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I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, paling parah terjadi pada

tahun 1997 yaitu seluas 3.618,08 Ha karena pengaruh fenomena alam “elnino” dimana

terjadi kemarau hampir sepanjang tahun. Akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut

timbul asap tebal dimana-mana yang sangat mengganggu kesehatan maupun stabilitas

keamanan. Namun pada tahun 1998 hampir tidak terjadi kebakaran karena pengaruh

fenomena alam “lanina” dimana hujan turun hampir sepanjang tahun sehingga tahun

1998 sebagai tahun bebas asap. Pada tahun 1999 kembali terjadi kebakaran hutan dan

lahan, yang luasnya 455 ha dan tahun 2000 seluas 167,21 ha (Dinas kehutanan, 2003).

Disamping fenomena alam, kebakaran hutan dan lahan ada yang disengaja untuk

penyiapan lahan baik untuk usaha perkebunan maupun perladangan. Cara ini merupakan

cara yang termudah tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak, karena dapat

menghidupi 25 orang per km2 (Gouyon Anne, 1999). Namun disisi lain masyarakat

tidak berpikir bagaimana dampak yang ditimbulkan baik terhadap kelestarian lingkungan

maupun hutan itu sendiri. Kondisi ini memang sangat memprihatikan apabila terus

beralangsung sepanjang tahun tanpa ada jalan keluar yang ditempuh untuk mengalihkan

perhatian masyarakat mengurangi praktek perladangan berpindah.

Salah satu upaya mengurangi praktek perladangan berpindah adalah dengan

menciptakan kegiatan yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan.

Namun bagi masyarakat pedesaan yang mempraktekkan ladang berpindah umumnya

tingkat kemampuan perekonomiannya lemah dan kemampuan usahatani yang rendah

serta belum banyak tersentuh pembangunan ekonomi. Menurut Korten (1981),

pengembangan masyarakat di pedesaan hendaklah diarahkan agar mereka dapat

menolong dirinya sendiri, dengan kata lain memberdayakannya. Upaya pemberdayaan

masyarakat berpendapatan rendah telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga pemerintah,

lembaga swadaya masyarakat, bahkan dari luar negeri. Hanya saja masih banyak wilayah

lain yang belum tersentuh. Bahkan pada wilayah yang sudah disentuhpun, antara tujuan

ideal yang ingin dicapai dengan hasil nyata yang didapat di lapangan masih menunjukkan

senjang yang relatif besar.
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Gejala ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah tidak semata-mata

disebabkan oleh lemahnya penguasaan teknologi produksi, lemahnya modal, namun juga

oleh lemahnya kompetensi sumberdaya manusia, manajemen dan organisasi ekonomi,

kepemimpinan bahkan sistem penyelenggaraan pemerintahan (Pranadji, 2003).

Sedangkan untuk menciptakan kegiatan baru, masyarakat terbentur dengan berbagai

kendala, terutama modal. Pada kondisi masyarakat seperti ini, maka strategi

pendekatannya melalui pengembangkan kemampuan dalam permodalan dengan

memberikan bantuan dalam bentuk bantuan bergulir, dengan menerapkan tujuh prinsip

pembinaan yaitu prinsip pendekatan kelompok, keserasian, kepemimpinan, kemitraan,

swadaya, belajar sambil bekerja dan secara pendekatan keluarga (Lestari B, 1997).

Berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang ada di lahan kering serta

keadaan ekonomi masyarakatnya, maka pengembangan usaha ternak sapi dan tanaman

hortikultura dapat menjadi solusi untuk menciptakan kegiatan baru. Karena usaha ini

tidak memerlukan waktu yang lama sehingga perputaran modal cepat berkembang dan

masyarakat dapat segera menikmati hasilnya. Pada usaha pengembangan aspek sapi

bakalan dan pakan merupakan kunci utama dalam keberhasilan usaha. Usaha

pengembangan yang dilakukan masyarakat umumnya sebagai usaha sambilan dengan

skala usaha rata-rata 1 - 2 ekor/KK. Pakan yang diberikan hanya rumput alam kurang

lebih 15 kg/ekor/hari, dengan sistem pemeliharaan tersebut menghasilkan pertambahan

berat badan harian rata-rata 0,2 kg dengan keuntungan akhir setiap ekornya Rp.770.000,-

(hasil PRA, 2001). Sehingga belum dapat memacu peningkatan produksi daging untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan.

Ditingkat masyarakat pedesaan, usaha pengembangan sapi Bali secara kereman

selama 6 bulan dengan pemanfaatan dan aplikasi teknologi tepat guna yaitu dengan

pemberian pakan yang memadai sebanyak 3 ,9 Kg bahan kering/ekor/hari yang terdiri

dari rumput 60 % dan konsentrat 40 % menghasilkan pertambahan berat badan rata-rata

0,7 Kg/ekor/hari dengan keuntungan akhir per ekornya Rp. 1.000.000,- (dimodifikasi dari

Bakri B dan Armiadi Semali, 1999).

Usaha pengembangan ternak sapi dapat mencapai keuntungan yang maksimal

apabila peternak dapat memanfaatkan setiap nilai tambah yang ditimbulkan dan

optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada disekitarnya melalui diversifikasi usaha
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pertanian yang berkelanjutan dengan input yang rendah. Di lahan kering pada umumnya

kendala yang dihadapi dalam usaha pertanian adalah lahan yang kurang subur dan peka

terhadap erosi, maka melalui penerapan teknologi sistem pertanian tanaman – ternak

merupakan pilihan yang tepat.. Kotoran ternak yang diolah menjadi pupuk kompos

merupakan sumber bahan organik tanah yang sangat dibutuhkan untuk usaha pertanian di

lahan kering. Karena bahan organik merupakan bagian integral dari tanah dan memegang

peranan penting dalam menentukan sifat fisik serta kimia tanah, sehingga perlu

dipertahankan pada tingkat kadar yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman

(Sudaryanto T dan Erizal Jamal, 2000). Pengusahaan tanaman hortikultura dalam

usahatani ternak – tanaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan apabila

memungkinkan sebagian hasilnya dapat dijual untuk menambah pendapatan dan

memenuhi kebutuhan pangan penduduk disekitarnya.

