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INTISARI 

Tujuan dari Praktik Kerja Lapang (PKL) yaitu untuk mempelajari manajemen 

persiapan lahan dan penanaman pada budidaya jagung(Zea mays L). Didalam 

kegiatan PKL, dipelajari prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan P4S Yohanes  

Berkhmans  Malanuza, yang terdiri  dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam manajemen yang terdiri 

dari observasi, praktik secara langsung ataupun melalui diskusi /wawancara, 

partisipasi aktif, dan dokumentasi. Dalam manajemen persiapan lahan dan 

penanaman pada budidaya jagung terdapat beberapa  tahap  yaitu  pemilihan lokasi, 

saprodi,tenaga kerja, persiapan alat dan bahan, persiapan lahan, pembuatan jarak 

tanam, dan penanaman. Persiapan  benih jagung harus  berkualitas baik yang 

memiliki ciri-ciri: benih memiliki kriteria unggul, sehat, berdaya tumbuh tinggi, dan 

bebas dari gangguan hama dan penyakit. Jarak tanam sangat berpengaruh terhadap 

jumlah populasi tanaman jagung. 

Kata kunci: persiapan lahan, penanaman dan  Budidaya Jagung 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh 

mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang (PPNK) untuk meningkatkan 

kemampuan teknisdan manajerial dalam bidang pertanian, perkebunan dan 

peternakan. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat bermanfaatkan bagi 

mahasiswa ketika memasuki dunia kerja untuk menguasai pengetahuan, keterampilan 

dan teknik budidaya tanaman.PKL ini difokuskan pada manajemen produksi jagung 

(Zea mays L) di P4S Yohanes Berkhmans Malanuza Jln. Negara Bajawa - Ende 

Seminari St. Yoh. Berchmans Todabelu Kel. Mataloko, Kec. Golewa, Kab. Ngada 

Syarat lokasi yang dijadikan tempat PKL adalah perusahaan atau instansi 

pemerintah yang melakukan usaha di bidang pertanian.Salah  satu lokasi yang 

dijadikan tempat PKL, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan dan Swadaya ( P4S ) 

Malanuza Jln. Negara Bajawa - Ende Seminari St. Yoh. Berchmans Todabelu Kel. 

Mataloko, Kec. Golewa, Kab. Ngada 

Persiapan lahan merupakan salah satu faktor terpenting yang perlu dilakukan 

dalam memulai usaha budidaya Persiapan lahan yang baik berpengaruh besar 

terhadap produktifitas tanaman.Tujuan dari persiapan lahan adalah untuk 

mengkondinisikan lahan tempat budidaya tanaman agar sesuai dengan kondisi yang 

dibutuhkan tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik (Cahyono, 2003). 

Mengolah tanah merupakan salah satu kompetensi yang harus dilakukan 

dalam pembelajaran kegiatan usaha budidaya pertanian.Kegiatan pengolahan tanah 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam suatu budidaya tanaman 

(Syifa, 2012). 
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Tujuan pengolahan tanah yaitu menciptakan kondisi fisik, kimia dan biologis tanah 

menjadi lebih baik, menyiapkan tempat pertumbuhan benih yang seragam ,  

menghindarkan persaingan terhadap tumbuhan pengganggu,memperbaiki sifat-sifat 

fisik,kimia,serta biologis tanah,membunuh gulma dan tanaman yang tidak 

diinginkan,meratakan tanah untuk memudahkan pekerjaan di lapangan(Abdullah, 

2003). 

Tanah sangat berperan penting dalam meningkatkan hasil dan kualitas 

pertanian, cara dalam merawat tanah salah satunya adalah kebutuhan pupuk 

organik.di pertanian kita sangat minim sekali bahan organik, maka kita harus mulai 

merubah bahwa tidak selamanya pupuk kimia bisa meningkatkan produktifitas  

pertanian.Peran pupuk organik di dalam tanah sangat banyak manfaat pupuk organik 

bagi tanah dan tanaman yaitu, meningkatkan produktifitas dari lahan 

pertanian,mudahnya melakukan pengolahan lahan kerena tanah semakin baik, harga 

pupuk organik lebih murah dan mudah didapatkan dari alam. Pupuk organik 

mengandung unsur mikro dan makro yang lebih  lengkap dibandingkan dengan 

pupuk kimia, mampu menjaga kesuburan tanah dan memberi manfaat untuk  

kesehatan manusia,karena banyak kandungan nutrisi dan lebih lengkap 

(Warisono,2003). 

Tanaman jagung tidak memerlukan persyaratan tanah yang khusus. Namun 

beberapa persyaratan ideal yang dikehendaki tanaman jagung,diantaranya pH tanah 

5,6-7,5 dan berdranaise baik.Iklim yang dikehendaki oleh sebagian besar tanaman 

jagung adalah daerah-daerah beriklim sedang hingga daerah beriklim sub-

tropis/tropis basah. Oleh karena itu, jagung dapat tumbuh di daerah yang terletak 

antara 0-50º LU hingga 0-40ºLS. Pertumbuhan tanaman jagung memiliki curah hujan 

yang ideal sekitr 85-200mm/bulan secara merata.Pertumbuhan tanaman jagung sangat 

membutuhkan sinar matahari.Suhu yang dikehendaki tanaman antara 21-34ºc. 

