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I. PELAKSANAAN PRIMA TANI

1.1. Proses Implementasi Pelaksanaan Prima Tani

1.1.1. Pemilihan Lokasi

Pemilihan lokasi Prima Tani Kabupaten Wajo hasil survey pendahuluan oleh tim

Prima Tani Kabupaten Wajo dan Pemda Kabupaten Wajo. Kelurahan Dualimpoe,

Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dipilih sebagai salah satu lokasi Prima Tani di

Sulawesi Selatan. Lokasi ini mewakili agroekosistem lahan sawah semi intensif, dimana

komoditas padi sawah merupakan komoditas utama yang paling banyak diusahakan petani

dan memberikan pendapatan terbanyk bagi petani. Lokasi tersebut merupakan salah satu

sentra produksi beras di Sulawesi Selatan.

1.1.2. Organisasi Pelaksana dan Jaringan Kerjasama

Di tingkat Kabupaten Wajo telah terbentuk organisasi pelaksana Prima Tani dan

Tupoksinya, yang melibatkan: penanggung jawab (Bupati), ketua pelaksana (Kepala

Dinas Pertanian) dan anggota tim pelaksana (Dinas Koprasi, Perindustrian dan

Perdagangan, dan Bappeda Kabupaten Wajo serta BPTP).

1.1.3. Pemilihan Komoditas Unggulan

Berdasarkan hasil PRA yang telah dilakukan ditetapkan 3 komoditi unggulan yang

disepakati adalah padi, kacang hijau dan kacang tanah. Komoditi tersebut sudah disepakati

oleh PEMDA. Komoditas padi merupakan komoditas yang menonjol diusahakan dan

disukai oleh petani, dan kacang hijau dan kacang tanah hanya merupakan komoditas

alternatif.

1.1.4. Perumusan Inovasi Teknologi dan Kelembagaan

Berdasarkan permasalah yang dihadapi petani di wilayah kajian Prima Tani

Kabupaten Wajo pada saat dilakukan PRA, maka Tim Prima Tani bersama dengan

PEMDA/Bappeda telah merumuskan inovasi teknologi dan inovasi kelembagaan dengan

memperhatikan aspek-aspek teknis, ekonomis dan sosial budaya sesuai dengan kebutuhan

petani berdasarkan rangking prioritas.
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1.1.5. Pembentukan Klinik Agribisnis

Organisasi Klinik Agribisnis sudah terbentuk sebagai hasil musyawarah kelompok

tani, penyuluh, Kepala Kelurahan dan Tim Prima Tani Kabupaten Wajo. Klinik Agribisnis

disepakati ditempatkan dekat dengan Sanggar Tani Kelompok Tani Ma’denuang

Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo dan dekat dengan poros jalan Kecamatan

ke kota kabupaten sehingga mudah dijangkau

1.1.6. Pengembangan dan Fungsi Laboratorium Agribisnis

a. Aspek Teknis

Berdasarkan kebutuhan teknologi untuk mendukung berkembangnya Sistem Usaha

Agribisnis yang berdaya saing, akan diperoleh peluang peningkatan produktivitas yang

signifikan, baik untuk tanaman, maupun tenaga kerja, maka teknologi yang diterapkan

adalah demonstrasi teknologi padi dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu

(PTT) padi sawah. Selain itu juga dilakukan introduksi beberapa jenis varietas padi.

Komponen teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi yang diintroduksikan di

Laboratorium Agribisnis adalah:

o Introduksi varietas unggul baru meliputi: Bondoyudo, Mekongga, Batang Gadis,

Ciapus, Gilirang, Pepe, Stail dan Konawe.

o Penggunaan bibit muda 16 hari setelah semai dengan jumlah bibit 1-3 batang per

lubang dengan system tanam legowo.

o Penggunaan benih bermutu dengan kemurnian dan daya kecambah yang tinggi.

o Pemupukan N berdasarkan bagan warna daun (BWD)

o Penggunaan pupuk P dan K berdasarkan status hara yang ada dalam tanah melalui

hasil uji tanah menggunakan PUTS

o Pengendalian gulma secara terpadu.

o Pengendalian hama penyakit secara terpadu (PHT).
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b. Aspek Kelembagaan dan Diseminasi

Sudah dilakukan pembentukan Gapoktan pada tanggal 24 Agustus 2007 yang

difasilitasi oleh Prima Tani Kabupaten Polewali Mandar, Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan Pertanian, BIP Kecamatan Wonomulyo, Pemuka masyarakat dan Kelompok

Tani.

1.1.7. Pengembangan Sumberdaya Petani/Kelompok Tani

a. Pembentukan Kelompok Tani

Di lokasi Prima Tani Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten

Wajo sudah terbentuk 6 Kelompok Tani (3 aktif dan 3 tidak aktif), termasuk satu

kelompok wanita tani. Kelompok Tani Ma’denuang sudah berfungsi dengan baik yang

dicirikan dengan dilakukannya pertemuan kelompok secara berkala sesuai dengan

kebutuhan kelompok, sedangkan kelompok tani yang lain belum berfungsi dengan baik.

b. Pelatihan yang Sudah Dilaksanakan

o Pelatihan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi.

o Sosialisasi perbenihan.

o Pelatihan pembuatan Nata de Coco.

o Pelatihan pembuatan Virginian Coconut Oil (VCO).

o Sosialisasi administrasi kelompok tani

1.2. Peluang dan Keberhasilan

1.2.1. Internal

Untuk mewujudkan kerjasama sinergis antara elemen-elemen yang ada dalam

Lingkup Badan Litbang Pertanian, diperlukan adanya jaringan kerjasama internal yang

terarah untuk mendukung kegiatan Prima Tani. Laboratorium Agribisnis merupakan

wahana tempat pembelajaran bagi petani, sebagai wadah alih teknologi yang terbaik.

