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INTISARI 

Tomat (Lycopersicum esculentum mill) merupakan tanaman hortikultura yang banyak 

dibudidayakan. Tomat sangat digemari dan disukai oleh semua orang untuk membuat 

saos, sambal dan dapat dimakan mentah karena mempunyai rasa yang enak, daging 

buah yang tebal, biji yang sedikit, besar, yang mengandung banyak vitamin dan gizi. 

Kegiatan  PKL bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis 

tentang budidaya Tomat dataran rendah sistem bedengan yang dilakukan di 

Kelompok Tani Sahabat Tani Desa Egon. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

dimulai dari tanggal 18 Maret sampai Tanggal 14 Juni 2019. Pengumpulan data 

menggunakan metode observasi dan praktik langsung atau melalui diskusi atau 

wawancara dan dokumentasi. Hasil PKL menunjukan bahwa manajemen usaha 

pertanian hortikultura di Kelompok Tani Sahabat Tani telah menerapkan aspek 

manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 

namun belum optimal khususnya dalam aspek pengawasan dan evaluasi. Budidaya 

tomat di dataran rendah telah diterapkan dengan baik  mulai dari persemaian hingga 

panen dan pemasaran. Khususnya dalam pemupukan dan pemeliharaan kesuburan 

tanah perlu ditingkatkan lagi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu kegiatan wajib dilakukan oleh 

mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang untuk memenuhi persyaratan 

penyelesaian tugas akhir. Kegiatan ini dilakukan pada semester enam (IV). PKL 

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

Kabupaten Sikka, Provinsi  Nusa Tenggara Timur, selama 3 bulan terhitung dari 18 

Maret 2019 hingga 14 Juni 2019.  

 Kelompok Tani Sahabat Tani terbentuk sejak tahun 2012, yang bergerak 

diusaha pertanian hortikultura.  Jenis komoditi yang banyak diusahakan adalah Tomat, 

Jagung, Terung, Kol Bunga di Kelompok Tani Sahabat Tani Desa Egon, Kecamatan 

Waigete, Kabupaten Sikka. 

Tomat adalah komoditas hortikultura yang penting karena Tomat memiliki nilai 

gizi yang tinggi  yaitu Setiap 100 gram buah Tomat mengandung 27 mg fosfor, 11 

mg kalsium, 6 mg besi, 360 mg kalium, 23 mg vitamin C, 20 mg kalori, 1000 

UI vitamin A, dan vitamin K. Selain itu Tomat mengandung berbagai vitamin dan 

mineral lain yang bermanfaat untuk keseimbangan kesehatan tubuh serta membantu 

mengatasi berbagai macam penyakit. Antara lain penggumpalan darah, mengatasi 

kelelahan. Kandungan tomatine pada  tomat memiliki fungsi sebagai anti 

radang. Karotine dan vitamin C berfungsi sebagai antioksidan serta asam sitrat yang 

terkandung pada tomat mampu mengangkat lemak dan kotoran pada kulit wajah 

(Roma, 2009). Untuk provinsi NTT produksi Tomat semakin meningkat dari tahun 

2013 yaitu sebesar  3,730 ton sampai tahun 2017 sebesar 6,716 ton. Dengan rata-rata 

kenaikan produksi tomat pertahun sebesar 746,5 ton (Badan Pusat Statistik RI, 2017) 

Bedengan merupakan salah satu media tumbuh untuk budidaya berbagai macam 

jenis tanaman. Dengan budidaya secara bedengan dapat mempermudah dalam irigasi 

di lahan, yaitu pemanfaatan air secara efektif bagi tanaman,  mempermudah petani 

http://www.kesehatan123.com/2668/kalsium/
http://www.kesehatan123.com/2721/kalium/
http://www.kesehatan123.com/2403/vitamin-c/
http://www.kesehatan123.com/2394/vitamin-a/
http://www.kesehatan123.com/2413/vitamin-k/
http://www.kesehatan123.com/2444/lemak/
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dalam pemantauan tanaman dalam hal perawatan, penyiraman, penyiangan, dan juga 

proses pemanenan tanaman. Karena itu, sistem bedengan merupakan salah satu faktor 

yang penting untuk diperhatikan, terutama untuk meminimalkan produksi tomat di 

dataran rendah. Berdasarkan uraian di atas maka laporan PKL ini akan membahas 

tentang Budidaya Tomat Dataran Rendah Sistem Bedengan di Kelompok Tani Sahabat 

Tani Desa Egon Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka 

1.2. Tujuan Kegiatan  

1.2.1. Tujuan Umum  

Tujuan umum kegiatan praktek kerja lapangan ini adalah untuk meningkatkan 

wawasan pengetahuan praktis, keterampilan, dan sikap dalam dunia pertanian yang 

berkaitan dengan manajemen budidaya dan kewirausahaan. 

