PENDAHULUAN
Latar belakang
Dalam rangka percepatan diseminasi inovasi pertanian, Badan Penelitian dan
Pengembangan

Pertanian

(Badan

Litbang

Pertanian)

mulai

tahun

2005

telah

melaksanakan upaya terobosan melalui Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan
Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani). Prima Tani adalah suatu konsep baru
diseminasi teknologi yang dipandang dapat mempercepat penyampaian informasi dan
teknologi inovasi

yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian, dengan menerapkan

teknologi inovasi spesifik lokasi dan mengembangkan kelembagaan agribisnis melalui
pendekatan agroekosistem, agribisnis, wilayah, kelembagaan, dan pemberdayaan
masyarakat secara partisipatif. Prima Tani merupakan wahana untuk menghubungkan
secara langsung Badan Litbang Pertanian sebagai penyedia teknologi sumber/dasar
dengan masyarakat luas atau pengguna teknologi secara komersial maupun lembagalembaga penunjang pembangunan sehingga adopsi teknologi yang dihasilkan Badan
Litbang Pertanian tidak saja tepat guna, tetapi juga langsung diterapkan dalam sistem
dan usaha agribisnis, setidaknya dalam tahapan rintisan atau percontohan. Rintisan atau
percontohan diharapkan menajadi titik awal difusi massal teknologi inovatif yang
dihasilkan Badan Litbang Pertanian (Sarwani dan Bamualim, 2007).
Tujuan utama Prima Tani adalah untuk mempercepat diseminasi dan adopsi
teknologi inovatif terutama yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian, serta untuk
memperoleh umpan balik mengenai karakteristik teknologi tepat-guna spesifik pengguna
dan lokasi. Umpan balik ini merupakan informasi esensial dalam rangka mewujudkan dan
memperbaiki penelitian dan pengembangan berorientasi kebutuhan pengguna (Anonim,
2004). Selain itu, melalui kegiatan Prima Tani diharapkan pendapatan dan kesejahteraan
petani akan meningkat dan kelestarian lingkungan terjaga.
Pada tahun 2005 Prima Tani dilaksanakan di 22 Desa pada 14 Propinsi dan pada
tahun 2006 meningkat menjadi 33 Desa dan 25 Propinsi. Seiring dengan adanya
pandangan positif atas konsep dan implementasi Prima Tani tahun 2005 dan 2006, pada
tahun 2007 Badan Litbang Pertanian atas Instruksi Menteri Pertanian memperluas
cakupan implementasi Prima Tani menjadi 201 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi dan tahun
2008 memperoleh tambahan 8 lokasi yang tersebar di enam Provinsi. Pada tahun 2008
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur (BPTP NTT) mendapat
kepercayaan tambahan lokasi Prima Tani sebanyak satu lokasi di Kabupaten Ende.
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Berdasarkan hasil survai penentuan lokasi Prima Tani yang telah dilakukan oleh
tim gabungan yang terdiri dari peneliti BPTP NTT, Bappeda Kabupaten Ende ditentukan
Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria sebagai salah satu lokasi Prima Tani Provinsi NTT
tahun 2008. Lokasi tersebut berada pada agroekosistem lahan kering dataran rendah dan
merupakan hamparan sawah yang luas sehingga memungkinkan untuk dikembangkan
lebih lanjut karena terdapatnya jaringan infrastruktur Daerah Irigasi Mautenda.
Kabupaten Ende merupakan salah satu sentra perkebunan di NTT, namun
terdapat Daerah Irigasi Mautenda yang memiliki lahan sawah yang cukup luas dengan
infrastruktur jaringan irigasi yang memadai, sehingga daerah tersebut merupakan
lumbung pangan. Pengelolaan jaringan irigasi belum optimal dan produktivitas tanaman
(padi, kacang hijau dan kedelai) yang diperoleh petani masih rendah. Dengan adanya
kegiatan Prima Tani melalui inovasi teknologi dan kelembagaan diharapkan dapat
mengoptimalkan jaringan irigasi dan meningkatkan produktivitas tanaman padi, kacang
hijau dan kedelai sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani.
Tujuan
Penelitian di lokasi Prima Tani Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten
Ende bertujuan untuk :

a) Mempercepat proses adopsi inovasi teknologi budidaya padi sawah melalui muatan
inovasi teknologi dan inovasi kelembagaan.
b)

c) Meningkatkan produktivitas padi sawah petani, serta m

d) emperoleh umpan balik mengenai karakteristik teknologi tepat guna spesifik
pengguna dan lokasi.