Pengetahuan dan kemampuan masyarakat pedesaan dalam mengelola usaha

pengembangan ternak sapi, dan tanaman hortikultura masih rendah. Oleh karena itu perlu

dirancang strategi pembinaan dan pola pengembangan usaha ternak sapi dan hortikultura

agar dapat diterima dan diterapkan petani.. Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan

melibatkan anggota rumah tangga petani, baik itu ayah, ibu maupun anak-anak, sehingga

kegiatan yang dilakukan pada kondisi akar rumput ini berwawasan gender.

Pengembangan usaha ternak sapi di lahan kering dengan pemanfaatan pakan lokal dan

diversifikasi usaha pertanian dengan pemanfaatan kotoran sebagai pupuk, merupakan

salah satu solusi untuk menciptakan kegiatan baru bagi masyarakat untuk mengurangi

potensi penebangan dan pembakaran hutan di Sumatera Selatan. Beranjak dari

permasalahan yang ada maka kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk: (i)

Menciptakan lapangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat

pedesaan, (ii) Meningkatan pengetahuan dan keterampilan rumah tangga petani dalam

melakukan usaha pengembangan ternak sapi dan pengembangan tanaman hortikultura

yang menguntungkan.
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2. DASAR PERTIMBANGAN

Salah satu aktifitas masyarakat pedesaan di lahan kering terutama yang belum

banyak tersentuh pembangunan ekonomi adalah melakukan penebangan dan pembakaran

hutan untuk areal perladangan. Umumnya kondisi perekonomian masyarakat tersebut

lemah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya mencari sumber kehidupan

dengan memanfaatkan apa yang ada disekitar lingkungannya tanpa mengeluarkan biaya

yang banyak dan tanpa memikirkan bagaimana dampak yang ditimbulkan baik terhadap

kelestarian hutan itu sendiri maupun lingkungannya .

Salah satu solusi untuk menyikapi kondisi tersebut adalah dengan cara

pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan menyadarkan bahwa kondisi mereka dapat

diperbaiki sehingga dengan kesadaran dan percaya diri diharapkan mereka dapat tumbuh

motivasi untuk maju dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya.

Upaya pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menciptakan usaha

baru yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Usaha baru tersebut dapat dimulai

dengan pemberian bantuan dana bergulir dalam bentuk sarana produksi.

Dilihat dari kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat serta peluang pasar maka

usaha yang potensial dikembangkan bagi masyarakat pedesaan di lahan kering adalah

pengembangan usaha ternak sapi, karena ternak sapi telah beradaptasi dengan baik

dengan kondisi lingkungan di lahan kering terutama dalam pemanfaatan hijauan dan

rumput yang tersedia sepanjang tahun.

Ternak sapi dapat sebagai pabrik pupuk organik bagi tanaman pangan dan

hortikultura melalui pemanfaatan kotorannya, sehingga dengan memanfaatkan secara

maksimal setiap nilai tambah yang ditimbulkan maka usaha pengembangan ternak sapi

dapat menghasilkan keuntungan bagi petani.

Pengetahuan dan kemampuan masyarakat pedesaan dalam mengelola usaha

pengembangan ternak sapi dan tanaman hortikultura masih rendah. Oleh karena itu perlu

dirancang strategi pembinaan dan pola pengembangan usaha ternak sapi dan hortikultura

agar dapat diterima dan diterapkan petani.



7

Pengembangan ternak sapi dan tanaman hortikultura, tentunya dapat melibatkan

anggota rumah tangga petani, baik itu ayah, ibu maupun anak-anak. Sehingga kegiatan

yang dilakukan pada kondisi akar rumput inipun berwawasan gender.

3. TUJUAN

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk :

● Menciptakan lapangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan baru bagi   

masyarakat pedesaan .

● Meningkatan pengetahuan dan keterampilan rumah tangga petani dalam  

melakukan usaha pengembangan ternak sapi dan pengembangan tanaman

hortikultura yang menguntungkan.

Secara spesifik tujuan kegiatan adalah sebagai berikut:

●   Melakukan karakterisasi potensi wilayah.

●  Menerapan usaha pengembangan ternak sapi dengan   pemanfaatan pakan lokal.

● Mengembangkan penanaman hijauan pakan ternak (Kinggrass, Paspallum

Arthatum dan gamal/gliricedea) sebagai alternatif pakan sumber protein.

●   Memperkenalkan teknologi pembuatan pupuk kompos.

●  Memperkenalkan teknologi budidaya tanaman hortikultura (cabai dan kacang 

panjang).

4. LUARAN YANG DIHARAPKAN

Secara umum luaran akhir yang diharapkan adalah tumbuh dan berkembangnya

usaha pengembangan ternak sapi dengan pemanfaatan hijauan pakan ternak dan

pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk kompos untuk pengembangan tanaman

hortikultura untuk menambah pendapatan petani .
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5. Luaran Tahun 2005

●    Informasi data potensi dan kendala pengembangan usaha ternak sapi

●  Tumbuhnya minat petani/masyarakat pedesaan untuk mengelola kotoran ternak

menjadi pupuk kompos.

●  Tumbuhnya minat petani/masyarakat pedesaan untuk mengembangkan hijauan

pakan ternak (Kinggrass, Paspallum Arthatum dan gamal/gliricedea) sebagai

alternatif pakan sumber protein.

● Tumbuhnya minat petani/masyarakat pedesaan untuk melakukan teknologi

budidaya tanaman hortikultura (cabai dan kacang panjang) yang baik dan benar.

●  Timbulnya kesadaran masyarakat untuk berkelompok dalam mengelola usaha tani-

ternaknya.

