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PENDAHULUAN

Selain ditentukan oleh faktor genetik bahan
tanamnya, produksi tanaman juga ditentukan
juga ditentukan oleh kondisi fisik lingkungan
tumbuhnya. Tanaman dengan bahan genetik
yang baik sekalipun akan tumbuh buruk apabila
tidak didukung oleh lingkungan yang kondusif.
Aspek lingkungan yang dimaksud terutama
adalah karakter tanah dan variabel iklim.
Karakter tanah menentukan ketersediaan nutrisi

tanaman sementara variabel iklim (curah hujan,
suhu udara, radiasi matahari, dan angin) mem-
pengaruhi ketersediaan air tanaman serta
proses-proses fisiologis tanaman.

Setiap lahan memiliki kapasitas yang berbeda
dalam menunjang pertumbuhan tanaman.Oleh
karena itu, konsep sistem budidaya tanaman
sejatinya didasarkan pada efektivitas peng-
gunaan sumber daya air, hara, dan cahaya yang
tersedia di lahan untuk produksi tanaman secara

ABSTRACT

Cropping pattern is a strategy of cropping system arrangements which aims to attain
effective and efficient crop production in its actual environmental conditions. It consists
of crop type selection, planting period, and crops spatial arrangement in the farms.
This study was conducted to determine the proper local cropping pattern in the Regency
of Central Sumba by utilizing its precipitation trends during the period of 1997 to
2012. We used the water balance analysis to estimate the sufficiency of water
availability to support the production of the proposed main crops (rice and companion
crops). We subsequently calculated the cropping index for each crop by using the
information of annual water supply. There was 16.13% of the total land area which
could only be cultivated once a year. The cropping season occurred likely from
December to April. The area included Mamboro (14.96%), Umbu Ratu Nggay (1.05%),
and Umbu Ratu Nggay Barat (0.12%). The remaining area may implement two cropping
seasons in a year. There were two cropping pattern alternatives. The first included
wetland rice production from November to March and later companion crops
production from April to July. This area scattered in Umbu Ratu Nggay Barat (2.91%),
Katikutana Selatan (1.53%), Mamboro (2.60%), and Umbu Ratu Nggay (38.23%).
The second option comprised wetland rice cultivation from November to March and
subsequently upland rice or companion crops production from April to July. This
area consisted of Umbu Ratu Nggay (12.40%), Katikutana (3.78%), Katikutana
Selatan (19.50%), and Umbu Ratu Nggay (2.91%).
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optimal dan berkelanjutan (Palaniappan, 2014).
Pengelolaan aspek iklim dan tanah dengan
tepat akan menunjang optimasi produksi
pertanian yang optimal.

Salah satu strategi optimasi yang dapat
dilakukan adalah dengan penerapan pola tanam
yang tepat. Ada banyak pengertian pola tanam
akan tetapi secara global pola tanam dapat
didefinisikan sebagai urutan tahunan dan
pengaturan spasial tanaman pada satu unit lahan
pertanian (Chandrasekaran et al., 2010). Di
dalamnya tercakup pengaturan jenis tanaman,
waktu penanaman, serta tata letak pertanaman
dimana tanaman yang luasan pertanamannya
dominan pada satu masa tanam tertentu akan
menjadi tanaman utama. Pengaturan ini
dilakukan sesuai dengan tujuan budidaya dan
tipe penggunaan lahan yang ingin dicapai. Pola
tanam sebagai sub-sistem dari budidaya
tanaman adalah salah satu bentuk pengaturan
pertanaman untuk mencapai efektivitas dan
efisiensi produksi pada kondisi lingkungan
budidayanya.

Umumnya keterbatasan persediaan air adalah
alasan utama yang mendasari penyusunan pola
tanam dalam periode waktu tertentu (Suryadi,
2011). Oleh karena itu, pola tanam akan menjadi
lebih krusial di daerah yang sepenuhnya
mengandalkan curah hujan. Selain ketersediaan
air/curah hujan, yang juga perlu dipertimbang-
kan dalam menentukan pola tanam adalah
karakter tanah, ketinggian tempat, keberadaan
hama dan penyakit kronis dan potensial,
ketersediaan dan aksesibilitas bahan tanam,
akses pasar, kemampuan permodalan petani,
serta karakter sosial budaya masyarakat
(Rusastra et al., 2004).