g)

Mendorong tumbuhnya kelembagaan usahatani yang kuat, serta membentuk
agroklinik untuk mensuplai benih dan mendekatkan input supplier untuk penyediaan
pupuk dan pestisida yang dekat dengan lokasi.

h) Memperkenalkan beberapa varietas unggul produksi Badan Litbang Pertanian untuk
tanaman padi, kacang hijau dan kedelai.
Sasaran
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Meningkatnya produksi dan produktivitas dari 2-3.6 t/ha menjadi 5-6 t/ha, serta
terciptanya kelembagaan agroklinik untuk mensuplai benih, pupuk dan pestisida.
Keluaran

a) Tersedianya benih unggul (padi) sebanyak 5 ton untuk memenuhi kebutuhan benih
MH 2008/2009

b) Tersedia 2 lahan demplot padi dan 4 lahan demplot kacang hijau dan kedelai sebagai
tempat pembelajaran kelompok tani dalam hal teknologi budidaya.

c) Terciptanya klinik teknologi untuk mendekatkan saprodi dari input supplierpetani/kel.tani/Gapoktan.

TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Simatupang (2005), justifikasi, tujuan, lingkup dan tahapan kegiatan,
rancangan konseptual, serta design pelaksanaan Prima Tani sebagai berikut:
Justifikasi, Tujuan, Lingkup dan Tahapan Kegiatan

Justifikasi
Misi utama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang
Pertanian)

adalah

menemukan

atau

menciptakan

inovasi

pertanian

(teknologi,

kelembagaan dan kebijakan) maju dan strategis, mengadaptasikannya menjadi tepat
guna spesifik pemakai dan lokasi, serta menginformasikan dan menyediakan materi
dasarnya. Kegiatan penyuluhan, advokasi dan fasilitasi agar inovasi tersebut diadopsi
tepat guna secara luas tidak termasuk dalam tugas pokok Badan Litbang Pertanian.
Dilihat dalam sistem inovasi pertanian nasional, tugas pokok Badan Litbang Pertanian
terfokus pada subsistem atau segmen rantai pasok pengadaan inovasi (generating

subsystem), sedikit pada subsistem penyampaian (delivery subsystem) dan praktis tidak
terlibat aktif pada subsistem penerimaan (receiving subsystem).
Tidak dapat dipungkiri Badan Litbang Pertanian telah cukup berhasil dalam
pengadaan inovasi pertanian. Setiap tahun Badan Litbang Pertanian menghasilkan
sejumlah inovasi tepat-guna. Sejumlah diantaranya telah digunakan secara luas dan
terbukti menjadi tenaga pendorong utama pertumbuhan dan perkembangan usaha dan
sistem agribisnis berbagai komoditas pertanian. Beberapa contoh yang tergolong
fenomenal, ialah Revolusi Hijau pada agribisnis padi dan jagung, hasil dari penemuan
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varietas unggul baru berumur pendek, ataupun perkembangan perkebunan sawit yang
cukup pesat atas dukungan teknologi perbenihan/pembibitannya.
Namun demikian, evaluasi eksternal maupun internal menunjukkan bahwa
kecepatan dan tingkat pemanfaatan inovasi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian
cenderung melambat, bahkan menurun. Menurut hasil penelitian yang dikutip Mundy
(2000), diperlukan sekitar dua tahun sebelum teknologi baru yang dihasilkan Badan
Litbang Pertanian diketahui oleh 50 persen dari Penyuluh Pertanian Spesialias (PPS), dan
enam tahun sebelum 80 persen PPS mendengar teknologi baru tersebut. Tenggang
waktu sampainya informasi dan adopsi teknologi tersebut oleh petani tentu lebih lama
lagi. Segmen rantai pasok inovasi pada subsistem penyampaian (delivery subsystem) dan
subsistem penerima (receiving subsystem) merupakan bottleneck yang menyebabkan
lambannya penyampaian informasi dan rendahnya tingkat adopsi inovasi yang dihasilkan
Badan Litbang Pertanian.
Walau bukan sepenuhnya tanggung jawab formal Badan Litbang Pertanian,
kinerja, citra publik, dan kepuasan idealistik Badan Litbang Pertanian amat ditentukan
oleh pemanfaatan dan dampak inovasi yang dihasilkannya. Badan Litbang Pertanian baru
dapat dikatakan berhasil dalam mengemban misi institusionalnya bilamana inovasi yang
dihasilkannya dapat dimanfaatkan tepat guna secara luas dan berdampak besar dalam
mewujudkan tujuan pembangunan pertanian nasional. Oleh karena itu, Badan Litbang
Pertanian merasa terpanggil harus melakukan segala upaya yang mungkin untuk
menjamin inovasi yang telah dihasilkannya, tidak saja diketahui oleh para pengguna
(beneficiaries), tetapi juga dimanfaatkan secara luas dan tepat guna. Dengan demikian,
Badan Litbang Pertanian merasa turut bertanggung jawab dalam menjamin terciptanya
sistem inovasi pertanian nasional yang padu padan dengan sistem agribisnis, yang berarti
merajut simpul antara subsistem rantai pasok pengadaan (generating subsystem) dengan
subsistem penyampaian (delivery subsyetem) atau penerimaan (receiving subsytem)
inovasi pertanian nasional.
Untuk itu, mulai tahun 2005, Badan Litbang Pertanian akan melaksanakan