1.2.2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari PKL adalah : 

1. Mempelajari penerapan manajemen usaha pertanian hortikultura lahan 

kering di Kelompok Tani Sahabat Tani.  

2. Menambah keterampilan dan pengetahuan teknik budidaya tanaman tomat, 

memahami permasalahan dan cara pemecahan masalah. 

1.3. Manfaat kegiatan 

1.3.1. Manfaat umum 

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan ketika memasuki 

dunia kerja atau berwirausaha secara mandiri. 

1.3.2. Manfaat khusus 

1. Pengetahuan mahasiswa tentang manajemen budidaya tomat semakin 

bertambah. 

2. Sebagai bahan dan media pembelajaran tentang manajemen usaha pertanian di 

lapangan  
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3. Hasil dari praktek ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi penulis 

maupun pihak yang berkepentingan dengan manajemen usaha ketrampilan di 

petani hortikultura. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI 

2.1.  Organisasi Kelompok Tani 

2.1.1. Sejarah Singkat terbentuknya Kelompok Tani Sahabat Tani 

Awal terbentuk atau berdirinya kelompok Tani Sahabat Tani pada tahun 2012 

dengan adanya kelompok arisan keluarga. Seiring berjalannya kelompok arisan ini 

mereka mulai berpikir bahwa hanya dengan arisan saja tidak akan maju kalau tidak 

bergerak juga dalam bidang keorganisasian di bidang pertanian. Maka dengan 

komitmen ini terbentuklah kelompok tani dimana disepakati dengan nama kelompok 

“SAHABAT TANI” artinya mereka tidak terlepas dari kehidupan dan penghidupan 

harian sebagai petani. Pada awal terbentuknya Kelompok Tani Sahabat Tani ini 

anggotanya hanya berjumlah 10 orang. Namun seiring berjalannya waktu kelompok 

Tani Sahabat Tani ini mulai membuat susunan organisasi yang terdiri dari  Ketua, 

sekertaris, bendahara, penggerak, tenaga mekanisasi, bagian pemasaran, dan yang lain 

dibidang pembibitan. Lambat laun banyak yang berminat untuk menjadi anggota. 

Kelompok Tani Sahabat Tani sudah terdaftar di tingkat Desa, Kecamatan dan 

Kabupaten (Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2019 ). Dengan adanya kerjasama 

dengan pemerintah maka Kelompok Tani Sahabat Tani mulai diperhatikan dengan 

adanya bantuan alsintan, benih, dan pendamping PPL dari  Dinas Pertanian . 

Kelompok Tani Sahabat Tani ini berada di Desa Egon Kecamatan Waigete, 

Kabupatren Sikka. Desa ini adalah Desa contoh dalam bidang Pertanian karena dalam 

setiap tahun beberapa sekolah kejuruan pertanian dan kelompok tani dari daratan Flores 

bahkan dari luar Flores datang magang di desa ini, bidang pertanian khususnya 

budidaya hortikultura dan sistem pengelolaan air irigasi (Petani Pengelolaan 

Pemanfaatan Air) 

2.1.2 Visi dan Misi Kelompok Tani 

1. Visi Kelompok Tani “Mewujudkan masyarakat yang peduli dan cinta 

lingkungan serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan 
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masyarakat melalui sumber daya manusia maupun sumber daya alam 

yang ada.” 

2. Misi Kelompok Tani adalah 

a Mengembangkan perekonomian kelompok yang mandiri dan 

tangguh sehingga mampu memberikan pelayanan terhadap 

kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pendapatan. 

b Meningkatkan kesempatan berusaha dan mengurangi 

pengangguran . 

c Melayani yang tak terjangkau menjangkau yang tak terlayani 

d Membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mengurangi warga miskin. 

2.2.  Keadaan Umum Lokasi PKL 

Desa Egon  merupakan salah satu Desa  yang berada di Kecamatan Waigete, 

Kabupatren Sikka. Batas wilayah Desa Egon, sebelah utara berbatasan dengan Laut 

Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Doreng, Kecamatan Mapitara, 

sebelah timur dengan Desa Nangatobong dan sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Hoder. Wilayah kerja Desa Egon terbagi dalam 3 (tiga) wilayah kedusunan yakni; 

Dusun Waigete, Dusun Blidit dan Dusun Pigang. Luas wilayah kerja Desa Egon adalah 

2.950 Ha yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering. 

Desa Egon berada pada ketinggian <750 meter diatas permukaan laut (mdpl). 

