 Hilarius Kupang 

 Inpari 18 FS 200 Yohanes Belu 

   150 Yanto Kupang 

   6 Yuli Kupang 

   30 Agustina Kupang 

   20 Yosep Kupang 

 Inpari 20 FS 20 Yosep Kupang 

   100 Veny Belu 

4 Inpari 24 FS 10 Gaus Kupang 

   10 Ibu Serli Kupang 

   60 Mutanto Kupang 

   10 Moses Kupang 

   10 Nipsin Kupang 

   10 Oktory Kupang 

 Inpari 25 FS 10 Suneli Kupang 

   10 Aci Belu 

5 Inpari 38 FS 10 Ibu Serli Kupang 

   100 Helena TTU 

   200 Yohanes Belu 

6 Inpari 39 FS 30 Ever TTS 

   10 Ibu Serli Kupang 

   100 Helena Kupang 

   70 Poktan Aononi TTU 

   100 Yohanes Belu 

   10 Lapas Kupang 

   20 Tisen Kupang 

   40 Ever Kupang 

   50 Meok Kupang 

   5 Medo Kupang 

   30 Okto Kupang 

   40 Herman Malaka 

5 Inpari 41 FS 10 Y Bombo Sumba Timur 

   10 Ibu Serli Kupang 

   20 Vinen Halek Malaka 

   160 Aci Veni Belu 

   10 Y Bombo Sumba Timur 

   20 Y Bombo Sumba Timur 

   20 Y Bombo Sumba Timur 

   30 WA Bengkiuk Kupang 

   30 Upbs Kupang 

   110 Keltan TTU 



   100 Yohanes Belu 

   150 Kristin Kupang 

   20 Abraham Kupang 

   10 Andreas Kupang 

 Towuti FS 20 Imanuel Kupang 

   20 Almeok Kupang 

   10 Urgendo Kupang 

6 Situbagendit FS 460 Poktan Aononi TTU 

   20 Almeok Kupang 

   30 Paulus Kupang 

   10 Imanuel Kupang 

7 Membramo FS 50 Ibu Serli Kupang 

   10 Nona Buce Kupang 

   30 Lifen Rafael Kupang 

   10 Serli  Kupang 

   20 Aser Kupang 

   20 Mus  Kupang 

   20 Stef Kupang 

   30 Let Kosan Kupang 

   30 Gabriel TTU 

   50 Lay Kupang 

   10 Eman Kupang 

   10 Andreas Kupang 

   60 Pendeta Nunkurus Kupang 

   20 Mus Kupang 

   100 Wini TTU 

   40 Yosevina Belu 

   90 Almeok Kupang 

   10 John Kupang 

   50 Ndaomanu Kupang 

   10 Tanel Kupang 

8 Ciherang FS 20 Emilia Sako TUU 

   30 Liten Rafael Kupang 

   10 Ama Dima TTU 

   10 ibu Sara Kupang 

   40 Edison Kupang 

   10 Ferdi Kupang 

   10 Thomas Kupang 

   40 Sipri Belu 

   30 Kristin TTS 

   30 Romi Kupang 

   100 Imanuel Belu 

   20 John Belu 

   20 Elly Belu 

   50 Almeok Kupang 

   30 Marsel Belu 

   20 Leotanto Malaka 

   80 Yohanes Belu 



 TOTAL   5.898   

 Inpari 23 SS 500 Alor Alor 

   10 Siska Kupang 

   10 John Belu 

   10 Gerven Kupang 

   10 Agusto Kupang 

   25 Yohanes Kupang 

   20 Ben Kupang 

   10 Ori Kupang 

   20 Yuven Kupang 

   20 Isak Kupang 

   20 Yosep Kupang 

   140 Herman Malaka 

   30 John Kupang 

   10 Emanuel Kupang 

   60 Kompi 747 Kupang 

   50 Dance Kupang 

9 Inpari 28 SS 50 Antoni Kupang 

   10 Okto TTU 

   20 Pendeta Laos Kupang 

   50 Almeok Kupang 

   100 Rifeel Kupang 

   15 Lando Kupang 

   20 Jemi Kupang 

   100 Mutanto Belu 

   20 Pastor Deus Kupang 