Program

Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi

Pertanian (Prima Tani), suatu model atau konsep baru diseminasi teknologi yang
dipandang dapat mempercepat penyampaian informasi dan bahan dasar inovasi baru
yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian. Prima Tani diharapkan dapat berfungsi sebagai
jembatan penghubung langsung antara Badan Litbang Pertanian sebagai penghasil
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inovasi dengan lembaga penyampaian (delivery system) maupun pelaku agribisnis
(receiving system) pengguna inovasi.
Selain sebagai wahana diseminasi, Prima Tani juga akan digunakan sebagai
wahana pengkajian partisipatif, yang berarti merupakan implementasi dari paradigma
baru Badan Litbang Pertanian, yakni Penelitian untuk Pembangunan ( Research for

Development) menggantikan paradigma lama Penelitian dan Pengembangan (Research
and Development). Prima Tani pada dasarnya merupakan strategi baru dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Litbang Pertanian.

Tujuan
Tujuan utama Prima Tani adalah untuk mempercepat waktu, meningkatkan kadar
dan memperluas prevalensi adopsi teknologi inovatif yang dihasilkan oleh Badan Litbang
Pertanian serta untuk memperoleh umpan balik mengenai karakteristik teknologi tepatguna spesifik pengguna dan lokasi, yang merupakan informasi esensial dalam rangka
mewujudkan penelitian dan pengembangan berorientasi kebutuhan pengguna. Dengan
perkataan lain, Prima Tani dirancang berfungsi ganda, sebagai modus diseminasi dan
sekaligus sebagai laboratorium lapang penelitian dan pengembangan Badan Litbang
Pertanian dengan tujuan :
1. Prima Tani sebagai modus diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan :
a. Merancang serta memfasilitasi penumbuhan dan pembinaan percontohan sistem
dan usaha agribisnis berbasis pengetahuan dan teknologi inovatif.
b. Membangun pengadaan sistem teknologi dasar (antara lain benih dasar, prototipe
alat/mesin pertanian, usaha pasca panen skala komersial) secara luas dan
desentralistik.
c. Menyediakan informasi, konsultasi dan sekolah lapang untuk pemecahan masalah
melalui penerapan inovasi pertanian bagi para praktisi agribisnis.
d. Memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah
setempat untuk melanjutkan pengembangan dan pembinaan percontohan sistem
dan usaha agribisnis berbasis pengetahuan dan teknologi mutakhir secara
mandiri.
2. Prima Tani sebagai laboratorium lapang penelitian dan pengembangan pertanian :
a. Melaksanakan kaji terap untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kinerja
komersial teknologi sumber yang telah dihasilkan Badan Litbang Pertanian.
b. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan teknologi tepat guna secara
partisipatif, bersama-sama dengan para sasaran pengguna langsung teknologi
tersebut.
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c. Mengungkap preferensi dan prilaku konsumen teknologi sebagai dasar dalam
merancang arsitektur teknologi tepat guna untuk dijadikan sebagai sasaran
penelitian dan pengembangan.

