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KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis wajib panjatkan puji dan syukur kepada
Allah SWT karena dengan ijin dan pertolongan-Nya, pada akhirnya
Laporan Akhir Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kerjasama BPTP
Sumatera Selatan dan South Sumatera Forest Fire Management Project
dapat diselesaikan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan mulai
tahun 2004 disesuaikan dengan tujuan proyek untuk mengatasi
permasalahan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di
Sumatera Selatan baik secara langsung maunpun tidak langsung. Pada
kurun waktu tahun 2004-2006 telah dilaksanakan pembuatan contoh
lapangan berbasis pertanian pada 13 desa prioritas pada di Kabupaten
yaitu; 4 desa di Kabupaten Banyuasin, 5 desa di Kabupaten Musi
Banyuasin dan 4 desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan baik secara teknis
ataupun kelembagaan BPTP Sumsel banyak mendapat dukungan
ataupun suport dari stake holder terkait antara lain; Dinas/Instansi
lingkup pertanian Provinsi dan Kabupaten, Lembaga Riset Internatinal
(IRRI), Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, Universitas
Sriwijaya, KCD Pertanian/ petugas pertanian di lapangan, LSM
pendamping serta tak lupa petani kooperor. Untuk semua dukungan
dan kerjasamanya selama ini diucapkan terima kasih.

Meskipun jauh dari sempurna, harapan kami kiranya laporan ini
dapat bermanfaat terutama bagi proyek dan pihak lain yang
membutuhkan. Harapan kami agar semua pihak dapat mendukung
program pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan
sesuai dengan tugas kita masing-masing.

Palembang, Desember 2006
Kepala Balai / National Applied
Research Institute Expert
(nARI),

Dr. Subowo G.,MS
NIP.080 063 223



Final Report Community Development Activities SSFFMP-BPTP Sumsel 2006

3

I. Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan
SSFFMP dan BPTP Sumsel

Lahan kering, rawa pasang surut dan lebak merupakan agroekosistem dominan di

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Potensi luasnya berturut-turut mencapai 1.46 juta ha,

961 ribu ha dan 316 ribu ha atau sekitar 41,9; 27,6 dan 18,5% dari total potensi luas lahan

daratan di Sumsel. Dari luasan tersebut yang telah dimanfaatkan masing-masing sekitar

6,9%; 5,2% dan 5,5% (BPS Sumsel, 2001). Potensi dari ketiga agroekosistem ini dan sesuai

dengan sosiokultura masyarakat setempat adalah untuk pengembangan sektor pertanian.

Komoditas yang dapat diusahakan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyrakat

antara lain: (i) tanaman perkebunan, tanaman pangan dan ternak untuk agroekosistem lahan

kering), (ii) tanaman pangan, perkebunan dan ternak ayam buras untuk lahan rawa pasang

surut), dan (iii) tanaman pangan, ternak kerbau, itik dan ikan untuk lahan rawa lebak.

Namun dari berbagai sumber (Ananto et al., 1998; Maas, Afandi dan Suryanto, 1992,

Subowo, 2004) dilaporkan bahwa efisiensi usahatani, pendapatan dan kesejahteraan petani

di lahan kering, rawa pasang surut dan lebak masih rendah akibat beratnya kendala biofisik,

sosial ekonomi dan kelembagaan.

Pembakaran hutan dan lahan merupakan kondisi existing yang selama ini dilakukan

oleh petani di lahan kering dan lahan rawa Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan karena

masih rendahya tingkat pengetahuan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta belum

tersedianya lembaga penunjang usahatani yang memadai. Kegiatan pembakaran ini

dilakukan untuk penyiapan lahan. Di lahan kering pembakaran diakukan pada perladangan

berpindah, lahan rawa pasang surut untuk pembakaran gulma akibat lamanya bera, dan di

rawa lebak dengan Sonor saat kemarau panjang. Pembakaran lahan sebenarnya dapat

dihindari jika masyarakat tani lebih berdaya dalam mengatasi permasalahan usahataninya.

Aktivitas produktif dan langkah nyata menghindari pembakaran tersebut antara lain melalui

penyediaan berbagai input (pra produksi, produksi, panen dan pasca panen) serta

pembukaan akses kepada berbagai peluang usaha.

Melalui program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan oleh South

Sumatera Forest Fire Management Project (SSFFMP) bekerjasama dengan Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumsel telah dilakukan kegiatan pemberdayaan

masyarakat (Community Development/CD) petani di Sumsel. Kegiatan difokuskan pada

upaya meningkatkan efisiensi produksi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian yang
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selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Introduksi dan

transfer teknologi dilakukan melalui perbaikan teknologi pra produksi, panen dan pasca

panen, inisiasi dan pengembangan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan petani dan

potensi sumberdaya yang ada. Melalui berbagai aktivitas tersebut diharapkan petani

memiliki lapangan kerja yang lebih terarah dan praktek-praktek pembakaran hutan dan

lahan dapat dicegah.

Kegiatan dimulai dengan penentuan Desa Binaan melalui Rural Rapid Appraisal

(RRA) oleh SSFFMP dan Multi Stakeholder Forum (MSF). Selanjutnya BPTP Sumsel

melakukan Participatory Rural Appraisal (PRA) dan melaksanakan pertemuan dengan

kepala desa, pemuka masyarakat, pengurus dan anggota kelompok tani, taruna tani, wanita

tani serta PPL dengan sasaran (i) menggali potensi komoditas sub sektor perkebunan,

perikanan peternakan serta tanaman pangan dan hortikultura yang telah berkembang dan

menjadi sumber utama pendapatan masyarakat saat ini atau berpotensi untuk menjadi

sumber pendapatan tambahan yang dapat meningkatkan aktivitas dan pendapatan

masyarakat, (ii) menggali informasi Existing Technology dan produktivitas komoditas

perkebunan, perikanan, peternakan, serta tanaman pangan dan hortikultura yang masih

berpeluang untuk dioptimalkan melalui introduksi teknologi dan pemanfaatan sumberdaya

lokal sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, (iii) merumuskan kegiatan

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus dapat mengurangi praktek penyebab

kerusakan hutan/lahan yang telah berkembang selama ini (pembakaran, membalok dan

sistem sonor). Dari kegiatan ini diperoleh alternatif paket kegiatan untuk masing-masing

Desa Binaan (Tabel 1).
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Tabel 1. Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.
Kerjasama SSFFMP dan BPTP Sumatera Selatan.

N
o

Lokasi Agroekosistem Tahun
Kegiatan

Judul Kegiatan

1. Kali Berau,
MUBA

Lahan Kering
Dataran
Rendah

2004 1. Penanaman Tanaman Sela Diantara tanaman Karet
Sebagai Antisipasi Perladangan Berpindah

2. Mangsang,
MUBA

Lahan Kering
Dataran
Rendah

2004 2. Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi Potong
Melalui Pemanfaatan Pakan Lokal

3. Muara
Telang,
Banyuasin

Lahan Rawa
Pasang Surut

2004 3. Optimalisasi Budidaya Tanaman Padi Sawah

4. Upang,
Banyuasin

Lahan Rawa
Pasang Surut

2004 4. Pengembangan Kelembagaan Unit Pelayanan Jasa
Alsintan Melalui Introduksi Alat Pengering Gabah

5. Talang
Lubuk,
Banyuasin

Lahan Rawa
Pasang Surut

2004 5. Pemanfaatan Hasil Samping Tanaman Kelapa di
Lahan Rawa Pasang Surut

6. Ulak
Kemang,
OKI

Lahan Rawa
Lebak

2004 6. Pelestarian Sumberdaya Perairan Melalui Budidaya
Ikan Patin Dalam Keramba

7. Prajen Jaya,
Banyuasin

Lahan Rawa
Pasang Surut

2005 7. Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Perbaikan
Teknologi Budidaya Padi di Lahan Pasang Surut

8. Riding, OKI Lahan Rawa
Lebak

2005 8. Budidaya Penggemukan Ternak Kerbau Melalui
Pemanfaatan Sumberdaya Lokal

9. Ujung
Tanjung,
OKI

Lahan Rawa
Lebak

2005 9. Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi
Potong Melalui Pemanfaatan Pakan Lokal

10. Bayat Ilir,
MUBA

Lahan Kering
Dataran
Rendah

2005 10. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Sistem
Integrasi Ternak-Tanaman

11. Pagar Desa,
MUBA

Lahan Kering
Dataran
Rendah

2005 11. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Introduksi Mesin
Penggilingan Padi dan Pemeliharaan Ternak
Kambing

12. Muara
Medak.
MUBA

Lahan Kering
Dataran
Rendah

2006 12. Budidaya Padi Gogo di Lahan Kering Basah Dengan
Sistem Control Burning dan Operasional Mesin
Penggilingan Padi untuk Meningkatkan Pendapatan
Masyarakat

13. Simpang
Tiga, OKI

Lahan Rawa
Lebak

2006 13. Budidaya Padi untuk Mengurangi Aktivitas Sonor di
Lahan Rawa Lebak

Keterangan:
1. Kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 dan 2005 dilakukan pembinaan teknis.
2. Kegiatan baru yang dilaksanakan pada tahun 2006 dilakukan pembuatan modul, pembinaan dan

bantuan bahan/alat (Procurement).
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II. HASIL KEGIATAN

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (CD) Tahun Anggaran

2006 dari masing-masing Desa Binaan adalah sebagai berikut:

2.1. Penanaman Tanaman Sela di antara Tanaman Karet Sebagai Antisipasi
Perladangan Berpindah di Desa Kali Berau, Kabupaten MUBA

Dari kegiatan Karakteristik Biofisik, Sosial dan Ekonomi diperoleh hasil sebagai

berikut: (i) mata pencaharian utama penduduk adalah berkebun karet dan padi lokal sebagai

tanaman sela, dan (ii) mata pencaharian tambahan adalah menebang kayu di hutan dan

buruh tani. Dengan agroekosistem lahan kering, jenis tanah Ultisol (bereaksi masam,

kejenuhan Al tinggi serta kahat unsur hara makro dan mikro) dan pengelolaan usahatani

tradisional (belum berwawasan konservasi), produksi karet dan padi berturut-turut hanya

sekitar 5–8 kg/ha//hari dan 0,7–1,2 t/ha. Introduksi dan transfer teknologi pada pola tanam

konservasi mendukung usahatani karet dan tanaman sela merupakan usaha alternatif yang

berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan CD melibatkan satu kelompok

tani kooperator exsisting (Usaha Makmur ) dengan skala usaha 7 ha. Klon karet introduksi

adalah PB 260 dan IRR 36, sedangkan tanaman sela menggunakan padi lokal varietas

Kuning Halus dan Krauce untuk musim tanam pertama MH (Musim Hujan) 2004/2005,

sedangkan untuk musim tanam kedua MH 2005/2006 menggunakan varietas unggul Situ

Patenggang, Situ Bagendit dan Towuti. Untuk musim tanam MH 2006/2007 penanaman

tanaman sela padi tidak dapat dilakukan lagi karena sudah ternaungi oleh tajuk tanaman

karet.

Penanaman padi sebagai tanaman sela dapat dilaksanakan pada bulan Oktober dan

dilakukan setelah pengajiran, dapat menggunakan varietas unggul/lokal. Hasil panen padi

sebagai tanaman sela dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil panen padi/hektar sebagai tanaman sela karet pada MH 2005/2006.

Nama Petani Varietas Lokal
Situ

Patenggang
Situ

Bagendit
Towoti

Subari
A l i
Sukram
D a u d
Arbas
Nana. S
A. Rachman

1,0
0,8
1,2
1,2
1,0
0,8
0,7

2,7
2,9
-
-
-
-
-

-
-

1,2
1,6
1,4
-
-

-
-
-
-
-

1,9
1,7
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Rata-rata 0,96 2,8 1,4 1,8

Data pengamatan pertumbuhan tanaman karet dapat dilihat dari panjang lilit

batannya, karena untuk tinggi tanaman sudah tidak dapat diukur dengan menggunakan cara

konvensional.

Tabel 3. Pengamatan lilit batang tanaman karet per 29 Desember 2006

Lilit batang tanaman karet (cm)
Klon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PB 260 14 13 15 19 18 13 17 15 16 14

IRR 39 19 15 15 14 16 18 16 15 18 16

Sebagai pemdamping teknis, maka BPTP Sumatera Selatan memberikan

rekomendasi untuk pemiliharaan tanaman karet terutama dosis dan waktu pemupukannya.