Namun,bagi pertumbuhan tanaman jagung yang ideal memerluka suhu optimum 

antara 23-27ºc (Afandhie,2002). 
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Indonesia juga merupakan negara produsen jagung namun sebagian besar 

produksi jagungnya digunakan untuk kebutuhan pangan.Data produksi jagung 

diIndonesia dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel.1. produksi jagung di Indonesia  Tahun 2010-2015 

No Tahun Produksi (Ton) 

1 2010 18.327,636 

2 2011 17.643.250 

3 2012 19.387.022 

4 2013 18,511.853 

5 2014 19.008.426 

6 2015 19.612.435 

Sumber : Badan pusat statistik (2016). 

1.2. Tujuan 

Ada dua tujuan PKL yaitu  terdiri dari tujuan khusus dan tujuan umum: 

1.2.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari kegiatan PKL yaitu untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan 

praktis dan keterampilan di bidang pertanian khususnya dalam proses Manajemen 

persiapan lahan dan penanaman pada budidaya jagung  

1.2.2. Tujuan  Khusus 

Tujuan khusus dari PKL adalah untuk : 

1. Mengetahui penerapan manajemen persiapan lahan dan penanaman pada budidaya 

Jagung (Zea mays L) di P4S Yohanes Berkhmans Malanuza Jln. Negara Bajawa - 

Ende Seminari St. Yoh. Berchmans Todabelu Kel. Mataloko, Kec. Golewa, Kab. 

Ngada 

2. Mengetahui teknik manajemen persiapan lahan dan penanaman pada budidaya 

Jagung 
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1.3.  Manfaat Pelaksanaan PKL 

Adapun manfaat dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah: 

1. Sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa ketika bekerja di lapangan 

terutama dalam bidang pertanian. 

2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat di bidang  manajemen dalam persiapan 

lahan dan penanaman pada  budidaya Jagung. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI 

2.1. Sejara Singkat Instansi P4S  Yohanes Berkhmans  Malanuza 

Berawal dari kelahiran lembaga pendidikan para calon imam yakni seminari Yohanes 

Berkhmans Todabelu Mataloko pada tahun 1929 oleh para Misionaris Eropa dan 

kepedulian mereka terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat,sehingga 

diusahakanlah suatu lokasi pertanian didataran Malanuza yang kala itu masih 

merupakan lahan tidur dengan luas 53,27 ha yang diserahkan oleh para pemilik tanah. 

Pada tahun 1938 lahan tersebut mulai diolah dan ditanami dengan beberapa jenis 

tanaman pangan seperti gandum, buncis, ercis dan kentang.Sumber daya alam yang 

baik terutama tanah dan iklim memungkinkan tanaman-tanaman tersebut memberikan 

produksi yang bagus.sesuai maksudnya semula, seluruh hasil pertanian dari lahan 

tersebut diperuntukan bagi para siswa seminari, para guru dan para staf pembina serta 

karyawan dalam lembaga tersebut. 

Pada awal tahun 60-an sebagian lahan tersebut ditanami dengan kopi robusta 

sehingga nilai ekonominya menjadi lebih tinggi dan membantu menopang kelanjutan 

hidup lembaga pendidikan para calon imam tersebut. Seiring pembangunanekonomi 

dalam negeriterutama meroketnya bahan baku rokok.Sehingga pada tahun 1979 

diatas lahan yang sama ditanami lagi beberapa ribu bibit cngkeh dengan luasan lahan 

14 ha, yang dalam perkembangan selanjut nya menjadi komoditi unggulan, yang 

memberi kontribusi paling besar baik untuk biaya operasional perkebunan ataupun 

untuk mendukung kehidupan sekolah. Pada tahun1999 ditanami lagi kakao dalam 

area terbatas, yakni 3,5 Ha.Pada tahun-tahun awal produksi tanaman komoditi 

terakhir ini memberikan hasil cukup bagus namun dalam produksinya menurun akibat 

serangan hama ganas dan fluktuasi iklim yang tajam. 

Untuk meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat serta 

memenuhi tuntunan aturan perundang-undangan yang berpautan dengan penguasaan 
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tanah sehingga pada tahun 1980 dibentuklah suatu badan usaha (BU) yang menjadi 

payung hukum perusahaan dengan nama  PT Perkebunan Cengkeh Malanuza. 

2.2. Keadaan Umum P4S Malanuza 

1. Letak lokasi 

Kegiatan praktik lapang (PKL) berlangsung di Pusat Pelatihan Pertanian 

Pedesaan Swadaya (P4S) Malanuza, yang terletak di desa Malanuza, kecamatan 

golewa, Kabupaten Ngada.  

2. Tata Letak  

Daerah ini terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 900 m dpl, dengan curah 

hujan 1.271 mm/tahun. 

Batas-batas Lokasi  P4S adalah  

a) Sebelah utara berbatasan dengan jalan bajawa 

b) Sebelah selatan berbatasan jalan desa Malanuza 

c) Sebelah timur berbatasan dengan jalan Ekoroka 

d) Sebelah barat berbatasan dengan jalan Malanuza 

2.3 .Visi dan Misi 

2.3.1. Visi  

1. Berperan serta secara aktif dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu 

menciptakan masyarakat adil dan makmur sejahtera lahir batin. 

