
Ibarat memasak, mengelola program yang berkelanjutan juga membutuhkan resep. 
Hal ini yang mendasari Rikolto di Indonesia menerbitkan Sumber Inspirasi (Food For Thought).

Sumber Inspirasi mengangkat pembelajaran dari mitra dan staf Rikolto tentang resep mereka dalam 
menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan dan konsumsi pangan yang sehat. 

Cerita sukses dapat menginspirasi kita untuk berinovasi, kegagalan dapat menjadi pelajaran 
untuk memperbaiki diri. Selamat menikmati.

Bagaimana masa depan pangan kita?
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Di banyak tempat di Indonesia, praktik perkebunan terkait erat 
dengan budaya setempat. Tak terkecuali di Kabupaten Sikka, Nusa 
Tenggara Timur di mana petani menerapkan ‘ongen’, yakni model 
kebun wanatani (agroforestry) untuk mengelola kebun kakao.

Sistem ongen dinilai cocok untuk Kabupaten Sikka dibanding sis-
tem monokultur kakao karena petani dapat menanam tanaman 
yang dapat dijual dan dikonsumsi. Selain menanam kakao, mereka 
menanam kelapa, nanas, pisang, keladi, pepaya, buah naga, pala, 
dan cengkih. Mereka juga menanam ubi jalar sebagai penutup 
tanah serta tanaman lada yang dirambatkan pada batang gamal 
dan berfungsi menaungi kakao. Mereka juga memadukan perke-
bunan dengan ternak babi dan ayam. Sistem ongen juga cocok 
diterapkan di daerah beriklim semi-arid seperti di Sikka.

Dengan adanya kebun nutrisi dalam kebun kakao, petani dapat 
memenuhi asupan gizi keluarganya dan menambah pendapatan.
Sistem ongen juga memotivasi petani untuk rutin memeriksa ke-
bun untuk memanen hasil pangan lain. Dengan demikian, petani 
turut memeriksa dan merawat kebun kakao mereka. 

Manfaat batang dan daun  pisang, keladi, daun ubi jalar serta tunas 
air adalah sebagai sumber pakan untuk ternak babi. Ternak babi 
dipilih karena adanya kebutuhan adat di masyarakat Sikka. Selain 
itu, babi berkembangbiak dengan cepat -beranak dua kali dalam 
setahun dengan jumlah anakan babi banyak- sehingga mudah 
dijual saat petani membutuhkan pemasukan. Kotoran babi juga  
dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman kakao. 
Demikian juga dengan ternak ayam.

Petani sudah menerima manfaat dari sistem ongen, seperti yang 
dialami oleh Bapak Herman Hompi dan Bapak Polo di Desa 
Hikong, Kecamatan Talibura. Mereka telah mendapatkan seki-
tar Rp 2.500.000 dari hasil panen sayur dan buah-buahan yang 
mereka jual ke masyarakat sekitar.

Dari hasil kebunnya, Bapak Herman juga sudah membuat bibit 
kakao unggul sebanyak 2.500 anakan dan menjual 700 anakan 
sambung pucuk kakao dengan harga Rp 15.000/bibit. Beliau juga 
menuai hasil dari tanaman lain seperti bibit setek  jeruk nipis tanpa 
biji, bibit cemara India, sayuran dan ubi jalar. 

Pengalaman mendampingi petani di Sikka menunjukkan, dengan 
sistem ongen petani lebih termotivasi merawat kebun kakaonya 
dan pendapatan dari kakao dan tanaman lain bertambah.

Ongen:
Wanatani ala Sikka

Pekan lalu: Edisi pekan depan:

Simak pembelajaran 
Koperasi Mentari Si-
nari Alam dalam me-
nerapkan bisnis yang 
inklusif.

Bumbu Komplet

• Tekun dan ulet mengurus kebun kakao
• Memiliki pengetahuan dalam memilih tanaman yang co-

cok 
• Berkesadaran dalam menjaga lingkungan
• Kemampuan mengelola bisnis

Cerita Sukses

 

1. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat setempat
2. Mengidentifikasi jenis tanaman yang perlu dikembang-

akan
3. Berbagi pengetahuan praktik budidaya setempat
4. Mengkombinasikan pohon buahan-buahan/tanaman 

pendek pertanian lainnya dengan pohon kayu-kayuan
5. Melakukan pendekatan praktik pertanian yang baik se-

suai budaya setempat
6. Membuat perencanaan bisnis dan menjalankannya

Hasil Racikan

• Kebutuhan pokok pangan petani terpenuhi
• Produktivitas kakao dan tanaman lain meningkat
• Tanah dan sumber air terjaga
• Keanekaragaman hayati terjaga
• Pendapatan petani berkelanjutan

Cara Mengolah