Tabel. 4. Rekomendasi pemupukan tanaman karet pada demplot di Desa Kali Berau.
Urea SP-36 MOP Kliserit*Waktu

pemupukan
(tahun)

(gram/pohon/tahun**)

Pupuk Lubang 125

1 125 150 50 50

2 150 175 75 75
3 175 225 75 75

4 225 275 100 100

5 250 275 100 100

6 250 275 100 100

>7 300 225 100 100
Keterangan: *) : Kliserit dapat diganti dengan dolomit dengan mengalikan dosis tersebut

dengan angka 1,5.
**) : Jumlah masing-masing pupuk pada setiap aplikasi dibagi rata tergantung

frekwensi pemupukan.

Tabel 5. Frekwensi dan waktu pemupukan tanaman karet pada demplot di Desa Kali Berau
Umur tanaman (tahun) Frekwensi Waktu pemupukan (BST)

1 4 kali per tahun 1,3,6,9

2 3 kali per tahun 12,18,24

>3 3 kali per tahun 30,36,42, dst
Keterangan: BST = Bulan setelah tanam.
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2.2. Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi Potong Melalui Pemanfaatan Pakan
Lokal di Desa Mangsang Kabupaten MUBA

Usaha pengembangan ternak di Desa Mangsang adalah usaha pengembangan ternak

sapi potong. Kegiatan ini dimulai pada bulan Pebruari 2005, jumlah sapi yang

dikembangkan sebanyak 22 ekor yang terdiri dari 19 ekor sapi jantan dan 19 ekor sapi

betina. Jenis sapi yang dikembangkan adalah sapi Bali, dengan umur rata-rata 1 tahun

(remaja). Ternak ini dikelola oleh 3 kelompok tani yang tersebar di tiga dusun yaitu Dusun

Mangsang, Dusun KTGR masing-nmasing memelihara 6 ekor (5 betina dan 1 pejantan), dan

Dusun Hijrah Mukti memelihara 10 ekor (9 betina dan 1 pejantan).

Sistem pemeliharaan yang dianjurkan adalah secara intensif dengan menggunakan

kandang kelompok. Penggunaan kandang kelompok ini hanya bisa dilakukan di Dusun

Mangsang dan Dusun KTGR sedangkan di Dusun Hijrah Mukti sistem pemeliharaannya

tidak dalam satu kandang kelompok karena kediaman masing-masing pemelihara jaraknya

berjauhan sehingga sistem perkandangannya secara individu. Tetapi pada akhir-akhir ini

sistem pemeliharaan di Dusun Mangsang tidak menggunakan kandang sistem kelompok

namun menggunakan kandang individu seperti di Dusun Hijarh Mukti, hal ini dikarenakan

pada akhir-akhir ini keamanan di Dusun Mangsang kurang kondusif sehingga ada rasa

khawatir dari masing-masing anggota kelompok terhadap ternaknya. Oleh karena itu

disepakati untuk dipelihara di masing-masing rumah sendiri.

Selama pelaksanaan kegiatan, terjadi kematian ternak sebanyak 1 ekor sapi betina di

Dusun Hijrah Mukti. Kematian ini terjadi karena keracunan peptisida, hal ini disebabkan

ternak sapi secara tidak sengaja digembalakan pada areal lahan yang baru di semprot

pestisida. Namun sebelum ternak mati kelompok berinisiatif untuk menyembelih sapi

tersebut dan dagingnya dapat dijual seharga Rp. 850.000,-. Uang ini menurut ketua

kelompok akan diusulkan ke pihak SSFFMP untuk mendapat tambahan dana sebagai

pengganti ternak yang mati. Disamping kejadian tersebut, selama pelaksanaan kegiatan

beberapa ternak mendapat serangan penyakit cacingan, desentri, panas, dan lumpuh namun

semua ini dapat diatasi berkat adanya kerjasama antara petugas dan petani pelaksana. Untuk

jelasnya data perkembangan ternak sapi sampai dengan pertengahan bulan September 2006

dituangkan dalam Tabel 6.

Pengelolaan kotoran ternak sapi untuk pupuk kompos di lokasi kegiatan telah

dilakukam sesuai petunjuk dan hasilnya sudah baik dengan ditandainya bahwa kompos yang
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dihasilkan tidak berbau dan berwarna coklat kehitaman. Pupuk kompos yang dihasilkan

telah diaplikasikan oleh petani untuk pemupukan tanaman hortikultura dan padi serta kelapa

sawit.

Kegiatan pengembangan hijauan pakan ternak telah dilakukan dengan

mengembangkan leguminosa pohon Gliricidia (gamal). Disamping itu juga dikembangkan

rumput unggul jenis Kingggras m dan Paspallum. Tujuan penanaman rumput ungggul di

masing-masing petani adalah untuk persediaan atau lumbung pakan apabila sewaktu-waktu

petani sedang sibuk sehingga tidak sempat mencari rumput. Sedangkan tujuan utama

penanaman leguminosa pohon adalah untuk memperbaiki nilai gizi pakan dengan cara

penganekaragaman atau diversifikasi hijauan pakan. Saat hijauan pakan ternak yang

dikembangkan sudah dirasakan manfaatnya oleh petani pelaksana, uraian teknologi

pemeliharaan ternak sapi disajikan pada Tabel 7.

Tabel 6. Kondisi Perkembangan Usaha Ternak Sapi Di Desa Mangsang Sampai Dengan
Pertengahan Bulan September 2006.

Kondisi Terkini (September 2006)Lokasi Kondisi Awal

Jumlah ternak Bunting Anak Kema-
tian

Lain-lain

Dusun
Mangsang,

Pebruari 2005, 1
kelompok tani
- 5 Sapi betina

dara, umur 1
tahun

- 1 jantan muda,
umur 1 tahun

September 2006
1 kelompok tani
- 5 induk

- 1 pejantan

4 ekor

-

-

-

-

-

1 ekor
induk
diperkirak
an Majir

Dusun KTGR Pebruari 2005, 1
kelompok tani
- 5 Sapi betina

dara, umur 1
tahun

- 1 jantan muda,
umur 1 tahun

September 2006
1 kelompok tani
- 5 induk

1 pejantan

2 ekor 2 ekor :
1 ♀, 1 
bln
1 ♀, 2 
migg

- 1 ekor
induk
diperkira
kan Majir

Dusun
Hijrah Mukti

Pebruari 2005
1 kelompok tani
- 9 Sapi betina

dara, umur 1
tahun

-1 jantan muda,
umur 1 tahun

September 2006
1 kelompok tani
- 8 induk

1 pejantan

8 ekor

-

-

-

1 ekor*) -

-

Jumlah: 3 kelompok tani
19 sapi betina
muda
3 ekor sapi
jantan muda

3 kelompok tani
18 sapi induk

3 ekor pejantan

16 ekor 2 ekor 1 ekor

Keterangan :*) kematian akibat ternak memakan rumput yang tercemar pestisida.
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Tabel 7. Teknologi anjuran dalam pengembangan ternak sapi di Desa Mangsang.
Jenis Kegiatan Teknologi Yang Dikembangkan Keterangan

Pengembangan
sapi potong

 Sistem pemeliharaan secara intensif
 Kandang kelompok : ukuran 2x1,5 m per ekor
 Ratio Jantan : Betina = 1: 5-7
 Jenis sapi = Bali
 Pengendalian dan pengobatan penyakit
 Pakan : penerapan pakan suplemen bagi induk

melahirkan laktasi (3 bln) :
- Pakan pokok rumput 12 % dari berat badan per ekor

per hari.
- Pakan suplemen/tambahan dedak padi 3 kg per ekor

per hari
• Pengembangan hijauan pakan ternak Kinggrass dan

Gliricidia
• Pembuatan kompos

Target
produksi :
satu tahun
induk
beranak
satu kali
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2.3. Optimalisasi Budidaya Padi Sawah Pasang Surut di Desa Muara Telang
Kabupaten Banyuasin

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan: (i) PRA, (ii) perakitan teknologi spesifik

lokasi, (iii) penyusunan proposal, (iv) lokakarya proposal CD, (v) penetapan

petani/kelompok tani kooperator, (vi) penyusunan rencana kerja dan kebutuhan petani (vii)

pembentukan kelembagaan UPJA Usaha Bersama, (viii) pertemuan kelompok (ix)

penggadaan sarana produksi dan alsintan, (x) penandatanganan surat perjanjian perguliran

sarana produksi pertanian oleh kelompok tani dan KSO oleh UPJA, (xi) pelatihan petani,

dan (xii) operasionalisasi UPJA Usaha Bersama. Pada awal pelaksanaan kegiatan

melibatkan dua kelompok tani (Parit Gantung dan Tani Karya), dengan membuat

percontohan budidaya padi dilaksanakan dalam bentuk demfarm yang terdiri dari Unit

Pengkajian Khusus (UPK) seluas 10 ha (petani inti) dan Unit Hamparan Pengkajian (UHP)

seluas 20 ha (petani dampak). Teknologi spesifik lokasi yang diterapkan meliputi:

Tabel 8. Teknologi Budidaya Padi yang dianjurkan pada Lahan Sawah Pasang Surut Desa
Muara Telang.

No. Komponen Teknologi Anjuran

1. Persiapan dan
pengolahan lahan

 Penebasan secara manual
 Penyemprotan herbisida pra-tumbuh
 Bajak, glebeg dan garu dengan menggunakan traktor tangan

2. Penanaman/
penggunaan benih

 Tanam pindah, bibit disemai, pesemaian ditaburi fungisida
 Varietas: Ciherang, IR 42 dan Widas dengan volume 30 kg/ha

3. Umur bibit  17-21 hari setelah semai

4. Jumlah bibit per
rumpun

 3-4 bibit

5. Jarak tanam  20 x 25 cm

6. Pemupukan  Berdasarkan analisa tanah
: Urea=150 kg/ha, SP-36=100 kg/ha, KCl=50 kg/ha

7. Penataan Lahan  Pembuatan pematang sawah pada lahan yang tidak dibuat surjan

8. Pengaturan air
(tata air mikro)

 Di petakan sawah, penampang saluran kuarter dengan lebar atas
80 cm, lebar bawah 50 cm dan tinggi 50-60 cm. Saluran ini
dilengkapi pintu sekat (stoplog) di muaranya. Saluran keliling
dibuat sepanjang pematang sekeliling petakan lahan. Lebar 20 cm,
dalam 40 cm.

 Di dalam petakan lahan dibuat saluran cacing atau kemalir
untuk mempercepat pencucian bahan beracun. Lebar saluran 20
cm, dalam 20 cm. Jarak antara saluran kemalir adalah 9- 12 m

9. Pengendalian OPT  Penyiangan dua kali, pada umur 3 minggu setelah tanam (mst) dan
6 mst. Dengan herbisida purna tumbuh, dosis 3-4 liter/ha, volume
semprot 400 – 500 liter/ha.

 Pengendalian hama dan penyakit dengan pendekatan PHT

10. Panen  Perontokan dengan menggunakan power thresher Penjemuran
selama 2-3 hari dengan menggunakan lantai jemur atau terpal
dan dibolak balik..
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Di Desa Muara Telang, berdasarkan hasil pengamatan pada Musim Tanam pertama

MH (Musim Hujan) 2004/ 2005, dalam kegiatan pengolahan lahan, petani peserta

melakukannya dengan traktor tangan, sedangkan bukan petani peserta hanya dengan

membersihkan lahan dan membalik tanah tersebut. Komponen tenaga kerja ini memerlukan

biaya yang lebih tinggi dibanding bahan maupun alat yang digunakan. Pada tahun-tahun

sebelumnya, musim tanam adalah pada bulan Oktober-Nopember (musim hujan). Tetapi

karena musim kemarau yang panjang, sampai bulan Oktober dan kondisi air pasang maupun

air tanah belum memenuhi syarat (masih asin), maka disepakati musim tanam MH

2004/2005 dimulai pada Bulan Pebruari 2005.