Dalam mewujudkan dan mengembangkan jaringan kerja sama internal, telah dilakukan

beberapa kegiatan antara lain: Pertemuan teknis, identifikasi dan evaluasi potensi lahan
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oleh Balai Sumberdaya Lahan Bogor, introduksi beberapa VUTB Padi dari BB Padi, uji

adaptasi beberapa galur padi, rapat koordinasi, pengembangan system dan fasilitas

komonikasi dan pelatihan-pelatihan.

1.2.2. Ekternal

Jaringan kerjasama eksternal diarahkan untuk mewujudkan kerja sama sinergisme antara

jaringan Badan Litbang Pertanian dengan pihak luar yang terlibat. Dukungan berupa

shering program dengan instansi terkait dari PEMDA antara lain: dana LUEP, perbaikan

saluran irigasi, dan penambahan jalan tani serta dukungan dalam bentuk sumbangan

pemikiran, saran perbaikan dan penyempurnaan model Laboratorium Agribisnis

1.2.3. Pengembangan Jaringan Kerjasama

Kelompok tani Ma’denuang sudah mempunyai akses dengan distributor sarana

produksi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Sarana

produksi tersebut kemudian didistribusikan kepada anggota kelompok. Hasil produksi

masih dijual dalam bentuk gabah kering panen kepada pedagang pengumpul karena

terbatasnya lantai penjemuran padi.

1.3. Kinerja Prima Tani

1.3.1. Pembentukan/Penguatan Kelembagaan Tingkat Pedesaan

Akses informasi dan pengetahuan inovasi teknologi diperoleh melalui diseminasi

dalam bentuk pelatihan-pelatihan inovasi teknologi dan kelembagaan, Klinik Agribisnis

yang dilengkapi dengan buku, leaflet, dan poster yang diperoleh dari Badan Litbang

Pertanian.

Modal usahatani untuk pengadaan sarana produksi dilakukan melalui modal yang

ada dalam kelompok dan didistribusikan/dipinjamkan ke anggota dalam bentuk sarana

produksi pada saat musim tanam dan dikembalikan setelah panen dengan bunga rendah,

kemudian keuntungan yang diperoleh digunakan kembali sebagai modal kelompok.

Selain itu, untuk menambah modal kelompok setiap anggota menabung sebesar Rp.

100.000,- per musim tanam. Tenaga kerja untuk tanam, panen dan pengolahan tanah
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(traktor) sudah terorganisir baik walaupun peralatan yang dimiliki belum cukup untuk

memenuhi luasan areal tanam yang dimiliki oleh seluruh anggota kelompok.

1.3.2. Terpilihnya Komoditas dan Teknologi Unggulan

Berdasarkan hasil PRA di Kelurahan DualimpoeDesa Bumiayu diperoleh bahwa

sebagian besar lahan didominasi oleh lahan sawah (947 ha), yang terdiri dari lahan sawah

irigasi (52,05%), sawah tadah hujan (47,94 %); tegalan/ladang (7,49%); dan

pemukiman/pekarangan (5,70%). Dengan kenyataan tersebut ditentukan komoditas

unggulan yang merupakan komoditas dominan yang dipilih berdasarkan kepada semua

komoditas yang ada di sawah, kebun dan pekarangan di data kemudian ditentukan

komoditas yang menonjol mengacu pada besarnya luasan dan banyaknya petani yang

mengusahakan. sehingga telah ditetapkan 1 komoditi unggulan yang disepakati adalah

padi dan 2 komoditas alternative kacang hijau dan kacang tanah.

Berdasarkan permasalah yang dihadapi petani di wilayah kajian Prima Tani

Kabupaten Wajo pada saat dilakukan PRA, maka dilakukan perumusan antisipasi

pemecahan masalah melalui introduksi Varietas unggul baru, penerapan teknologi

pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi, penerapan pendekatan pengelolaan tanaman

terpadu kacang hijau dan kacang tanah.

1.3.3. Sinergi Program antara Prima Tani dengan Program Pemerintah Daerah dan
Pemangku Kepentingan yang Lain

Program Pemerintah Deaerah yang dialokasikan di lokasi Prima Tani adalah PMI,

untuk penguatan modal kelompok tani untuk pengadaan sarana produksi sehingga dapat

membantu anggota kelompok karena setiap transaksi hanya dikenai tambahan biaya

sebesar 10 % selama satu musim tanam.

Dengan adanya teknologi baru yang diterapkan di Laboratorium Agribisnis, maka

Pemerintah Daerah menjadikan lokasi Prima Tani sebagai tempat praktek penyuluh dan

kelompok tani lainnya untuk langsung melihat teknologi baru yang sesuai kebutuhan

mereka.

1.3.4. Dampak
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Lokasi Prima Tani telah menjadi ajang kunjungan dari berbagai kelompok tani maupun ,

penyuluh.

2. MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN

2.3. Masalah

Adanya pergeseran musim tanam MH 2007 yang seharusnya implementasi tegnologi
dimulai dari bulan April/Mei , baru terlaksana pada bulan Juni/Juli dan MK 2007 mulai
bulan November/Desember sehingga pendapatan usahatani pertahun belum bisa diukur.

Adanya pemotongan dana Perjalanan Dinas menyebabkan beberapa kegiatan sosialisasi
dan pelatihan tertunda.

2.4. Upaya Pemecahan


