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WAIGET KABUPATEN SIKKA

OLEH
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Dibawa bimbingan

Chris N. Namah,SE, M.Sc( Pembimbing I )

Aydamel A.G.M.Takalapeta, STP M.Si( Pembimbing II )
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Manajemen budidaya tanaman kol bunga adalah bagian dari kegiatan Praktik

Kerja Lapang (PKL) yang dilakukan di Kelompok tani sahabat tani pada tahun

2019. Kegiatan PKL dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui manajemen

usaha dan budidaya tanaman kol bunga di Kelompok Tani, Sahabat Tani.

Kegiatan PKL dilakukan sejak tanggal 18 maret 2019 sampai dengan 18 juni 2019

dengan menggunakan metode observasi, wawancara, praktek langsung,

dokumentasi dan studipustaka. Dalam budidaya ini mengunakan bedengan dan

tahapan budidaya yang dilakukan mulai dari pembersihan lahan, pengelohan

lahan, persemaian, penanaman, dan tahap pemeliharaan meliputi penyiraman,

pemupukan, penyiangan, dan penutupan kol bunga, serta penen dan pasca panen

sampai dengan pemasaran. Berdasarkan hasil PKL budidaya kol bunga di

kelompok tani sahabat tani sudah menerapkan tahapan budidaya dengan baik.

Kata kunci: Budidaya, Bunga Kol.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang wajib

diikuti oleh mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani Negeri

Kupang) untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang

pertanian.Kegiatan ini dilakukan pada semester enam (VI) sebagai salah satu

syarat untuk menyelesaikan studi di Politani Negeri Kupang.PKL dilakukan

selama 3 (tiga) bulan (sejak tanggal 18 Maret 2019sampai dengan tanggal 18 Juni

2019 di Kelompok Tani “Sahabat Tani”Desa Egon, Kecamatan Waigete,

Kabupaten Sikka, dengan fokus kegiatan usahatani yang ditetapkan adalah

Budidaya Kol Bunga Varietas PM 126 F1 di Kelompok Tani “Sahabat

Tani”.Kelompok tani sahabat tani Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten

Sikka telah membudidayakan tanaman hortikultura salah satunya adalah Kol

Bunga yang selalu menjadi andalan kelopok tani tersebut.

PKL dilakukan selama 3 (tiga) bulan (sejak tanggal 18 Maret 2019sampai

dengan tanggal 18 Juni 2019 di Kelompok Tani “Sahabat Tani”Desa Egon,

Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, dengan fokus kegiatan usahatani yang

ditetapkan adalah Budidaya Kol Bunga Varietas PM 126 F1 di Kelompok Tani

“Sahabat Tani”.Kelompok tani sahabat tani Desa Egon, Kecamatan Waigete,

Kabupaten Sikka telah membudidayakan tanaman hortikultura salah satunya

adalah Kol Bunga yang selalu menjadi andalan kelopok tani tersebut.Prospek

pengembangan budidaya kembang kol atau kol bunga sebagai salah satu

komoditas hortikultura sayuran di Indonesia sangat baik, selain karena berdampak

positif terhadap perbaikan gizi masyarakat, juga karena keadaan agroklimatologis

wilayah nusantara yang cocok untuk kembang kol.

Dalam kaitannya dengan pelaporan Kegiatan PKL sebagai bahan ujian

untuk memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang pertanian lahan kering di

Politani Negeri Kupang, maka bidang kajian yang ditinjau adalah tanaman

hortikultura dengan judul Budidaya Kol Bunga PM 126 F1 di Kelompok Tani

“Sahabat Tani”. Budidaya pertanian pada hakekatnya merupakan rangkaian
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kegiatan pengelolaan/manajemen sumberdaya pertanian mencakup Sumber Daya

Manusia, Sumber Daya Lahan, fasilitas/peralatan usahatani dan tanaman dengan

tujuan menghasilkan produk hidup/biologis berupa hasil tanaman, sedangkan

manajemen menurut Malayu S.P. Hasibuan (2001), adalah ilmu dan seni

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya

secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan.Dengan demikian maka

ruang lingkup laporan ini difokuskan pada persiapan media persemaian,persiapan

media tanam, pemeliharaan, panen hingga pemasaran kol bunga.

Kol bunga merupakan tanaman sayuran spesies Brassicaceae kol bunga

juga merupakan salah satu anggota dari keluarga tanaman kubis – kubisan. Bagian

kol bunga yang sering dimanfaatkan memang bunganya atau disebut dengan “

corp “ yang tersusun dari rangkaian bunga kecil bertangkai pendek, berwarna

putih atau kekuningan, padat, berdaging tebal masa kol bunga umumnya berwarna

putih bersih atau putih kekuning – kuningan. Budidaya kol bunga memerlukan

lebih banyak perawatan dan pemeliharaan yang baik karena kol bunga memiliki

banyak sumber vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Kol

bunga memiliki nilai gizi yang terkandung ialah vitamin C, K, B-6, B1, B2, dan

sejumlah vitamin c lainnya dan kol bunga juga banyak menyediakan mineral

penting bagi tubuh ialah kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan magan tampa

kolestrol berbahaya.

1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Tujuan umum pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini yaitu

untuk meningkatkan wawasan pengetahuan praktis dalam budidaya kol bunga,

ketrampilan dalam dunia pertanian.
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1.2.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari PKL adalah:

1. Mempelajari penerapan Manajemen dalam Budidaya Kol Bunga

varietas PM 126 F1 di Kelompok Tani “ Sahabat Tani “, Desa Egon,

Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

2. Mengetahui Teknik BudidayaKol Bunga varietasPM 126   F1.

1.2.Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diperoleh dari PKL ini antara lain:

1. Sebagai media pembelajaran dan informasi usahatani bagi semua pihak

yang ingin mengetahui budidaya tanaman kol bunga dikelompok tani “

sahabat tani “ Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka

2. Sebagai salah satu prasyarat menyelesaikan studi di Politani Negeri

Kupang.
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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI

2.1 Organisasi Kelompok Tani Sahabat Tani

2.1.1 Sejarah Singkat Kelompok Tani Sahabat Tani

Kelompok tani sahabat tani merupakan suatu kelompok pertanian yang

dikategorikan kelompok yang berkembang. Karena sejak awal berdirinya

kelompok tani ini tidak menggunakan alat yang tradisional, akan tetapi

menggunakan alat modern, karena sejak berdirinya kelompok tani sahabat tani

dalam pengolahan tanah telah menggunakan handtraktor. Ide pendirian kelompok

tani sahabat tani dikemukakan oleh bapak Hilarius Heronimus, pada tahun 2014.