6. PERKIRAAN MANFAAT DAN DAMPAK

- Dampak akhir dari kegiatan ini diharapkan dapat mendukung Program

Pemerintah dalam pelestarian lingkungan dan mengurangi kegiatan penebangan

dan pembakaran hutan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

- Secara kuantitatif, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan

petani/masyarakat pedesaan sebesar 20 - 25 % dari pendapatan yang ada.

- Dengan asumsi modal usaha adalah murni milik petani maka usaha ternak sapi,

diperkirakan dapat memberikan nilai R/C = 2 sedangkan tanaman cabai dan

kacang panjang memberikan nilai minimal R/C = 2,5.
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II. MATERI DAN METODOLOGI

1. Tempat dan Waktu

Kegiatan pengkajian ini menjadi prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat pada

South Sumatera Forest Fire Management Project (SSFFMP) yaitu: Integrasi farming

sistem tanaman hortikultura - ternak sapi dilaksanakan di dusun II desa Bayat Ilir

Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten MUBA yang mewakili agroekosistem lahan

kering. Kegiatan dimulai dari Januari sampai Desember 2005.

2. Metodologi

2.1. Pendekatan dan Skala Usaha

 Kegiatan pengembangan ternak sapi

Kegiatan ini dilaksanakan di lahan petani (on farm research) dan bersifat

pendekatan partisipatif dengan melibatkan petani kooperator. Jumlah ternak yang

digunakan 16 ekor sapi bibit yang terdiri dari 14 ekor sapi betina (induk) jenis Bali dan 2

ekor jantan (pejantan) jenis PO (peranakan Onggole) lokal, bantuan proyek SSFFMP

yang di dikelola oleh kelompok tani-ternak beserta anggotanya. Anggota kelompok tani

bertindak sebagai petani kooperator yang dikoordinir dalam wadah kelompok tani. Untuk

mempermudah pengelolaan dan pengawasan ternak maka ternak ditempatkan dalam

kandang kelompok (komunal).

Kontribusi petani dalam hal tenaga kerja (pembuatan kandang, pemeliharaan

ternak, pembuatan kompos, pengolahan lahan dan pengelolaan tanaman pakan ternak dan

hortikultura) serta penyedian pakan hijauan dan sarana lainnya, sedangkan sarana

produksi berasal dari bantuan South Sumatera Forest Fire Manajement Project

(SSFFMP).

Tenaga peneliti dan penyuluh dari BPTP merupakan sumber teknologi dan

menjadi pembimbing dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini

BPTP bekerjasama dengan dinas/instansi terkait terutama dalam penyedian tenaga

penyuluh pertanian lapangan (PPL), sehingga kegiatan ini menjadi kepedulian bersama
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antar pihak-pihak terkait. Penyuluh lapangan berfungsi sebagai mediator transfer

teknologi sehari-hari di tingkat lapangan.

Untuk meningkatkan kualitas pakan ternak maka akan dikembangkan dua jenis

rumput unggul yaitu Kinggrass (500 stek) dan Paspallum Arthatum (300 pols) dan

leguminosa sebagai tanaman pakan sumber protein yaitu gamal (Gliricidea) sebanyak

350 stek. Penanaman rumput unggul diutamakan sebagai kebun bibit sedangkan

penanaman gamal diutamakan disekeliling areal kandang sebagai pagar keliling dan

selebihnya ditanam di lahan kooperator.

 Pembuatan kompos

Pembuatan kompos baru tahap pengenalan teknologi, dilakukan oleh semua

petani koperator. Kegiatan direncanakan dua periode, setiap periode pembuatan kompos

masing-masing koperator mengolah 100 kg kotoran ternak. Pada periode pertama, proses

pembuatan kompos sepenuhnya petani kooperator dibimbing oleh petugas baik dari

BPTP maupun PPL setempat, sedangkan pada periode kedua petani kooperator

diharapkan sudah memahami proses pembuatannya, sehingga pembuatan kompos

sepenuhnya dibuat oleh petani kooperator. Petugas hanya melakukan

pengawasan/pengontrolan selama proses pembuatan kompos.

 Pengembangan tanaman hortikultura

Untuk meningkatkan pendapatan petani maka akan dikembangkan dua jenis

tanaman hortikultura yaitu tanaman cabai (1,5 ha) dan kacang panjang (0,5 ha).

Penanaman tanaman hortikultura diutamakan sebagai tanaman yang diusahakan pada

lahan usaha petani kooperator.

 Pelatihan petani

Pelatihan petani diperioritaskan pada pembekalan teknis usaha farming sistem secara

keseluruhan baik manajemen usaha pemeliharaan ternak sapi, kesehatan ternak,

pengelolaan hijauan makanan ternak, teknologi pengelolaan kotoran sapi menjadi pupuk

organik, teknologi budidaya kacang panjang, dan cabai. Jumlah peserta 31 orang dengan

menggunakan metode penyampaian materi dilakukan dengan ceramah, diskusi kelompok,

tanya jawab dan demonstrasi cara.
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2.2. Teknologi yang dikembangkan

2.2. 1. Pengembangan ternak sapi

 Target produksi 1 tahun melahirkan 1 ekor anak.

 Sistem pemeliharaan secara semi intensif dimana pakan sebagian besar

disediakan petani dan selebihnya ternak mencari sendiri dengan cara pada

siang hari ternak dapat dilepas pada areal lahan yang banyak ditumbuhi

rumput. Sedangkan pada malam hari ternak dikandangkan dalam kandang

koletif.

 Sistem pemberian pakan disesuaikan dengan status ternak yaitu :

a. Ternak induk melahirkan/menyusui : rumput 12 % berat badan + 2-3

Kg konsentrat local atau daun gamal, air minum disediakan secara ad-

libitum, untuk menambah mineral dan nafsu makan diberikan garam

dapur 10 gram/100 Kg berat badan.

b. Ternak induk sedang bunting : rumput 10 % berat badan air minum

disediakan secara ad-libitum, untuk menambah mineral dan nafsu

makan diberikan garam dapur 10 gram/100 Kg berat badan

 Ukuran kandang 2x1,5 m/ekor dengan tinggi 3 m, dilengkapi dengan

tempat pakan (palungan), tempat minum dan tempat penampungan

kotoran.