Penyusunan pola tanam akan mencakup
penentuan jenis tanaman yang sesuai dengan
keadaan biofisik lahan serta penetapan sistem

 pertanaman. Sistem pertananam dapat berupa
monokultur (satu jenis tanaman pada satu lahan)
ataupun polikultur (lebih dari satu jenis tanaman
pada satu lahan). Sistem polikultur dapat berupa
tumpang sari, rotasi, tanaman bersisipan,
ataupun tanaman campuran. Tumpang sari
dilakukan dengan menanam lebih dari satu jenis
tanaman di satu lahan yang sama pada masa
yang bersamaan. Rotasi merupakan praktek
penggiliran tanaman dimana beberapa tanaman
yang berbeda dibudidayakan pada periode
berurutan dalam masa satu tahun. Tanaman
bersisipan dilakukan dengan cara menyisipkan
satu tanaman pendamping pada lahan tanaman
pokok. Tanaman campuran merupakan praktek
mencampur penanaman beberapa jenis tanaman
pada satu lahan tanpa adanya pengaturan jarak
tanam ataupun larikannya.

Pada kondisi polikultur, penentuan tanaman
pasangan dan tata letak pertanaman perlu diatur
sesuai dengan karakter tanaman yang dikom-
binasikan. Tujuannya adalah untuk menghindari
kompetisi cahaya, air, atau hara serta untuk
menghindari terjadinya ledakan hama penyakit.
Pola hubungan tanaman penting untuk diperhati-
kan dalam penentuan tanaman pasangan supaya
semua individu dapat memanfaatkan sumber
daya yang tersedia dengan merata dan optimal.

Untuk sistem pertanaman yang dipilih, nilai
Indeks Pertanaman dapat ditentukan. Indeks
pertanaman (IP) menunjukkan kekerapan
pertanaman pada sebidang lahan pada satu
tahun masa tanam. Nilai IP menentukan
besarnya produktivitas lahan tersebut selama
satu tahun. Untuk meningkatkan produktivitas
lahan suatu wilayah maka salah satu cara yang
dapat dilakukan adalah meningkatkan nilai IP
untuk lahan tersebut.
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Jenis
lahan

Indeks
Pertanaman
(IP)

Pola tata tanam dalam 1 tahunSyarat ketersediaan air pada jaringan irigasi

Lahan
beririgasi

3,00 Padi - Padi - Palawija atau
Padi - Padi - Padi

Air harus terjamin tersedia dalam jumlah cukup
banyak hingga banyak

2,00 atau
3,00

Padi - Padi - Bera atau Padi -
Palawija - Palawija

Air harus terjamin tersedia dalam jumlah cukup

2,00 Padi - Palawija - Bera atau
Palawija - Padi - Bera

Daerah yang cenderung selalu mengalami
kekurangan air

Lahan
tadah
hujan

2,00 Padi - Palawija - Bera atau
Palawija - Palawija - Bera

Curah hujan yang ada harus menjamin
kebutuhan air tanaman dalam jumlah cukup
banyak

1,00 Padi - Bera – Bera atau
Palawija -Bera - Bera

Curah hujan yang ada harus menjamin
kebutuhan air tanaman dalam jumlah cukup

Tabel 1.  Model pola tata tanam untuk lahan irigasi dan lahan tadah hujan

Untuk wilayah yang memiliki irigasi teknis maka
lahan yang berpengairan (beririgasi) tersebut
dapat ditingkatkan nilai IP-nya. Namun, untuk
wilayah yang tidak memiliki infrastruktur irigasi
maka nilai IP lahan akan sangat tergantung pada
besar dan distribusi curah hujan selama setahun.
Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya air
untuk bidang pertanian harus dilakukan secara
efisiensi. Selain menggunakan teknologi
pengairan (irigasi) maka peningkatan IP suatu
lahan dapat diupayakan dengan cara
mempersingkat proses produksi (waktu tanam),
meniadakan waktu lowong antara dua
pertanaman, dan melakukan tumpang tindih
waktu tanam dari dua pertanaman.