Menurut Schmitt-Ferguson, kondisi iklim di Desa Egon termasuk dalam golongan C, 

dengan bulan basah 2-6 bulan dan bulan kering >6 bulan. Rerata Suhu di desa ini 

berkisar 240-320 C dengan kelembaban 60-80%, serta curah hujan rata-rata 150 

mm/tahunn (Stasiun BPK Waigete 2017). 

Jenis tanah di Desa Egon Kecamatan Waigete yaitu Jenis tanah Litosol yang 

terbentuk dari proses meletusnya gunung berapi dengan ciri-ciri sebagai berikut 

berwarna hitam dan bertekstur debu berliat. Kedalaman solum tanah mencapai 30-

50cm dengan lapisan tanah dapat mencapai 5m (Stasiun BPK Waigete, 2017 ). 
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Sumber air untuk pertanian di Desa Egon di dapat dari mata air gunung yang 

dibendung dan di alirkan, melalui saluran irigasi agar bisa dibagikan di lahan pertanian. 

2.3.  Manajemen Sumber Daya Manusia   

Sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam keberlangsungan proses 

kegiatan budidaya tanaman Tomat dataran rendah dengan sistem bedengan. 

Adapun sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan budidaya, panen, dan 

pemasaran Tomat, meliputi:  

1. Ketua : mengkoordinir, mengawasi poses kegiatan kelompok.  

2. Sekertaris: sebagai notulen kelompok menyiapkan semua buku kegiatan 

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

kegiatan bulanan, buku infentaris krlompok, buku tamu dan 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 

dan rusak. 

6. Pemasaran: mencek pemasaran berupa tanaman hortikultura (sayur mayor), 

menjual hasil pertanian sesuai harga panggilan pasar/harga yang sudah 

disepakati bersama. 
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2.4. Struktur Organisasi Kelompok Tani Sahabat Tani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BPK Waigete, 2019) 

Gambar 1. Struktur Organisasi Kelompok Tani Sahabat Tani. 

   

2.5.  Infrastruktur 

Infrastruktur Kelompok Tani Sahabat Tani terdiri dari : 

1. Rumah pertemuan. 

Untuk mendukung proses kegiatan Kelompok Tani Sahabat Tani memiliki 

rumah khusus yang digunakan sebagai tempat pertemuan atau diskusi 

kelompok untuk semua anggota kelompok. Rumah tersebut bersifat 

permanen. 

2. Gudang  

Kelompok Tani Sahabat Tani memiliki gudang yang digunakan sebagai 

tempat penyimpanan barang atau alat. 

 

 

 

 

 

KETUA 

SEKERTARIS BENDAHARA 

PEMASARAN  MEKANISASI SEKSI 

PENGGERAK  

ANGGOTA 
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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Waktu Dan Tempat  

Praktik Kerja Lapang (PKL) di laksanakan di Kelompok Tani Sahabat Tani Desa 

Egon Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Praktik 

Kerja Lapangan ini berlangsung  selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai dari tanggal 18 

Maret sampai dengan 18 Juni 2019.  

3.2. Metode Pelaksanaan 

3.2.1 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam PKL yaitu metode 

observasi (praktek) 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, ketua 

kelompok, atau Petani di Lapangan. 

3. Dokumentasi ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

Prakek Kerja Lapangan.  

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

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

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

dan pekerja harian dalam melaksanakan kegiatan budidaya tanaman Tomat 

bersama petani  
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Jenis data yang dikumpulkan selama kegiatan PKL adalah:  

1. Data primer   

Data primer ini kumpulkan secara langsung dari tempat PKL baik kualitatif 

maupun kuantitatif. Data tersebut berupa hasil diskusi atau wawancara, foto 

– foto kegiatan, dan hasil pengamatan atau hasil pencatatan lapangan. Untuk 

mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara dan observasi 

ke obyek yang akan di pelajari untuk melihat kegiatan yang dilukukan di 

lapangan. Hasil wawancara dan hasil observasi atau catatan lapangan di 

rekap dalam (Buku Kerja) yang telah disediakan sebagai panduan dalam 

melakukan kegiatan PKL.  

2. Data sekunder  

Data sekunder dikumpulkan dari sumber lain baik kualitatif maupun 

kuantitatif berupa studi pustaka, salinan perisinan, dan dokumentasi milik 

kelompok Tani Sahabat Tani Desa Egon yang bertempat di Waigete 

Kabupaten Sikka. Dokumentasi  meliputi   buku – buku yang relevan seperti 

pedoman,  peraturan – peraturan, laporan kegiatan, foto – foto yang lainnya 

yang relevan dengan objek yan dipelajari.  