Komoditi yang dibudidayakan yaitu: bawang, cabe rawit, dan jagung dengan

luasan lahan 3 hektar. Peralatan yang digunakan untuk persiapan lahan yaitu

handtraktor.

Tahun 2018 kelompok tani sahabat tani mendapatkan bantuan kultivator,

mesin pompa air 1 paket, dan benih jagung, bawang, cabe rawit, dan tomat dari

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka.

Sejak berdirinya Kelompok tani sahabat tani di desa Egon membentuk P3A

(Perkumpulan PetaniPengguna Air). Didalam P3A ini masyarakat petani didesa

Egon, harus membentuk strukturnya, yaitu harus mempunyai ketua penjaga

bendungan. Masyrakat disana disebut uluh –uluh. Tugas ketua penjaga bendungan

yaitu mengatur pembagian air dari saluran primer ketersier, bersama ketua belok.

Ketua blok berfungsi untuk memperhatikan disetiap blok-blok dan penagihan

iuran. Penagihan iuran sesuai dengan luasan lahan. Luas lahan 1 are akan

dikenakan iuran 25.000/ bulan.

Lahan contoh yang digunakan oleh kelompok tani sahabat tani memiliki

luasan 3 are, lahan tersebut ditanami berbagai macam tanaman pangan dan

hortikultura yaitu, jagung manis, bawang merah, cabe rawit,terung, dan kol bunga.

Akan tetapi seiring dengan waktu luas lahan yang dikelola oleh kelompok tani

sahabat tani pada tahun 2016 berkembang menjadi 6 are , dan  tahun 2019

menjadi 9 are.Anggota kelompok tani sahabat tani berjumlah 22 orang, semuanya
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berjenis kelamin laki-laki. Dari 22 orang ini ditentukan ketua, wakil, bendahara,

dan sekertaris. Tujuan berdirinya kelompok tani sahabat tani didesa Egon yaitu,

untuk membentuk suatu kerjasama, dalam pembangunan dan perkembangan

tanaman pangan dan hortikultura.

2.1.2 Visi dan Misi

a. Visi

Kelompok tani sahabat tani memiliki visi “Indah Sejahtera”:

Mewujudkan masyarakat yang peduli dan cinta lingkungan serta

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui

sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada.

b. Misi

Misi kelompok tani sahabat tani adalah sebagai berikut:

1 Mengembangkan perekonomian kelompok yang mandiri dan

tangguh sehingga mampu memberikan pelayanan terhadap

kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pendapatan.

2 Meningkatkan kesempatan berusaha dan mengurangi pengguran.

3 Melayani yang tak terjangkau menjangkau yang tak terlayani.

4 Membantu pemerintah desa dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mengurangi warga miskin.

2.1.3. Keadaan Umum Lokasi

a. Lokasi

Kegiatan Praktek kerja Lapangan (PKL) berlangsung di Kelompok Tani

Sahabat Tani yang berlokasi di JL. Maumere-Larantuka RT 020, RW 05, Desa

Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka.

b. Tata Letak

Keadaan topografi Desa Egon berupa tanah dataran, perbukitan serta

pegunungan. Dengan ketinggian 750 mdpl dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores

Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Doreng dan Kecamatan Mapitara

Sebelah timur berbatasan dengan desa Nangatobong

Sebelah barat berbatasan dengan desa Hoder
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Desa Egon secara inklusif sama dengan wilayah Kabupaten Sikka dengan iklim

tropis dengan tipe C-D menurut sistem klasifikasi iklim Oldeman yang terdiri dari

2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, musim kemarau terhitung dari

Bulan April– November sedangkan musim hujan terhitung dari Bulan Desember –

Bulan Maret dengan curah hujan rata-rata 1000-1500 mm/tahun. Kecepatan angin

12-13 Knot dan kelembaban udara relative (Rh) 69%-85% sedangkan temperatur

udara minimum antara 20,6oC - 24 oC dan temperature udara maximum 27,40 oC

- 29,1 oC dengan temberatur rata-rata 28,40oC.

2.2. Manajemen Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan

kegiatan budidaya tanaman kol bunga varietas PM 12 di kelompok tani Sahabat

Tani dengan ketua kelompok tani Hiralius Heronimus,Jumlah anggota 22

orang,bidang usaha kelompok tani yaitu budidayakol bunga, tomat, jagung manis,

buncis, dan tering, fasilitas pendidian yang dimiliki kelompok tani SD, SMP dan

SMK, dan orentasi pasar yang dimiliki kelompok harus menjaga kualitas dan

ukuran krop harus yang sudah mekar bagus.

Dalam pengolahan tanah terdapat dua orang tenaga kerja laki - laki spesialis

untuk menggunakan traktor dan sebaliknya. Pada tahap pembuatan bedengan

dilakukan oleh empat orang tenaga kerja dua oranglaki - laki tenaga kerja lepas

harian dan dua orang laki – laki tenaga kerja tetap, pada saat pesamaian dilakukan

oleh dua orang perempuan dan satu orang laki – laki  tenaga kerja tetap, pada saat

pemindahan bibit ke bedeng tanam terdapat tiga orang perempuan dan dua orang

laki – laki tenaga kerja.

Pada saat budidaya terdapat tiga orang perempuan dan dua laki – laki tenaga

keja pekrjaan yang dilakukan yaitu penyiraman dan pemupukan, penyingan

terdapat empat orang prempuan tenaga kerja lepas harian,pada saat panen terdapat

tiga orang perempuan dan dua orang laki – laki tenaga  kerja tetap dan pada saat

pasca panen terdapat tiga orang perempuan dan dua orang laki - laki tenaga kerja.