Di dalam pola tanam juga ditetapkan tata tanam
serta jadwal penanaman (masa tanam). Tata
Tanam adalah perencanaan dan penyusunan
penggunaan lahan beririgasi maupun tidak
beririgasi (tadah hujan) dengan memperhatikan
sistem pengaturan tanaman dalam satu wilayah
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun baik pada
musim hujan dan kemarau. Pemilihan tata tanam
yang tepat dan cocok akan menjamin tersedia-
nya air dalam memenuhi kebutuhan air tanaman.

Pola tata tanam di lahan beririgasi maupun tidak
beririgasi (tadah hujan) secara umum dapat
mengikuti model pada Tabel 1.

Masa tanam suatu pola tanam diatur dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumber daya
lingkungan pada periode tertentu. Masa tanam
adalah waktu tertentu yang dijadikan sebagai
tahap permulaan menanam. Umumnya
penentuan masa tanam akan terkait dengan
musim. Di Indonesia dikenal ada tiga musim:
musim penghujan (musim tanam utama), musim
kemarau, dan musim gadu (peralihan antara
musim hujan ke kemarau). Masa tanam di suatu
wilayah akan mengikuti dari awal penentuan
musim hujan atau kemarau atau gadu.

Musim tanam utama adalah musim tanam yang
dilaksanakan pada saat musim penghujan baik
di lahan beririgasi maupun tanpa irigasi (lahan
tadah hujan). Musim tanam utama (penghujan)
dilakukan dengan masa tanam November
sampai Maret. Musim tanam gadu adalah musim
tanam yang dilaksanakan pada saat peralihan
antara musim penghujan ke kemarau dengan
masa tanam April sampai Juli. Musim tanam
kemarau adalah musim tanam yang dilaksana-
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kan pada saat musim kemarau, dimana musim
tanam kemarau hanya dapat dilakukan pada
wilayah yang memiliki jaringan irigasi yang baik.
Musim tanam kemarau dilakukan dengan masa
tanam Agustus, September, dan Oktober.

Di dalam konteks Kabupaten Sumba Tengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sektor pertanian
masih merupakan andalan perekonomian lokal.
Petani lokal telah bertani sejak dahulu dengan
sistem pertanian lokal berbasis pengetahuan
individual maupun komunal. Komitmen
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah
untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan
kesejahteraan masyarakat dengan Tiga Gerakan
Moral: Hidup Hemat, Desa Aman, dan Kembali
ke Kebun diharapkan akan bermuara pada
gerakan bertani yang lebih aktif dan efektif.

Usaha tani yang dilakukan petani di Sumba
Tengah sebagian besar merupakan pertanian
lahan kering. Dalam pertanian lahan kering ini,
curah hujan merupakan sumber air utama
sehingga faktor iklim sangat mempengaruhi
kesuksesan budidaya tanaman. Oleh karena itu,
untuk mendukung tujuan kebangkitan pertanian
yang telah dicanangkan pemerintah, regulasi
budidaya tanaman pangan khususnya pola tanam
yang sesuai dengan kondisi lokal menjadi salah
satu langkah strategis. Tujuannya adalah untuk
mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan
sumber daya lahan, mendapatkan hasil produksi
yang lebih optimal, serta mendukung pem-
bangunan masyarakat secara kolektif.

Di dalam studi ini, penyusunan pola tanam yang
cocok untuk wilayah Kabupaten Sumba Tengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dikembang-
kan berdasarkan kondisi iklim dan sosial
setempat. Pola tanam yang dirancang mencakup
variabel indeks pertanaman, tata tanam, dan
masa tanam serta sebaran pola tanamnya di
seluruh wilayah kabupaten.

LtMH + Lt MKI+Lt MK II
IP =

Lt Baku
x 100

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan untuk menjawab
tujuan penelitian ini adalah analisis neraca air
berdasarkan data curah hujan dasarian (10
harian) dan kebutuhan air tanaman padi dan
palawija. Data curah hujan dasarian yang
digunakan adalah data sepanjang tahun 1997-
2012. Data ini diperoleh dari Dinas Pertanian
Perkebunan Kehutanan Sumba Tengah dan
berasal dari tiga stasiun penakar hujan: Mananga,
Lendiwacu, dan Waimamongu. Informasi
tentang curah hujan digunakan sebagai satu-
satunya patokan ketersediaan air pada lahan
kering karena ketersediaan air dari irigasi belum
dapat diandalkan. Ketersediaan air inilah yang
kemudian akan menjadi landasan dalam
penentuan pola tata tanam dan masa tanam. Data
diolah dengan menggunakan Microsoft Excel.