Sebagai akibat penggunaan input teknologi yang lebih banyak dan beragam pada

petani peserta, maka biaya sarana produksinya lebih tinggi Rp 891.800/ha (41,82%)

dibanding bukan peserta (cara lama).

Petani bukan peserta belum menggunakan pupuk dalam usahataninya. Ini

menunjukkan bahwa meskipun mereka mengetahui manfaat pupuk tersebut, namun belum

tentu mengetahui cara penerapannya. Di antara petani meskipun tahu cara pemupukan,

belum tentu menerapkannya. Hal ini disebabkan keterbatasan modal kerja. Disamping itu di

antara petani, ada juga yang beranggapan bahwa lahan tersebut masih cukup subur,

sehingga belum memerlukan penggunaan pupuk pada tanamannya.

Produksi gabah yang diperoleh petani peserta dengan menerapkan teknologi anjuran

lebih tinggi 1.300 kg/ha (52%) dibanding cara yang selama ini mereka terapkan atau cara

yang dilakukan bukan petani peserta. Dengan menghitungkan biaya semua input yang

diperlukan termasuk tenaga kerja, maka pendapatan petani peserta (Rp 774.950/ha/ musim

tanam) lebih tinggi dibanding bukan petani peserta (Rp 365.950/ha/musim tanam) atau lebih

tinggi Rp 409.000/ha (111,7%).

Secara parsial, maka usahatani yang diterapkan oleh petani peserta memiliki nilai

R/C sebesar 1,25 yang maknanya jika dikeluarkan biaya sebesar Rp 1.000 maka diperoleh

penerimaan sebesar Rp 1.250. Sedangkan nisbah R/C usahatani bukan peserta sebesar 1,17.

Menurut Soekartawi (1991) nisbah R/C digunakan untuk mengetahui layak tidaknya suatu

teknologi diaplikasikan.

Jika dibandingkan antara penerapan teknologi budidaya padi yang dilakukan oleh

petani peserta kegiatan ini dengan tanpa penerapan teknologi yang dilakukan petani bukan

peserta menunjukkan nilai MBCR sebagai akibat penerapan teknologi sebesar 1,46 ini
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menunjukkan bahwa setiap penambahan biaya sebesar Rp 1.000 akibat penerapan teknologi

anjuran akan memberikan tambahan penerimaan sebesar Rp 1.460

Tabel 9. Analisis usahatani padi peserta dan bukan peserta per hektar di Desa
Muara Telang Tahun 2005.

Petani Peserta Bukan PesertaUraian

Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)

1. Benih padi Ciherang 30 kg 90000 50 kg 50.000

2. Pupuk
Urea 150 kg 180.000
SP 36 100 kg 175.000
KCl 50 kg 87.500

3. Pestisida 360.000 246.000
4. Penyusutan Alat 156.250 122.000

5. Tenaga Kerja
Penebasan (borongan) 320.000 300.000
Penanggulangan gulma 5 HOK 100.000 10 HOK 200.000
Pengolahan tanah

(borongan)
400.000 - 250.000

Semai 2 HOK 40.000 5 HOK 100.000
Penanaman (borongan) 360.000 300.000
Pemupukan 2 HOK 40.000
Penyemprotan hama 2 HOK 40.000 2 HOK 40.000
Penyulaman - - 4 HOK 80.000

6. Produksi padi (gkp) 3.800 kg 2.500 kg

7. Merontok 3.800 kg 217.150 2.500 kg 142.850
8. Penjemuran 79.150 52.000

9. Nilai bagi hasil di
penggilingan (beras)

158 kg 379.200 104 kg 249.600

10. Biaya total 3.024.250 2.132.450
11. Penerimaan (beras) 1.583 kg 3.799.200 1.041 kg 2.498.400

12. Pendapatan 774.950 365.950

13. MBCR 1,46

Untuk mengetahui besarnya peningkatan pendapatan pada musim tanam kedua MH

2005/2006 dilakukan analisis usahatani padi kepada petani peserta kegiatan seperti yang

tercamtum pada Tabel 10.
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Tabel 10. Analisis Usahatani Padi Petani Peserta per Hektar di Desa Muara Telang Tahun
2006.

Hasil
Uraian

Volume Nilai (Rp)

1. Benih 41,91 146.700

2. Pupuk
Urea 39,5 51.450
SP 36 9,7 15.575
KCl 4,5 13.650

3. Pestisida 360.000
4. Penyusutan Alat 156.250

5. Tenaga Kerja
Olah lahan 450.000
Penyemprotan 4 HOK 88.000
Semai 2 HOK 44.000
Penanaman, cabut benih borongan 400.000
Pemupukan 1,46 HOK 32.275
Penyiangan 5 HOK 110.000
Pemanenan 583,8 kg 905.025
Merontok (gkp) 3.503,3 kg 266.925
Jemur 1459,7 kg 145.975
Penggilingan 145,97 452.500

6. Produksi padi (gkp) 3.503,3

7. Penerimaan (beras) 1.751,66 5.430.150

8. Biaya total 3.638.325

9. Pendapatan 1.791.825

10. Biaya pokok per kg 2.077

Pelaksanaan kegiatan tahun 2006 telah mendapat respon positif dan dukungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin terutama dari Instansi Dinas Pertanian dan

Peternakan (Distannak) serta Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin. Dukungan

dari Distannak adalah bantuan benih padi unggul varietas Ciherang untuk kelompok tani

kooperator yang sudah berkembang dari 2 kelompok menjadi 7 kelompok tani.

Tabel 11. Nama kelompok tani dan luas areal pembinaan Demplot Budidaya Padi di Desa
Muara Telang.

No Kelompok Tani Ketua kelompok Jumlah anggota
(orang)

Luas (ha)

1. Tani Karya Bahusin 10 28

2. Harapan Baru Umar 28 56

3. Harapan Jaya Ela 23 46
4. Usaha Bersama Ishak 15 20

5. Karya Murni Shobirin 10 20

6. Parit Gantung A. Wahid 17 15

7. Sungai Selat Badrun 16 50
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Selanjutnya Pihak BKP telah memfasilitasi pembentukan kelembagaan Lumbung

Pangan Masyarakat Pendesaan. Struktur organisasi LPMD adalah sebagai berikut;

Aktifitas Lumbung Desa sudah dimulai dengan permodalan awal berasal pendapatan

dari penyewaan alat perontok padi dan hand traktor yang sudah dikelola oleh UPJA selama

ini. Pada saat acara Panen Raya Padi di Lokasi Demplot Oleh Bapak Bupati Banyuasin,

pihak SSFFMP memberikan bantuan untuk penguatan modal sebesar Rp. 12.000.000,-

Rencana Tindak Lanjut:

Direncanakan kelompok tani untuk membuat kebun benih pada musim tanam yang

akan datang, MK 2007 seluas 2 ha x 6 koptan = 12 ha. Lahan kebun benih akan ditanam

pada satu hamparan pada tipologi lahan yang sama yaitu tipe luapan A. Diharapkan

SSFFMP dapat memfasilitasi kegiatan kebun benih tersebut dengan kontrak kerjasama

antara SSFFMP dan Koptan dengan bimbingan teknis dari BPTP Sumsel dan Dinas

Pertanian.

LPMD USAHA BERSAMA
DESA

UPJA USAHA
BERSAMA

KIOS
SAPRODI

LUMBUNG
DESA

KELOMPOK
TANI



Final Report Community Development Activities SSFFMP-BPTP Sumsel 2006

16

2.4. Pengembangan Kelembagaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan Melalui Introduksi
Alat Pengering Gabah Lahan Pasang Surut di Desa Upang Kabupaten
Banyuasin

Introduksi box dryer bantuan pemerintah melalui Proyek SPL OECF 1999/2000

yang dimodifikasi dan disubstitusi dengan tungku sekam tunggal model ABC hasil

penelitian BALITPA mampu menurunkan kadar air varietas Ciherang sebanyak 3 ton dari

20% menjadi 12,37% dalam waktu 9 jam. Dibandingkan pengeringan dengan cara

penjemuran, penggunaan mesin pengering padi pada RMU komersial skala menengah milik

petani dapat meningkatkan: (i) rendemen beras giling dari 64,27% menjadi 66,47%, (ii)

persentase beras kepala (% head rice) dari 60,51% menjadi 80,07%. Biaya pokok

pengeringan gabah yang dihitung berdasarkan biaya bahan bakar (sekam, solar), pelumas

(oli), dan upah operator sebesar Rp.22,55/kg GKP. Biaya ini tidak saja lebih rendah

dibandingkan dengan biaya dengan menggunakan pengering BBM yaitu Rp.60,-/kg GKP,

tetapi cukup bersaing dengan biaya penjemuran yaitu Rp.25,-/kg GKP. Hasil kegiatan CD

SSFFMP ini menunjukkan bahwa introduksi box dryer berbahan bakar sekam dapat

meningkatkan efisiensi usahatani dan mutu beras petani di wilayah pasang surut. Dengan

demikian diharapkan kinerja lembaga UPJA, kesempatan kerja dan pendapatan petani

meningkat.

Setelah pelaksanaan kegiatan berjalan selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2004,

teknologi pengeringan padi menggunakan alat pengering tipe box modifikasi dengan

menggunakan tungku berbahan bakar sekam telah diadopsi bukan saja oleh kelompok tani

kooperator, namun telah tersebar ke petani, pengusaha RMU dan telah dibuat oleh bengkel

Alsintan pada beberapa desa dan kecamatan di wilayah pasang surut Sumatera Selatan.
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Tabel 12. Penyebaran Replikasi Alat Pengering Gabah Berbahan Bakar Sekam pada
Pengusaha RMU dampak dari Diseminasi Hasil Kegiatan.

No Nama
Pemilik

RMU

Kapasitas
Tungku

Ukuran Bak
Pengering

Bengkel Pembuat Lokasi Keterangan

1. Andi Kube 6-8 ton (3x10x1,3) m3 Bengkel Ramin Desa Upang
Ceria

Box Dryer
Modifikasi

2. Harsono 3,5 ton (6x2x1,1) m3 Bengkel Ramin Desa Sri
Mulyo

Box Dryer
Agrindo

3. H.Mat
Temu

6-9 ton (3x10x1,2) m3 Bengkel Ramin Desa Upang
Ceria

Box Dryer
Modifikasi

4. Arsyad 6-8 ton Bengkel Ramin Desa Upang
Ceria

Box Dryer
Modifikasi

5. H. Saude 8-10 ton (4x10x1,2) m3 Bengkel Ramin Desa Upang
Ceria

Box Dryer
Modifikasi

6. Usup Bengkel Mamat Jalur 8 Saleh Box Dryer
Modifikasi

7. H. Taro Bengkel Mamat Desa Upang
Mulia

Box Dryer
Modifikasi

8. Mad Alok Bengkel Mamat Desa Upang
Mulia

Box Dryer
Modifikasi

9. p.m Bengkel Mamat Desa Saleh
Agung

Box Dryer
Modifikasi

10. p.m Bengkel Mamat Desa Saleh
Agung

Box Dryer
Modifikasi

11. Daeng
Marala

Bengkel Santoso, Plaju

12. Solihin Bengkel Santoso, Plaju

13. Irpan Bengkel Santoso, Plaju

14. Mul Bengkel Santoso, Plaju

15. Jumadi Bengkel Santoso, Plaju

16. Bengkel Pendi Jalur 8 Saleh

17. Bengkel Pendi Jalur 8 Saleh

18. Sukayni Bengkel Ramin Desa Upang
Ceria

19. Daeng Mat
Temu

Bengkel Ramin Desa Upang
Ceria

20. Muh Bengkel Ramin Desa Upang
Ceria

21. pm Bengkel Ramin Desa Upang
Ceria

22. Basri Bengkel Baso Jemb 3,
Jalur 6 Saleh
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Kelompok tani kooperator berkembang dari satu kelompok menjadi 6 kelompok

tani. Ke enam kelompok tani tersebut saat ini bergabung menjadi satu kelompok besar yuati

Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD). Adapun struktur kelembagaan kelompok yang

ada sekarang adalah:

Koptan Jaya
Bersama
(Parit 15)
Ketua: Andi
Umra
Jlh Anggota:
30 orang
Luas Areal:
70 Ha

Koptan
Sumber
Rejeki (Parit
16)
Ketua:
Shobirin
Jlh Anggota:
40 orang
Luas Areal:
70 Ha

Koptan Putra
Tani (Parit
17)
Ketua:
Sulaiman
Jlh Anggota:

Luas Areal:
70

Koptan
Berkat Usaha
(Parit 18)
Ketua: Yusuf
Jlh Anggota:

Luas Areal:
70 Ha

Koptan Karya
Bersama
(Parit 19)
Ketua: Andi
Ilyas
Jlh Anggota:

Luas Areal:
70 Ha

Koptan
Tani Subur
(Parit 20)
Ketua: Dg.
Marala
Jlh
Anggota:

Luas Areal:
70 Ha

LPMD MAJU BERSAMA
Ketua: Andi Nasir
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2.5. Pemanfaatan Hasil Samping Tanaman Kelapa Rakyat Lahan Rawa Pasang Surut
di Desa Talang Lubuk Kabupaten Banyuasin

Kelompok pengolahan hasil tanaman kelapa yang telah dibentuk adalah kelompok

Pengolah Sabut (1 unit), kelompok Pengolah Tempurung (satu unit) dan kelompok

Pengolah Minyak Kelapa (dua unit). Sejak tahun 2004 masing-masing kelompok telah

melaksanakan kegiatan sebagai berikut: (i) Pelatihan teknis dan ujicoba pengolahan sabut,

(ii) Pelatihan teknis dan ujicoba pengolahan tempurung kelapa menjadi arang, (iii)

Pelatihan teknis dan ujicoba pengolahan minyak kelapa, (iv) Fasilitasi pemasaran produk

melalui promosi, penjajakan ke pedagang/eksportir, dan pendirian rumah dagang, (v)

Pelatihan hasil pengolahan sabut menjadi produk kerajinan tangan dan (vi) Studi banding

dan magang di sentra pengrajin kelapa.