7

2.2.1. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur organisasi kelompok tani sahabat tani

Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi:

1. Ketua : Mengkoordinasi, mengawasi semua proses kegiatan kelompok

2. Sekertaris: Sebagai notulen kelompok menyiapkan semua buku, buku kegiatan

kelompok berupa: Buku notulen rapat, buku daftar hadir, buku jurnal kegiatan

bulanan, buku infentaris kelompok, buku tamu, buku biodata kelompok.

3. Bendahara : Mencatat transaksi keuangan masuk dan keluar

4. Penggerak: Menggerakan atau mengarahkan anggota kelompok pada jadwal

kerja yang sudah disepakati bersama.

5 Mekanisasi: Menjaga dan merawat alsintan (Mesin) apabila ada kemacetan

atau rusak.

6 Pemasaran: Mencetak harga pasaran berupa tanaman hortikultura, menjual

hasil pertanian sesuai harga panggilan pasar/harga yang sudah disepakati

bersama.

SEKERTARIS

Hendrikus Hama

KETUA KELOMPOK
Hilarius Heronimus

SEKSI

PENGGERAK

Ignasius

BENDAHARA
AprinusM.Goan

ANGGOTA

MEKANISASI
Agustinus D.S

PEMASARAN
Stefen Sareng
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2.2.2. Infrastruktur

Infrastruktur kelompok tani Sahabat Tani terdiri dari:

a) Rumah.

Rumah ini digunakan untuk pertemuan para anggota kelompok. Atau

untuk kegiatan lainya yang berkaitan dengan kegiatan kelompok tani

Sahabat Tani.

b) Gudang

Gudang merupakan tempat penyimpanan barang atau alat mekanisasi

pertanian.

2.2.3. Aksesibilitas

Kelompok tani Sahabat Tani biasanya menggunakan sarana dan prasarana

yang mendukung kegiatanan produksi, dalam upaya mencapai hasil produksi yang

maksimal. Sarana dan prasarana di kelompok tani Sahabat Tani adalah sebagai

berikut :

SARANA :

a. Transportasi

Untuk menunjang kelancaran kegiatan produksi, pengangkutan dan

pemasaran hasil produksi, kelompok tani Sahabat Tani menggunakan mobil

pickupyang merupakan hasil sewa dari orang-orang yang mempunyai mobil

pickupyang selalu tersedia di kebun pada saat tanaman kol bunga mulai panen

untuk mengangkut hasil panen ke pembeli.

b. Jalan

Kelompok tani Sahabat Tani memiliki jalan raya yang permanen untuk

mempermudahkan akses dari setiap unit dalam kawasan kebun.

PRASARANA:

a. Listrik

Sumber listrik kelompok tani Sahabat Tani berasal dari PLN

b. Sumber Air

Dalam dunia pertanian air mempunyai peranan yang sangat  penting.

Kelompok tani Sahabat Tani mendapat air dari bendungan.
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BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Tempat dan Waktu

Praktek Kerja Lapang dilakukan di Kelompok Tani Sahabat Tani, Desa

Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai

dari tanggal 18 Maret sampai dengan 18 Juni 2019.

3.2 Metode Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam PKL yaitu

metode observasi,wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan partisipasi aktif.

1. Metode observasi yaitu melakukan pengamatan atau praktek secara langsung

ke obyek yang akan di pelajari untuk melihat kegiatan yang ada di lapangan.

2. Metode wawancara yaitu melakukan diskusi dengan pembimbing lapangan.

3. Dokumentasi ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat Prakek

Kerja Lapangan.

4. Studi pustaka yaitu penelusuran refrensi linnya di luar tempat PKL, seperti

buku- buku teks dan penelusuran artikel – artikel ilmiah melalui internet.

5. Partisipasi aktif, dimana mahasiswa turut aktif bersama pembimbing lapang

dan pekerja harian dalam melaksanakan kegiatan teknik budidaya pada

tanaman kol bunga.

Jenis data yang diambil pada saat PKL untuk kebutuhan penulisan laporan

ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data ini dikumpulkan langsung dari tempat PKL baik kualitatif maupun

kuantitatif, data itu berupa hasil diskusi atau wawancara, foto – foto kegiatan, dan

hasil pengamatan atau hasil pencatatan lapangan. Untuk mengumpulkan data ini.

Penulismenggunakan metode wawancara dan observasi. Kegiatan diskusi atau

wawancara ini dilakukan langsung dengan pembimbing dan ketua kelompok tani

di lapangan. Data hasil observasi berupa pengamatan dan praktik secara langsung

ke obyek yang akandipelajari untuk melihat kegiatan yang dilakukan di

lapangan.Hasil wawancara dan hasil observasasi atau catatan lapangan di rekap
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dalam (Buku Kerja) yang telah disediakan sebagai panduan dalam melakukan

kegiatan PKL.

2. Data sekunder

Data ini dikumpulkan dari sumber lain baik kualitif maupun kuantitatif

berupa hasil pantau, salinan perisinan, dokumentasi milik Kelompok Tani Sahabat

Tani. Dan hasil pemantauan milik pihak lain yang dipertanggung jawabkan. Data

tersebut diperoleh dari dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi ditunjukan

untuk memperoleh data langsung dari tempat PKL, meliputi   buku – buku yang

relefan seperti pedoman, peraturan – peraturan, laporan kegiatan, foto – foto yang

lainnya yang relevan dengan objek yan dipelajari. Sedangkan studi pustaka yaitu

penelusuran referensi lainnya diluar tempat PKL, seperti buku – buku teks dan

penulusuran artikel – artikel ilmiah melalui internet.