Neraca air menggambarkan kesetimbangan
antara ketersediaan air di lahan dengan kebutuh-
an air tanaman. Ketersediaan air dihitung dari
curah hujan efektif. Curah hujan efektif (Re)
dikalkulasi dengan dengan persamaan yang
disediakan FAO (Dwiratna et al., 2013):

Re = (0.8 x R80%) -24 untuk R80% 70 mm

Re = (0.6 x R80%) – 10 untuk R80% < 70 mm

dimana R80 = hujan andalan 80% = (n/5) + 1
dan n merupakan jumlah data yang diurutkan
dari kecil ke besar.  Kebutuhan air tanaman (Etc)
adalah perkalian antara nilai koefisien tanaman
(Kc) dengan nilai evapotranspirasi potensial
(ETo). Kebutuhan air tanaman didasarkan pada
kebutuhan air untuk penggunaan air konsumtif.
Persamaan neraca air yang digunakan dengan
data curah hujan efektif dan kebutuhan air
tanaman dapat diuraikan sebagai:Δ S (±) = Re
– Etc. Nilai indeks pertanaman (IP) potensial

dapat dihitung dengan persamaan:
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Dimana Lt MH = Luas tanam musim hujan, Lt
MK I = Luas tanam musim kering 1, dan Lt
MK II = Luas tanam musim kering 2 (Barus,
2001). Untuk peningkatan IP dengan
memperkecil luas lahan bera maka penggunaan
air dapat dilimpahkan sebagiannya dari tanaman
padi ke tanaman pangan yang kebutuhan airnya
lebih kecil seperti jagung dan aneka kacang.

Penentuan pola tanam pada studi ini didasarkan
pada kondisi setempat yaitu komoditas
tanaman pangan yang umum dibudidayakan
petani di Sumba Tengah. Dengan adanya
pembandingan antara pola ketersediaan air
(berdasarkan curah hujan) serta pola kebutuhan
tanaman sepanjang tahun maka indeks
pertanaman, tata tanam, dan masa tanam
sebagai substansi dari pola tanam dapat
ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi biofisik dan iklim Sumba Tengah

Letak geografis Kabupaten Sumba Tengah
membentang antara 90 18o – 100 20o Lintang
Selatan (LS) dan 1180 55o - 1200 23o Bujur
Timur (BT). Luas wilayah daratan Kabupaten
Sumba Tengah adalah 1.869,18 km2 atau
186.918 ha. Secara administratif, Kabupaten
Sumba Tengah terdiri dari 5 (lima) Kecamatan
dengan 66 desa atau kampung. Kelima
kecamatan tersebut adalah:
a. Kecamatan Umbu Ratu Nggay, seluas

79.137 ha (42,34 % luas wilayah Kabupaten)
dengan ketinggian tempat 0 – 800 m dpl.

b. Kecamatan Katikutana, seluas 7.883 ha
(4,22% luas wilayah Kabupaten) dengan
ketinggian tempat 0 – 800 m dpl.

c. Kecamatan Mamboro, seluas 35.859 ha
(19,18% luas wilayah Kabupaten) dengan
ketinggian tempat 0 - 450 m dpl.

d. Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, seluas
27.205 ha (14,55% luas wilayah Kabu-
paten) dengan ketinggian tempat 0 - 800
mdpl.

e. Kecamatan Katikutana Selatan, seluas
36.834 ha (19,71% luas wilayah Kabu-
paten) dengan ketinggian tempat 0 -720 m
dpl.

Kabupaten Sumba Tengah merupakan daerah
kering dengan hanya empat bulan basah dalam
setahun. Delapan bulan sisanya merupakan
bulan relatif kering terutama bulan Juni sampai
Agustus dimana tidak terjadi hujan sama sekali
(Tabel 2). Terdapat dua sumber air permukaan
yaitu Sungai Bewi sepanjang 8 km di daerah
Mamboro dan Sungai Pamalar sepanjang 6 km
di Kecamatan Umbu Ratu Nggay. Di banyak
desa juga terdapat mata air. Walaupun demikian,
sumber air utama untuk pertanian adalah air
hujan karena ketersediaan irigasi masih belum
memadai.