2. Membangun manusia pembangun yang aktif dan berkreasi serta 

berdedikasi yang memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan mampu 

membela hak hidup dan martabat manusia. 

3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) demi menunjang 

pembangunan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. 
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4. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berdasarkan atas 

kemandirian, keswadayaan dan berwawasan lingkungan.( P4S ) Malanuza 

2.3.2. Misi 

1. Menyelanggarakan kursus dan pelatihan di bidang pertanian, perkebunan 

dan peternakan serta pembinaan kader-kader untuk kelanjutan usaha. 

2. Melestarikan lingkungan hidup melalui kegiatan reboisasi, konservasi 

lahan pertanian, perkebunan dan peternakan. 

3. Memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar 

4. Menaikan produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan 

dan menunjang kegiatan sekolah serta pembangunan Seminari St. Yoh. 

Berkhmans Mataloko. 

5. Membangun kerja sama/Kemitraan dengan Dinas-Dinas kemakmuran baik 

di tingkat Kabupaten, tingkat Propinsi dan pusat serta Sekolah-Sekolah 

Kejuruan (SMK) pertanian, perkebunan dan peternakan. 

6. Menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan dan memperluas wawasan 

siswa tentang ekologi, tekstur tanah melalui kegiatan - kegiatan praktis 

ekstra kurikuler ( P4S ) Malanuza 

2.4. Tugas Dan Fungsi P4S Yohanes Berkhmans 

2.4.1. Tugas P4S Yohanes Berkhmans 

1. Tetap menjalin kemitraan dengan pemerintah dalam misi pemberdayaan 

manusia pertanian  berupa pelatihan, penyuluhan, pendidikan dan sesuai asas 

dan prinsip P4S 

2. Mendampingi  para  siswa/i SMK yang melakukan program praktik kerja 

individu ( prakerin ). 

3. Menerima melayani permintaan kegiatan magang, dll sdari masyarakat atau 

lembaga lain. 
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2.4.2. Fungsi  P4S Yohanes Berkhmans  

Fungsi P4S Yohanes Berkhmans Malanuza adalah sebagai berikut: 

1. Tempat pelatihan untuk para pelaku usaha di bidang pertanian 

2. Prakerin perkebunan dan horti 

3. Menerima magang 

2.5. Struktur Organisasi 

 

Gambar 1.Bagan Struktur Organisasi P4S Yohanes Berkhmans 

  

1.5. Struktur Organisasi 

Gambar 1.Bagan Struktur Organisasi P4S Yohanes Berkhmans 
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Susunan organisasi 

A.  Ketua Yayasan/Pembina / Penanggung jawab  

1. Mengarahkan,membina,dan menentukan kebijakan umum P4S Yohanes 

Berkhmans dan penyelenggaraan pelatihan 

2. Bertanggung jawab atas keseluruhan aspek Kebijakan penyelenggaraan 

pelatihan, monitoring dan evaluasi 

3. Mengarahkan dan menentukan kebijakan teknis pelaksanaan Tim Kerja 

monitormoni dan evaluasi 

4. Bertanggung jawab atas keseluruhan aspek teknis pelaksanaan kegiatan analisis 

dan penyusunan laporan hasil monitormoni dan evaluasi 

5. Menyampaikan hasil kerja team  kegiatan tersebut kepada pembina 

6. Bertanggung jawab kepada pembina 

B. Ketua  

1. Mengkoordinasi persiapan teknis dan pelaksanaan kegiatan  P4S  serta 

penyusunan laporan hasil monitormoni dan evaluasi 

2. Memantau dan mengarahkan pelaksanaan  kegiatanP4S di lapangan. 

3. Menertibkan administrasi pembukuan  usaha dan keuangan P4S. 

4. Mengkoordinir administrasi pelaporan dan pendokmentasian/ kearsipan 

5. Menetapkan jadwal kegiatan P4S. 

6. Bersama Sekretaris membuat laporan akhir kegiatan 

7. Bersama bendahara  menyusun rencana pengelolaan keuangan 

8. Bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan  sebagai Pembina dan 

Penanggungjawab. 

C. Sekretaris 

1. Menyiapkan administrasi surat menyurat baik secara kelembagaan maupun 

kepentingan pelatihan/ magang. 

2. Menyiapkan format data dan format laporan kegiatan P4S. 
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3. Mengkoordinasikan kesiapan perlengkapan komputer untuk memperlancar 

pengetikan, analisisdan penyusunan laporan hasil monitormoni dan evaluasi 

kegiatan P4S. 