3.3 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapang

Tabel 3. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapang

Waktu Jenis Kegiatan Lokasi

Minggu I

(18 -

23/03/2019)

- Lapor diri dikantor desa, camat,

kapolsek, dan BPP

- Pengecekan lahan praktek

- Pembersihan lahan

Kantor, dan

kebun petani

Minggu II

(26 -

31/03/2019)

- Pembuatan penutup persemaian

- Penaburan dan penyiraman insektisida

pada bedengan persemaian

- Penaburan benih kol bunga persemaian

pada bedengan yang sudah siap

Kebun Petani

Minggu III

(01-07/04/2018)

- Penyiraman persemaian tanaman kol

bunga

Kebun Petani

Minggu IV

(08/12-

/04/2019)

- Penyiraman persemaian tanaman kol

bunga

- Penanaman terung dikrtua kelompok

- Pembuatan bedeng tanam pada tanaman

Kebun Petani
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kol bunga

- Penyiraman insektisida pada bedengan

- Penanaman bibit tomat

- Penanaman bebit kol bunga

- Penyulaman tanaman tomat yang sudah

mati

Minggu V

(15-/21/2019)

- Penyiraman tanaman kol bunga dan

tanaman tomat

- Pembuatan kopra

- Pemupukan pertama pada tanaman kol

bunga dan tanaman tomat

Kebun  Petani

Minggu VI

(22-28/04/2019)

- Penyiraman tanaman kol bunga dan

tanaman tomat

- Pemanenan tanaman padi

- Perontokan tanaman padi

- Pengemburan tanaman tomat dan

penyiangan pada tanaman tomat

- Pengemburan pada tanaman kol bunga

dan penyiangan pada tanaman kol

bunga

- Penyeringan gaba padi

Kebun Petani

0Minggu VII

(29-05/05/2019)

- Penyiraman tanaman kol bunga

- Diskusi dengan ketua kelompok tani

Kebun Petani

Minggu VIII

(06-/11/2019)

- Penyiraman tanaman kol bunga

- Pemupukan kedua pada tanaman kol

bunga dan tanaman tomat

- Penyikatan tanaman tomat

Kebun Petani
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Minggu IX

(13/19/05/2019)

- Pertemuan dengandosen atau TIM

penilai atau pemeriksa

- Penyiraman tanaman kol bunga

- Penyiraman tamana jagung dan

tanaman buncis

Kantor BPP dan

Kebun Petani

Minggu X

(22-25/05/2019)

- Penyiraman tanaman jagung dan

tanaman buncis

- Penyemprotan insektisida badik pada

tanaman kol bunga

- Penyiraman tanaman kol bunga

Kebun Petani

Minggu XI

(27/05-

01/06/2019)

- Pengikatan tamnaman tomat

- Pemupukan tanaman jagung dan

penyiraman

- Penanaman tanaman jagung

- Penyiraman tanaman kol bunga

- Penutupan kol bunga

- Kerja bakti pada lingkungan

Kebun Petani
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Minggu XII

(03-09/06/2019)

- Penyiraman tanaman kol bunga

- Penyemprotan insektisida badik pada

tanaman kol bunga

- Pemupukan tanaman tomat yang

ketiga

- Penutupan kol bunga

- Pemanenan pertama tanaman kol

bunga

- Pemasaran kol bunga

- Penyiraman tanaman kol bunga

- Penyiraman pestisida nabati pada

tanaman tomat

Kebun Petani

3.4 Pelaporan

Tahapan akhir dari kegiatan ini yaitu pembuatan laporan akhir sesuai

bahan tanggung jawab yang telah dilaksanakan PKL selama 3 bulan di kelompok

tani sahabat tani.Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Manajemen Budidaya Kol Bunga

Manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk

menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-

fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan

(actuating), dan pengawasan (controlling). Manajemen merupakan sebuah

kegiatan pelaksanaannya disebut managing dan orang yang melakukannya disebut

manager. Manajemen adalah suatu proses kegiatan yang ditetapkan untuk

mencapai tujuan (Terry, 2005).

4.1.1 Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan kegiatan apa, dimana, dan siapa yang diikut dalam

proses tersebut. Dengan demikian perencanaan adalah persoalan untuk

memutuskan suatu dari berbagai pilihan setelah mempertimbangkan untung rugi

yang diperoleh dengan melihat berbagai peluang, tantangan, kelemahan dan

potensi  yang ada.Kegiatan perencanaan di Kelompok Tani Sahabat Tani, meliputi

tiga sumberdaya utama mnajemen yaitu penggunaan uang, tenaga kerja dan alat

dan bahan usahatani.

Proses perencanaan dilakukan dalam rapat bersama seluruh anggota

kelompok tani dibawah pimpinan ketua kelompok pada saat menghadapi musim

kemarau. Perencanaan dilakukan langsung di rumah kebun milik ketua kelompok

tani untuk menentukan luas ushatani yang akan dilaksanakan oleh masing-masing

anggota, jenis komoditas yang ditanam, dengan mempertimbangkan potensi

tenaga kerja, debit air, peluang serangan hama dan penyakit tanaman serta

permintaan pasar.

4.1.2 Organisasi

Pengorganisasian adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan, termasuk

penentuan, orang yang akan melaksanakan pekerjaan, alat-alat yang dipakai, serta

fasilitas lain yang tersedia, termasuk penggunaan air irigasi. Sebagai fungsi

pengorganisasian, perlu adanya pembagian tugas disesuaikan dengan berbagai
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macam maupun sifat tugasnya sehingga dapat diperoleh petugas petugas yang ada

di kerja lapang (capable) (Muhamad Firdaus, 2009).Pengorganisasian diperlukan

untuk menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu

tujuan. Pengorganisasian yang terdapat di Kelompok Tani Sahabat Tani dapat

diuraikansebagai berikut:

Pembersihan lahan dikerjakan oleh semua anggota kelompok secara gotong

royong menggunakan cangkul dan traktor, dimana dalam pengolahan tanah

terdapat dua orang tenaga spesialis untuk menggunakan traktor dan sebalinya.

Pada tahap pembuatan bedengan dilakukan oleh empat orang tenaga kerja dua

orang tenaga kerja lepas harian dan dua orang tenaga kerja tetap upah dari tenaga

kerja lepas harian yaitu Rp 50.000/ hari,pada saat di pesamaian dilakukan oleh

dua orang tenaga kerja tetap menggunakan kayu untuk membuat garesan dalam

bedenga dan kemudian penaburan benih menggunakan tangan, pada saat

pemindahan bibit ke bedeng tanam terdapat lima orang tenaga kerja mengunakan

kayu untuk pembuatan lubang tanam.