Lingkup dan Tahapan Kegiatan
Sasaran akhir Prima Tani adalah diterapkannya teknologi inovatif yang dihasilkan
Badan Litbang Pertanian oleh praktisi agribisnis secara cepat, tepat dan luas (massal).
Namun Badan Litbang Pertanian sangat menyadari bahwa batas yurisdiksi tugas pokok
dan fungsi formalnya tidak memungkinkannya terlibat langsung dalam pemassalan
teknologi yang dihasilkannya. Pemassalan adopsi teknologi dan pengembangan agribisnis
di luar batas yurisdiksi tugas pokok dan fungsi Badan Litbang Pertanian. Oleh karena itu,
kegiatan diseminasi teknologi yang akan dilakukan Badan Litbang Pertanian hanyalah
membuktikan dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa teknologi tersebut tepat guna
dan unggul sehingga mereka yakin dan mengadopsinya. Dengan demikian, kegiatan
diseminasi yang akan dilakukan Badan Litbang Pertanian hanya dalam skala terbatas dan
sementara waktu saja. Fasilitasi difusi dan replikasi atau perluasan Prima Tani diharapkan
akan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertugas untuk itu, baik itu direktorat
jenderal lingkup Departemen Pertanian melalui program nasional maupun dinas lingkup
pertanian pemerintah daerah melalui program-program pembangunan daerah.
Rancangan Konseptual

Makna Semantik dan Kandungan Cita Nama Program
Makna Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi
Pertanian, disingkat Prima Tani, dapat dijelaskan oleh namanya sendiri. Program berarti
bahwa Prima Tani adalah kegiatan terencana dan dilaksanakan sistematis untuk
mewujudkan tujuan seperti yang diuraikan sebelumnya. Kegiatan ini merupakan salah
satu program utama Badan Litbang Pertanian untuk akselerasi penyebaran inovasi
teknologi pertanian pada tahun 2005-2009. Rintisan

dan

Akselerasi

Pemasyarakatan

berarti terobosan pembuka, pelopor atau inisiatif, penyampaian dan penerapan inovasi
teknologi pertanian kepada dan oleh masyarakat luas. Pertama, Prima Tani haruslah
dipandang sebagai langkah inisiatif Badan Litbang Pertanian untuk mengatasi masalah
kebuntuan atau kelambanan dalam penerapan inovasi teknologi yang dihasilkannya
secara luas oleh masyarakat pertanian sekaligus memperpendek waktu (lag period) yang
dibutuhkan mulai dari penciptaan inovasi teknologi sampai penerapan oleh pangguna.

Kedua, Prima Tani hanyalah tindakan pembuka atau pelopor. Keterlibatan Badan Litbang
Pertanian hanya sementara waktu. Pembinaan
dilepaskan

kepada

masyarakat

dan

Prima Tani harus sesegera mungkin

pemeritah

setempat.

Dengan

demikian,
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pengembangan Prima Tani dilaksanakan dengan prinsip ”bangun, operasikan, dan
serahkan” (build, operate, and trasfer).

Inovasi Teknologi Pertanian adalah teknologi dan kelembagaan agribisnis unggul
mutakhir hasil temuan atau ciptaan Badan Litbang Pertanian. Prima Tani merupakan
wahana untuk mengintroduksikan teknologi dan kelembagaan unggul yang dihasilkan
Badan Litbang Pertanian. Oleh karena itu, karakteristik teknologi Prima Tani adalah
teknologi unngul dan matang yang telah dihasilkan oleh Balit Komoditas maupun Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).

Dengan demikian, Prima Tani pada dasarnya

ialah metode penelitian dan pegembangan yang juga salah satu modus diseminasi
teknologi, keduanya termasuk dalam mandat institusional Badan Litbang Pertanian.
Nama singkatan ”Prima Tani” sengaja dipilih tidak saja sebagai sebutan yang
mudah dan enak didengar, tetapi juga mengandung makna dan harapan khusus. ”Prima”,
yang secara semantik berarti pertama, utama, sangat baik, merujuk pada cita bahwa
yang akan di introduksikan adalah teknologi tepat guna inovatif terbaik dan terkini yang
dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian dengan harapan selanjutnya akan menghasilkan
sistem dan usaha agribisnis yang tangguh dan unggul. Dengan teknologi yang prima
akan tercipta sistem dan usaha agribisnis yang prima pula.