4. Bersama ketua membuat laporan akhir kegiatan 

5. Menggandakan dan mendistribusikan bahan kepada peserta. 

6. Mengadministrasi laporan hasil monev sebagai arsip. 

7. Bertanggung jawab kepada ketua. 

D. Bendahara  

1. Bersama ketua  menyusun rencana pengelolaan keuangan 

2. Menertibkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, pengadaan 

kebutuhan kegiatan P4S /pelatihan/magang, serta pelayanan administrasi 

kegiatan 

3. Menyusun pelaporan kegiatan d ibidang keuangan. 

4. Bertanggung jawab kepada ketua  

E. Divisi Diklat  

1. Menyusun konsep jadwal kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di 

lapangan  

2. Menyiapkan bahan /materi yang diperlukan dalam proses kegiatan P4S. 

3. Mengkoordinasikan kegiatan pengetikan, analisis data dan penyusunan laporan. 

4. Menyiapkan peralatan komputer untuk memperlancar proses pengetikan, 

mengakses data secara cepat dan akurat serta validitas data yang dapat 

dipertanggung jawabkan 

5. Bertanggung jawab kepada Ketua. 

F. Divisi Produksi 

1. Menyusun konsep jadwal kegiatan  unit-unit pada divisi produksi. 

2. Menyiapkan bahan /materi praktik yang diperlukan dalam proses kegiatan P4S. 

3. Mengontrol operasionalisasi kegiatan pada unit-unit produksi  
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4. Mengontrol hasil kegiatan pada setiap unit produksi 

5.  Melakukan monitoring dan evaluasi berkala secara internal pada setiap unit 

produksi. 

6. Bertanggung jawab kepada ketua. 

G. Divisi  Akom (Akomodasi dan Konsumsi) 

1. Menyusun konsep jadwal kegiatan divisi akomodasi dan konsumsi  

2. Menyiapkan bahan /alat yang diperlukan dalam proses kegiatan P4S. 

3. Mengontrol operasionalisasi kegiatan pada  divisi akom. 

4. Mengontrol hasil kegiatan pada setiap divisi akom  

5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala secara internal pada divisi akom. 

6.  Bertanggung jawab kepada ketua 

Tabel.2. Susunan Nama dalam Struktur Organisasi 

No 
Jabatan Struktural Nama 

1 
Ketua Yayasan Rm. Idrus Gabriel, Pr 

2 
Ketua Rm.Martinus Ua,Pr 

3 
Sekretaris Prudensiana wea 

4 
Bendahara Rm.Ino Durra,Pr 

5 
Divisi Diklat Prudensiana wea 

6 
Devisi Produksi Yosep Ngao 

7 
Divisi Akom dan kosumsi Anjelina Mbupu 

8 
Unit Peternakan Henny Mogi 

9 
Unit Perkebunan Hendrikus Rea 

10 
Unit Pertanian Martinus Megu 

2.6. Sumber Daya Manusia di P4S Yohanes Berkhmans 

Sumber daya manusia yang dimiliki P4S Yohanes Berkhmans Malanuza 

masing -masing berjumlah 12 orng. yang terdiri dari tenaga kerja tetap 2 orang dan 

tenaga pekerja lepas 10 orang. Berdasarkan jenis kelamin maka pekerja pria 
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berjumlah 5 orang. Sedangakan pekerja wanita berjumlah 7 orang. Sedangakan status 

perkawinan meliputi duda 1 orang dan yang belum menikah 5 orang dan yang sudah 

menikah 6 orang. Upah yang diberikan kepada tenaga kerja gajinya tidak merata, 

dilihat dari kehadiran dan keaktifan. Sumber daya manusia yang terdapat pada P4S 

Yohanes Berkhmans berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel. 3.Sumber Daya Manusia di P4S Yohanes Berkhmans 

Jenis Pekerjaan Pendidikan Jumlah 

PT SMA SMP SD 

Pegawai Administrasi 1 1 - - 2 

Asrama dan Dapur - 1 - - 1 

Unit Peternakan - 2 - 1 3 

Unit Perkebunan - 1 - 2 3 

Unit Alsintan - 2 - 1 3 

Total 12 

2.7. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang digunakan di P4S Yohanes Berkhmans  Malanuza 

dapat dilihat pada Tabel .4. 

Tabel  4. Sarana dan PrasaranaP4S Yohanes Berkhmans 

NO SARANA DAN PRASARANA LUAS 

1.  Asrama putra 200m²
 

2 Ruang kantor  400m² 

3 Gudang alsintan 200m²
 

4 Kandang ternak 200m² 

5 Kebun kopi 14 Ha 

6 Kebun mahoni 6 Ha 

7 Kebun albisia 3 Ha 

8 Kebun jagung  14 Ha 

9 Kebun ubi cimanggu 2 Ha 

10 Pabrik kerupuk 300 m² 
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BAB III 

METODOLOGI PELAKSANAAN 

3.1. Tempat dan Waktu 

PKL dilaksanakan dilahan P4S Yohanes Berkhmans Malanuza Jln. Negara 

Bajawa - Ende Seminari St. Yoh. Berchmans Todabelu Kel. Mataloko, Kec. Golewa, 

Kab. Ngada Kegiatan Praktik Kerja Lapang mulai dari tanggal 18 Maret -8 Juni 2019. 

3.2. MetodePengumpulanData. 

Metode pengupulan data PKL yang dilakukan di P4S Yohanes Berkhmans 

Malanuza dengan cara : 

1. Observasi. Metode ini merupakan suatu pengumpulan data melalui 

pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dilapangan atau  

dilokasi kegiatan. Hal-hal yang diamati langsung yaitu: proses 

pertumbuhan tanaman Jagung 

2. Wawancara dan diskusi antara mahawiswa dengan pembimbing lapang 

mengenai hal hal penting yang berkaitan dengan manajemen persiapan 

lahan dan penanaman pada budidaya Jagung  

3. Partisipasi aktif,dimana mahasiswa turut aktif bersama pembimbing 

lapang dalam melaksanakan kegiatan persiapan lahan dan penanaman. 