Pada saat budidaya terdapat lima orang tenaga keja pekerjaan yang

dilakukan yaitu penyiraman dan pemupukan, penyiangan terdapat empat orang

tenaga kerja lepas harian dengan upah Rp 50.000/hari alat yang digunakan dalam

tahapan budidaya yaitu tempurung kelapa, sabit, dan kayu sebagai tugal dalam

proses pemupukan, pada saat panen terdapat lima kenaga kerja tetap perkejaan

yang dilakukan pemotongan kol bunga dan alat yang dipakai dalam pemanenan

adalah parang atau pisau, dan pada saat pasca panen terdapat lima orang tenaga

kerja dan dua orang tenaga kerja melakukan pemasaran, tiga orang melakukan

pengemasan dalam karung dan diangkut kejalan alat yang digunakan dalan

tahapan ini adalah karung dan mobil umtuk proses pengataran kepasar.

4.1.3 Aspek Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses menerapkan apa yang sudah direncanakan untuk

mencapai tujuan. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakan anggota-anggota

kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk

mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.
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Pelaksanaan rencana kerja kelompok tani Sahabat Tanibiasanya berjalan

sebagaimana yang direncanakan kecuali bila terjadi keadaan istimewa seperti

adanya upacara adat atau acara keluarga maka penggunaan waktu bisa digeser

atau penggantian tenaga kerja oleh anggota kelompok lainnya, dan berbagai

pergeseran lainnya yang berkaitan dengan penggunaan sumberdaya bisa hal itu

tidak mengganggu tujuan yang telah ditetapkan atau bila perubahan itu lebih

menguntungkan usaha kelompok. Pelaksanaan rencana kerja kelompok dalam

budidaya kol bunga berkaitan dengan seluruh aspek budidaya pertanian mulai dari

pengolahan tanah hingga panen dan pasca panen.

a. Persiapan lahan

Budidaya kol bunga varietas PM 126 F1 yang dilakukan dikelompok Tani

Sahabat Tani pada saat PKL dilaksanakan menggunakan lahan seluas 1,5 Ha (300

x 50 m). Kegiatan membersikan lahan yang dilakukan dikelompok tani sahabat

tani adalah dengan menggunakan parang dan cangkul dalam membersikan

rumput-rumput kemudian diikuti dengan pembajakan menggunakan hand tractor,

lalu dilanjutkan dengan pembentukan bedengan dengan ukuran tertentu

berdasarkan kemiringan lahan.

b. Pengadaan Tanaman

Benih kol bunga varietas PM 126 F1 yang dibudidaya dikelompok tani

sahabat tani merupakan benih hibrida dengan daya tumbuh 85%. Benih diperoleh

dengan cara membeli di toko benih. Oleh karena rencana tanam kol bunga adalah

3.180 pohonmaka benih yang disemai 4.134 benihdalam 2 bungkus benih dengan

harga Rp 113.000 / bungkuskarena memperhitungkan tingkat kegagalan tumbuh

benih (15%) dan tingkat kematian benih dan benih kurang sehat diperkirakan

15%. Dengan demikian maka bibit kol bunga atau tanaman kol bunga diperoleh

dari lahan lahan milik kelompok melalui pesemaian yang dibuat sendiri.Luas

lahan milik kelompok yang digunakan untuk menanam kol bunga adalah 1,5 Ha (

300 x 50 m ).

Fungsi kontrol dalam pelaksanaan dalam kelompok tani Sahabat Taniselain

dilakukan oleh ketua kelompok, juga biasanya dilaksnakan oleh tenaga penyuluh

kecamatan dan dapat juga disampaikan oleh setiap anggota kelompok lainnya
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untuk menjamin pencapaian tujuan bersama. Control dilaksanakan pada saat

pekerjaan berlangsung.

4.1.4 Aspek Pengawasan

Pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetakan ukuran kenerja

dalam mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang

diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Menurut G.R. Terry. agar

sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya,

maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat melaporkan adanya

kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Aspek pengawasan yang ada di Kelompok

Tani Sahabat Tani dilakukan oleh ketua kelompok dan penyuluh agar mengetahui

kendala yang terjadi dalam proses budidaya dan pemasaran.

4.1.5 Aspek Evaluasi

Merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen, karena

dengan evaluasi dapat diketahui hasil yang telah tercapai. Dalam hal ini, evaluasi

akan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa

yang direncanakan.Kelompok Tani Sahabat Tani melakukan evaluasi pada akhir

minggu yaitu setiap hari sabtu, materi evaluasi berkaitan dengan keaktifan

pelaksana, kemajuan kegiatan dilapangan, serta kendala-kendala budidaya yang

ditemui dikelompok tani ini penyairan, pemupukan, penyingan , dan hama

penyakit solusi yang dilakukan penyairannya dibuat jadwal perblok, pemupukan

diberikan kepada tanaman harus tepat waktu karena yang ada dilapanga sering

terlambat, penyiangan dilakukan setiap dua minggu sekali yaitu pada hari jumaat

sabtu, dan penyemprotan atau pencegahan hama dan penyakit dilakukan saat

tanaman  mulai menunjukan gejala serangan sudah dilakukan pengendalian.
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4.2 Biologi Tanaman Kol Bunga

4.2. 1 Klasifikasi Tanaman Kol Bunga

Awalnya bunga kol ditemukan di wilayah sub tropis memiliki tangkai

daun agak panjang dan helai daun berlekuk – lekuk panjang. Kemudian dibawa

oleh orang Eropa diteliti dan dikembangkan hingga dapat dibudidayakan. Di

wilayah eropa bunga kol hanya dipetik bunganya dan sayuran semusim dan umur

pendek. Kol bunga juga memiliki nama latin Brassica Oleracea Var. botrytisada

juga varietas unggul dari kol bunga ialah Snow flower, New snow, farmes early

no 2, spring snow dan yang digunakan  varetas PM 126, mona, bima 45, umur

pebibitan dari kol bunga 30 hari setelah tanam ( Hst ), umur mulai munculnya

bunga pada 6 minggu setelah tanam dan umur panen dari tamana kol bunga ini 50

– 70 hari sedusah tanam.Menurut sistematika, tanaman bunga kol termasuk

dalam:

Divisio : Spermatophyta

Subdivisio : Angiospermae

Klas : Dicotyledonae

Ordo : Cauliflora DC

Family :Cruciferae

Genus : Brassica

Spesies : Brassica oleraceavar. botrytis L.