  

 

 

 

 

 

 



10 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Pelaksanaan dan Jadwal Kegiatan PKL 

Dalam pelaksanaan Jadwal kegiatan yang dilakukan di Kelompok Tani Sahabat 

Tani tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan PKL 

No Waktu Kegiatan  Lokasi 

1 Minggu 1 

18-24 Maret 

- Pelaporan diri diinstansi terdekat; 

Kantor Desa, Kantor Camat dan 

KAPOLSEK 

- Surfei lahan 

- Pembersihan lahan 

- Pembuatan bedeng persemaian 

Kantor Desa, Kantor 

Camat, KAPOLSEK, 

kebun 

2 Minggu 2 

25-31 Maret 

- Penyiraman bedeng persemaian 

- Pembuatan pare-pare 

- Penyemprotan insektisida 

- Pemasangan jaring-jaring dan atap 

- Persemaian tomat 

Kebun  

3 Minggu 3 01-

07 April 

- Pembajakan dan perataan tanah 

- Penyiraman bibit tomat 

Kebun 

4 Minggu 4 

08-14 April 

- Penyemprotan insektisida pada 

bedengan 

- Pembuatan bedengan 

- Penanaman tomat  

- Penyulaman  

- Pembersihan lahan untuk penanaman 

jagung dan kol bunga 

- Penyiraman tomat 

Kebun 

5 Minggu 5 

15-21 April 

- Penyiraman tomat 

- Pembuatan kopra 

Kebun 

6 Minggu 6 

22- 28 April 

- Pemupukan pertama tomat 

- Penyiangan dan penggemburan tomat 

- Pembajakan lahan untuk jagung dan 

kol bunga 

- Penyiangan tomat 

- Pemasangan ajir 

- Perataan tanah 

- Pembuatan bedeng 

Kebun 

7 Minggu 7 

29-05 April-

Mei 

- Penyiraman tomat 

- Perendaman bedeng 

- Penanaman kol bunga 

- Penggemburan tomat 

- Pemasangan ajir 

Kebun 
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- Penanaman jagung 

- Pengikatan tomat 

- Penyiraman kol bunga dan jagung 

- Pengikatan tomat 

- Penyiraman tomat, kol bunga dan 

jagung 

 

8 Minggu 8 

06 -12 Mei 

- Peyiraman tomat 

- Pemupukan pertama kol bunga dan 

jagung 

- Penyiraman jagung dan kol bunga 

- Pemupukan kedua tomat 

- Penyiraman tomat 

- Panen padi 

- Penyemprotan pestisida pada tomat 

- Penyiraman jagung, kol bunga dan 

tomat 

- Pengikatan tomat 

Kebun 

9 Minggu 9 

13-19 Mei 

- Pemupukan kedua kol bunga dan 

jagung 

- Penyiraman kol bunga dan jagung 

- Penyiraman tomat 

- Penyemprotan pestisida pada kol 

bunga 

- Pengikatan tomat 

- Penyiangan kol bunga dan jagung  

Kebun 

10 Minggu 10 

20-26 Mei 

- Pembersihan gulma kol bunga dan 

jagung 

- Penyiraman kol bunga dan jagung 

- Penyiraman tomat 

- Pengikatan tomat 

- Penggemburan tanah dan penyiraman 

kol bunga dan jagung 

- Pembersihan gulma tomat 

 

Kebun 

11 Minggu 11 

27-02 Mei-

Juni 

- Pemasangan ajir dan pengikatan 

tanaman tomat 

- Penyiraman tomat 

- Penyiraman kol bunga dan jagung 

- Pemasangan ajir pada tomat 

- Penyiraman kol bunga, jagung dan 

tomat 

Kebun 

12 Minggu 12 

03-09 juni 

- Penyiraman tomat 

- Penyiraman kol bunga dan jagung 

- Penyiraman dan pengikatan tomat 

- Penyemprotan tomat 

Kebun 
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4.2. Manajemen Usaha  

4.2.1. Perencanaan (Planning) 

  Perencanaan merupakan kegiatan apa, dimana, dan siapa yang ikut di dalam 

proses tersebut. Dengan demikian perencanaan adalah persoalan untuk memutuskan 

suatu dari berbagai pilihan setelah mempertimbangkan untung rugi yang diperoleh 

dengan melihat berbagai peluang yang ada (Firdaus, 2009). 