Setelah banyak usaha yang dilakukan baik oleh pendamping teknis BPTP Sumsel,

CD Specialist, Gender Specialist dan tenaga LSM pendamping yang kesemuanya bekerja

untuk membina contoh lapangan yang dibuat oleh SSFFM, namun sampai saat ini hasilnya

belum terlihat. Peralatan dan mesin yang dibantu oleh SSFFMP saat ini tidak beroperasi

(idle) dan kondisinya sudah berkarat dan bahkan ada alat yang belum sama sekali digunakan

(Alat Press Sabut Hidrolik).

Motivasi yang kurang dan rasa ketergantungan kepada pihak luar dirasakan menjadi

salah satu penyebab utama tidak berhasilnya kegiatan di Desa Talang Lubuk. Beberapa

alasan yang dikemukakan oleh anggota kelompok antara lain: (i) Sulitnya pemasaran produk

sabut dan arang, (ii) Berhentinya pemasaran minyak kelapa murni, padahal sebelumnya

sempat diterima oleh pihak distributor, (iii) Tidak ada modal, dan (iv) Produk-produk yang

dihasilkan tidak memberikan keuntungan yang cukup besar.

Ada usulan dari masyarakat untuk meminta bantuan alat pengolah tanah dan

perontok padi seperti yang dilaksanakan pada contoh lapangan di Desa Muara Telang.

Terobosan yang perlu dibuat adalah sesuai dengan saran Dr. Rodolfo dengan membuat

kegiatan percontohan lapangan yang sesuai tujuan proyek dalam mengendalikan kebakaran

hutan dan lahan serta memberikan tambahan pendapatan dari kegiatan usahatani padi di

lahan rawa pasang surut. Integrasi dengan kegiatan land use yang telah merekomendasikan

kesusuaian lahan pada masing-masing lokasi untuk komoditas tertentu.



Final Report Community Development Activities SSFFMP-BPTP Sumsel 2006

20

2.6. Pelestarian Sumberdaya Perairan Melalui Budidaya Ikan Patin Dalam Keramba
di Desa Ulak Kemang Kabupaten OKI

Pada awal kegiatan setelah dilaksanakan adalah karakterisasi wilayah, maka

dilakukan pelatihan petani yang meliputi aspek menajemen budidaya, dinamika kelompok

tani dan kelembagaan usahatani. Pembentukan kelompok tani kooperator dan pelaksanan

pertemuan untuk memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatannya.

Kelompok tani Tani Karya dibentuk dengan melibatkan 24 petani kooperator (24

keramba) dengan rincian 22 unit difasilitasi SSFFMP dan 2 unit swadaya petani. Ikan

(24.000 ekor) yang ditebar pada bulan Juni 2004 mempunyai pertumbuhan berat dan

panjang rata-rata berturut-turut sekitar 95,22-208,36 g/ekor dan 15,91–26,7 cm/ekor.

Tingkat mortalitas relatif tinggi (30-50%) akibat rendahnya kualitas air pada bulan Juli

samapai Oktober 2004, antara lain suhu air relatif tinggi (30-32ºC), pH air relatif rendah

(4,5– 6), air keruh (tingkat kecerahan 15-20) dan air relatif dangkal (50-60 cm).

Dari hasil kegiatan CD tahun pertama (2004) menunjukkan bahwa sebagian besar desa

binaan baru sebatas mengenal adanya perbaikan teknologi dan sistem usahatani dari

introduksi usahatani yang diaplikasikan. Sementara dampak terhadap pencegahan kebakaran

hutan dan lahan serta perbaikan pendapatan masyarakat belum terlihat nyata.

Selanjutnya pada kegiatan tahun 2005, kegiatan pelestarian sumber daya perairan

melalui pembudidayaan ikan patin dalam keramba dilaksanakn dengan jumlah keramba

yang sama sebanyak 24 buah , dengan jumlah benih 32.000 ekor., dengan padat tebar

berkisar 500- 3000 per keramba. Sebagian besar petani telah melakukan panen (90%),

hasilnya berkisar antara 80 –170 kg/keramba. Ukuran panjang Ikan pada waktu panen rata-

rata 23,55 cm/ekor dean berat rata-rata berkisar antara 285,17 -339,46 gr/ekor selama

pemeliharaan 7 bulan. Kondisi kualitas air selama pengamatan dimana suhu berkisar 31

- 34o C dan pH 6,0 - 8,5 pada kondisi, Oksigen 1,69- 3,23 ppm air keruh dengan

kecerahan 15-20 cm, kedalaman air 75-100 cm. Kondisi air ini cukup mendukung

terhadap pertumbuhan ikan, walaupun dalan waktu-waktu tertentu ada terjadi perubahan

kualitas air (Juli- Oktober), yang membuat ikan kurang nafsu makan dan banyak yang

mati.Tingkat mortalitas berkisar 20-30%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2006, petani melaksanakan kegiatan dengam

memelihara beberapa jenis ikan selain ikan Pati, yaitu; ikan Mas, Bawal dan ikan Toman.

Pemilihan jenis ikan selain ikan Patin tersebut atas inisiatif petani yang mencontoh
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keberhasilan di desa lain. Pada awal tebarnya pertumbuhan ikan cukup baik, namun akibat

kemarau yang panjang dimana terjadi kekeringan di sungai, menyebabkan ikan banyak yang

mati dan hanya beberapa petani yang panen. Sebab lain benih ikan Patin yang dibeli adalah

jenis ikan Patin sungai (Jambal SiaM), yang masih memerlukan perlakuan khusus.

Sedangkan ikan Mas memang tidak cocok dipeliharan di perairan umum/sungai. Ikan yang

cocok dikembangkan selain ikan Patin adalah ikan Toman, karena ikan jenis ini merupakan

ikan lokal yang sudah beradaptasi dengan baik.

Tabel 13. Hasil Panen Budidaya Ikan Dalam Keramba di Desa Ulak Kemang Tahun 2006.

No Nama Petani Jumlah
Keramba

Jenis dan Jumlah Benih
Ikan yang ditebar (ekor)

Produksi ikan
(kg)

1. Jemaat 1 Toman, 600 45

2. Yongki Joko 1 Mas, 600 12

3. Ujang Keti 1 Patin, 200 230

4. Aris Munandar 1 Mas, 500 -

5. Suti/Subuh 1 Mas, 500 Belum Panen

6. Yamin/Surman 1 Mas, 500 45

7. Megul/Sarfai 1 Patin, 500 -

8. Bedur 1 Bawal, 500 1

9. Tajudin 1 Mas, 500 15

10. Burhan 1 Mas, 500 10

11. Haryono 1 Mas, 500 10

12. Gandar 1 Patin, 1000 -

13. Nuzizen 1 Mas, 1000 -

14. Mulsakar 1 Mas 54

15. Soneta 1 Mas 25

16. Robin 1 Toman, 500 40

17. Ujang Napiah 1 Mas, 500 -

18. Andi 1 Mas, 500 -

19. Feromil 1 Patin, 1000 100

20. Fredi 1 Mas, 1000 -

21. Keti 1 Patin, 1000 -

22. Erman 1 Toman, 600 56

23. Ningsari 1 Mas, 500 -

24. Husin 1 Mas, 500 -
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2.7. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Introduksi Mesin Penggilingan Padi dan
Pemeliharaan Ternak Kambing di Desa Pagar Desa Kabupaten MUBA

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan introduksi mesin penggilingan padi

(RMU) dan pemeliharaan ternak kambing dimulai tahun 2005, dan diharapkan dapat

menjadi alternatif pemecahan masalah penanganan kebakaran hutan secara tidak langsung

dan lahan serta meningkatkan pendapatan petani di kawasan tersebut.

Pada awal kegiatan percontohan lapangan CD, kelompok tani yang memelihara

ternak kambing terpisah dari kelompok yang mengelola mesin penggilingan padi.

Introduksi mesin penggilingan dimaksudkan sebagai percontohan atau etalase teknologi

yang diupayakan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi aktivitas masyarakat untuk

membakar hutan dan lahan.

Skala Kegiatan

Mesin penggilingan padi diintroduksikan dalam dua unit yang terdiri dari mesin

pemecah gabah (huller) dan mesin penyosoh (polisher). Mesin ini dioperasikan oleh 2-3

orang operator. Mesin pemecah gabah yang diintroduksikan adalah model HW 60 AN

sedangkan polisher model YCP 220.

Teknologi yang diintroduksikan

Introduksi mesin penggilingan padi diawali dengan pengenalan awal kepada petani

tentang bentuk fisik dan fungsi masing-masing mesin. Dengan pengenalan bagian-bagian

fisik mesin tersebut diharapkan petani memahami fungsi dan kegunaan bagian tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan gudang yang berukuran 12 x 8 m2 untuk

menempatkan mesin. Selain itu dilakukan pengecoran sebagai penahan tatakan mesin agar

tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Pengecoran dilakukan dengan campuran semen:

pasir = 1 : 4 dengan meletakkan cengkraman besi cakar ayam sebagai tulang fondasinya.

Dengan harapan apabila mesin beroperasi maka tidak akan bergetar yang berakibat dapat

berpindah posisi. Untuk selanjutnya dilakukan penataan letak dan setting awal mesin serta

pengoperasiannya dengan mendatangkan tenaga teknisi spesialis permesinan dari kalangan

akademis seperti Unsri dan dari teknisi mesin Yanmar. Untuk selanjutnya petani atau

anggota masyarakat yang terlibat dalam mengoperasikan mesin ini dimagangkan di mesin

penggilingan padi yang sudah ada di sekitar seperti di Bayung Lencir dan Pangkalan Bayat

selama 1 minggu.
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Operasional RMU

 Pengurus UPJA Tunas Muda terdiri dari; (i) Manager/bendahara : Yusrizal dan (ii)

Operator: Zarqani dan Aang Kusmiadi.

 Upah yang ditetapkan adalah 15% dari hasil beras yang digiling

 Komposisi pembagian hasil : 50% untuk operator, 10% untuk desa dan 40% untuk RMU

Tunas Muda (Kas kelompok)

 Saldo kas sampai bulan

Petani yang mengilingkan padi di RMU Tunas Muda berasal dari (i) Desa Pagar

Desa, (ii) Desa Pangkalan Bayat Kec Bayung Lincir, (iii) Desa Bayat Ilir, dan (iv)

Transmigrasi Sungai Bahar Kec Muaro Jambi.