4.2. 2 Morfologi Tanaman Kol Bunga

a. Akar

Kol bunga memiliki akar tunggang dengan bulu akar yang tumbuh seperti

akar serabut, akar tanaman kol bunga tumbuh tegak lurus kedalam tanah,

menyebar dan dangkal (20 cm – 30 cm). Akar ini berfungsi mengerap air dan zat

makanan dari dalam tanah, serta menguatkan berdirinya batang tanaman. Sistem

perakaran yang dangkal itu membuat tanaman inidapat tumnuh dengan baik

apabila ditanam ditanah yang gembur dan porous (Cahyono, 2001 ).

b. Batang

Tanaman kol bunga tumbuh tegak dan pendek (sekitar 30 cm). Batang

berwarna hijau, tebal, dan lunak namun cukup kuat dan batang tanaman ini
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berbentuk bulat, sedikit berkayu dan berbuku – buku dengan diameter berkidar

antara 6,5 cm – 11,5 cm. Cabang lateral mirip batang utama tetapi berukuran lebih

kecil dan apabila tidak dilakukan perempelan akan menghambat laju pembungaan.

c. Daun

Daun kol bunga menurut Cahyono ( 2001 ) berbentuk bulat telur ( oval )

dengan bagian tepi daun bergerigi, agak panjang seperti daun tembakau dan

membetuk celah – celah yang menyirip agak melengkung kedalam, daun kol

bunga berwarna hijau dan tumbuh berselang – seling pada batang tanaman. Daun

memiliki tangkai yang agak panjang dengan pangkal daun yang menebal dan

lunak. Daun – daun yang tumbuh pada pucuk batang sebelum massa bunga

tersebut berukuran kecil dan melengkung kedalam melindungi bunga yang sedang

atau mulai tumbuh.

d. Bunga

Massa bunga (crop) terdiri dari bakal bunga yang belum mekar, tersusun

atas lebih dari 5.000 kuntum bunga dengan tangkai pendek, sehingga tampak

membulat padat dan tebal berwarna putih bersih atau putih kekuning – kuningan.

Diameter massa kol bunga dapat mencapai lebih dari 20 cm dan memiliki berat

antara 0,5 kg – 1,3 kg, tergantung varietas dan kecocokan tempat tanam ( Pracaya,

2006 ).

4.2.3. Syarat Tumbuh Tanaman Kol Bunga.

a.KetinggianTempat

Tanaman bunga kol tumbuh dengan baik pada ketinggian 1000-2000

meter dipermukaan laut dengan tipe iklim yang ideal untuk tanaman bunga kol.

Walaupun tanaman bunga kol tumbuh dengan baik pada 1000-1500 meter

dipermukaan laut namun tidak dapat menghasilkan bunga, hanya pertumbuhan

mejadi kekuningan dan tidak mengahasilkan bunga yang baik.

b. Suhu

Suhu memegang peranan penting dalam pembungaan kol bunga, pada

suhu yang optimum produksi bunga kol dapat maksimum. Suhu yang dikehendaki

oleh tanaman bunga kol antar 15,5 - 18 suhu maksimal 24 (dengan

kelembaban antara 80 – 90 % ).
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c. Curah hujan

Curah hujan berhubungan dengan kelembaban, cura hujan yang sesuai

untuk tanaman kol bunga6 - 7 bulan basah atau 3 – 4 bulan kering dengan rata-

rata curah hujan 60mm per bulan. Curah hujan berpengaruh pada penyinaran dan

lama penyinaran untuk melakukan fotosintesis.

4.3 Budidaya Tanaman Kol Bunga di Kelompok Tani Sahabat Tani, Desa

Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka.

4.3. 1 Persiapan media persemaian

Bedeng semai merupakan lahan budidaya awal tanaman hortikulturauntuk

mendapatkan bibit tanaman. Bedeng semai tanaman Kol bunga di Kelompok Tani

Sahabat Tani, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka yang dibuat

pada saat PKL berlangsung berukuran lebar 1 m, panjang 10 m dan tinggi bedeng

20 cm.Ukuran bedeng ini dapat menampung 20 gram benih Kol Bunga yang akan

menghasilkan 4,137 bibit Kol Bunga.Bedeng semai yang telah jadi di siram

dengan air bersih sampai jenuh, kemudian ditaburi dengan fungsida sevin 85SPdi

pinggiran bedeng untuk menghindari seranggaseperti semut dan ulat tanah.Jenis

Fungisida yang digunakan adalah sevin 85SP

Gambar 2. a. Persemaian; b. Penaburan Fungisida sevin 85SP
a b
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4.2. 2 Persemaian Benih

Benih atau biji-biji kol bunga yang telah terpilih berjumlah 2 bungkus atau

setara dengan 20 gram sebelum disemaikan didensinfektan dengan caramerendam

benih dalam larutan fungsida sevin 85SP dengan tujuan membunuh

mikroorganisme yang dapat menimbulkan. Hal ini sesuai dengan yang disarankan

oleh Wahyudin, 2016 bahwa Benih atau biji-biji kol bunga yang telah terpilih

sebelum disemaikan didensinfektan. Caranya dengan merendam benih kedalam

larutan fungsida sevin 85SP agar mikroorganisme yang dapat menimbulkan

penyakit dapat mati oleh larutan tersebut sehingga benih dapat tumbuh dengan

baik.

Penaburan benih pada bedengan dilakukan dengan terlebih dahulu membuat

goresan diatas permukaan bedengan memotong bidang panjang bedengan sedalam

1 cm (Gambar 3a), kemudian ditaburi benih kedalam goresan tanah tersebut, dan

selanjutnya benih dalam goresan tanah itu ditutupi dengan tanah. Penaburan

dilakukan sedemikian rupa sehingga benih dalam goresan tanah tidak saling

tumpeng tindih (Gambar 3b). Jarak antara goresan yang merupakan baris tanam

diatas bedeng tabor adalah 5 cm, sehingga di atas satu bedengan terdapat 21 baris

tanaman.