4. Dokumentasi berupa gambar atau foto mengenai kegitan-kegiatan yang 

dilakukan dilapangan khususnya dalam manajemen persiapan lahan dan 

penanaman 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil 

Jadwal kegiatan PKL di P4S Yohanes Berkhmans Malanuza dilaksanakan pada 

tanggal 18 Maret -8 Juni 2019.Disajikan pada tabel 5 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5. Jadwal Kegiatan PKL di P4S Yohanes Berkhmans Malanuza  

No Waktu Kegiatan Lokasi 

1 Minggu 1   

 18 

Maret/23 

Maret  

2019 

Pembersihan lahan, pembuatan bedengan dan 

pemanenan kopi, pemanenan ubi cimanggu, 

pembajakan lahan menggunakan traktor, dan 

pembersihan lingkungan P4S Yohanes 

Berkhmans 

 

P4S    Malanuza 

 

 

2 Minggu 2   

 25 

Maret/30 

Maret 2019 

pembersihan rumput pada lahan yang 

telah di bajak, penanaman jagung 

hibrida, penanaman jagung hibrida, 

penanaman jagung hibrida,penanaman 

ubi cimanggu,dan penanaman ubi 

cimanggu.  

P4S  Malanuza 

 

3 Minggu 3   

 1April/6 

April 2019 

Pembersihan lingkungan P4S Yohanes 

Berkhmans,pemupukan anakan mangga 

menggunakan pupuk cair HST,pemanenan 

kopi,pemanenan kopi, penanaman jagung 

hibrida,dan penanaman jagung hibrida dan 

pemanenan ubi singkong. 

P4S  Malanuza 

 

4 

 

Minggu 

 

  

 8 April/13 

April 2019 

Pemupukan anakan durian,rambutan,alfokat 

menggunakan pupuk cair HST dan 

pemupukan anakan sukun menggunakan 

pupuk cair Humakos,pemupukan tanaman 

jagung hibrida menggunakan pupuk 

growmore,penanaman jagung 

P4S  Malanuza 
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No Waktu Kegiatan Lokasi 

lamuru,penanaman jagung lamuru,penanaman 

jagung lamuru,dan penyiangan pada jagung  

5 Minggu ke 

5 

  

 15 April/20 

April 2019 

Penyiangan pada jagung manis, penyiangan 

jagung hibrida,peggemburan pada tanaman 

jagung, penyulaman jagung lamuru, 

penyiraman jagung,dan pembersihan 

lingkungn P4S Yohanes Berkhmans. 

 

P4S  Malanuza 

 

6 Minggu ke 

6 

  

 22 April/27 

April 2019 

Penyulaman jagung lamuru, penyulaman 

jagung lamuru, penyulaman jagung lamuru, 

penanaman jagung lamuru, pembersihan 

gulma pada jagung hibrida, pemupukan 

jagung hibrida menggunakan pupuk 

Growmore, pemanenan kopi 

P4S  Malanuza 

 

7 Minggu 7   

 29 April/4 

Mei 2019 

Pemanenan kopi, pemanenan kopi, 

pemanenang ubi cimanggu, penyiangan pada 

tanaman kacang ercis, penyiangan pada 

tanaman kacang ercis,dan pembersihan 

lingkungan P4S Yohanes Berkhmans. 

P4S  Malanuza 

 

8 Minggu ke 

8 

  

 6 Mei /11 

Mei 2019 

Penyulaman jagung lamuru, penyulaman 

jagung lamuru, penggemburan tanah pada 

tanaman jagung manis, penggemburan tanah 

pada jagung manis, penyiagan dan 

penggemburan pada jagung hibrida 

P4S  Malanuza 

 

 

9 

 

Minggu ke 

9 

  

 13 Mei/18 

Mei 2019 

Penggemburan jagung hibrida, penggemburan 

tanah pada jagung hibrida, penyulaman 

jagung lamuru,penyulaman jagung 

lamuru,pemanenan kopi, dan pemanenan kopi  

P4S  Malanuza 

 

10 Minggu ke 

10 

  

 20 Mei/25 Pemanenan kopi, pemanenan kopi, P4S  Malanuza 
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No Waktu Kegiatan Lokasi 

Mei 2019 pemanenan kopi, pemanenan kopi, sortasi biji 

kopi,dan pembersihan lingkungan P4S 

Yohanes Berkhmans. 

 

11 Minggu ke 

11 

  

 27 Mei/1 

Juni 2019 

sortasi biji kopi, pemanenan kopi,pemanenan 

kopi,pemanenan kopi, pemanenan kopi, dan 

pembersihan lingkungan P4S Yohanes 

Berkhmans 

P4S  Malanuza 

 

12 Minggu ke 

12 

  

 3 Juni/8 

juni 2019 

Pemanenan kopi, pemanenan kopi, 

pemanenan kopi, pemanenan kopi, sortasi biji 

kopi,dan pembersihan lingkungan P4S 

Yohanes Berkhmans. 

