
. Rtrrnah Tangga Pertanian Pengguna Lahan

Jenis komoditi yang diusahakan oleh petani di NTT
cukup beragam, umumnya setiap rumah tangga
mengusahakan lebih dari satu jenis komoditi. padi/palawija

merupakan jetis komoditi yang paling banyak
dibudidayakan, pada tahun 2003 sebanyak 62f..56 rumah
tangga atau 88,59 persen dari total RTP mengusahakan
komofiti ini, diikuti hortikultura, ternak/unggas,
perkebunan, tanaman kehutanan, penangkapan ikan di laut,
pemungutan hasil hutan dan penangkaran satwa liar serta
jasa pertanian. Kenyathan ini dapat dipahami karena padi/
palawija merupakan makanan pokok masyarakat yang
banyak dikonsumsi penduduk, sehingga banyak dibutuhkan
dan diusahakan

Banyaknya Rumah Tangga Pertanian Pengguna lahan
Menurut Jenis Usaha Pertaniannya di NTT, Tahun 2OO3

o Produksi Tanaman Pangan

Komoditi padi/beras merupakan komoditi yang mem-
punyai nilai strategis yakni merupakan tulang punggung pem-
bangunan sub sektor tanaman pmgm, karena beras merupakan
makanan pokok penduduk dan banyak diusahakan.

Selama periode 2OCB-2008 produksi padi di NTI
cenderung meningkat kecuali di tahun 2005 dan 20O7 lnren-
galami penurururn dibanding tahun sebelumnya karena
kurangnya luas panen akibat kekeringan. Produksi padi di NTI
tahun 2008 tercatat sebesar 577.896 ton atau ggZI@ ton ekuiva-
len beras, dengan luas panen 187.907 ha dan produktivitas sebe-
sar30,75 kw/ha.

Produksi padi mengalami kenaikan sebesar 14,29 per-
sen dibandingtahun 2007 disebabkan meningkatrya luas panen
sebesar 12"68 persen dan produktivitas meningkat 111 persen.
Meningkatrya produksi padi ini terjadi pada komoditi padi
sawah sebesar 41875 ton (10,49y,) dan padi lading sebesar
3O.39.ton (28,54Y").

Produksi jagung di Nusa Tenggara Timur tahun 2fi)8
juga mengalami kenaikan 758752ton (3Q86 %) dibanding tahun
2007. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya luas panen
53.239 Ha. Dan dipacu juga oleh peningkatan produktivitas
per hektar sebesar 5,12 persenyang dipengaruhi meningkatrya
penggunaan varietas unggul dan hibrida.,

Secara nasional produksi kedelai pada tahun 2008 men-
galami kenaikan dibanding tahun 2O07 dan ini terjadi di se-
bagian besar provinsi termasuk NTT. Kenaikan produksi kede-
lai ini diduga disebabkan oleh adanya meningkatrya permin-
taan kedelai lokal dan impor karena kesadaran masyarakat akan
ntlai gizi seperti untuk bahan tempe,tahu dan susu kedelai.

Dibanding tahun 2N7, produksi kedelai di NTI naik
sebesar 47,02 % (734 ton), disebabkan oleh meningkatnya luas
panen sebesar 52,72 7o walaupun produktivitas per hektar turun
sebesar 3,33 %.

Pada tahun 2008 produksi kacang tanah dan kacang hijau
di NTI sebanyak masing-masing ?5.678 ton dan %.392 ton dengarr
luas panen kacang tanah seluas 21 894 hektar serta produktivitas
sebesar 11,73 ls/v/ha. Sementara luas areal panen kacang hijau
28.015 hektar dengan produktivitas &35 kw/ha.

Dibanding tahun 2008 produksi kacang tanah dan
kacang hijau mengalami peningkatan masing-masing sebesar 20,25
persen dan 12,45 persen, disebabkan oletr naiknya luas panen 18,24
persen dan 13,45 persen dan produktivitas masing-masing sebesar
1,73 persen dan turun sebesar Q83 persen produktifitas kacang
hijau.

Produksi ubi kayu dan ubi jalar tahun 2008 mengalami
kenaikan juga dibanding tahun sebelumnya. Produksi ubi kayu
tahun 2008 tercatat sebesar 928.974 ton umbi basah dari areal
panen seluas 87 n6 ha dengan produktivitas per hektar 105,68
kw/ha, mengalami kenaikan produksi 16,98 persen, luas panen
15,29 persen dan produktifitasl.fiT perren Sedangkan produksi
ubi jalar tahun 2008 sebesar 1O7 316 ton naik 4,83 persen
dibanding tahun 2007, luas panen naik 3,S4 pesen juga
produktifitas naik O95 persen.

r Produksi Hordkultrua

Sub sektor hortikultura telah berkontribusi secara
nyata daLam mendukung perekonomian nasional, baik dalam
penyediaan produk pangan, kesehatan dan kosmetika, perda-
gmgm, penciptaan produk domestik bruto maupun penyera-
pan tenaga kerja.

Dengan berkembangnya perekonomian dan pengeta-
huan masyaraka! makin meningkat pula kesadaran akan
pentingnya kondisi lingkungan yang indah dan asri, serta
adanya paradigma back to nafure dalam bidang kesehatan.
Oleh karena itu maka data dan informasi tanaman sayur-
sa)ruran, buah-buahan,biofarmaka dan tanaman hias, penting
artinya dalam mendukung perumus.rn perencaftr.rn dan kebija-
karg menginformasikan keadaan dan keberhasilan, maupun
dalam mengevaluasi kinerja. Masih besarnya peluang pasar
komoditas hortikultura ini harus segera direspon dengan
pengelolaan produksi yang tepaf baik dari jenis produk,
kuantitas, kualitas, kontinuitas nuupun distribusirrya.