   40 Matatula Kupang 

   15 Ida Kupang 

   30 Matatula Kupang 

   300 Matatula Kupang 

   10 Ansel Kupang 

   50 Leksi Manu Kupang 

   20 Oskar Kupang 

   50 Yosef Kupang 

   50 Pendeta Tarus Kupang 

   30 Pendeta tarus Kupang 

   360 Vinsen Kupang 

   40 Matatula Kupang 

   20 Dule Kupang 

   20 Melki Kupang 

   20 Abed Kupang 

   20 Debi Kupang 

   20 Andi Kupang 

10 Inpari 30 SS 20 Petani Sumba Timur 

   10 Ibu Serli Kupang 

   50 Petrus Watan Sumba Timur 

   30 Ten Kapitan Kupang 

   270 Vinsen Haelaek Malaka 

   100 Vinsen Halaek Malaka 

   100 Sipri Belu 

   30 A Illa Kupang 

   10 Nipsi Kupang 

   20 A.Ila Kupang 



   40 Goris Kupang 

   50 Kel. Tunas baru TTU 

   425 Jab Kupang 

   20 Andreas Kupang 

   20 Mama Boy Kupang 

   30 Sipri Belu 

   20 Yusuf Kupang 

   100 Ben Kupang 

   10 Marsel Belu 

   30 Dion Kupang 

   20 Yeremias Kupang 

   10 Okto  TTS 

   10 Elly Belu 

   30 Matatula Kupang 

   100 Amros TTU 

   37 Matatula Kupang 

   300 Matatula Kupang 

   50 Melky Kupang 

   40 Ory TTU 

   20 Nipsen Kupang 

   130 Herman K TTU 

   50 Leksimanu Kupang 

   40 Yohanes  Belu 

   20 Yosep Kupang 

   30 Oktory Kupang 

   20 Yusak Kupang 

   10 Doko Kupang 

   20 Sepi Kupang 

   10 US Kupang 

   10 Yunus Kupang 

   20 Carlos Kupang 

   20 Saul Naris Kupang 

   30 Naris Belu 

   20 A.Ila Kupang 

   20 Matatula Kupang 

   30 Elly Kupang 

   10 Fiktor Kupang 

   10 Mesker Kupang 

   20 Mesker Kupang 

   40 Joram Kupang 

   50 Yosep Kupang 

   30 Arnoldus Kupang 

   60 Okto Kupang 

   20 Savi Kupang 

   160 Herman Kupang 

   40 Matatula Kupang 

   30 Bani Kupang 

   20 Samuel Kupang 

   200 Erlis Kupang 

   10 Amanolo Kupang 

   40 Melki Kupang 

   20 Melki Kupang 

   30 Amandio Kupang 



   20 Daniel Kupang 

   10 Joni Kupang 

   30 T0nci TTS 

   60 Leximanu Kupang 

   370 Toncoi Kupang 

   20 Manuel Kupang 

11 Ciherang  SS 50 M. Ani Kupang 

   50 Nikson Kupang 

   40 Ani Kupang 

   200 Sipri Belu 

   60 Engel  Kupang  

   150 Dance Perbatasan 

   20 Yes Kupang 

   20 Gotlif Kupang 

   150 Kristin Kupang 

   200 Yohanes Kupang 

   30 Dani Kupang 

   10 Yan Kupang 

   17 Edison Kupang 

   20 Stefanus Kupang 

   20 Levinus Kupang 

   50 Nikson Kupang 

   40 Mama Ani Kupang 

   200 Sipri Belu 

   150 Dance Kupang 

   60 Engel Kupang 

   20 Yes Kupang 

   10 Simon Kupang 

   20 Mama Boy Kupang 

   20 A Ila Kupang 

   30 Jilo Kupang 

   20 Veris Kupang 

   100 Al Maok Kupang 

   100 Sipri Kupang 

   10 A Sanduk Kupang 

   10 Dani  Kupang 

   80 Manek Kupang 

   10 Ronal Kupang 

   20 Tanaem Kupang 

   30 Yustri Kupang 