Kegiatan Perencanaan di Kelompok Tani Sahabat Tani yaitu:  

1. Persiapan Lahan 

Persiapan lahan budidaya Tomat meliputi pembajakan dan perataan tanah, 

pembuatan bedengan. Luas lahan untuk pembudidayaan tomat adalah 5 are atau 

500 m2 dengan populasi tanaman 1.600 tanaman. Sebelum melakukan kegiatan 

budidaya pertama-tama lahan dipersiapkan dengan baik agar dapat meminilisir 

kegagalan dalam kegiatan budidaya yang akan dilaksanakan. Pembersihan 

lahan bertujuan membersihkan gulma, atau sisa tanaman lain yang ditanam 

sebelumnya. Pembersihan lahan dilakukan secara manual menggunakan pacul, 

sabit dan parang. Setelah pembersihan lahan, dilanjutkan dengan pembajakan 

menggunakan mesin hand tractor. Tujuannya untuk membalikan tanah dan 

menggemburkan tanah. Tujuan meremahkan tanah supaya akar berkembang 

maksimal, karena semakin gembur tanah akan mendukung pertumbuhan awal 

tanaman sehingga memudahkan perakaran untuk masuk ke dalam tanah dan 

memudahkan akar tanaman menyerap unsur hara  (perkecambahan atau 

pertumbuhan tanaman muda). Perataan tanah dan pembuatan bedengan 

dilakukan menggunakan pacul. Bedengan dibuat dengan ukuran 1 mx5 m, jarak 

antar bedengan atau lebar got 50 cm dan tinggi bedengan 30 cm. 

2. Persiapan Benih  

Benih yang dipakai adalah Tomat Farietas Tymoty F1 (Lycopercicon 

esculentum mill). Tymoty F1 merupakan salah satu benih buah tomat hibrida 

berkualitas unggul. Tomat Tymoty memiliki keunggulan tahan terhadap 

penyakit Gemini firus dan layu bakteri ( Herry, 2002). Potensi hasil Tomat 
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Tymoty adalah 50-60 ton/ha. Tomat Tymoty dapat hidup di dataran rendah dan 

dataran tinggi. Hasil terbaik didapat pada dataran tinggi, dengan daya tumbuh 

Tomat ini sebesar 85%. 

4.2.2 Aspek  Organisasi (organizing) 

Pengorganisasian adalah penentuan tentang tugas-tugas atau pekerjaan, 

termasuk penentuan. Orang yang akan melaksanakan pekerjaan, alat-alat yang di pakai, 

serta fasilitasnya. Untuk menjalankan fungsi pengorganisasian, perlu adanya 

pembagian tugas disesuaikan dengan berbagai macam maupun sifat tugasnya sehingga 

dapat diperoleh petugas-petugas yang bekerja di lapangan (Firdaus, 2009).  

Pengorganisasian diperlukan untuk menjalankan perencanaan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan. Pengorganisasian yang terdapat di Kelompok 

Tani Sahabat Tani yaitu ketua yang mempunyai tugas ganda yaitu mengkoordinir dan 

juga mengawasi proses kegiatan yang dilakukan kelompok.  

4.2.3. Aspek Pelaksanaan (Actuating) 

 Pelaksanaan adalah melaksanakan apa yang sudah direncanakan untuk 

mencapai tujuan. Untuk melaksanakan fungsi  manajemen tersebut, diperlukan 

sumberdaya atau saran pendukung (Firdaus, 2009).  

Kegiatan dilaksanakan atau disesuaikan dengan perencanaan yang telah direncnakan. 

Pelaksanaan yang dilakukan di kelompok tani sahabat tani adalah :  

1. Persiapan lahan  

2. Persemaian  

3. Penanaman  

4. Pemupukan  

5. Pemeliharaan  

6. Panen  

7. Pemasaran 
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4.2.4. Aspek Pengawasan (controlling) 

Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam 

mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai 

dengan ukuran yang telah ditetapkan. Aspek pengawasan yang ada di kelompok tani 

sahabat tani dilakukan ketua kelompok tani. Ketua kelompok memantau kinerja para 

petani dalam kelompok tani tersebut. Pengawasan yang dilakukan tidak menentu 

tergantung dari kegiatannya yang dilakukan. Cara pengawasan yaitu ketua kelompok 

mendatangi langsung di lahan petani. 

 

4.2.5. Aspek Evaluasi (evaluation) 

 Evaluasi merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen, 

karena dengan evaluasi dapat mengetahui hasil yang telah dicapai. Dalam hal ini berarti 

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

yang telah direncanakan.  