P4S  Malanuza 

 

4.2. Aspek  Manajemen 

4.2.1. Aspek Perencanaan 

Perencanaan merupakan pemeliharaan atau penetapan tujuan organisasi dan 

penentuan kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan 

standar yang dibutukan untuk mencapai tujuan. Aspek perencanaanManajemen 

persiapan lahan dan penanaman pada budidaya jagung di P4S Yohanes Berkhmans  

Malanuza yaitu terdiri dari Pemelihan lokasi, sarana produksi (saprodi) dan tenaga 

kerja. 

1. Pemilihan lokasi 

Dalam proses perencanaan pemilihan lokasi sangat menentukan keberhasilan 

suatu usaha. Lokasi untuk  persiapan lahan dan penanman pada budidaya 

jagung yaitu di  lahan P4S Yohanes Berkhmans Malanuza. Dimana 

lingkungan yang akan menjadi tempat dan tumbuh berkembangnya jagung 

yang akan di budidayakan yaitu: luas lahan 1800m², jenis tanah humus, 

dengan ketinggian tempat 900m/dpl, dan curah hujan 1.271 mm/tahun 

2. Sarana produksi ( Saprodi ) 
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Sarana produksi yang digunakan untuk menunjang kegiatan manajemen 

persiapan lahan dan penanaman pada  jagung di lahan P4S Yohanes Berkhmans 

Malanuza sebagai berikut: 

a) Gedung  

Gedung di P4S Yohanes Berkhmans Malanuza yaitu gedung kantor. Dimana 

sebagai tempat pertemuan para romo-romo dan sebagai tempat pelatihan. 

b) Gudang  

Gudang di P4S Malanuza yaitu gudang peralatan (traktor, mesin potong 

rumput, sengsor, handsprayer) dan gudang penyimpanan hasil produksi. 

c) Kandang 

Kandang di P4S Malanuza terdiri dari 2 kandang yaitu kandang babi dan 

kandang sapi.Ternak babi berjumlah 6 ekor dan ternak sapi berjumlah 12 

ekor. 

d) Lahan  

Lahan yang digunakan untuk kegiatan persiapan lahan dan penanaman pada  

budidaya jagung yaitu lahan di P4S Malanuza dengan luas lahan 1800m². 

e) Air  

Air  yang digunakan di P4S Malanuza di alirkan dari kampus Citra Bakti 

f) Listrik  

Kebutuhan Listrik di P4S Malanuza dari PLN 

g) Alat  

Peralat-peralatan yang digunakan dalam Manajemen persiapan lahan dan 

penanaman pada budidaya jagungdi Lahan P4S Yohanes Berkhmans 

Malanuza dapat dilihat pada tabel.6 yaitu sebagai berikut. 
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Tabel.6. Peralat yang digunakan dalam Budidaya jagung 

No Nama Alat Satuan Volume 

1 
Traktor Unit  1 

2 
Pacul  Buah  2 

3 
Kayu  Batang  1 

4 
Meteran  Buah 1 

5 
Tali  Ball  1 

6 
Bambu Potong  37 

7 
Ember  buah 1 

h) Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penanaman pada budidaya jagung di lahan P4S 

Yohanes Berkhmans Malanuza dapat dilihat pada tabel.7. yaitu sebagai 

berikut 

Tabel.7. Bahan Yang Digunakan Dalam Budidaya jagung 

No Nama bahan Satuan Volume 

1 Benih jagung Bungkus  4 

2 Furadan Bungkus  2 

3. Tenaga kerja 

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan maka usaha itu akan berjalan dengan baik 

apabila ada pihak yang melaksanakannya. Tenaga kerja dalam kegiatan persiapan 

lahan dan penanaman pada jagung di lahan P4S Yohanes Berkmans Malanuza yakni 

3 orang tenaga kerja.1 orang tenaga kerja P4S Malanuza dan 2 tenaga kerja yakni 

mahasiswa terlibat langsung. 
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4.2.2 Aspek  Perorganisasian 

Perorganisasian yang diterapkan di P4S Yohanes Berkhmans Malanuza adalah 

sebagai berikut 

1. Ketua ( Rm, Martinus. Ua) 

 Mengkoordinasi persiapan teknis dan pelaksanaan kegiatan  P4S  serta 

penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi 

 Memantau dan mengarahkan pelaksanaan  kegiatanP4S di lapangan. 

 Menertibkan administrasi pembukuan  usaha dan keuangan P4S. 

 Menetapkan jadwal kegiatan P4S. 

 Bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan  sebagai Pembina dan 

Penanggung jawab. 