Usaha Pengembangan Ternak Kambing

Usaha pengembangan ternak di Desa Pagar Desa adalah usaha pengembangan ternak

kambing. Kegiatan ini dimulai antara bulan Juni dan Juli 2005, jumlah kambing yang

dikembang sebanyak 25 ekor yang terdiri dari 5 ekor kambing jantan dan 20 ekor kambing

betina. Jenis kambing yang dikembangkan adalah kambing kacang (lokal). Ternak ini

dikelola oleh 1 kelompok wanita tani, beranggotakan 7 orang. Masing-masing anggota

memelihara 3-4 ekor ternak kambing.

Sistem pemeliharaan yang dianjurkan adalah secara intensif dengan menggunakan

kandang kelompok. Namun pada akhirnya petani memilih sistem pemeliharaan secara

ekstensif (seperti kebiasaan setempat). Dari hasil wawancara dengan petani pelaksana

kegiatan bahwa mereka lebih suka kembali ke sistem pemeliharaan secara ekstensif karena

mereka menduga bahwa tingginya kematian kambing akibat sistem pemeliharaan yang

dianjurkan. Hal ini karena setelah kambing dipelihara secara exstensif tingkat kematian

ternak menurun. Padahal dalam kenyataannya kematian kambing diduga akibat kekurangan

gizi dan sanitasi lingkungan kurang diperhatikan. Hal ini terjadi karena petani kurang

memperhatikan kebersihan lingkungan dan penyediaan pakan yang sesuai teknologi yang

dianjurkan. Kondisi ini akibat petani belum terbiasa memelihara kambing dengan sistem

pemeliharaan secara intensif, walaupun populasi kambing di Desa Pagar Desa sebelum ada

kegiatan 100 ekor namun kebiasaan petani dalam memelihara kambing dibiarkan hidup liar

(secara ekstensif). Sehingga kurang telaten apabila menerapkan sistem pemeliharaan secara

intensif.
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Tabel 14. Teknologi Anjuran yang Dikembangkan pada Pengembangan Ternak Kambing di
Desa Pagar Desa

Jenis Kegiatan Teknologi Yang Dikembangkan Keterangan

Pengembangan
Kambing

 Sistem pemeliharaan secara intensif
 Kandang kelompok, panggung : ukuran 0,75x1,5 m

per ekor
 Ratio Jantan : Betina = 1: 6
 Jenis kambing = kacang
 Pengendalian dan pengobatan penyakit
 Pakan sesuai status fisiologis ternak (ekor/hari):

- Sedang tumbuh dan bunting 60 % rumput+40 %
kacangan +200 gram dedak padi

- Dewasa dan pejantan pemacek 75 rumput+25%
kacangan+200 gram dedak padi.

- Induk menyusui 50 % rumput+50% kacangan + 200
gram dedak padi.

Target
produksi :
Dua tahun
induk
melahirkan
tiga kali

Dalam perkembangannya, setelah 4 bulan masa pemeliharaan terjadi kematian

ternak. Kematian ternak kambing di Desa Pagar Desa diduga akibat kekurangan gizi dan

adanya serangan penyakit kembung perut (masuk angin), mata merah dan scabies. Jumlah

ternak yang tersisa saat itu adalah 17 ekor yang terdiri dari 8 ekor induk dan sisanya adalah

anak-anaknya. Namun saat ini jumlah ternak kambing yang tersisa berjumlah 9 ekor, terdiri

dari 6 ekor induk betina dan 3 ekor anak. Sering terjadi panyakit diare, terutama yang

menyerang anak kambing.

Tabel 15. Perkembangan Populasi Ternak Kambing di Desa Pagar Desa
No. Waktu Materi/Jenis kegiatan Jumlah ternak Keterangan

1. Tahun 2005 Pengembangan
ternak kambing

 Jumlah awal
ternak 25 ekor (5
ekor jantan dan
20 ekor betina)

Terjadi
kematian
ternak
sebanyak 19
ekor

2. Tahun 2006 Pengembangan
ternak kambing

9 ekor ( 6 ekor induk
betina, 2 ekor anak
betina, dan 1 ekor
anak jantan )

2 ekor induk
sedang bunting

Pengelolaan RMU oleh kelompok binaan yang sudah berjalan dengan optimal

memberikan motivasi kepada kelompok wanita yang memelihara ternak kambing untuk

bekerja lebih baik, sehingga saat ini kedua kelompok tani tersebut melebur menjadi satu

kelompok tani.
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2.8. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Sistem Integrasi Ternak-Tanaman
Di Desa Bayat Ilir Kabupaten Musi Banyuasin

Usaha pengembangan ternak di Desa Bayat Ilir Dusun I adalah usaha pengembangan

ternak kambing. Kegiatan ini dimulai antara bulan Agustus dan September 2005, jumlah

kambing yang dikembangkan dalam perencanaannya sebanyak 66 ekor namun dapat

direalisasikan 86 ekor yang terdiri dari 11 ekor kambing jantan dan 75 ekor kambing betina.

Jenis kambing yang dikembangkan adalah kambing PE (peranakanan etawah) dan kambing

kacang (lokal). Ternak ini dikelola oleh 11 kelompok tani, masing-masing kelompok

memelihara 5-6 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing jantan.

Pada awal pengadaan terjadi kematian ternak kambing sebayak 18 ekor. Kematian

ini diduga akibat sterss pada saat pengadaan, sehingga jumlah ternak yang dikembangkan

sebanyak 68 ekor. Dalam perkembangannya sampai dengan bulan September 2006 telah

terjadi kematian ternak sebanyak 56 ekor, kematian ini diduga akibat kekurangan gizi serta

terserangan penyakit kembung perut (masuk angin), mata merah dan scabies. Jumlah ternak

yang terisa adalah 17 ekor yang terdiri dari 4 ekor pejantan dan 13 ekor induk, yang

dikelola oleh 5 kelompok tani. Sehingga sampai saat ini hanya ada lima kelompok tani yang

bertahan memelihara ternak kambing. Untuk jelasnya data perkembangan ternak kambing

sampai dengan pertengahan bulan September 2006 dituangkan dalam Tabel 16.

Tabel 16. Perkembangan Ternak Kambing di Dusun I, Desa Bayat Sampai Dengan Bulan
Pertengahan September 2006.

Kondisi awal Kondisi Terkini

Jumlah
Klp

Jumlah
ternak

Klp Jumlah ternak Bunting Anak Kematian Keterangan

11 86 5 17 ekor =
4 pejantan
dan 13 induk

3 ekor 6 69 ekor  18 ekor mati
pada saat
pengedaan.

 51 ekor mati
pada saat
pengembanga
n

 Diperkirakan 1
ekor induk
mandul

Keterangan: KLP=kelompok tani

Populasi ternak menurun lagi pada Bulan Desember 2006 menjadi hanya 13 ekor

yang terdiri dari 6 ekor induk betina, 1 ekor induk pejantan dan 6 ekor anak betina, dan

keseluruhan ternak tersebut hanya dipelihara oleh 1 (satu) orang petani.
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Sistem pemeliharaan yang digunakan adalah secara intensif dengan menggunakan

kandang kelompok. Namun pada akhirnya petani memilih sistem pemeliharaan secara

ekstensif (seperti kebiasaan setempat). Dari hasil wawancara dengan petani pelaksana

kegiatan bahwa mereka lebih suka kembali ke sistem pemeliharaan secara ekstensif karena

mereka menduga bahwa tingginya kematian kambing akibat sistem pemeliharaan yang

dianjurkan.

Hal ini karena setelah kambing dipelihara secara ekstensif tingkat kematian ternak

menurun. Padahal dalam kenyataannya kematian kambing diduga karena serangan penyakit

kembung, mata merah dan scabies. Ketiga jenis penyakit ini timbul akibat lingkungan yang

kurang sehat, disamping ketersediaan pakan yang kurang memadai. Hal ini terjadi karena

petani kurang memperhatikan kebersihan lingkungan dan penyediaan pakan yang sesuai

teknologi yang dianjurkan. Kondisi ini akibat petani belum terbiasa memelihara kambing

dengan sistem pemeliharaan secara intensif, karena pada mulanya matapencaharian petani

adalah sebagai penebang hutan.

Tabel 17. Teknologi Anjuran yang Dikembangkan pada Pengembangan Ternak Kambing di
Desa Bayat Ilir Dusun I.

Jenis Kegiatan Teknologi Yang Dikembangkan Keterangan

Pengembangan
Kambing

 Sistem pemeliharaan secara intensif
 Kandang kelompok, panggung : ukuran 0,75x1,5 m

per ekor
 Ratio Jantan : Betina = 1: 6
 Jenis kambing = kacang
 Pengendalian dan pengobatan penyakit
 Pakan sesuai status fisiologis ternak (ekor/hari):

- Sedang tumbuh dan bunting 60 % rumput+40 %
kacangan +200 gram dedak padi

- Dewasa dan pejantan pemacek 75 rumput+25%
kacangan+200 gram dedak padi.

- Induk menyusui 50 % rumput+50% kacangan + 200
gram dedak padi.

Target
produksi :
Dua tahun
induk
melahirkan
tiga kali

Untuk kegiatan pengembangan ternak sapi yang terintegrasi dengan tanaman sayur-

sayuran oleh kelompok wanita tani pada kesempatan ini tidak dilaporkan, karena pembinaan

dan pelaporan kegiatan tahun 2006 dilaksanakan oleh Bagian Gender.
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2.9. Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Perbaikan Teknologi Budidaya Padi di
Lahan Pasang Surut di Desa Prajen Kabupaten Banyuasin

Pembuatan contoh lapangan di Desa Prajen Jaya (dahulu Sungsang II) dimulai pada

tahun 2005. Untuk menunjang keberhasilan kegiatan yang dilakukan, kepada petani peserta

diberikan teknologi budidaya padi anjuran. Teknologi ini ditetapkan berdasarkan

pengamatan lapang sebelum kegiatan ini dijalankan (survey existing teknologi). Adapun

teknologi budidaya padi yang anjuran tersebut seperti pada Tabel 18 berikut;

Tabel 18.Teknologi Budidaya Padi Yang Dianjurkan Pada Lahan Sawah Pasang Surut
Desa Prajen Jaya

No Komponen Teknologi Anjuran
1. Persiapan dan

pengolahan
lahan

 Penebasan secara manual
 Penyemprotan herbisida pra-tumbuh
 Pengolahan minimum, diglebeg dengan traktor tangan

2. Penanaman /
penggunaan
benih

 Tanam pindah, bibit disemai, pesemaian ditaburi fungisida
 Varietas: Ciherang, IR 42, Diah Suci dan Cigeulis dengan volume

30 kg/ha
3. Umur bibit  17-21 hari setelah semai
4. Jumlah bibit

per rumpun
 3-4 bibit

5. Jarak tanam  20 x 25 cm
6. Pemupukan Berdasarkan analisa tanah ( Urea=100 kg/ha, SP=50 kg/ha, KCl=

50 kg/ha)
7. Penataan

Lahan
 Pembuatan pematang sawah pada lahan yang tidak dibuat surjan

8. Pengaturan air
(tata air
mikro)

 Di petakan sawah, penampang saluran kuarter dengan lebar atas
80 cm, lebar bawah 50 cm dan tinggi 50-60 cm. Saluran ini
dilengkapi pintu sekat (stoplog) di muaranya.

 Saluran keliling dibuat sepanjang pematang sekeliling petakan
lahan. Lebar 20 cm, dalam 40 cm.

 Di dalam petakan lahan dibuat saluran cacing atau kemalir untuk
mempercepat pencucian bahan beracun. Lebar saluran 20 cm,
dalam 20 cm. Jarak antara saluran kemalir adalah 9- 12 m.

9. Pengendalian
OPT

 Penyiangan dua kali, pada umur 3 minggu setelah tanam (mst) dan
6 mst.

 Dengan herbisida purna tumbuh, dosis 3-4 liter/ha, volume semprot
400 – 500 liter/ha.