 Kelompok tani sahabat tani melakukan evaluasi satu kali dalam bulan yang 

dilakukan pada akhir pekan bulan berjalan di sekretariat kelompok tani sahabat tani. 

Evaluasi dilaukan terhadap kegiatan dilapangan serta kendala-kendalanya. 

 

4.3. Manajemen Budidaya Tomat 

Kegiatan budidaya Tomat dataran rendah dengan sistem bedengan di 

Kelompok Tani Sahabat Tani meliputi :  

4.3.1 Persiapan Lahan 

Persiapan lahan yang dilakukan oleh 

Kelompok Tani Sahabat Tani sebagai berikut : 

1. Pembersihan Lahan 

Pembersihan lahan (Gambar 2) 

dilakukan setelah pemanenan padi. 

Pembersihan yang dilakukan yaitu 

pembersihan sisa-sisa jerami padi agar 

Gambar 2. Pembersihan Lahan 

Secara Manual 
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bisa diolah untuk penanaman tanaman hortikultura. Jerami sisa padi 

tersebut dibakar, dibenamkan dalam tanah atau dibiarkan begitu saja, atau 

dijadikan pakan ternak. Namun petani lebih sering membakar sisa jerami 

dan dikembalikan ketanah untuk penanaman tanaman hortikultura 

selanjutnya.   

2. Pembajakan tanah  

Pembajakan (Gambar 3) dilakukan 

dengan menggunakan mesin hand 

tractor untuk pembalikan tanah dan 

menggemburkan tanah. Tujuannya 

untuk meremahkan tanah supaya akar 

berkembang maksimal, karena 

semakin gembur tanah akan 

mendukung pertumbuhan awal 

tanaman sehingga memudahkan 

perakaran untuk masuk ke dalam 

tanah dan memudahkan akar tanaman menyerap unsur hara  

(perkecambahan atau pertumbuhan tanaman muda).  

3. Perataan tanah dan pembuatan bedengan 

dilakukan setelah pembajakan. Perataan 

tanah dan pembuatan bedengan dengan  

menggunakan pacul. Bedengan dibuat 

dengan ukuran 1mx5m sebanyak 8 

bedeng. Jarak antar bedengan atau lebar 

got 50 cm dan tinggi bedengan 30 cm. 

sementara ditempat lain dibuat dengan  

lebar 1m, tinggi 25cm. Tingginya  

disesuaikan dengan lahan yang ada, jarak antar bedengan 30 cm (Fajrin, 

2010)    

Gambar 3. Pembajakan Lahan dengan 

menggunakan hand 

tractor  

Gambar 4. Pembuatan 

bedengan dengan 

ukuran 1x40 m 
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4.3.2. Persemaian Benih 

Persemaian (Gambar 5) benih merupakan 

periode awal sebelum dipindahkan pada 

bedengan. Persemaian biasanya dilakukan 

dengan cara pemilihan benih yang unggul, 

sehingga proses benih tomat yang berkecambah 

dengan baik. Persemaian dilakukan pada 

bedengan semai yang telah disiapkan. 

Persemaian dilakukan pada bedengan dengan 

ukuran 1mx5 m. Membuat larikan di atas media persemaian dengan jarak antar larikan 

5 cm, dan kedalaman larik 1 cm (Redaksi Alam Tani, 2015). Sebelum benih disemaikan 

terlebih dahulu, bedengan disiram dengan air hingga jenuh. Setelah itu dibuat larikan 

lalu benih tomat ditaburkan diatas di larikan tersebut. Kemudian disiram menggunakan 

hansprayer agar benih yang baru disemai tidak berhamburan. Dalam satu bedengan 

terdapat 12 larikan. 

4.3.3. Penanaman  

Tahap selanjutnya adalah bibit siap 

untuk ditanam (Gambar 6) pada bedengan.  

Bibit disiram terlebih dahulu, dicabut atau bibit 

diambil dari media persemaian dengan berhati-

hati sehingga akar bibit tidak putus atau rusak. 

Kemudian bibit ditanam pada lubang tanam 

yang telah dipersiapkan. Pembuatan lubang 

tanam dibuat menggunakan tugal dari kayu 

dengan kedalaman lubang tanam 2-3 cm. 

Untuk tanaman tomat kedalaman lubang tanam kira-kira 5-7 cm (Redaksi Alam Tani, 

2015).  Pemindahan bibit Tomat dilakukan pada sore hari agar ketika bibit ditanam 

tidak banyak mengalami kehilangan air (layu). Proses pemindahan dilakukan dengan 

Gambar 5.  Persemaian Benih di 

bedengan 

Gambar 6. Penanamantomat dalam 

lubang tanam dengan 

jarak 40x40 cm 
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hati-hati agar tanaman tidak patah. Pemindahan dilakukan pada saat tomat berumur 14 

hari setelah semai (HSS). 