2. Karyawan di P4S Yohanes Berkhmans Malanuza terdiri dari 12 karyawan yang 

telah dibagi sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh ketua. Yaitu 

terdiri dariunit alsintan, unit peternakan, unit perkebunan , asrama dan dapur. 

a. Unit alsintan (alat mesin pertanian). Tenaga kerja  di P4S Malanuza  khusus  di  

unit alsitanl yaitu terdiri dari 3 orang karyawan yang memiliki keahlian dan 

ketrampilan dibagian  mesin dan peralatan pertanian. di samping itu tenaga 

kerja unit alsintan ikut bekerja di unit lain. . 

b. Unit peternakan. Karyawan di  P4S Malanuza  khususnya di unit peternakan 

yaitu terdiri dari 3 orang karyawan yang 1 orang  bertugas unuk menangani 

ternak sapi yang berjumlah 12 ekor dan 2 orang karyawan bertugas menangani 

ternak babi yang berjumlah 6 ekor babi. Di samping itu tenaga kerja yang 

menangani ternak babi ikut bekerja di unit lain. 

c. Unit perkebunan. Karyawan di P4S Malanuza di unit perkebunan terdiri dari 3 

orang karyawan yang bertugas untuk menangani lahan perkebunan. Di samping 

itu tenaga kerja ikut membantu bekerja di unit lain. 

d. Asrama dan dapur. Karyawan di P4S Malanuza di asrama dan dapur terdiri dari 

3 karyawan yakni 1 karyawan yang bertugas menangani tempat tidur apa bila 
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ada mahasiswa//mahasiswi yang melaksanakan praktik. Sedangkan 2 karyawan 

yang bertugas mengurus konsumsi untuk mahasiswa /mahasiswi dan untuk 

romo 

4.2.3. Aspek Pengawasan 

Pengawasan di P4S Malanuza khususnya untuk persiapan lahan dan penanaman 

pada budidaya jagung diawasi oleh pembimbing lapangan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang dilimpahkan 

4.2.4.Aspek Pelaksanaan  

Persiapan lahan dan penanaman pada budidaya jagung di laksananakan secara 

langsung di lahan P4S Malanuza. Teknik dalam persiapan lahan dan penanaman 

jagung meliputi: persiapan benih, persiapan lahan atau pengolahan tanah, dan 

penanaman. 

1. Persiapan benih.  

Biaya yang dibutuhkan dalam persiapan benih 

yaitu Rp.240.000. Benih yang digunakan  untuk 

penanaman pada  budidaya  jagung  yaitu benih 

jagung (Zea mays L) varietas unggul BISI-2. 

Benih tersebut didapatkan di toko  terdekat 

didaerah Malanuza – Bajawa. Satu bungkus 

benih  memiliki  berat 1Kg dengan total biji yaitu. ± 2500- 3000 biji benih 

jagung yang dibutuhkan untuk satu musim pertanaman yaitu 4 bungkus. 

Adapun  keunggulan  dari benih  jagung (Zea mays L.) yaitu: 

1. Bebas hama dan penyakit. 

2. Tidak tecampur benih/varietas lain. 

3. Tidak mengandung kotoran.  

4. Tidak keriput,tetapi mengilap. 

5. Tumbuh serentak dan cepat. 

Gambar .2.benih jagung 
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2. Persiapan lahan/ pengolahan tanah.  

Lahan yang digunakan untuk 

pertanaman pada budidaya  jagung yaitu di 

lahan P4S Yohanes Berkhmans Malanuza 

mempunyai luasan lahan dengan panjang 30 

cm dan lebar 60 cm  sehingga total luas 

lahan 1800m². Tahap awal lahan dibersihkan 

dari rumput dengan menggunakan tangan, 

pacul, karena tanah nya ringan. Selanjutnya rumput tersebut dibenamkan kedalam 

tanah bertujuan menjadikan pupuk organik. 

Pengolahan tanah untuk penanaman pada budidaya jagung dilakukan dengan 

menggunakan traktor dengan sisir dengan kedalaman 15-20 cm. Tujuan  dilakukan  

pengolahan lahan  untuk  penanaman  pada  budidaya jagung yaitu: menciptakan 

struktur tanah yang dibutuhkan, untuk tempat  tumbuh benih, menghambat  atau 

mematikan  tumbuhan penggangu dan membenamkan tumbuh-tumbuhan atau 

sampah-sampah ( tisu, potongan kayu) yang ada di atas tanah kedalam tanah, 

sehingga menambah kesuburan tanah dan meningkatkan produktifitas pertanian. 

Dalam proses pengolahan lahan membutuhkan tenaga kerja yaitu 1 orang 

karyawan P4S Yohanes Berkhman yang memiliki keahlian dan ketrampilan khusus 

nya dalam mesin pertanian. Alasan menggunakan traktor dalam pengolahan lahan 

yaitu kurang nya tenaga kerja.  

Setelah pengolahan lahan sebelum proses penanaman dilakukan pemberian  

pemupukan dasar ( pupuk organik) sangat perlu bagi tanah yang bertujuan menjaga 

kesuburan tanah, menggandung unsur hara mikro dan makro yang lebih lengkap. 

Namun dilapangan pemupukan dasar  tidak diberikan pada tanah . Menurut 

pembimbing lapang pemberian pupuk dasar pada tanah tidak perlu karena tanah 

tersebut mengandung mikro organisme.yaitu seperti  cacing-cacing tanah, jenis 

cacing rumbricus, berwarna kemerahan. 

Gambar .3. Pengolahan Lahan 
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3. Jarak tanam.  

