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AFFA
(Austcare’s Farmer For Aceh)



Lokasi Project

Di 9 Kecamatan di Pidie:

• Bandar Baru, 

• Bandar Dua, 

• Glumpang Baro, 

• Jangka Buya, 

• Meurah Dua, 

• Meureudu

• Pante Raja, 

• Trieng Gadeng dan

• Ulim.



Sasaran dan Tujuan Project

Sasaran
Memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial untuk jangka
panjang dan mengurangi tingkat kemiskinan di Pidie

Tujuan
Meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan 450 petani 
di 9 kecamatan di Pidie, melalui petanian cabai dan menjadi 
mandiri.



Output

Output I: 450 petani dari 9 kecamatan di 
Pidie menghasilkan pendapatan dari 
budidaya cabai merah



• Sosialisasi kepada
masyarakat dan

• Memilih penerima manfaat



Memilih Lahan



Distribusi bibit, pupuk dan alat-alat

pertanian



Penanaman bibit dalam
polibag



Pernyiapan lahan



Penanaman ke lahan Perawatan tanaman



• Pada umumnya (80.8%) tiap petani mendapatkan hasil panen
1200 – 2400 kg.

• 19,2% petani mendapatkan hasil panen dibawah 1200 kg.



Pemasaran
• Harga cabai berfluktuasi dari Rp

7500 – Rp 18,000 

• Input per petani = 2.6 juta

• Output per petani = 12 juta



Output II : 18 kelompok petani dibentuk supaya 
bisa berbagi informasi dan bekerjasama



Output III: Pelatihan agribisnis diberikan untuk 
meningkatkan pengetahuan petani tentang 
budidaya cabai, manajemen keuangan dan 
marketing 



Pencapaian

• Antusias petani tinggi untuk berpartisipasi pada
program ini.

• Kapasitas Petani meningkat karena telah mengikuti
training yang diberikan Yayasan Keumang

• Pendapatan petani meningkat 4 kali lipat dari
pendapatan yang disurvey sebelum proyek, yaitu dari
Rp 555,000 menjadi Rp 3,000,000 rata-rata / bulan.

• Petani sudah aktif dikelompok



Issue dan kendala

• Pengetahuan petani.

• Cuaca

• Penyakit tanaman

• Lahan cenderung asam (PH rendah).

• Harga cabai berfluktuasi

• Membuat “new network”

• Tidak menerima saran



Beberapa penyakit tanaman



Lesson learned

• Tidak menanam cabai baru dekat dengan tanaman cabai
yang sudah lama tumbuh.

• Lebih baik memilih petani yang sudah berpengalaman. 

• Dengan memberikan bantuan dalam bentuk material 
sangat. berguna dibandingkan dalam bentuk uang.

• Mempekerjakan FO local dan yang ahli dalam penanaman
cabai. 



Terimakasih



Pupuk dan Pestisida

Pupuk

• NPK

• ZA

• KCL

• Supermes

• Pupuk Organik Biota cair

• Dolomite

• SP 36

Pestisida

• Bion M

• Antracol

• Procline

• Pegasus

Annex 1



Annex 2

Kriteria Penerima Manfaat

• Pria ataupun wanita (diutamakan berumur 20 – 45 tahun)

• Berpengalaman dalam usaha tani cabai

• Bertempat tinggal di daerah yang ditetapkan pada project.

• Korban Tsunami atau masyarakat miskin

• Belum pernah menerima bantuan dari NGO/LSM lain 
(terutama dalam bentuk pengembangan usaha produktif)

• Dapat membaca dan menulis

• Bersedia menerima bimbingan, arahan serta mengikuti
petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Austcare/keumang
selama proses kegiatan project ini.



Kriteria Lahan

• Berlokasi di daerah yang lebih tinggi

• Dekat dengan jalan. 

• Dekat dengan sumber air

• Tanah lapang / sudah dibersihkan