4.3.4. Pemupukan  

Pupuk (Gambar 7)  adalah bahan organic atau anorganik, (alami atau sintetis) 

yang menyuplai tanaman dengan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman tomat 

memerlukan unsur hara makro N, P, K, Ca, dan Mg serta unsur hara mikro Mn, Zn, 

dan B (Koswara, 2006). Pemupukan bertujuan untuk menambah unsur hara yang 

dibutuhkan oleh tanaman sebab unsur hara yang terdapat dalam tanah tidak bisa 

diandalkan untuk memacu pertumbuhan tanaman tomat secara optimal. kebutuhan 

nurtisi untuk tanaman tomat adalah N: 46%, P: 36% dan K: 60% (PT Pupuk Srywijaya 

Palembang, 2016). Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, maka tanaman diberi Pupuk 

sebanyak tiga kali yaitu : 

1. Pemupukan pertama menggunakan pupuk Urea dan NPK (15:15:15) (1:1) 9 

gram/lubang. Pemupukan diberikan 14 hari setelah tanam(HST) 

2. Pemupukan kedua menggunakan pupuk Urea dan NPK (15:15:15)  (1:1)  11 

gram/lubang.  Pemupukan kedua di lakukan 28 hari setelah tanam (HST) 

3. Pemupukan ketiga menggunakan pupuk Urea dan NPK (15:15:15)  (1:1)  19 

gram/lubang. Pemupukan ketiga dilakukan 42 hari setelah tanam (HST) 

Untuk ketiga pemupukan diatas dilakukan dengan cara yang sama yaitu pupuk 

dibenamkan dalam tanah. 

 

 

 

Gambar 7. Pemupukan dilakukan 10 HST, 16 

HST, dan 20 HST 
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4.3.5. Pemeliharaan  

1. Penyiraman  

Penyiraman dilakukan selama pertumbuhan 

tanaman sesuai dengan kebutuhan. Penyiraman  

dilakukan secara hati-hati agar tanaman tidak 

rusak dan diusahakan penyiraman dilakukan 

pada pagi dan sore hari (Dewa, 2007). Selama 

kegiatan berlangsung cara penyiraman tomat 

dilakukan secara tradisional yaitu disiram 

menggunakan tempurung kelapa dengan takaran 

sekitar 500 ml/liter air. Cara penyiraman dilakukan secara menyeluruh pada 

tanaman. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari setiap hari.  

2. Pemasangan ajir dan pengikatan  

Tanaman Tomat merupakan salah satu tanaman 

yang tumbuh merambat, sehingga harus dilakukan 

pemasangan ajir. Agar pada saat tanaman Tomat  

berumur 3-22 minggu tidak roboh atau patah pada 

batang tanaman Tomat. Cara pemasangan ajir, yaitu 

kayu lurus ditancapkan ke tanah dengan jarak 5-10 

cm dari tanaman agar memudahkan pengikatan. 

Pengikatan tomat menggunakan tali raffia. 

3. Penyulaman  

Penyulaman tanaman dilakukan pada usia satu minggu setelah tanpam dengan 

tujuan pertumbuhan tanaman menjadi seragam, serta meminimalisir kerugian, 

penyulaman dilakukan pada tanaman yang mati atau serangan hama dan penyakit, 

digantikan dengan tanaman yang sehat. Cara penyulaman yaitu menggantikan 

tanaman yang layu atau terserang hama dan penyakit dengan tanaman yang baru 

dari  persemaian. Ciri-ciri Tomat yang dipakai untuk menggantikan tanaman yang 

mati yaitu umur sama, segar, tidak terserang hama dan penyakit.  

Gambar 8. Penyiraman dilorong 

dilakukan sebelum 

penanaman 

Gambar 9. Pengikatan ajir 

pada saat tomat 

berumur 3-22 
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4. Pemangkasan tunas air 

Pemangkasan tunas air dilakukan untuk 

mengurangi pertumbuhan vegetatif dan merangsang 

perumbuhan generative (Tim Karia Bina Tani, 

2009). Pemangkasan tunas air dilaksanakan pada 

umur tanaman tomat 3-22 minggu. Pemangkasan 

tunas air dilakukan dengan memotong cabang atau 

ranting yang tumbuh tidak tepat, memotong tunas-

tunas air, dan ranting-ranting yang terjangkit 

penyakit. Pemotongan tunas air menggunakan 

gunting tajam. 