Setelah tanah dibajak tahap selanjutnya yaitu 

penentu jarak tanam. Jarak tanam sangat berpengaruh 

terhadap produksi tanaman jagung karena persaingan 

antara populasi  atau dengan gulma dalam hal 

perebutan unsur nutrisi, cahaya dan ruang tumbuh 

tanaman. Penentuan jarak tanam untuk penanaman 

pada budidaya jagung (Zea mays L.) di lahan P4S 

Yohanes Berkhmans Malanuza menggunakan 

potongan bambu yang berguna sebagai patokan untuk 

jarak tanam .Tujuannya agar jarak nya lurus dan 

teratur. Jarak tanam yang digunakan untuk  

penanaman pada budidaya jagung yaitu jarak dalam 

baris 40 cm dan jarak antar baris 65cm. 

4. Penanaman 

Setalah pembuatan jarak tanam tahap selanjutnya yaitu penanaman.Sebelum 

penanaman dilakukan, menentukan pola tanam,kebutuhan benih, dan penanaman. 

a. Pola tanam. Pola tanam yang digunakan dalam penanaman pada budidaya jagung 

di lahan P4S Malanuza yaitu menggunakan pola tanam Monukultur. 

  

Gambar .4. penentu jarak tanam 
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b. Populasi tanaman 

Jarak tanam = 40 cm × 65 cm 

Luas lahan  = 1800 m² 

Kebutuhan benih = Luas lahan  = 1800 m²      =  6,923 

                   Jarak tanam   0,65 × 0,4 

 

Untuk 2 tanam dalam 1 lubang tanam = 6,923 × 2 = 13.846 ( populasi 

tanaman). 

c. Penanaman. Penanaman pada budidaya jagung di lahan P4S Malanuza 

membutuhkan tenaga kerja terdiri dari 2 orang. Yang bertujuan untuk 

mempercepat proses penanam jagung. Penanaman jagung dilakukan dengan cara 

penugalan,karena di lahan P4S Malanuza alat untuk penanaman jagung belum 

tersedia. Sebelum melakukan penanaman jagung terlebih dahalu membuat lubang 

tanam dengan dalam 3-5 cm. tujuan pembuatan lubang tanam yaitu sebagai tempat 

media tumbuh nya tanaman. setelah itu pemberian Furadan pada lubang tanam 

dengan  perbandingan 3 gram furada/lubang tanam. Tujuan pemberian furadan 

yaitu untuk mengendalikan berbagai jenis hama di dalam tanah. Setelah itu benih 

jagung masukan kelubang tanam dengan jumlah 2 benih jagung/lubang tanam lalu 

ditutup dengan tanah. 

                                             

    Gambar.5. pembuatan lubang.   Gamabar.6 pemberian furadan   Gambar.7.penanaman  

Untuk meningkatkan hasil produksi jagung pemilihan benih sangatlah penting 

ciri-ciri benih jagung berkualitas baik yaitu: benih yang memiliki kriteria unggul, 

sehat, berdaya tumbuh tinggi, dan bebas dari gangguan hama dan penyakit. Jarak 

tanam sangat berpengaruh terhadap produksi tanaman  jagung karena terkaitannya 
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persaingan antara populasi atau dengan gulma dalam hal perebutan nutrisi, cahaya 

dan ruang tumbuh tanaman. 

4.2.5. Evaluasi 

Evaluasi yang dilaksanakan mengenai persiapan lahan dan penanaman pada 

budidaya jagungdi lahan P4S Yohanes Berkhmans Malanuza, dimana mahasiswa 

wawancara langsung dengan pembimbing lapang tentang berapa banyak tenaga kerja 

yang dibutuhkan dan alat yang digunakan untuk pengolahan lahan. Sedangkan 

penanaman persiapan benih jagung yang dibutuhkan, tenaga kerja ,penentuan jarak 

tanam, dan penanaman. Sehingga sesuai dengan apa yang telah direncanakan. P4S 

Yohanes Berkhmans Malanuza melakukan kegiatan evaluasi setiap akhir produksi 

dari tanaman yang di budidayakan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil praktik di lahan P4S Yohanes Berkhmans Malanuza 

tentang persiapan lahan dan penanaman pada budidaya jagung dalam pembahasan di 

atas,maka dapat disimpulkan  bahwa 

1. Dalam usaha di P4S Yohanes Berkhmans Malanuza menggunakan pedoman 

atau dasar dengan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi.  

2. Dalam manajemen persiapan lahan dan penanaman pada budidaya jagung 

terdapat beberapa tahap yaitu persiapan alat dan bahan, persiapan lahan, 

pembuatan jarak tanam, dan penanaman. 

3. Persiapan  benih jagung yang  berkualitas baik cir-ciri: benih yang memiliki 

kriteria unggul, sehat,berdaya tumbuh tinggi,dan bebas dari gangguan hama 

dan penyakit. Jarak tanam sangat berpengaruh terhadap jumlah populasi 

tanaman jagung. 

5.2. Saran  

Dari laporan praktik kerja lapang PKL penulis menyarankan bahwa Persiapan 

lahan dan penanaman pada budidaya jagung (Zea mays L) di P4S Yohanes 

Berkhmans Malanuza, sebelum penanaman jagung sebaiknya dilakukan pemupukan 

dasar. sebagai pupuk dasar Kotoran ternak yang terdapat di kandang P4S Yohanes 

Berkhmans Malanuza dapat di manfaatkan. 
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