 Pengendalian hama dan penyakit dengan pendekatan PHT
10. Panen  Perontokan dengan menggunakan power thresher

 Penjemuran selama 2-3 hari dengan menggunakan lantai jemur
atau terpal dan dibolak balik..
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Teknologi budidaya padi yang dianjurkan di lahan pasang surut Desa Prajen Jaya,

pada dasarnya sama dengan di Desa Muara Telang, yang membedakannya adalah dosis

pemupukan, jenis varietas padi dan pengolahan tanah. Untuk pengolahan lahan di Desa

Prajen Jaya, dianjurkan pengolahannya secara minimum (hanya diglebeg), karena tanah

mineral yang ada pada tipe luapan A, lembek dan sudah melumpur (Raharjo dkk, 2005).

Pelatihan Yang Diberikan

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan yang dilakukan, kepada petani peserta

diberikan berbagai materi pelatihan. Hal ini bertujuan untuk: (i) Meningkatkan pengetahuan,

pemahaman dan keterampilan petani peserta dalam budidaya padi sawah pasang surut; (ii)

Meningkatkan kemampuan operator dalam pengoperasian (penggunaan), pemeliharaan, dan

perawatan alsintan alat pengolahan tanah (hand traktor) dan perontok gabah; (iii)

Menumbuhkan jiwa kewirasusahaan (enterpreneurship) yang mandiri, terutama pengelolaan

jasa alsintan dalam bentuk kelembagaan UPJA. Terkait dengan usahatani padi ini maka

materi pelatihan yang telah diberikan berupa : (i) Penggunaan/perawatan traktor tangan dan

alat perontok padi; (ii) Teknologi budidaya padi lahan rawa pasang surut; (iii) Catatan

harian kegiatan usahatani padi; (iv) Pengendalian hama dan penyakit tumbuhan; (vii)

Pengelolaan air di petak petani untuk meningkatkan produktivitas lahan pasang surut; (viii)

Pelatihan pasca panen padi.

Peningkatan Pendapatan Usahatani Padi di Desa Prajen Jaya

Sebelum kegiatan dari SSFFMP ini dilakukan, maka budidaya padi di Desa Prajen

Jaya, belum disertai penggunaan input seperti varietas unggul. Selama ini mereka masih

menggunakan varietas lokal, yang oleh penduduk setempat disebut padi Awan. Selain itu

mereka juga belum menerapkan pemupukan. Melalui pengenalan dan bantuan yang

diberikan pada petani peserta maka para petani mulai diperkenalkan dengan penggunaan

varietas unggul seperti IR 42 dan Ciherang disertai dengan bantuan pemupukan dan

pestisida.
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Tabel 19. Analisis usahatani padi sebelum dan sesudah menerapkan teknologi
anjuran per hektar di Desa Prajen Jaya

Sebelum (tahun 2005) Sesudah (tahun 2006)Uraian
Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)

1. Benih 60 kg 90.000 30 kg 105.000
2. Pupuk

Urea 100 kg 126.000
SP 36 50 kg 140.000
KCl 50 kg 60.000

3. Pestisida 174.000 185.000
4. Penyusutan Alat 145.500 145.500
5. Tenaga Kerja

Terbas/ olah lahan 8 HOK 120.000 borongan 275.000
Penyemprotan 2 HOK 40.000 2 HOK 44.000
Semai 3 HOK 45.000 3 HOK 51.000
Penanaman, cabut
benih

40 HOK 600.000 40 HOK 680.000

Pemupukan 3 HOK 66.000
Penyiangan 8 HOK 136.000
Pemanenan 25 HOK 375.000 40 HOK 680.000
Merontok (gkp) 1.816,6 kg 103.800 3.750 kg 250.000
Jemur 36.350 93.750
Penggilingan 118 kg 295.000 243,75 kg 804.375

6. Produksi padi (gkp) 1.816,6 kg 3.750 kg
7. Penerimaan (beras) 908,33 kg 2.270.850 1.875 kg 6.187.500
8. Biaya total 2.024.650 3.841.625
9. Pendapatan 246.200 2.345.875

Keterangan:
Beras bagian penggilingan = 13% dari hasil giling
Tahun 2005
Petani belum mendapat bantuan saprodi
Ditanam varietas lokal umur 7 bulan: Awan, Kuning
Upah merontok = Rp 3.000/karung gkp (52,5 kg)
Upah menjemur = Rp 40/kg beras hasil giling
Harga beras = Rp 2.500/kg
Tahun 2006
Ditanam varietas unggul IR 42 dan Ciherang
Upah merontok = Rp 3.000/karung gkp
Upah menjemur = Rp 50/kg beras hasil giling
Harga beras = Rp 3.300/kg

Pada tahun 2006, petani peserta melakukan pengolahan lahan dengan traktor tangan

secara minimum (hanya diglebeg), sedangkan sebelumnya hanya dengan membersihkan

lahan dan membalik tanah tersebut sebelum ditanami. Untuk komponen tenaga kerja, maka

pada tahun 2005, pencabutan benih dan penanaman memerlukan biaya terbesar, sedangkan
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pada tahun 2006 biaya terbesar pada komponen tenaga kerja ini adalah biaya menggiling

beras. Dengan penggunaan input yang bertambah ini, maka pada tahun 2006 terjadi

penambahan biaya usahatani padi dibanding tahun 2005.

Biaya total yang diperlukan pada tahun 2006 sesudah menerapkan teknologi anjuran

sebesar Rp 3.841.625/ha, atau meningkat Rp 1.816.975 (89,74%) dibanding tahun 2005

sebelum mereka menerapkan teknologi anjuran. Perbedaan yang menyolok pada biaya

produksi ini adalah sebagai akibat penggunaan pupuk, dan bagi hasil di penggilingan karena

terjadi peningkatan produksi.

Peningkatan biaya produksi ini diikuti juga oleh peningkatan produksi, dimana pada

Tahun 2006, produksi gabah kering panen meningkat sebesar 106,4% dibanding tahun

2005. Besarnya penerimaan juga meningkat, bukan hanya disebabkan oleh meningkatnya

produksi, melainkan juga oleh peningkatan harga beras. Pada tahun 2006 harga jual beras

petani di Desa Prajen jaya sebesar Rp 3.300/kg sedangkan pada tahun 2005 adalah Rp

2.500/kg atau meningkat sebesar 32%.

Pada kegiatan tahun 2006 ini, terjadi peningkatan produksi sebagai akibat perubahan

penerapan teknologi dibanding tahun 2005 (belum menerapkan anjuran). Jika dikaji lebih

lanjut, maka analisis dengan menggunakan pendekatan sebelum dan sesudah penerapan

teknologi pada tahun yang berbeda, memiliki kelemahan, dimana kondisi harga input dan

outputnya berbeda yang tentunya berpengaruh pada hasil akhir analisis. Sehingga lebih

relevan jika membandingkan antara yang menerapkan teknologi dengan tidak menerapkan

pada tahun yang sama dengan harga input dan output yang sama, dan kalaupun terjadi

perbedaan harga, sebaiknya hal itu disebabkan perbedaan jenis input dan kualitas output,

bukan karena pengaruh inflasi.

Rencana Tindak Lanjut:

Desa Prajen Jaya dan Muara Telang mempunyai prospek yang baik untuk

dikembangkan teknologi pengeringan box dryer BBS dan renovasi RMU dari one past ke

double pass, mengingat saat ini sudah ada alat pemisah menir yang dimiliki kelompok

2.10. Budidaya Penggemukan Ternak Kerbau Melalui Pemanfaatan Sumberdaya
Lokal di Desa Riding Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kegiatan budidaya penggemukan ternak kerbau melalui pemanfataan sumberdaya

lokal dilaksanakan di Desa Riding Dusun III Kampung Talang Lebak Simpanan Kecamatan

Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kegiatan dimulai pada bulan Januari
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2005.

Kegiatan budidaya penggemukan ternak kerbau dilakukan dengan pendekatan

partisipatif. Petani kooperator dilibatkan secara aktif mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan sampai akhir kegiatan. Sarana produksi peternakan berasal dari bantuan South

Sumatera Forest Fire Management Project (SSFFMP). Sarana produksi yang diperbantukan

pada awalnya berupa 8 ekor ternak kerbau bakalan, 1 unit bangunan kandang beserta

perlengkapannya, 1 paket bahan pakan berupa dedak padi, bibit pohon gamal (Glyricidia

maculata), lamtoro (Leucaena leucocephala), serta obat-obatan dan vitamin.

Tenaga peneliti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan

merupakan sumber teknologi serta menjadi pembimbing dalam memberi petunjuk

sehubungan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini BPTP Sumatera Selatan juga bekerjasama

dengan dinas/instansi terkait terutama dalam penyediaan tenaga penyuluh pertanian

lapangan (PPL).

Dalam kegiatan ini jenis usahatani yang dikembangkan adalah budidaya

penggemukan ternak kerbau semi intensif. Teknologi budidaya yang diterapkan meliputi

pemilihan bibit ternak (kerbau bakalan), teknologi pemberian pakan, sistem perkandangan,

serta penanganan sanitasi dan kesehatan ternak (Tabel 20).

Tabel 20. Teknologi introduksi/terapan pada kegiatan budidaya penggemukan ternak kerbau
di Desa Riding Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI Sumatera Selatan

No. Jenis Teknologi Rincian Teknologi

1. 1. Pakan Pemberian pakan tambahan, berupa :
- Dedak padi sebanyak 3 kg per hari atau sesuai

kondisi ternak
- Pemberian pakan ekstra berupa rumput lapang

untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak kerbau di
malam hari

- Penanaman beberapa jenis leguminosa pohon
(gamal dan lamtoro)

2. Perkandangan - Kandang kelompok (koloni) individual. Ukuran
kandang individu 2,25 X 1,5 meter per ekor

- Tempat pakan (palungan) ukuran 150 X 60 X 40 cm
- Tempat pengapian
- Kandang jepit untuk penimbangan dan perawatan

kesehatan ternak. Ukuran 2,25 X 1 meter

3. Penanganan
kesehatan ternak

- Pembersihan kotoran secara rutin setiap hari
- Pemberian obat cacing, vitamin dan obat-obatan

lainnya
- Membuat pengapian
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Penerimaan dari usaha penggemukan ternak kerbau semata-mata berupa penjualan

ternak kerbau yang telah digemukkan sehingga besarnya penerimaan akan sangat tergantung

pada pertambahan bobot badan yang dicapai selama proses atau periode penggemukan dan

harga per kilogram bobot badan hidup atau harga seekor ternak kerbau yang didasarkan

pada kondisi fisik (ukuran tubuh).

Tabel 21. Analisis usaha penggemukan ternak kerbau skala 5 ekor di Desa Riding
Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI.
Uraian Jumlah Total Biaya (Rp)

* Biaya Produksi :
- Kerbau bakalan
- Pakan konsentrat

(dedak padi)
- Obat-obatan
- Penyusutan kandang

+ alat
Jumlah Biaya Produksi

* Penerimaan :
Penjualan kerbau
Jumlah Penerimaan

* Keuntungan

R/C ratio

5 ekor, @ = Rp 3.850.000,-
3 x Rp 270.000,-

5 x Rp 10.000,-
200.000,-

5 x Rp 4.500.000,-

22.500.000 – 20.310.000

22.500.000/20.310.000

19.250.000,-
810.000,-

50.000,-
200.000,-

20.310.000,-

22.500.000,-

2.190.000,-

1,11

Berdasarkan perhitungan analisis usahatani di atas menunjukkan bahwa usaha

penggemukan ternak kerbau mendatangkan keuntungan yang ditunjukkan oleh nilai R/C

ratio yang lebih dari 1. Besarnya keuntungan yang diperoleh dalam usaha penggemukan

ternak kerbau sebanyak 5 ekor dengan lama penggemukan 4 bulan adalah sebesar Rp

2.190.000,- atau Rp 438.000,- per ekor.

Perkembangan populasi ternak kerbau berkembang dari jumlah awal 8 ekor menjadi

13 ekor dengan rincian 11 ekor betina dan ekor jantan. Namun, demikian terjadi perubahan

pola pemeliharaan dari yang semula sebagai ternak potong (tahun 2005) menjadi pembibitan

(perkembangbiakan) mulai tahun 2006. Pertambahan populasi bukan dari proses kelahiran

ternak, melainkan dengan penukaran ternak kerbau dewasa dengan kerbau bakalan. Sevagai

cntoh, apabila kita menjual 2 ekor ternak kerbau dewasa akan mendapatkan 3 ternak

bakalan yang selanjutnya dipelihara. Perubahan tujuan pemeliharaan ini sudah menjadi

kesepakatan kelompok tani-ternak yang diputuskan melalui pertimbangan, terutama dari
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aspek efektivitas dan efisiensi usahatani.