5. Penyiangan  

Penyiangan dilakukan menggunakan sabit atau secara manual dengan cara 

mencabut rumput atau gulma disekitar tanaman. Penyiangan dilakukan sebelum 

pemupukan minimal 2 minggu sekali 

4.3.6. Hama  

1. Ulat buah (Heliothis Armigera Hubner) 

Termasuk ordo lipidoptera dan family Nictiudae. Gejala serangan dari ulat 

buah di tandai dengan adanya lubang-lubang pada buah tomat. Akibatnya, 

buah tomat yang terserang menjadi busuk dan jatuh ke tanah.  

2. Lalat Putih  

 Lalat putih (bemisicia Tebaci) atau disebut juga kutu kepul. Tanaman 

tomat yang terserang lalat putih akan terlihat seperti terselubung tepung 

putih. Bila disentuh tepung putih tersebut akan berhamburan. Akibat 

serangan hama ini pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan kerdil. 

Daun akan mengecil dan menggulung ke atas. 

 

 

Gambar 10. Pemangkasan 

Tunas Air secara 

manual 
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4.3.7. Penyakit Pada Tanaman Tomat. 

Penyakit yang umum dialami oleh tanaman tomat adalah Penyakit layu fusarium 

yang disebabkan oleh serangan jamur Fusarium oxysporum. Jamur ini menyerang dari 

akar kemudian berkembang lewat jaringan pembuluh. Tanaman tomat yang terkena 

penyakit ini akan berubah menjadi layu dan mati.  

4.3.8. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan di Kelompok Tani Sahabat Tani  

pada saat  tanaman yang terserang hama dan penyakit dilakukan dengan cara 

pengendalian mekanik (eradikasi) yaitu memberantas tanaman yang sakit atau 

terserang penyakit dengan dicabut. Pengendalian juga dilakukan dengan menggunakan 

pestisida organik yang terbuat dari bahan alami yaitu daun mindi, serei, cabe, 

tembakau. Setelah bahan sudah dibuat lalu disimpan selama satu malam. Cara 

pengaplikasiannya dilakukan melalui penyemprotan disemua tanaman dengan dosis 

1ml pestisida organik di campur dengan 2ml air, kemudian dilarutkan sebelum 

disemprot. Penyemprotan dilakukan sebelum terjadi serangan. Untuk pencegahan,  

penyemprotan dilakukan pada umur tanaman sekitar  2 minggu  setelah tanam. 

4.4. Pemanenan 

Panen adalah kegiatan terakhir dari usaha tani yaitu pemu gutan hasil dari kegiatan 

budidaya/usaha tani. Panen dilakukan pada umur 9 minggu setelah tanam (HST). 

Sekitar berumur 55-60 hari setelah tanam (HST) atau pada saat buah matang. Ciri-ciri 

buaH matang adalah buah berwarna kemerahan, dengan bentuk buah bulat berdiameter 

3-5 cm.  Pemanenan dilakukan pada pagi hari dengan cara memetik lansung buah dari 

pangkal batang buah sehingga tidak terjadi luka pada buah tomat, secara manual (Hand 

picking). Total sekali produksi adalah 115 kg.  
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4.5. Pemasaran 

Pemasaran merupakan proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen akhir. Kebanyakan hasil budidaya tomat dipasarkan langsung oleh petani ke 

pasar lokal di Maumere. Harga yang ditetapkan untuk buah tomat yaitu Rp. 8.000/kg. 

Cara pemasaran buah tomat adalah petani menghantar atau menjual langsung di pasar 

atau pembeli datang langsung di lahan petani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Pemanenan Tomat dilakukan pada umur 12 

minggu setelah tanam 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil pelaksanaan budidaya tomat dataran rendah dengan sistem bedengan 

di Kelompok Tani Sahabat Tani dapat di simpulkan bahwa  

1. Manajemen usaha pertanian hortikultura di kelompok Tani Sahabat Tani 

telah menerapkan fungsi manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, 

Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi namun belum optimal khususnya 

dalam aspek pengawasan dan evaluasi.  

2. Budidaya tomat di dataran rendah telah diterapkan dengan baik  mulai dari 

persemaian, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pemanenan,  

pemasaran, Pemupukan dan pemeliharaan kesuburan tanah perlu 

diperhatikan lagi 

5.2. Saran  

 Disarankan untuk menggunakan Pupuk organik sebagai Pupuk dasar yang 

menjaga kesuburan tanah. 
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