 Sistim perkawinan secara alami dengan ratio jantan : betina = 1 : 7.

 Untuk pencegahan penyakit maka awal kegiatan diberikan obat cacing dan

Vitamin B komplek.

 Untuk penjagaan kesehatan maka :

a. Ternak dimandikan sekurang-kurannya 2 (dua) kali seminggu

b. Kandang dibersihkan setiap hari dan kotorannya dikumpulkan dan

selanjutnya dibuat kompos.

●  Untuk pencegahan dan pengobatan penyakit disamping dipergunakan obat-

obatan secara medis/kimia juga dikembangkan obat tradisional.
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2.2.2. Pembuatan kompos.

●   Bahan-bahan yang diperlukan : kotoran sapi 100 kg, probiotik 0,25 kg, kapur

petanian 2 kg, serbuk gergaji/hijauan kering 10 kg dan abu 10 kg.

●  Cara pembuatan: campur sampai rata kotoran sapi, probiotik dan serbuk

gergaji/hijauan kering, tempatkan pada tempat yang tidak terkena sinar

matahari dan air hujan. Diamkan selama satu minggu. Setelah satu minggu

dilakukan pembalikan campuran kotoran tersebut, kemudian tambahkan

kapur pertanian dan abu, lalu aduk sampai rata. Diamkan selama tiga minggu,

dengan pembalikan setiap seminggu sekali. Selama pemrosesan ini suhu

kompos akan naik sampai 70o C. Setelah 3 minggu proses pembuatan kompos

selesai. Lalu di diamkan selama 1 minggu sampai kompos dingin, setelah

dingin kompos siap digunakan sebagai pupuk tanaman.

2.2.3. Pengembangan hortikultura

A. Tanaman cabai

1. Cabai merupakan tanaman yang mudah tumbuh baik pada dataran rendah

maupun dataran tinggi. Persyaratan tumbuhnya antara lain :

 Tanah kaya humus, subur, gembur dan mudah diolah.

 pH tanah sekitar 5-6 (netral)

 Cukup memperoleh sinar matahari terutama pada saat berbunga dan

berbuah

 Curah hujan antara 1500-2500 mm per tahun

 Suhu antara 24-28 oC, dengan ketinggian tempat kurang dari 1400 m

di atas permukaan laut.

2. Penanaman cabai :

a. Pembenihan

Benih cabai dapat diperoleh dari hasil panen sendiri. Untuk

memperoleh benih yang baik, yang perlu diperhatikan adalah:
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 Pilih benih dari hasil panen kedua yang berwarna merah sempurna,

berbentuk lurus dengan permukaan kulit yang bersih, tidak keriput,

tidak cacat, dan tidak terserang penyakit.

 Biji bagian tengah buah yang terpilih dikeluarkan dari dalam buah,

kemudian dicuci, dan keringkan secara bertahap.

 Kebutuhan benih untuk lahan seluas satu hektar sebanyak 300-400

gr biji kering atau 1-1,5 kg buah cabai segar.

b. Persemaian

Sebelum disemai benih direndam agar mudah berkecambah dan

mematikan bibit penyakit yang terbawa benih. Caranya adalah :

 Benih direndam dalam air hangat kuku selama 4-6 jam.

 Tiriskan dan bungkus benih dengan koran basah.

 Peram dalam kaleng bekas atau baskom dan diangin-anginkan.

 Setelah 3-4 hari, benih telah berkecambah sepanjang 0,5-1 mm dan

siap disemaikan dibedengan.

c. Pembuatan bedengan

 Untuk persemaian diabuat bedengan berukuran 100 cm x 50 cm.

 Isi bedengan dengan tanah halus dan pupuk kandang dengan

perbandingan 1:1.

 2 hari sebelum disemai, semprot bedengan dengan Dithane M-45

atau Benlate dengan ukuran masing-masing 1 gram dan 0,5

gram/liter air, untuk mencegah berkecambahnya jamur.

 Letakan benih yang sudah berkecambah secara merata pada

bedengan dan ditimbun.

 Setelah bibit berumur 10-12 hari (tumbuh dua helai daun)

dilakukan pembekongan dengan daun pisang berukuran tinggi 6-7

cm, diameter 5-6 cm, untuk melindungi dari cuaca panas.

 Naungan persemaian dibuka setelah bibit berumur 2 minggu.
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d. Pengolahan tanah

 Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan menggunakan cangkul,

dibajak sapi, atau traktor.

 Pengolahan tanah 2 kali yaitu : Pengolahan tanah I tanah dicangkul

sedalam 20 cm (satu cangkulan) dan 7 hari kemudian dilakukan

pengolahan tanah II untuk menghancurkan dan meratakan tanah.

 Pengolahan tanah menggunakan sapi atau traktor dilakukan dengan

1 kali bajak kemudian dihancurkan dan diratakan dengan garu atau

rotari.

e. Penanaman

 Pada tanah yang sudah diolah dibuat lobang tanam dengan lebar 30

cm, kedalaman lubang 20 cm (satu mata cangkul).

 Jarak 50 cm x 60 cm atau 60 cm x 60 cm.

 Bibit ditanam setelah setelah berumur 30-35 hari dipersemaian

dengan satu batang per lubang.

 Pada saat tanam, lubang tanam diberi Furadan 3G sebanyak 2

sendok makan per 10 m2 untuk melindungi bibit terhadap serangan

hama.

f. Pemupukan

Takaran pupuk per hektar yang dianjurkan adalah: 150 kg Urea, 200

kg SP36, 100 kg KCl, 5 ton Bahan organik dan 1-2 ton Kapur.