Gambar 3: a. Pembuatan Goresan Baris Tanam; b. Penaburan Benih

4.2. 3 Pengolahan Tanah

a b
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Pengolahan tanah untuk penanaman bibit di kebun produksi harus

memperhitungkan waktu, antara lain lamanya bibit di persemaian hingga dapat di

pindah ditanam ke kebun dengan lamanya proses pengolahan tanah sampai siap

tanam. Pengolahan tanah yang dilakukan di Kelompok Tani Sahabat Tani

menggunakan traktor dengan luasan 300 meter tetapi untuk budidaya kol bunga

varietas PM 126 F1 sebagai lahan praktek hanya 4 are. Tanah tersebut dibajak

dengan kedalaman 25-35 cm.Untuk mempermudah proses penarikan bedeng

tanam bibit kol bunga dan pembuatan saluran air dalam proses penyiran atau

penyiraman.

Gambar 4. Pengolahan lahan dengan traktor

4.2. 4 Bedengan Tanam

Sebagaimana tanaman hortikultura lainnya, budidaya tanaman Kol

Bunga di Kelompok Tani Sahabat Tani, Desa Egon, Kecamatan Waigete,

Kabupaten Sikka bejumlah 53 bedengandan menggunakan bedengan sebagai

lahan budidaya. Bedeng tanam (bedengproduksi) sebagai lahan budidaya dibuat

setelah pengolahan tanah.Bedengan tanam dibentuk dengan ukuran panjang 10 m,

lebar 1m, tinggi 20 cm.Penanaman Kol Bunga menggunakan bedengan bertujuan

memudahkan pemeliharaan, menghindari genangan air ketika terjadi hujan,

menyediakan media tumbuh akar yang kondusif bagi pertumbuhan dan

perkembangan akar tanaman. Bedengan dibuat secara manual dengan

menggunakan cangkul untuk menggembur tanah, kemudian diratakan dengan

tangan atau kayu/papan. Jarak antara bedengan adalah 20 cm yang digunakan



23

selain sebagai jalan pada saat penyiraman, juga berfungsi sebagai saluran drainase

jika terjadi kelebihan air siraman atau air hujan.

Gambar 5: a. Pembuatan bedeng tanam; b. Bedeng tanaman siap dipakai

4.2. 5 Penanaman

Bibit kol bunga di pindahkan ke bedeng tanam (bedeng produksi)

setelah berumur 21-25 hari di persemaian atau bila jumlah daun dari bibit telah

mencapai 5-6 helai. Pemindahan bibit dari bedeng tabur ke bedeng tanam

dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1) Bedeng tabur (pesamaian) disiram

dengan tujuan melembutkan tanah disekitar daerah perakaran sehingga akar tidak

putus pada saat pencabutan bibit; 2) Pada bedeng tanam juga dilakukan

penyiraman dengan tujuan menciptakan iklim mikro yang dingin untuk

mengurangi penguapan pada saat tanaman baru dipindahkan; 3) Pencabutan bibit

dari bedeng tabur dilakukan dengan cara menggungkit (mencungkil) bibit beserta

tanah disekitarnya untuk menghidari putus akar yang dapat menyebabkan stres

pada tanaman; 4) Bibit yang telah dicabut diseleksi untuk mendapatkan tanaman

yang sehat dengan tinggi yang seragam; 5) tanaman hasil seleksi ditanam pada

bedeng tanam dengan jarak tanam 30 x 30 cm, sehingga pada setiap bedengan

tertanam 60 tanaman Kol Bunga. Penanam bibit dilakukan secara teliti untuk

menghidari putus akar atau patah pada bagian tertentu dari tanaman karena

dengan demikian tanaman akan lambat beradaptasi atau mati. Pencabutan dan

penanaman bibit di bedeng tanam dilakukan pada pagi dan sore hari.
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Gambar 6. Penanaman bibit

4.2. 6 Pemeliharaan Tanaman Kol Bunga

a. Penyiraman

Kol bunga mempunyai sistem perakaran yang dangkal sehingga perlu

pengairan yang rutin, terutama dimusim kemarau. Hal yang terpenting adalah

menjaga agar tanah tidak kering atau kekurangan air, pengairan dilakukan 1 – 2

kali sehari terutama pada fase awal pertumbuhan dan pembentukan bunga.

Penyiraman dilakukan dengan caramasukan air dalam saluran irigasi permukaan

setinggi 20 cm dan kemudian air akan merember masuk kedalam tamana dan

dibiarkan selama 30 menit kemudian tutup pada saluran utama. Penyairan ini

biasa disebut irigasi pemukaan dengan teknik irigasi “ Furiow flow “ yaitu

pemberian air bisa dilakukan dengan cara mengalirkan air diantara bedengan

supaya lebih efektif dan biasanya juga menggenangkan air dengan ketinggian

tertentu. Tetapi untuk tanaman yang baru di tanam dan sistem perakaran belum

kuat maka di siram dengan cara pengairan manual menggunakan tempurung

kelapa. Irigasi permukaan ini cocok dilakuakan pada tanah yang berstektur halus

dan sedang.

Gambar 7. Penyiraman tanaman
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b. Pemupukan

Ketika tanaman berumur 7 hari setelah tanam maka dilakukan pemupukan

atau pemberian pupuk urea dengan dosis 3 gram/pohon dengan kebutuhan 180

gram.Setelah tanaman berumur 14 hari setelah tanam maka dilakukan pemupukan

susulan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk Urea dan NPK  kedua pupuk

dicampur menjadi 1 lalu diberikan pada tanaman dengan dosis 5

gram/pohondengan perbandingan 1 : 1 yaitu urea 150 gram dan NPK 150 gram

dengan jumlah kebutuhan 300 gran pupuk.