Tabel 2. Rerata curah hujan di Sumba Tengah pada tahun 1997-2012.

Stasiun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Total

Mananga 373 317 237 132 28 13 0 0 28 42 46 91 1306

Lendiwacu 390 299 226 181 74 6 2 0 86 67 200 218 1749

Waimamongu 318 332 280 232 87 22 29 9 77 128 190 322 2027

Oleh karena kedudukan geografisnya, wilayah-
wilayah di lima kecamatan di Sumba Tengah
menerima curah hujan dengah level yang
berbeda (Gambar 1). Kecamatan Mamboro
yang sebagian besar berada di daerah utara dan
berdekatan dengan perairan laut didominasi
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oleh wilayah dengan rentang curah hujan
terendah:1306-1546 mm per tahun. Kecamat-
an Umbu Ratu Nggay didominasi oleh daerah-
daerah dengan interval curah hujan 1546-1787
mm per tahun. Wilayah Kecamatan Katikutana,
Katikutana Selatan dan Umbu Ratu Nggay
Barat didominasi oleh kawasan-kawasan
dengan rentang curah hujan paling tinggi: 1787-
2027 mm per tahun.

Penggunaan lahan dan produksi tanaman
pangan Sumba Tengah

Penggunaan lahan untuk kawasan pertanian
basah atau kering (lahan sawah, tegalan, kebun,
padang gembala/padang rumput) adalah yang
terluas bila dibandingkan dengan penggunaan

Gambar 1. Peta curah hujan tahunan di wilayah Sumba Tengah.

lahan untuk kawasan permukiman (Tabel 3).
Penggunaan lahan untuk persawahan ber-
pengairan terkonsentrasi di Kecamatan Umbu
Ratu Nggay (887 ha), Umbu Ratu Nggay Barat
(647 ha) dan Mamboro (783 ha). Lahan sawah
tidak berpengairan terkonsentrasi di Kecamatan
Umbu Ratu Nggay Barat (1.314 ha), Katikutana
Selatan (2.360 ha) dan Katikutana (951 ha).

Tanaman pangan utama yang dibudidayakan
masyarakat setempat secara luas adalah padi dan
jagung (Tabel 4) dengan produktivitas rerata
masing-masing 3 ton ha-1. Padi dan jagung
dibudidayakan di lima kecamatan yang ada di
Sumba Tengah. Tanaman pangan lainnya yang
lazim diproduksi adalah aneka kacang dan umbi.
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Kecamatan
Luas
Wilayah
(ha)

LAHAN

Sawah Irigasi
(ha)

Sawah Non
Irigasi (ha)

Kering (ha) Lainnya (ha)

Mamboro 35,859 782 100 32,802 2,175

Katikutana 7,883 350 951 6,292 290

Umbu Ratu Nggay Barat 27,205 647 1,314 23,383 1,861

Umbu Ratu Nggay 79,137 887 506 60,130 17,614

Katikutana Selatan 36,834 225 2,360 19,229 15,020

LUAS LAHAN (HA) 186,918 2,891 5,231 141,836 36,960

PERSENTASE (%) 100 1.55 2.80 75.88 19.77

Tabel 3. Luas penggunaan lahan sawah dan lahan kering di Kabupaten Sumba Tengah

Sumber: Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Sumba Tengah (2015).
Keterangan:
1. Lahan Sawah Berpengairan adalah gabungan dari lahan sawah dengan Irigasi Teknis, Setengah Teknis dan Sederhana
2. Lahan Sawah Tidak Berpengairan adalah gabungan dari lahan sawah tadah hujan dan lahan sawah yang tidak diusahakan

(lahan sawah tidur)
3. Lahan Kering adalah lahan yang diusahakan untuk Tegalan/Kebun, Pekarangan/Permukiman, Ladang/Huma, Padang

Rumput, Hutan Rakyat, Hutan Negara, Perkebunan, Lahan Kering yang  tidak diusahakan (lahan tidur)
4. Lahan Lainnya adalah lahan Rawa-rawa yang Tidak Ditanami, Tambak, dan Kolam/Tebak/Empang

terbatasnya infrastruktur irigasi usaha tani sehingga
ketersediaan air tanaman secara berkelanjutan
sepanjang tahun tidak dapat dijamin. Nilai IP di
wilayah Sumba Tengah terdiri atas dua kategori:
IP 1,00 dan IP 2,00 (Tabel 4).