●  Urea diberikan sebanyak 3 kali : 1/3 takaran diberikan pada saat

tanam dan sisanya diberikan saat 1 dan 2 bulan setelah tanam

masing-masing 1/3 bagian.

●   TSP : diberikan seluruhnya pada saat tanam.

●   KCl diberikan sebanyak 2 kali : ½ takaran pada saat tanam dan ½

sisanya 1 bulan setelah tanam.
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●  Pemberian bahan organik sebanyak 5 ton/ha pada saat 1 MST, dan 

diberikan kapur sebanyak 1-2 ton/ha pada saat 2 MST.

g. Penyulaman, penyiangan dan pembumbunan

1). Penyulaman dilakukan terhadap tanaman yang mati terserang

hama/penyakit pada 2 MST dengan menanam bibit baru.

2). Penyiangan I dilakukan 2-3 MST, II pada 5-6 MST, dan III

tergantung pada keadaan gulma.

3). Pembumbunan dimaksudkan agar tanah menjadi gembur sehingga

lingkungan perakaran menjadi lebih baik dan dilakukan bersamaan

dengan waktu penyiangan I dan II.

h. Perlindungan tanaman

1). Hama utama pada cabai adalah kutu daun persik dan ulat grayak.

Kutu daun persik dikendalikan dengan pemberian karbofuran

(Dharmafur 3G) dengan takaran 60 kg per hektar, sedangkan ulat

grayak dikendalikan dengan Azodrin 15 WSC.

2). Penyakit utama pada cabai adalah busuk buah dan virus daun

keriting yang gejalanya pada daun muda menjadi keriting berwarna

kekuningan. Penyakit busuk buah dikendalikan dengan Delsene

0,2 % dan Difolat 4F 0,2 %, sedangkan tanaman tersebut terserang

virus daun keriting sebaiknya dicabut dan dibakar. Apabila

tanaman terserang hama dan penyakit pada waktu berbuah

penyemprotan dilakukan setelah buah dipetik dan dihentikan

menjelang panen.

i. Panen

Cabai dapat dipanen bila lebih dari 50% buah berwarna merah yang

biasanya terjadi pada 75 HST. Pemetikan buah dapat dilakukan sampai

15-20 kali dengan selang waktu 3-5 hari.
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B. Kacang panjang (Vigna sinesis)

1. Kacang panjang merupakan tanaman yang bertipe merambat dan tegak.

Persyaratan tumbuhnya antara lain :

 Syarat penting untuk tumbuhnya: tanah gembur dan sarang tetapi

lapisan tanahnya dapat menahan air dengan pH 5,5-6,5. Pada tanah-

tanah yang mengandung humus dan banyak terkena sinar matahari

kacang panjang tumbuh baik sekali.

 Waktu tanam yang baik ialah pada awal/akhir musim hujan, atau dapat

pula musim kemarau asalkan dapat diberi air secukupnya.

 Kacang panjang diperbanyak dengan biji dan ditanam langsung ke

kebun tanpa penyemaian terlebih dahulu.

2. Penanaman kacang panjang

a. Bibit

 Kebutuhan benih setiap hektarnya adalah 15-20 kg biji untuk

kacang lanjaran.

 Kacang panjang tersebut tidak memerlukan persemaian.

 Biji dapat tumbuh 5 HST.

b. Pengolahan tanah

● Pengolahan tanah dilakukan dengan mencangkul sedang dan 

kemudian diratakan.

●  Tanah-tanah yang tandus perlu diberi pupuk kandang atau kompos

sebagai pupuk dasar; tetapi bagi tanah-tanah yang subur atau bekas

tanaman sayuran, pupuk kandang tidak perlu diberikan.

●   Kemudian dibuat lobang-lobang kecil dengan tugal untuk bertanam

dengan jarak tanam 30 x 60 cm

c. Pemupukan

 Pemberian pupuk dapat dianjurkan pemupukan Urea 1-2 kwintal

per ha. Pupuk lengkap yaitu ZA/Urea, DS dan ZK dengan

perbandingan 1:3:2 dapat diberikan sebanyak 3-8 gr tiap tanaman

atau 80 kg ZA (40 kg Urea), 240 kg DS dan 160 kg ZK per ha.
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 Cara pemupukan dimasukkan di kanan kiri tanaman sejauh + 5 cm

dengan perantaraan tugal, yang dilakukan pada waktu bertanam.

d. Pemeliharaan

Pemeliharaan yang perlu diperhatikan ialah membelitkan tanaman

pada lanjaran yaitu setelah tanaman setinggi 25 cm dan segera diberi

lanjaran bambu setinggi + 2 m, adakalanya diberikan tali-temali antara

lanjaran lainnya.

e. Pemberantasan hama

Hama seperti tungau (Tetranychus bimaculatus) dan kutu-kutu daun

(Aphis tavarisi) yang sering merajalela terutama pada musim kemarau,

dapat diberantas dengan semprotan insektisida.

f. Panen

 Buah muda kacang lanjaran dapat dipanen setelah tanaman

berumur 2 bulan.

 Panen selanjutnya dapat dilakukan setiap minggu sekali dan dapat

berjalan selama 3,5 – 4 bulan.

 Pemanen jangan sampai dilakukan terlambat, karena buahnya akan

menjadi berserat dan liat kecuali jika akan dipergunakan untuk

benih.

 Rata-rata kacang panjang dapat menghasilkan 30 kwintal buah

muda/ha.

3. Data yang dikumpulkan

Untuk mengukur dampak penerapan teknologi yang dikembangkan maka

dilakukan pengamatan kegiatan yang meliputi:

3.1. Identifikasi potensi dan kondisi wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan melalui pendekatan

metoda PRA (Participatory Rural Appraisal). Jenis data yang dikumpulkan adalah
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potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada, jenis usahatani dan

penerapan teknologi di tingkat petani serta berbagai peluang usahatani yang mungkin

dapat dikembangkan serta potensi, kendala, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat

setempat yang berhubungan dengan kegiatan budidaya pertanian dan perambahan

hutan/lahan.

