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Penafian: 

 
Kajian ini dapat disusun berkat dukungan dari William & Lily Foundation. Isi kajian ini adalah 
tanggung jawab Penabulu dan tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan William & Lily 

Foundation. 
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GLOSARIUM 
 
ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku 
Bappelitbangda : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah 
BLSM : Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat 
BPJS-PBI : Jaminan kesehatan dimana peserta menerima bantuan iuran dari 

pemerintah yang iuran bulanannya dibayar juga oleh pemerintah. 
BPS : Badan Pusat Statistik 
BUM Desa : Badan Usaha Milik Desa 
D3 : Jenjang Pendidikan Diploma Tiga 
GAP : Good Agriculture Practices 
Gapoktan : Gabungan Kelompok Tani 
GHP : Good Handling Practices 
GKG : Gabah Kering Giling 
GKP : Gabah Kering Panan 
IRT : Ibu Rumah Tangga 
Kasubdit : Kepala Sub-Bidang/Kepala Bagian 
KIS : Kartu Indonesia Sehat 
KK : Kelompok Keluarga 
KPS/KKS : Kartu Perlindungan Sosial 
KSU : Koperasi Serba Usaha 
KUR : Kredit Usaha Rakyat 
KWT : Kelompok Wanita Tani 
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat 
MT : Musim Tanam 
NTT : Nusa Tenggara Timur 
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto 
Poktan : Kelompok Tani 
PPL : Penyuluh Pertanian Lapangan 
PT : Perseroan Terbatas 
PUAP : Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 
Rato Adat : Tetua/Pemangku Adat di Kabupaten Sumba Barat Daya 
S-2  Jenjang Pendidikan Strata-2 
S1 : Jenjang Pendidikan Strata-1 
SBD : Sumba Barat Daya 
SD  Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 
SDA : Sumber Daya Alam 
SDM : Sumber Daya Manusia 
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah 
SWOT : Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), 

Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). 
TJPS : Tanam Jagung Panen Sapi 
UU : Undang - Undang 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) merupakan kabupaten yang baru berdiri pada tahun 
2007, hasil pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat. Memiliki potensi ekonomi daerah yang 
meliputi tiga sektor unggulan, yakni pertanian, kelautan/perikanan dan pariwisata. Dalam 
kajian potensi akan di fokuskan pada sektor pertanian, dimana Kabupaten SBD memiliki 
potensi komoditas pertanian yang cukup besar dan beragam. Mulai dari komoditas 
pertanian pangan, holtikultura, biofarmaka dan tanaman tahunan (perkebunan). Pada saat 
yang sama, Data Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumba Barat Daya 
dari tahun 2013-2017, peranan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar kabupaten SBD kisaran 40,11%.  
 
Potensi diatas, masih dihadapkan tantangan geografis dimana kondisi lingkungan yang 
kering dengan intensitas hujan yang pendek. Kondisi tersebut menuntut mereka (petani) 
untuk terus bisa berproduksi, guna memenuhi pangan dan pendapatan mereka. Rendahnya 
kualitas SDM petani dalam praktik budidaya, menjadi tambahan permasalahan yang 
mempengaruhi rendahnya produktivitas dan kualitas produk, yang akhirnya berdampak 
pada kerawanan pangan dan pendapatan.  
 
Dalam upaya mengidentifikasi potensi dan peluang peningkatan mata pencaharian 
masyarakat di sektor pertanian. Maka kajian ini fokus mengidentifikasi demografi mata 
pencaharian dan rantai nilai komoditas utama di sektor pertanian, guna mengetahui kendala 
dan keterbatasan mata pencaharian sektor pertanian yang dihadapi oleh masyarakat petani. 
Pengumpulan data dilakukan meIalui survei terhadap rumah tangga yang bekerja disektor 
pertanian difokuskan pada 9 kecamatan, 32 desa dengan 398 responden. 
 
Hasil kajian menunjukkan sebagian besar petani didominasi oleh umur >40 tahun dengan 
tingkat pendidikan didominasi tidak/lulus SD. Kepemilikan lahan pertanian rata-rata seluas 
5.000 – 10.000 m2 dengan jenis tanah didominasi dengan lahan sawah non-irigasi/tadah 
hujan yang dikelola secara sub-sisten. Padi dan jagung lokal merupakan komoditas yang 
paling banyak ditanam oleh responden dengan tingkat produktivitas sebesar 1,15 ton 
(jagung) dan 0,91 ton (padi). Mengacu dari luasan rata-rata, tingkat produktivitas masih 
tergolong rendah dibandingkan rata-rata produktivitas padi dan jagung lokal NTT. Hal ini 
dipengaruhi oleh kurangnya akses pengetahuan petani terhadap praktek/teknologi budidaya 
dan paska panen yang sesuai GAP dan GHP.  
 
Dianalisa lebih lanjut dengan pendekatan rantai nilai, hasil komoditas petani dihadapkan 
dengan posisi tawar yang rendah terhadap pasar sehingga berdampak pada rendahnya 
tingkat pendapatan petani. Rendahnya posisi tawar disebabkan oleh beberapa faktor 
diantaranya rendahnya kualitas panen, penjualan dengan bentuk glondongan, skema 
penjualan masih dijalankan sendiri-sendiri, kelembagaan petani (poktan/gapoktan) belum 
banyak mengambil peran dalam rantai nilai, rendahnya pemahaman pasar, inovasi produk 
dan akses permodalan serta dukungan pemerintah yang belum merata.  
 
Dalam upaya memperbaiki pola mata pencaharian masyarakat petani disektor budidaya 
diperlukan sebuah skema penguatan, mulai dari: perencanaan usaha tani, pemilihan benih 
unggul, pemantauan iklim, pengolahan lahan, penanaman, perawatan, pengendalian hama 
penyakit dan paska panen guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. 
Sedangkan pada sektor hulu, perlu skema usaha berbasis kelompok (poktan/gapoktan) 
untuk meningkatkan posisi tawar dan penambahan nilai produk didalam rantai nilai, mulai 
dari: visi kolektif, perencanaan bisnis, literasi keuangan, akses pasar dan permodalan. 
Upayanya untuk penguatan ketahanan dan keamanan pangan, peningkatan pendapatan 
keluarga serta untuk menjaga keberlanjutan produksi komoditas.  



  4 

 