   50 Yulianus Kupang 

   20 Y Lay Kupang 

   10 Jekwel Kupang 

   10 Okto Kupang 

   100 Mutanto Kupang 

   40 Nita Kupang 

   20 Ayub Kupang 

   150 Sipri Belu 

   90 Musa Kupang 

   70 Lukas  Kupang 

   20 Ida Kupang 

   40 Kris Kupang 

   40 Ildih Kupang 



   20 J Nakmova Kupang 

   20 Manek Kupang 

   40 Matatula Kupang 

   20 Ali Talas Kupang 

   10 Obet Kupang 

   400 Matatula Kupang 

   10 Bano Amros Kupang 

   100 Amros TTU 

12 Towuti SS 5 Y Bire Kupang 

   30 Maloi Kupang 

   10 Edison Kupang 

   20  TTU 

   500 Bantuan mentan Kupang 

   40 Tony Soe 

   100 Cis Timor Sabu  

   40 Manek Kupang 

 Total   10.109   

 TOTAL 

(FS+SS) 

 16.007   

 

 

Produksi Benih Jagung 

A.Produksi   

No Varietas Kelas benih Luas  

panen (are) 

Produksi (kg) 

1 Lamuru SS 100 600 

2 Lamuru ES 300 2.200 

3 Hibrida F1 bima 19 uri ES 100 6.000 

 

A. Distribusi   

No Varietas Kelas 

Benih 

Volume (kg) Penerima Alamat/ 

Kabupaten 

1 Lamuru SS 600 Ade Yos Belu 

2 Lamuru ES 2.200 0 0 

3 Hibrida F1 bima 19 uri ES 6.000 0 0 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

  

 Dari kegiatan yang dilakukan produksi benih padi SS dan produksi benih 

jagung komposit SS, 2.200 kg dan jagung Hibrida F1 6.000 kg.  



VI. ANGGARAN 

 Total pagu dana sesuai DIPA 2017 sebesar Rp 29.761.009.000  terdiri atas 

APBN/RM sebesar Rp 29.013.070.000 dan hibah 747.939.000 Sampai dengan 

31 Desember 2017 dana terserap sebesar ..... % atau Rp.  27.255.571.167 

 .Tabel . Jumlah Dana dan Realisasi Penggunaan per 31 Desember 2017 

No Sumber 
Pagu 

(Rp) 

Realisasi Pagu                 

per 31 Desember 2017 
Sisa 

(Rp) 
Jumlah (Rp) (%) 

1. RM 22.648.951.000 21.853.141.078 96,49 796.905.462 

2. Loan 6.041.000.000 4.528.094.789 74,96 1.920.152.284 

3. RMP 75.000.000 70.076.300 93,44 4.923.700 

4 Hibah 747.939.000 747.939.000 100 0 

5 PNBP 248.119.000 51.320.000 20,68 196.799.000 

 JUMLAH 29.761.009.000 27.255.571.167 91,58 2.918.780.000 

 

Tabel . Realisasi Penerimaan Tahun 2017 

No Jenis penerimaan 
Target 

(Rp) 

Realisasi Sisa 

Jumlah (Rp) (%) 

1. 
Penerimaan 

Perpajakan 

    

2. 
Penerimaan Negara 

Bukan Pajak 

312.140.000 247.025.630 79,14 65.114.370 

 JUMLAH 312.140.000 247.025.630 79,14 65.114.370 

 

 

VII. KESIMPULAN 

Dari kegiatan selama tahun 2017 dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Kegiatan pengkajian dan diseminasi telah dilaksanakan secara baik 

sesuai prosedur yang berlaku. 

2. Peran BPTP dalam pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur sudah 
mulai dirasakan oleh Pemda hal ini terlihat dari adanya beberapa MOU 
kerjasama yang tercipta. 