Jumlah ternak 13 ekor tersebut masih dipelihara oleh anggota sebanyak 8 orang.

Dan direncanakan apabila jumlah ternak sudah menjadi 24 ekor, maka 16 ekor akan

digulirkan kepada 8 anggota baru ditambah 8 anggota lama. Sedangkan 8 ekor ternak akan

menjadi milik anggota kelompok yang lama.

Tidak sebagaimana dari aspek teknologi budidaya dan perkembangan populasi

ternak, maka dalam hal pembinaan kelompok tani-ternak masih mengalami berbagai

kendala dan persoalan baik intern maupn ekstrn. Secara intern, kelompok merasakan belum

adanya kekompokan, dari 8 anggota kelompok hanya beberapa orang saja yang terlibat

secara langsung dalam pemeliharaan ternak kerbau.

2.11. Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Melalui Pemanfaatan Pakan Lokal Di
Desa Ujung Tanjung Ogan Komering Ilir

Kegiatan penerapan teknologi usaha pengemukan sapi potong melalui pemanfaatan

pakan lokal dilaksanakan mulai pada tahun 2005. Sistem pemeliharaan yang diterapkan

adalah sistem penggemukan secara kereman dengan menggunakan kandang kolektif

dengan ukuran 7,5 x 16 m yang dikelola dalam wadah kelompok tani. Pada awal kegiatan

dilakukan masa adaptasi pakan khususnya pakan perlakuan suplemen (dedak padi), lama

adaptasi pakan sampai ternak dapat mengkonsumsi sesuai jumlah yang ditentukan yaitu 5

kg/ekor/hari.

Teknologi yang dikembangkan dalam kegiatan pengembangan usaha peternakan

adalah merujuk pada teknologi hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian yang sudah siap dikembangkan di tingkat petani. Untuk jelasnya teknologi yang

dikembangkan dalam kegiatan ini disajikan pada Tabel 22.
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Tabel 22. Teknologi yang dikembangkan dalam kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan.
Jenis Kegiatan Teknologi yang Dikembangkan Keterangan
penggemukan
sapi potong

 Sistem pemeliharaan : intensif
(kereman)

 Kandang kolektif kelompok : ukuran 2
x 1,5 m per ekor

 Jenis sapi Bali, jantan, umur 2 tahun.
 Pakan :

Rumput alam : 15 % dari berat badan per
ekor per hari.
Pakan tambahan (dedak padi ) : 5 Kg per
ekor per hari.
Garam dapur 10 gram per 100 gram berat
badan per ekor per hari.
 Air minum : adlibitum
 Penjagaan kesehatan dan

pengobatan penyakit.
 Pengembangan hijauan pakan ternak

: rumput kinggrass dan paspallum
atrathum serta leguminosa pohon
gliricidia (gamal).

 Pembuatan kompos kotoran ternak

- Target produksi
: pertambahan
berat badan 0,5
kg per ekor per
hari.

Keragaan hasil pengamatan dan penimbangan perkembangan berat badan sapi

selama 6 (enam bulan) kegiatan terlihat, bahwa pemberian pakan rumput alam 15 % dari

berat badan dan pakan suplemen (dedak padi) 5 kg per ekor per hari memberikan rata-rata

pertambahan berat badan 0,45 Kg/ekor per hari.

Hasil pertambahan berat badan harian yang diperoleh dalam kegiatan ini masih dapat

ditingkatkan karena masing-masing petani kooperator mempunyai kemauan yang kuat untuk

memperoleh hasil yang maksimal. Namun demikian dilihat dari segi pengalaman petani

yang masih pemula, hasil ini sudah baik karena pencapaian hasil rata-rata pertambahan berat

badan ternak harian sudah mencapai target 94 % (0,45 Kg per ekor per hari) dari target yang

ditentukan (0,5 Kg per ekor per hari). Hal ini dapat dibandingkan dengan pernyataan

Paulus et al (1990), bahwa dengan pemberian 2,5 kg dedak padi per ekor per hari pada sapi

Bali jantan dengan pakan basal rumput lapangan pada kondisi pedesaan memberikan

pertambahan berat badan 0,143 kg/ekor/hari.

Analisa Usahatani

Komponen biaya dan penerimaan usaha penggemukan sapi potong ini disajikan

dalan Tabel 22. Dari perhitungan usahatani tersebut menghasilkan B/C ratio 1,2yang

artinya dapat memberikan keuntungan 20 % dari modal yang dikeluarkan. Dimana
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keuntungan yang diperoleh petani sebesar Rp. 5.000.000,-, usaha ini dikelola oleh 8 orang

petani sehingga keuntungan yang diperoleh petani per bulan rata-rata Rp. 125.000,- Jika

dibandingkan dengan pendapatan petani setempat per bulan rata-rata Rp. 750.000,- maka

usaha penggemukan ini dapat menambah pendapatan petani sebesar 17 % dari jumlah

pendapatan per bulan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa usaha penggemukan sapi

potong dengan pemanfaatan pakan lokal dapat meningkatkan pendapatan petani sekitar 17

%.

Selanjutnya untuk kegiatan tahun 2006, kelompok tani mencoba dengan pola

pengembangan untuk menghasilkan bibit bakalan. Pembelian sapi untuk pola pembibitan ini

didapatkan dari hasil penjualan sapi penggemukan pada tahun 2005, dan tambahan dana dari

SSFFMP untuk membeli sapi pejantan. Untuk sistem pemeliharaan sapi pembibitan jumlah

sapi yang dipelihara sebanyak 9 ekor, terdiri dari 8 ekor induk dan 1 ekor pejantan.

Pemeliharaan sapi pembibitan mulai dilaksanakan sejak bulan Maret 2006.

Tabel 23. Analisa Usahatani Penggemukan Sapi Potong dalam Satu Periode Usaha ( 5
bulan) Dengan Skala 8 Ekor.

Uraian Volume Harga satuan (Rp) Jumlah harga (Rp)

A. Biaya Produksi

1. Penyusutan kandang 1 unit (16x7,5 m) 500.000 500.000

2. Sapi Bakalan 8 ekor 3.600.000 28.000.000

3. Pakan konsentrat

( Dedak padi) 3600 500 1.800.000

4. Obat-obatan 8 ekor 20000 200000

Total pengeluaran 30.500.000

B. Nilai Pemasukan

Penjualan ternak 8 ekor 4.437.500 35.500.000

Keuntungan (B-A) 5.000.000

B/C Ratio 1,2
Catatan : Tenaga kerja pencari pakan rumput dan perawatan ternak tidak perhitungkan karena

merupakan pekerjaan bagi petani.

Perkembangan sapi sejak awal perubahan pola pemeliharaan dari sapi penggemukan

menjadi pola pembibitan untuk produksi bakalan dapat dilihat pada Tabel 13. berikut:
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Tabel 24. Perkembangan sapi dengan pola pembibitan di Desa Ujung Tanjung Tahun 2006.
Jumlah Ternak

No Waktu
Induk Betina Induk Jantan Anak

Keterangan

1. Maret 2006 8 1 0 2 ekor induk betina
sudah bunting

2. Mei 2006 7 1 0 1 ekor induk betina mati
pada saat melahirkan

3. Juni 2006 6 1 0 1 ekor induk betina mati
pada saat melahirkan

4. Agustus 2006 4 1 0 2 ekor induk betina mati
karena memakan daun
tanaman karet muda

5. Desember 2006 4 1 1 1 ekor induk betina

melahirkan

Penyebab kematian ternak sapi pada saat melahirkan karena anak sapi tidak bisa

keluar dari kandungan induknya. Sedangkan kematian ternak akibat memakan daun

tanaman karet muda, dikarenakan cara pemeliharaan tidak seperti pada saat penggemukan

dimana pada saat itu sapi dikandangkan dan petani yang mencarikan pakannya. Cara

pemeliharaan saat ini, sapi dibiarkan mencarai makan sendiri pada siang hari dan hanya

dikandangkan pada saat malam hari. Pada saat kematian ternak tersebut kondisi sedang

kemarau panjang, sehingga jumlah hijaun atau rumput terbatas.

2.12. Budidaya Padi Gogo di Lahan Kering Basah dengan Sistem Control Burning
dan Operasional Mesin Penggilingan Padi Untuk Meningkatkan Pendapatan
Masyarakat di Desa Muara Medak Musi Banyuasin

Kegiatan budidaya padi gogo di lahan kering basah dengan sistem control burning

dan operasional mesin penggilingan padi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

dilaksanakan di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

Kegiatan ini dilaksanakan pada lahan 2 (dua) kelompok petani, yaitu (1) Kelompok tani

Saga Mandiri beranggotakn 26 orang dan (2) Kelompok tani Gotong yang beranggotakan

20 orang. Kegiatan ini termasuk percontohan atau etalase teknologi yang diupayakan

sebagai salah satu upaya untuk mengurangi aktivitas masyarakat untuk membakar hutan dan

lahan.

Skala Kegiatan
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Kegiatan percontohan (demplot) budidaya padi ladang dilaksanakan pada 2 (dua)

kelompok tani Kooperator dengan luas pertanaman 57 ha. Mesin penggilingan padi

diintroduksikan dalam dua unit yang terdiri dari mesin pemecah gabah (huller) dan mesin

penyosoh (polisher). Mesin ini akan dioperasikan oleh 2-3 orang operator. Mesin pemecah

gabah yang diintroduksikan adalah model HW 60 AN sedangkan polisher model YCP 220.

Teknologi yang diintroduksikan

1. Varietas yang dianjurkan

Ada 3 (tiga) macam varietas unggul padi gogo yang dintrodiksikan untuk

diusahakan secara gogo/ladang adalah Situ Patenggang, Towoti dan Situ Bagendit.

2. Pengolahan tanah

Pengolahan tanah dilaksanakan menggunakan alata-alat pertanian yang sederhana

yaitu cangkul atau garpu. Pada dasarnya pengolahan tanah harus disesuaikan dengan

kebutuhan sifat fisik tanah. Untuk menanggulangi erosi, mencegah menurunnya kadar

bahan organik tanah dan menghindari pemadatan tanah maka telah dikembangkan

pengolahan tanah minimum (minimum tillage) dalam sistem pengolahan tanah di lahan

kering. Konsep pengolahan tanah minimum ini menggunakan herbisida untuk

mengendalikan gulma kemudian tanah diolah secara minimal pada jalur yang akan ditanami

benih. Terdapat pula cara zero tillage yaitu tanpa pengolahan tanah, benih langsung

ditugalkan.

3. Waktu tanam

Waktu tanam pada bulan Oktober dan November, tergantung pada awal musim

penghujan, yaitu setelah dua tiga kali turun hujan. Kalau menanamnya bersaman dengan

periode berlangsungnya hujan yang terus menerus, ada kemungkinan benih terbawa air, juga

kurang baik terhadap hasil.

Saat tugal benih selalu merupakan masalah pada padi gogo yang mengandalkan

supplai air dari hujan. Penanaman terlalu awal sebelum penyebaran hujan mantap dapat

menggagalkan perkecambahan benih, sebaliknya penanaman terlambat dapat berakibat

buruk karena kekeringan dikemudian hari atau oleh permasalahan hama dan penyakit..

4. Cara tanam

Benih padi gogo dapat ditanam dalam lubang yang dibuat dengan alat tugal dari
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kayu pada kedalaman sekitar 2,5 cm. Penanaman benih terlalu dalam dapat mengganggu

perkecambahan dan pertumbuhan tanaman muda. Selain dengan tugal benih juga dapat

ditanam dalam alur yang dibuat dengan alat tertentu atau dengan garu.