3.2. Pengamatan teknis pengembangan ternak sapi

Pengamatan teknis dilakukan terhadap pertambahan berat badan ternak dengan

cara penimbangan yang meliputi:

●  Berat pembelian /awal (pembelian ternak), ditimbang pada saat pembelian sapi

 Berat setelah masa adaptasi pakan, ditimbang setelah dilakukan adaptasi pakan selama

empat minggu.

3.3. Pengamatan teknis pembuatan kompos

Pengamatan teknis pembuatan kompos meliputi lama proses pembuatan, suhu

selama pembuatan, warna dan bau serta kandungan unsur hara.

3.4. Pengamatan tanaman hortikutura (cabai dan kajang panjang)

Pengamatan teknis tanaman hortikultura meliputi data produksi tanaman/hasil,

harga jual hasil, biaya saprodi, dan biaya curahan tenaga kerja (pria dan wanita).

3.5. Keragaan sosial ekonomi

Pengamatan teknis keragaan sosial ekonomi meliputi respon petani, analisa

usahatani tanaman hortikultura dan pelatihan petani.

Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Untuk mengukur

tingkat efisiensi tambahan penggunan input produksi pada sistem usahatani introduksi

terhadap sistem usahatani petani setempat dapat diketahui dari nilai Marginal Benefit

Cost Ratio (MBCR) (Malian, 2002).
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4. Langkah Kerja

4.1. Persiapan

 Karekterisasi potensi wilayah dengan pendekatan metoda PARA dalam

rangka penetapan lokasi kegiatan

 Pembuatan rencana kegiatan berupa rencana operacional pelaksanaan kegiatan

4.2. Pelaksanaan kegiatan

●  Rangkaian pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh petani kooperator yang

dibimbing oleh tim pembimbing baik dari BPTP Sumsel maupun Dinas

Pertanian dan Peternakan Kabupaten MUBA dalam hal ini Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP) Kali Berau Kecamatan Bayung Lencir.

●  Bimbingan dan pembinaan kepada petani kooperator dilakukan baik secara

individu (langsung) maupun melalui pendekatan kelompok melalui pertemuan

kelompok.

 Selama kegiatan berlangsung dilakukan pendataan baik data teknis maupun

sosial ekonomi. Hasil pendataan dikumpulkan dan ditabulasi sebagai bahan

pembuatan laporan.

 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan petani maka dilakukan kegiatan

pelatihan, yaitu pelatihan teknis usaha farming sistem secara keseluruhan baik

manajemen usaha pemeliharaan ternak sapi, kesehatan ternak, pengelolaan

hijauan makanan ternak, teknologi pengelolaan kotoran sapi menjadi pupuk

organik, teknologi budidaya kacang panjang, dan cabai.

 Monitoring kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan.

 Pembuatan laporan

Laporan disusun berupa laporan akhir sebagai pertanggung jawaban

pelaksanaan kegiatan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Potensi dan Kondisi wilayah

a) Gambaran umum desa Bayat Ilir

Berdasarkan administrasi desa Bayat Ilir termasuk dalam wilayah Kecamatan

Bayung Lencir Kabupaten MUBA Propinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah desa 135

km2, yang berlokasi di sepanjang sungai lalan bagian hulu dengan akses utamanya adalah

jalan darat melalui desa Simpang Bayat. Batas wilayah desa sebagai berikut:

 Sebelah Utara : Berdatasan dengan desa Simpang Bayat

 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan desa Pangkalan Bayat

 Sebelah Barat : Berbatasan dengan perpanjangan dari desa Simpang Bayat

 Sebelah Timur : Berbatasan dengan desa Pagar Desa

Secara umum wilayah desa Bayat Ilir terbagi dalam 2 dusun yaitu dusun I dimana

sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai penebang kayu serta berkebun,

dan dusun II dimana sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan

berternak.

Sesuai dengan status penggunaan lahan, maka wilayah desa Bayat Ilir didominasi

oleh areal hutan seluas 30.000 ha, kebun 5.400 ha, belukar seluas 3000 ha dan rawa-rawa

seluas 1000 ha. Sebagian areal hutan masih berpotensi untuk dikembangkan. Beberapa

areal perkebunan yang saat ini sudah dikelola sebagian besar berupa perkebunan karet

rakyat.

Sumber air utama masyarakat desa Bayat Ilir mengandalkan sumur gali dan

sumber air tambahan dari sungai yang berada di sekitar wilayah desa, disamping itu air

hujan juga merupakan alternatif sebagai sumber air tambahan bagi masyarakat desa

terutama untuk keperluan memasak dan mencuci.

Data monografi desa menunjukkan jumlah penduduk 1.182 jiwa dengan 245 kk.

Mayoritas penduduk desa Bayat Ilir adalah pada dusun I dari suku Musi, Ogan dan Jawa,

sedangkan pada dusun II dari ekstransmigrasi dari Bali.



21

b) Sarana transportasi dan fasilitas umum

Secara umum wilayah desa Bayat Ilir dapat dijangkau baik melalui jalur

transportasi darat maupun air. Sarana transportasi darat menuju pusat desa dapat

ditempuh melalui desa Simpang Bayat yang merupakan lintasan jalan Palembang – Jambi

adalah + 4 km, sedangkan jarak desa Bayat Ilir ke kota Kecamatan adalah 12 km.

Keadaan jalan dari desa simpang Bayat menuju desa Bayat Ilir sebagian besar jalan

dalam kondisi rusak berat.