Gambar 7. Pemupukan tanaman

c. Penutupan Kol Bunga

Penutupan tanaman kol bunga pada kelompok tani ini biasa tanaman

berumur 6 mimggu dan sudah mulai kembang dan bunganya sudah besar sehingga

ditutup agar tidak terkena matahari langsung sehinga dapat rusak dan muncul

tunas daun pada bunga kol.Cara penutupan yang dilakukan yaitu daun yang paling

luar dan melengkung kedalam langsung dipatah keatas bunga. Penutupan kol

bunga sangat penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk atau

tanamandari kerusakan dan kerungian yang terjadi.
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Gambar 9. Penutupan tanaman kol bunga

4.2. 7 Pengendalian Hama Dan Pengakit

Beberapa jenis hama yang sering menyerang tanaman kol bunga diantaranya

adalah hama dan penyakit yang merusak bagian tanaman yaitu akar, batang, daun,

dan bunga.

1. Ulat tanah

Ulat yang berwarna coklat sampai coklat kehitaman ini menyerang tanaman

kecil yang baru dipindahkan kelahan. Serangan biasanya terjadi pada malam hari,

karena ulat ini takut sinar matahari. Pangkal batang tanaman yang masih sangat

sukulen dikerak hingga putus. Akibatnya, tanaman mati karena sudah tidak

memiliki titik tumbuh.

Pencegahannya dapat dilakukan melalui sanitasi atau pembersihan lahan,

termasuk gulludan dan parit sekitar lokasi tanam.

2. Ulat Tritip / Ulat Daun ( Plutella Xylostells L. )

Ulat kecil ini berwarna hijau mudah. Ulat ini suka mengerombol saat

menyerang tanaman dan lebih menyukai pukuk tanaman. Akibatnya, daun mudah

atau pucuk tanaman berlunang –lubang. Jika serangan sudah sampai titik tumbuh

tunas, proses pembungaan akan sangat terganggu dan bunga akan gagal

berkembang.
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Tindakan pencegahan dilakukan melalui sanitasi (penyiangan) lahan

dengan baik dan dengan cara penyemprotan racun badik GDWpada tanaman kol

bunga.

3. Penyakit busuk lunak.

Penyakit ini menyerang tunas atau pucuk tanaman, baik sebelum berbunga

maupun sesudah berbunga keluar. Gejala awal penyakit berupa bercak basah

ditunas pucuk atau bunga (Gambar 10). Selanjutnya, bercak meluas menjadi

busuk- basah hingga kedalam batang dan sangat berbau. Jika penyerangan

sebelum berbunga, titik tumbuh mati sehingga tanaman tidak bisa berbunga. Jika

menyerang saat berbunga, bunga menjadi rusak, busuk basah, dan berbau sangat

tidak sedap.

Gambar 10. Hama dan penyakit tanaman

4.2. 8 Panen dan Pasca Panen

a. Panen

Pemanenan kol bunga dilakukan pada pagi dan sore hari, dengan tujuan

agar mengurangi penguapan sehingga hasil panen tidak mengalami lagu (tetap

segar) pada saat pemasaran. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong batang

dengan menyertakan 4 – 5 helai daun agar menutupi kol bunga untuk bisa

menambah nilai produksinya. Pemanenan menggunakan parang dan pisau yang

tajam, pemanenan dilakukan dengan hati – hati agar tidak mengenai bunga.ciri –

cirri Panen bisa dilakukan pada umur 50 – 70 hari sesudah tanam (HST ) agar
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bentuk bunga sudah seperti kubah (permukaan atas bunga sudah tidak rata lagi),

kepadatan bunga masih kompak, belum tampak adanya anak bunga yang mekar.

Gambar 11. Panen kol bunga

b. Pasca Panen

Pasca panen yang dilakukan dikelompok tani sahabat tani yaitu Setelah

dipetik, kol bunga  dikumpulkan pada tempat yang teduh dan tidak terkena sinar

matahari langsung agar laju respirasi berkurang sehingga didapatkan kol bunga

yang tinggi kwalitas dan kwantitasnya. Pengumpulan dilakukan dengan hati hati

dan jangan ditumpuk dan dilempar-lempar. Penyotiran dilakukan untuk

memisahakan kol bunga yang baik, yang rusak atau cacat dan yang krop yang

besar dan yang kecil kemudian dibersikan dari kotoran atau daun yang pada

bagian kol bunga sehingga daun yang membungkus kol bunga yaitu 4 – 5 helai

daun agar menambah kwualitas dan kwuantitas kol bunga. Tahap selanjutnya

pengemasan kol bunga yang digunakan yaitu kantung kresek atau karung agar

lebih mudah dalam pengangkutan dari tempat produksi ke pasar.

Gambar 12. Pasca panen kol bunga
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4.2. 9 Pemasaran

a. Pemasaran

Proses pemasaran dilakukan dengan cara komsumen datang langsung

ketempat produksi atau dibawa kepasar untuk disalurkan ke pedagang pengumpul

yang selanjutnya akan mendistribusi hasil tersebut kepada pedagang pengecer.

Jumlah pemasaran yang biasa diberikan kependagang pengumpul berjumlah 100

bunga atau krop / karung dan tergantung permintaan pedangan dan konsumen

yang berminat.

\

Gambar 13. Distribusi Jalur Produk Kol Bunga Kelompok Tani “Sahabat Tani”

PRODUSEN
PEDAGANG

PENGUMPUL
PEDAGANG
PENGECER
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) yang telah dilaksanakan di

kelompok tani Sahabat Tani dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menambah pengetahuan tentang tahapan budidaya kol bunga sehingga bisa

diterapakan dalam dunia usahatani dan penerapan aspek manajemen perlu

diperhatikan dalam setiap usahatani. Dalam ternik budidaya kol bunga ini

memiliki tahapan sebagai berikut : persemaian, pengolahan lahan, penanaman,

pemeliharaan meliputi penyiraman, pemupukan, penyiangan dan penutupan kol

bunga, panen dan pasca panen hingga pemasaran.

5.2 Saran

Dalam kegiatan budidaya tanaman kol bungayang perlu diperhatikan adalah

pengendailan hama dan penyakit yang tepat untuk mencegahmenurunkan hasil

produksi atau kegagalan panen.
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