Persentase lahan dengan nilai IP 1,00 adalah
sebesar 16,13% dari total luas lahan kabupaten.
Sebarannya ada di: Kecamatan Mamboro
(14,96%), Umbu Ratu Nggay (1,05%), dan
Umbu Ratu Nggay Barat (0,12%) (Gambar 2).

Pola tanam Sumba Tengah

Dengan berdasar pada jenis komoditas tanaman
yang lazim dibudidayakan di Sumba Tengah maka
komoditas yang diikutsertakan dalam rancangan
pola tanam ini adalah padi dan palawija (terutama
jagung dan aneka kacang).

Indeks pertanaman (IP)

Nilai IP Sumba Tengah masih sangat tergantung
pada curah hujan. Hal ini disebabkan karena

Sumber: Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Sumba Tengah (2015).

Tabel 4. Luas produksi, produktivitas, dan sentra produksi tanaman pangan utama Sumba Tengah.

Jenis tanaman Luas produksi
(ha)

Produktivitas
(ton ha-1)

Sentra produksi

Padi 7.600 3 Semua kecamatan

Jagung 4.780 3 Semua kecamatan

Ubi kayu 1.365 10 Semua kecamatan

Ubi jalar 314 8 Kecamatan Mamboro

Kacang tanah 725 1,2 Kecamatan Mamboro dan Umbu Ratu Nggay

Kedelai 246 1 Kecamatan Mamboro dan Katikutana Selatan

Kacang hijau 291 1 Kecamatan Mamboro dan Umbu Ratu Nggay Barat
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Lahan tersebut hanya dapat ditanami tanaman
pangan (padi atau palawija) sebanyak 1 kali
dalam setahun yaitu selama 4 bulan ketika curah
hujan efektif tersedia. Lahan akan bera atau
digunakan sebagai padang penggembalaan
selama delapan bulan sisanya.

Persentase lahan dengan nilai IP 2 (83,87%)
tersebar di: Kecamatan Umbu Ratu Nggay
(15,31%), Katikutana (53,78%), Katikutana
Selatan (21,04%), Mamboro (2,60%), Umbu
Ratu Nggay (41,14%). Lahan di daerah
tersebut dapat ditanami tanaman pangan (padi
atau palawija) sebanyak 2 kali berturut-turut
yaitu selama 8 bulan dalam satu tahun. Lahan
akan bera atau digunakan untuk penggembalaan
ternak selama empat bulan selanjutnya.

Sebetulnya melalui ketersediaan jaringan irigasi
usaha tani maka IP (Indeks Pertanaman)
tanaman pangan pada suatu wilayah dapat

ditingkatkan. Wilayah yang memiliki jaringan
irigasi teknis yang dapat menjamin pengairan
lahan secara kontinyu sepanjang tahun akan
mampu memiliki IP tinggi yaitu 3,00. Hal ini
berarti bahwa wilayah tersebut selama setahun
mampu untuk ditanami tanaman pangan
sebanyak 3 kali. Akan tetapi dalam konteks
Sumba Tengah hal ini masih belum dapat
diterapkan karena bangunan irigasi yang ada di
lokasi tidak kontinyu mengairi lahan sepanjang
tahun. Akibatnya, IP tertinggi yang bisa
diterapkan adalah IP 2,00.

Tata tanam dan masa tanam

Pola tata tanam dan masa tanam yang cocok
untuk Kabupaten Sumba Tengah bervariasi
antar wilayah dan disesuaikan pula dengan
indeks pertanaman yang sudah diperoleh
sebelumnya (Tabel 5). Untuk wilayah dengan
kemampuan satu kali masa tanam dalam satu

Gambar 2. Sebaran nilai indeks pertanaman di Sumba Tengah.
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Gambar 3. Kalender tanam yang bisa diterapkan di wilayah Sumba Tengah berdasarkan pola tanam 1, 2a, dan 2b.

tahun (IP 1,00), pertanaman padi atau palawija
secara serentak dapat dilakukan di awal
Desember sehingga pada akhir bulan April tahun
berikutnya panen dapat pula dilakukan
serentak. Dengan cara ini pemanfaatan curah
hujan menjadi maksimal karena air yang tersedia
sejak hujan pertama dapat semaksimal mungkin
digunakan untuk produksi tanaman. Setelah itu
lahan hanya dapat dibiarkan bera (tanpa
budidaya) karena ketersediaan air tidak
memadai. Opsi lainnya adalah menggunakan
lahan tersebut sebagai padang penggembalaan.