Fasilitas umum yang terdapat di desa Bayat Ilir yaitu 2 (dua) buah masjid, 1 (satu)

buah balai pertemuan, 1 (satu) buah lapangan bola volley, 2 (dua) buah sekolah dasar, 1

(satu) buah puskesmas dan 1 (satu) buah komperasi, sedangkan fasilitas umum lainnya

belum ada.

c) Pola usahatani di tingkat petani

Secara umum baik untuk tanaman karet, padi, hortikultura dan peternakan sistem

budidayanya masih secara sederhana (ekstensif), belum menerapkan teknologi budidaya

tanaman ataupun teknologi budidaya peternakan secara baik seperti: bibit, pengelolahan

lahan, pemupukan dan perkandangan, pemberian pakan pada ternak dan pengendalian

hama penyakit hal ini di sebabkan dengan terbenturnya dana yang ada di petani.

d) Peluang usahatani

 Peluang usahatani yang memiliki prospek untuk dapat dikembangkan adalah sub

sektor perkebunan terutama tanaman karet dan tanaman sayuran (cabai, kacang

panjang, dan timun).

 Untuk sub sektor peternakan peluang usahatani yang bisa dikembangkan adalah

jenis ternak ruminansia seperti sapi dan kambing.

 Terdapat sejumlah areal belukar yang dapat dimanfaatkan sebagai hijauan pakan

ternak ruminansia khususnya sapi dan kambing. Beberapa jenis rumput yang

potensial diantaranya rumput paitan, kumpai padi, kerisan, bento, dan reritang.
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2. Usaha Pengembangan Ternak Sapi

Kegiatan penerapan teknologi usaha pengembangan ternak sapi melalui

pemanfaatan pakan lokal, menggunakan 16 ekor sapi bibit yang terdiri dari 14 ekor sapi

betina (induk) jenis Bali dan 2 ekor jantan (pejantan) jenis PO (peranakan Onggole)

lokal, umur rata-rata 1,5 sampai 2 tahun dengan tinggi rata-rata 110,5 cm. Sistem

pemeliharaan yang diterapkan adalah sistem semi intensif dengan menggunakan kandang

kolektif yang dikelola dalam kelompok tani. Tujuan sistem pemeliharaan kolektif adalah

untuk mempermudah pengelolaan ternak khususnya dalam pengawasan/pengamanan,

pemeriksaan dan pengobatan ternak. Luas kandang kolektif yang telah dibangun dalam

kegiatan ini adalah 7,5 x 16 m.

Sebelum pengamatan rata-rata berat dari ternak sapi pada awal ternak datang

143 - 168 kg/ekor, namun setelah beradaptasi selama 4 minggu ternak sapi mengalami

perubahan berat dengan rata-rata 155 – 185 kg/ekor dengan pertumbuhan berat ternak

12 – 23 kg/ekor. Dari perkembangan ternak belum ada yang terlihat berpotensi untuk

berproduksi, ada satu ternak sudah siap untuk berproduksi mengalami kegagaln terlalu

besarnya anak sehingga induk tersebut mengalami kematian.

3. Pengelolaan Kotoran Sapi Untuk Kompos

Di lokasi kegiatan belum ada aktifitas pengelolaan kotoran ternak untuk pupuk

kompos. Bahkan ada beberapa petani tidak tahu dalam cara membuat/mengelolah kotoran

ternak sapi menjadi pupuk kompos, kebanyakan dari petani hanya membersihkan saja

kotoran ternak dari kandang terus ditupuk di tanah.

Melalui kegiatan ini maka petani kooperator dilatih untuk melakukan kegiatan

pengelolaan limbah ternak melalui fermentasi secara sederhana dengan menggunakan

probiotik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas limbah ternak

sapi untuk dijadikan pupuk organik yang sangat dibutuhkan oleh tanah, terutama

kebanyakan tanah yang ada di sekitar petani kooperator merupakan tanah Podsolik Merah

Kuning (PMK).
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4. Pengembangan Tanaman Hortikultura

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha tanaman hortikultura (cabai

dan kacang panjang), maka dapat dihitung analisa pendapatan usaha pengembangan

tanaman hortikultura pada kelompok tani. Perhitungan analisa usahatani pengembangan

tanaman hortikultura (cabai dan kacang panjang) tertuang dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Analisis usahatani Budidaya cabai dengan luas lahan 1 ha

No Uraian Volume Nilai (Rp)
A. Biaya Produksi

1. Sarana
 Benih (gr)
 Pupuk (kg)

- Urea
- TSP
- KCl

●    Pestisida
●    Fungisida

Total (1)

300

150
200
150

150.000

300.000
500.000
450.000
300.000
300.000

2.000.000

2. Tenaga kerja (HOK)
(Persiapan tanam sampai panen)

Total A: (1 + 2)

250 3.750.000

5.750.000
B. Produksi (kg) 2500 kg 4000 10.000.000
C. Pendapatan (B – A) 4.250.000

B/C Ratio 1,7
Keterangan: 1HOK = 15000, 1 kg cabai = Rp 4000

Tabel 2. Analisis budidaya kacang panjang dengan luas lahan 1 ha.

No Uraian Volume Nilai (Rp)
A. Biaya Produksi

1. Sarana
 Benih (kg)
 Pupuk (kg)

- Urea
- TSP
- KCl

●    Pestisida
Total (1)

10

300
100
100

150.000

600.000
250.000
300.000
100.000

1.400.000

2. Tenaga kerja (HOK)
(Persiapan tanam sampai panen)

Total A: (1 + 2)

100 1.500.000

2.900.000
B. Produksi (kg) 2000 kg 2000 4.000.000
C. Pendapatan (B – A) 1.100.000

B/C Ratio 1,4
Keterangan: 1HOK = 15000, 1 kg kacang panjang = Rp 2000



24

Tabel 1, terlihat bahwa usaha tanaman hortikultura khususnya tanaman cabai

menghasilkan B/C ratio 1,7 yang artinya dapat memberikan keuntungan. Dari

perhitungan usahatani tersebut diatas diperoleh keuntungan Rp. 4.250.000 per musim per

petani. Tabel 2, terlihat bahwa usaha tanaman hortikultura khususnya tanaman kacang

panjang menghasilkan B/C ratio 1,4 yang artinya dapat memberikan keuntungan juga,

dari perhitungan usahatani tersebut diatas diperoleh keuntungan Rp. 1.100.000 per musim

per petani.