5. Pemupukan

Berdasarkan hasil uji tanah yang dilakukan pada lahan petani direkomendasikan

dosis pemupukan yaitu :

Tabel 25. Saran rekomendasi pupuk di Desa Muara Medak
Saran Dosis Pupuk )kg/ha

No Lokasi Urea SP-36 KCl Kapur dan atau
BO (ton/ha)

1. Lahan dengan drainase buruk
(agak tergenang)/dekat dengan
Sungai
 Alternatif I
 Alternatif II

150-200
200

75-100
125

50
50

0,50-1,0
-

2. Lahan dengan drainase baik
(kering)/jauh dari Sungai
 Alternatif I
 Alternatif II

150-200
200

100
125-150

50
50

0,50-1,0
-

6. Pemeliharaan

a. Penyulaman

Sejak umur seminggu,sampai umur 3 minggu tanaman padi gogo nmasih boleh

disulam, kadang-kadang bisa juga umur satu bulan, tetapi yang dipakai untuk menyulam

adalah bibit yang diambil dari rumpun yang besar.

b. Pengendalian gulma

Dalam budidaya tanaman pangan dilahan kering, gulma merupakan kendala yang

penting yang dapat menurunkan tingkat hasil. Gulma bersaing dengan tanaman utama

terhadap ruangan, hara, air, sinar matahari dan juga gulma dapat merupakan inang bagi

berbagai macam hama dan penyakit.

Gulma yang menyaingi padi gogo pada lahan kering dapat digolongkan menjadi

golongan berdaun lebar (Ageratum conyzoides L., Ipomoea triloba L., dsb), golongan

rumput (Digitaria sanguinalis (L) Scap., dll), dan golongan teki (Cyperus rotundus, dll).

Terdapat berbagai cara penyiangan, yaitu secara kultur teknik dan secara kimiawi

dengan herbisida. Secara kultur teknik dilaksanakan mulai dari saat penggarapan tanah yang

tepat. Pola tanam yang menjamin penutupan tanah sepanjang tahun dengan perbaikan pola
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tanam menekan pertumbuhan gulma. Secara mekanis gulma dikendalikan dengan berbagai

alat seperti cangkul, kored atau alat yang dikembangkan secara sederhana seperti “sirat”.

Gulma pada lahan kering dapat dikendalikan secara kimiawi dengan menggunakan

herbisida. Beberapa herbisida yang bisa digunakan seperti herbisida Satunil 60 EC, Ronstar

25 EC, dan Gesafax 80 WP dapat dianjurkan untuk mengendalikan gulma daun lebar,

rumput, dan teki.

Penyiangan pertama dilakukan pada waktu tanaman berumur 3-4 minggu, selesai

penyiangan tanah disekeliling tanaman padi dibumbun agar pembuangan air dipermudah.

Penyiangan kedua dilakukan pada umur 60 hari.

7. Panen dan prosesing

Untuk jenis-jenis padi yang mudah rontok, panen dilakukan pada stadia masak

kuning yaitu apabila seluruh tanaman nampak kuning, kecuali buku sebelah atas ujung

masih hijau, isi gabah sudah mengeras apabila bila dipijit dengan tangan isi gabah mudah

pecah. Untuk jenis-jenis yang tidak mudah rontok, panen dilakukan pada stadia masak

penuh. Cara panen/mengetam, mengeringkan dan mengolahnya lebih lanjut adalah serupa

dengan cara padi sawah.

Keragaan Hasil

Dari hasil demplot budidaya padi gogo seluas 57 ha pada kelompok tani Gotong

Royong dan Saga Mandiri musim hujan 2005/2006 didapatkan hasil setara beras seperti

disajikan pada Tabel 26 dan 27.

Tabel 26. Hasil produksi pada demplot budidaya padi gogo kelompok tani Gotong Royong
MH 2005/2006

No Varietas Produksi Beras
(kg)/ha

Keterangan

1. Situ Patenggang 480,00 -
2. Situ Bagendit 342,86 -

3. Towuti 80,00 4 petani mengalami gagal panen

4. Padi lokal (Kerawe) 250,00 4 petani mengalami gagal panen

Tabel 27. Hasil produksi pada demplot budidaya padi gogo kelompok tani Saga Mandiri
MH 2005/2006

No Varietas Produksi Beras
(kg)/ha

Keterangan

1. Situ Patenggang 530,00 -

2. Situ Bagendit 356,60 -

3. Towuti 208,32 5 petani mengalami gagal panen
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Tabel 25 dan 26 ini menunjukkan, bahwa varietas Situ Patenggang mempunyai

produktivitas tertinggi dibandingkan varietas unggul lainnya dan masih lebih tinggi dari

varietas lokal (Kerawe) yang selama ini ditanam oleh petani. Kondisi ini menunjukkan

varietas Situ Patenggang memiliki adaptasi yang tinggi di lokasi lahan kering Desa Muara

Medak, selain itu keragaan tanaman, bentuk gabah dan rasa nasinya juga disenangi oleh

petani. Rendahnya produktivitas varietas unggul lainya terutama varietas Towuti,

dikarenakan varietas tersebut sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit terutama

penyakit blast dan hama penggerek batang, belalang, walang sangit dan kepinding tanah.

Produktivitas yang dihasilkan pada MH 2005/2006 masih dapat ditingkatkan lagi

sesuai dengan potensi genetik varietas unggul yang dapat mencapai 5-6 ton/ha GKP, apabila

dilakukan dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu padi ladang/gogo (PTT) yaitu

pemupukan sesuai rekomendasi dan pengelolaan organisme pengganggu tanaman (OPT)

secara terpadu.

Analisis Usahatani

Dari hasil produksi demplot padi ladang (gogo) pada musim hujan 2005/2006 dapat

dibuat contoh analisis usahatani dari petani kooperator, seperti terlihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Contoh analisis usahatani padi ladang umtuk luasan 0,5 ha milik Pak Madaredi
Kelompok Tani Saga Mandiri

Uraian

Volume Nilai (Rp)

1. Benih (kg) 30 90000

2. Pupuk
Urea 0 0
SP 36 0 0
KCl 0 0

3. Pestisida (kaleng) 1 10.000

4. Tenaga Kerja (HOK)
Penebasan 10 320.000
Pembersihan lahan 2 50.00
Menanam/tugal 10 250.000
Pemeliharaan tanaman 2 50.000
Panen 10 250.000
Penjemuran 2 50.000

6. Produksi padi gkp (kg) 1.200

7. Nilai bagi hasil di penggilingan
(kg)

72 298.000

8. Biaya total 1.368.000

9. Penerimaan (beras) (kg) 648 2.592.000

10. Pendapatan 1.224.000

B/C Ratio 1,89
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Keterangan:
1. Nilai bagi hasil di penggilingan padi (RMU) sebesar 10%
2. Nilai susut peralatan tidak diperhitungkan
3. Tenaga kerja dalam keluarga tidak dihitung

Operasional RMU

 Pengurus RMU terdiri dari; (i) Manager : Amran, (ii) Bendahara: Lenizar, dan (iii)

Operator: Amran, Matori dan Suharto

 Upah yang ditetapkan adalah 10% dari hasil beras yang digiling

 Saldo kas sampai bulan September 2006 sebesar Rp. 515.500,-

Petani yang menggilingkan padi di RMU sejak operasi Bulan Juli 2006 s/d

September 2006 berjumlah 35 orang berasal dari kelompok tani kooperator 15 orang dan

dari luar kelompok tani 20 orang.

Tabel 29. Analisis ekonomi operasional RMU di Desa Muara Medak Juli-September 2006

No

Bulan

Jumlah
petani
yang

menggiling

Produksi
(kg)

Konsumsi
Solar
(liter)

Pendapatan
(Rp)

Pengeluaraan
(Rp)

1. Juli 06 18 814 14,5 335.000 192.000

2. Agustus 06 11 568 11 232.000 98.500

3. September 06 6 464 7 181.000 42.000

Jumlah 35 1846 33,2 748.000 232.500
Keterangan:
1. Pendapatan berupa beras yang dihargai Rp. 4000/kg
2. Harga solar per liter Rp. 6000,
3. Pengeluaran terdiri dari pembelian solar, olie dan spare part.

2.13. Budidaya Padi untuk Mengurangi Aktivitas Sonor di Lahan Rawa Lebak Desa
Simpang Tiga Ogan Komering Ilir

Percontohan lapang di lahan petani Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan

Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dimulai pada MH 2006/2007. Luas lahan

binaan seluas 75 ha pada 8 (delapan) kelompok tani dengan jumlah anggota kelompok

keseluruhan 250 orang, sehingga rata-rata satu orang petani mengusahakan areal seluas

3000 m2. Varietas padi yang digunakan adalah Ciherang, dan Cisantana.

Dalam budidaya padi di lahan rawa lebak diterapkan (i) Teknologi introduksi dan ii)

teknologi setempat yang diperbaiki dengan mengamati teknologi tingkat petani sebagai

pembanding. Teknologi Introduksi diantaranya:



Final Report Community Development Activities SSFFMP-BPTP Sumsel 2006

43

a) Pengolahan tanah dengan menggunakan hand traktor
b) Penggunaan varietas unggul padi
c) Penggunaan pupuk berdasarkan uji tanah
d) Pengendalian OPT dengan Metoda PHT

Sedangkan teknologi setempat yang antara lain:

a) Tanpa penggunaan traktor
b) Penggunaan varietas lokal/setempat.
c) Teknik budidaya padi sistem petani

Kegiatan karakteristik merupakan langkah awal dalam penetapan paket teknologi

introduksi dan penetapan pola tanam di lahan lebak. Penetapan paket teknologi dan

alternatif pola tanam di sajikan pada Tabel 30.

Tabel 30. Penetapan paket teknologi dan alternatif pola tanam
Teknologi Uraian Teknologi

Pola tanam (padi – palawija)
Penataan lahan
Pengeloaan air
Varietas

Volume benih
Semai I
Semai II
Umur bibit
Jarak tanam
Pupuk (kg/ha)

 Urea
 SP-36
 KCl

Pemberian pupuk (Hst)
 Urea
 SP-36
 KCl

Proteksi tanaman
Panen

Padi (var. Unggul)
Sawah
Alami(pompanisasi)
Varietas Unggul.

40 kg
21 hari
14 hari
30 - 35 hari
25 x 25 cm

100
100
100

1-7 dan 30
1-7
1-7
PHT
Menggunakan arit

Dalam kegiatan demplot budidaya padi di lahan rawa lebak untuk mengurangi

praktek sonor di Desa Simpang Tiga mendapat dukungan dari beberapa pihak (stake holder)

terkait.
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Tabel 31. Kontribusi dan dukungan dari Instansi terkaitdan kelompok tani pada kegiatan CD
di Desa Simpang Tiga.

No Instansi/ Stake holder Kontribusi

1. Dinas Tanaman Pangan Kabupaten OKI  Benih padi Varietas Ciherang
sebanyak 3500 kg

 Penyuluhan dan pendampingan
teknis

2. South Sumatera Forest Fire Manegement
Project (SSFFMP)

 Hand traktor : 2 unit
 Pupuk Urea : 3000 kg
 Pupuk KCl : 1000 kg
 Pupuk SP-36 : 1500 kg

3. PT. Sebangun Andalas-Wood (HTI)  Herbisida Roll Up: 240 liter

4. Kelompok tani  Gudang Traktor
 Penyiapanan lahan dan

pengolahan tanah
 Benih padi lokal

5. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

(BPTP) Sumatera Selatan

 Pelatihan teknis budidaya padi di
lahan rawa lebak dan operasional
hand traktor

 Pendampingan teknis

Umur tanaman padi saat ini rata-rata satu bulan, benih ditanam dengan cara ditugal

pada bulan November 2006. Lahan untuk pertanaman padi rawa lebak di Desa Simpang

Tiga untuk musim tanam perdana ini sudah menggunakan hand traktor untuk penyiapan

lahannya. Dari 75 ha lahan, baru 30% lahan yang diolah menggunakan hand traktor

bantuan SSFFMP. Hal ini dikarenakan operator yang dilatih kemarin baru mencoba

mempraktekkan teknik pengoperasian di lapangan yang selama ini lahan tersebut belum

pernah ditanam dengan tanaman padi atau tanaman budidaya.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Petani untuk musim tanam berikutnya ingin menanam lebih luas minimal 0,5 ha per KK.

2. Benih yang digunakan untuk pertanaman diharapkan mempunyai daya tumbuh lebih

baik.

3. Rencana panen raya yang akan mengundang Bupati Ogan Komering Ilir.
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