Untuk wilayah dengan potensi dua kali masa
tanam dalam setahun (IP 2,00), terdapat dua
jenis pola tanam yang dapat diberlakukan. Pada
pola I (pola 2a), budidaya padi dilakukan di
sepanjang periode November-Maret dan
digantikan dengan pertanaman palawija pada
bulan April-Juli. Setelah itu lahan dibiarkan bera
sampai musim tanam berikutnya (Gambar 3).
Persentase wilayah yang dapat menerapkan
pola 2a adalah 45,28% dari total luas kabu-
paten. Sebarannya terdapat di Kecamatan
Umbu Ratu Nggay Barat (2,91%), Katikutana
Selatan (1,53%), Mamboro (2,60%), dan

Umbu Ratu Nggay (38,23%) (Gambar 4).

Pola yang kedua (pola 2b) diterapkan
dengan cara membudidayakan padi pada
periode November-Maret dan merotasinya
dengan padi gogo atau palawija pada bulan
April-Juli. Setelah itu lahan tidak diolah
sampai musim tanam selanjutnya.
Persentase luas lahan di Kabupaten Sumba
Tengah yang dapat diolah dengan berdasar
pada pola 2b adalah sebesar 38,59% dari
total luas kabupaten. Sebarannya ada di
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat
(12,40%), Katikutana (3,78%), Katikutana
Selatan (19,50%), dan Umbu Ratu Nggay
(2,91%).

Gambar 4. Variasi sebaran pola tanam yang bisa diterapkan di
beberapa wilayah Sumba Tengah
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KESIMPULAN

Kabupaten Sumba Tengah dengan karakter
lahan dan iklimnya yang kering serta kondisi
penyediaan air irigasi yang tidak memadai
memiliki tantangan tersendiri dalam sistem
budidaya tanaman terutama apabila gerakan
bertani dan kembali ke kebun akan diintensifkan
oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, kondisi
biofisik dan iklim tersebut dapat disiasati dengan
menerapkan pola tanam yang tepat untuk
mencapai efektivitas dan efisiensi pemanfaatan
sumber daya lahan terutama ketersediaan air.
Berdasarkan pola tanam yang telah ditentukan
dengan menggunakan data curah hujan aktual
selama 15 tahun di Kabupaten Sumba Tengah
maka pola tanam yang cocok untuk Sumba
Tengah adalah pola tanam dengan hanya satu
sampai dua kali masa tanam dalam satu tahun.
Daerah Katikutana, Katikutana Selatan,
sebagian kecil Umbu Ratu Nggay dan Umbu
Ratu Nggay Barat merupakan wilayah yang
sepenuhnya dapat menerapkan dua kali
pertanaman dalam setahun karena pola curah
hujan dasariannya memungkinkan untuk
menanam padi dan palawija secara berturut-
turut. Walaupun demikian akan ada satu masa
tanam (dari tiga kali masa tanam yang
memungkinkan di daerah tropis) yang tidak
dapat digunakan karena keterbatasan air
sehingga lahan hanya dapat diberakan. Masa
ini terutama adalah periode Agustus sampai
Oktober/November.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Mamboro
dan sebagian kecil wilayah Umbu Ratu Nggay
dan Umbu Ratu Nggay Barat hanya dapat
menerapkan satu kali masa tanam. Pertanaman
ini bisa berupa padi ataupun palawija (4 bulan)
dan setelah itu lahan menjadi bera. Masa tanam
yang dimaksud di sini adalah masa tanam dari
Desember sampai April.

Dengan berpedoman pada pola tanam tersebut,
pemanfaatan kondisi biofisik dan iklim lahan
akan menjadi maksimal untuk mencapai
produksi tanaman pangan yang optimal.
Walaupun demikian, sistem pola tanam ini ke
depannya masih bisa dimodifikasi terutama
apabila ketersediaan air dapat ditingkatkan
dengan sistem irigasi yang memadai.
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