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SUCCES STORY 

PRIMA TANI LAHAN SAWAH SEMI INTENSIF DI KABUPATEN WAJO 

INTRODUKSI VARIETAS UNGGUL BARU MENUNJANG PENGEMBANGAN VARIETAS UNGGUL BARU 

 

 

Laboratorium Agrbisnis Prima Tani Kab Wajo 

 

 

 
Penyemaian benih 

 

 

 

Kondisi pertumbuhan awal tanaman 

 

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan dan 

memasyarakatkan inovasi teknologi pertanian kepada 

masyarakat pengguna dalam rangka memacu adopsi 

inovasi adalah melalui Program Rintisan dan Akselerasi 

Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani). 

Prima Tani merupakan suatu model atau konsep baru 

diseminasi teknologi yang dipandang dapat mempercepat 

penyampaian informasi inovasi baru yang dihasilkan Badan 

Litbang Pertanian melalui pengembangan Laboratorium 

Agribisnis sebagai percontohan. Salah satu inovasi 

teknologi yang bisa cepat berkembang, namun lambat 

sampai dilahan petani adalah varietas unggul baru (VUB) 

Varietas unggul merupakan salah satu teknologi yang 

berperan penting dalam peningkatan kuantitas dan 

kualitas produk pertanian. Kontribusi nyata varietas  

unggul terhadap peningkatan produksi padi nasional 

antara lain tercermin dari pencapaian swasembada beras 

pada tahun 1984. Hal ini terkait dengan sifat-sifat yang 

dimiliki oleh varietas unggul padi, antara lain berdaya hasil 

tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit utama, umur 

genjah sehingga sesuai dikembangkan dalam ponam 

tertentu, dan rasa nasi enak (pulen) dengan kadar protein 

relative tinggi. 

Kabupaten Wajo merupakan memiliki lahan sawah seluas 

86.142 ha dengan penggunaan varietas unggul yang sudah 

lama seperti ciliwung, dan cisantana. Penggunaan varietas-

varietas tersebut sudah lama digunakan petani dan 

benihnya ditanam secara terus menerus untuk 

pertanaman berikutnya.  

Kelurahan Dualimpoe yang merupakan lokasi Prima Tani di 

Kabupaten Wajo memiliki luas lahan sawah sebesar 947 ha 

diamana terdapat lahan sawah irigasi seluas 493 (52,05%) 

dan lahan sawah tudah hujan seluas 454 ha (47,94%) 

seluruhnya hanya ditanami padi. Pada lahan sawah irigasi 

bisa ditanami sampai 2 kali tanam dengan pola tanam Padi 

– Bero – Padi, sedangklan pada lahan sawah tadah hujan 
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Pertanaman padi system tanam legowo 4:1 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi pertumbuhan anakan 

 

 

 

 

 

 

 

Varietas Conde cukup disenangi petani dan 

beradaptasi baik 

 

pola tanamnya adalah Padi – Bero – Bero. Tanaman padi 

diusahakan petani di Kelurahan Dualimpoe secara turun 

temurun dan merupakan budaya karena merupakan mata 

pencaharian utama dan kebutuhan pokok serta untuk 

memenuhi kebutuhan lainnya bagi petani. Tanaman padi 

ditanam dengan menggunakan varietas Ciliwung dan 

Ciherang, dimana kedua varietas tersebut terutama 

Ciliwung sudah sejak lama ditanam petani secara terus 

menerus tanpa dilakukan pergiliran varietas, sehingga 

potensi genetik dan ketahanan terhadap hama penyakit 

tanaman tersebut sudah sangat menurun dan hasil yang 

diperoleh tidak maksimal. 

Pada tahun 2007 kelurahan Dua Limpoe sebagai lokasi 

prima tani mencoba membuat percobaan berupa koleksi 

beberapa varietas unggul baru denga tujuan untuk 

memperoleh varietas unggul spesifik lokasi yang memiliki 

daya adaptasi yang baik dengan hasil yang lebih tinggi 

dibanding dengan varietas yang selama ini ditanam oleh 

petani.  

Pada MH 2007 varietas yang dikoleksi adalah Setail, 

Ciherang, Gilirang, Ciapus, Pepe, Bondoyudo, Mekongga, 

Konawe dan Batang Gadis. Dari koleksi varietas tersebut 

diperoleh 4 (empat) yang disenangi oleh petani dan 

memperoleh hasil yaitu Ciherang (6,00 t/ha ), pepe (7,00 

t/ha), Gilirang (6,00 t/ha ) dan Setail (4,70 t/ha) dari 

keempat varietas tersebut telah terbagi kepetani berupa 

benih untuk ditanam petani disekitarnya yaitu varietas 

Ciherang = 1.100 kg, Pepe = 90 kg, Gilirang 100 kg dan 

varietas Setail = 10 kg. Pada MK 2007/2008 Varietas 

Gilirang dan varietas Ciherang yang paling banyak diminati 

oleh petani disekitar dan telah berkembang dan 

dikembangkan oleh petani secara swadaya. 

Pada MH 2008 pada lokasi Prima Tani kelurahan Dua 

Limpoe dilakukan lagi kegiatan koleksi varietas diantaranya 

varietas Gilirang, Conde, Konawe, Angke, Mekongga, Pepe, 

Bondoyudo, Setail, Sarinah, Logawa dan Cilosari. Dari 

varietas tersebut telah tersebar kepetani sebagai benih 

adalah Benih varietas Conde = 650 kg, Sarinah = 250 

kg, Pepe = 100 kg, Mekongga = 50 kg, Logawa = 50 kg 

dan Benih varietas Setail = 50 kg. Varietas-varietas 

tersebut telah berkembang ditingkat petani didalam 

desa maupun diluar desa. 

    