Tanaman hortikultura ini khususnya cabai lebih sangat menguntungkan

dibandingkan dengan tanaman kacang panjang hal ini terlihat pada B/C rationya.

5. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak

Kegiatan pengembangan hijauan pakan ternak telah dilakukan dengan tahap

pengenalan berbagai tanaman unggul untuk pakan ternak diantaranya: (Kinggrass,

Paspallum Arthatum dan gamal/gliricedea) sebagai alternatif pakan sumber protein.

Tanaman gamal/gliricedea ditanam di lahan petani kooperator atau di sekeliling kandang

kolektif sebagai tanaman pagar dengan jarak tanam 50 x 50 cm. Disamping itu juga

dikembangkan rumput unggul jenis Kinggrass dengan jarak tanam 1 x 1 m dan

Paspallum Arthatum dengan jarak tanam 40 x 40 cm, pengembangan diutamakan untuk

pembibitansebagai sumber bibit rumput bagi kelompok tani. Tujuan penanaman rumput

unggul di masing-masing petani adalah untuk persedian atau lumbung pakan apabila

sewaktu-waktu petani sedang sibuk sehingga tidak sempat mencari rumput, sedangkan

tujuan penanaman leguminosa / gamal adalah untuk memperbaiki nilai gizi pakan dengan

cara penganekaragaman atau diversifikasi hijauan pakan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa dengan penambahan daun gamal sebanyak 0,96 ; 1,84 dan 3,86 kg/ekor/hari

dengan pakan dasar jerami padi dapat meningkatkan berat badan masing-masing 0,14 ;

0,2 dan 0,36 kg/ekor/hari, semakin banyak pemberian daun gamal semakin tinggi

penambahan berat badan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Ternak, 1997).

6. Penyerapan Tenaga Kerja

Aktifitas usaha ternak sapi secara semi intensif dan penanaman tanaman

hortikultura maka masyarakat setiap hari terikat waktu untuk mengelola ternak dan

tanamannya. Disamping itu dengan diterapkannya pengelolaan ternak dalam wadah
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kelompok tani dan penggunaan kandang kolektif maka pada malam hari mereka

diwajibkan untuk menjaga ternaknya secara bergantian sesuai jadwal yang telah

ditetapkan kelompok, dengan adanya ikatan waktu penggunaan tenaga kerja diharapkan

aktivitas masyarakat untuk melakukan perladangan berpindah dapat dikurangai/dialihkan.

7. Respon Petani

Untuk mengetahui respon dan presepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan

”Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Sistem Integrasi Farming Sistem

Ternak - Tanaman Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat ” maka telah dilakukan

wawancara langsung dan teracak baik kepada petani kooperator maupun petani non

kooperator. Hasil dari wawancara dengan petani kooperator 95 % mereka tertarik dan

mau menerima teknologi yang dikembangkan, namun petugas perlu sekali membimbing

dengan secara intensif kepada petani di lapangan supaya hasil yang diharapkan lebih baik

lagi.

8. Pelatihan Petani

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan maka dilakukan kegiatan pelatihan,

yaitu Pelatihan Integreted Farming Sistem antara Tanaman Sayuran dan Ternak Sapi.

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 17-18 Mei 2005, bertempat di Balai dusun II desa

Bayat Ilir Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten MUBA SUMSEL, dengan nara sumber /

pelatih berasal dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten MUBA, Balai Penyuluh

Pertanian Kali Berau dan BPTP SUMSEL. Jumlah peserta pelatihan 31 orang yang

berasal dari masyarakat desa Bayat Ilir baik petani kooperator maupun non kooperator.

Materi pelatihan yang disampaikan adalah: (a) usaha pengembangan sapi, (b) pembuatan

pupuk organik (kompos), (c) pengembangan hijauan makanan ternak, (d) kesehatan

ternak sapi, (e) budidaya tanaman cabai dan (f) kacang panjang di desa yang menjadi

lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat SSFFMP.

Peserta sangat respon terhadap materi pelatihan yang disampaikan selama

pelaksanaan pelatihan, mereka mengharapkan adanya kegiatan pelatihan semacam ini

baik teknis maupun kelembagaan terutama kelembagaan permodalanagar mereka

mengerti bagaimana caranya mengakses modal.
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IV. KESIMPULAN

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil karekterisasi potensi wilayah, lokasi kegiatan sangat potensial pengembangan

usaha peternakan sapi ditinjau dari aspek:

(a) Ketersedian sumber pakan, disamping rumput alam yang belum dimanfaatkan

sebagai pakan ternak

(b) Kemauan masyarakat terutama masyarakat untuk mengembangkan ternak sapi

cukup tinggi

2. Selama pelaksanaan kegiatan petani kooperator mau menerapkan teknologi yang

dianjurkan secara benar.

3. Hasil analisis usahatani tanaman hortikultura khususnya tanaman cabai menghasilkan

B/C ratio 1,7 dengan keuntungan Rp. 4.250.000 per musim per petani dan kacang

panjang menghasilkan B/C ratio 1,4 dengan keuntungan Rp. 1.100.000 per musim per

petani.

4. Hasil dari wawancara dengan petani kooperator 95 % mereka tertarik dan mau

menerima teknologi yang dikembangkan, namun petugas perlu sekali membimbing

dengan secara intensif kepada petani di lapangan supaya hasil yang diharapkan lebih

baik lagi.

5. Pelatihan petani yang sudah dilaksanakn adalah pelatihan integreted farming sistem

antara tanaman sayuran dan ternak sapi dengan jumlah peserta 31 orang. Peserta

sangat respon terhadap materi pelatihan yang disampaikan selama pelaksanaan

pelatihan, mereka mengharapkan adanya kegiatan pelatihan semacam ini baik teknis

maupun kelembagaan terutama kelembagaan permodalanagar mereka mengerti

bagaimana caranya mengakses modal.
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