Paradigma dan Strategi
Prima Tani pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari paradigma baru Badan
Litbang Pertanian. Pada masa lalu, paradigma yang dianut dapat disebut sebagai
”Penelitian

dan

Pengembangan”

(Research

and

Development)

dengan

fokus

melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menemukan atau menciptakan
teknologi. Kegiatan diseminasi lebih dominan pada mempublikasikan karya ilmiah dan
menginformasikan keberadaan inovasi teknologi. Dengan paradigma lama tersebut tugas
dan tanggung jawab Badan Litbang Pertanian ditafsirkan sempit, terbatas pada
menyediakan dan menginformasikan teknologi inovatif. Penyebaran teknologi inovatif
yang dihasilkan tersebut dipandang sebagai di luar mandat Badan Litbang Pertanian.
Dengan paradigma penelitian dan pengembangan itu pula, maka sasaran Badan
Litbang

Pertanian

berorientasi

pada

menghasilkan

teknologi

inovatif

dan

mempublikasikan karya ilmiah sebanyak-banyaknya. Kesesuaian teknologi yang dihasilkan
dengan preferensi pengguna menjadi kurang diperhatikan. Penyaluran (delivery) dan
penerapan (receiving/adopsi) teknologi yang dihasilkan dipandang sebagai di luar tugas
pokok Badan Litbang Pertanian. Kegiatan yang dilakukan cenderung bersifat ”Penelitian
untuk Penelitian” (Research for Research) dan ”Penelitian untuk Publikasi” (Research for

Publication). Barangkali paradigma inilah salah satu penyebab utama fenomena lamban
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dan rendahnya tingkat penerapan teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian oleh
pengguna.
Menyadari hal itu, Badan Litbang Pertanian akan menerapkan paradigma baru
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu ”Penelitian untuk Pembangunan”
(Research for Development). Dengan paradigma baru ini, orientasi kerja Badan Litbang
Pertanian adalah menghasilkan teknologi inovatif untuk diterapkan sebagai mesin
penggerak pembangunan pertanian. Untuk itu, kegiatan penelitian dan pengembangan
haruslah berorientasi pada pengguna (user oriented) sehingga teknologi inovatif yang
dihasilkan lebih terjamin benar-benar tepat-guna spesifik lokasi dan pemakai. Penelitian
dan pengembangan haruslah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan
calon pengguna outputnya.
Dalam paradigma Penelitian untuk Pembangunan, peranan kegiatan diseminasi
diposisikan sama penting dengan kegiatan penelitian dan pengembangan. Kalau pada
masa lalu, diseminasi praktis hanya untuk menginformasikan dan menyediakan teknologi
sumber/ dasar secara terpusat di Balai Penelitian,

maka kini dengan paradigma

Penelitian untuk Pembangunan, diseminasi diperluas dengan juga melaksanakan
pengembangan percontohan sistem dan usaha agribisnis berbasis teknologi inovatif dan
penyediaan teknologi dasar secara terdesentralisasi sebagai inisiatif untuk merintis
pemasyarakatan teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian. Sasaran kegiatan
diseminasi juga disesuaikan, dari tersebarnya informasi kepada masyarakat pengguna
teknologi menjadi tersedianya contoh konkrit penerapan teknologi di lapangan.
Prima Tani merupakan strategi dalam mengimplementasikan paradigma baru
Badan Litbang Pertanian tersebut. Dipandang dari segi pelaksanaan kegiatan penelitian
dan pengembangan, Prima Tani merupakan wahana untuk pelaksanaan penelitian dan
pengembangan partisipatif dalam rangka mewujudkan penelitian dan pengembangan
berorientasi konsumen/pengguna (Consumer Oriented Research and Development).
Dilihat dari segi pelaksanaan kegiatan diseminasi, Prima Tani merupakan wahana untuk
menghubungkan

secara

langsung

Badan

Litbang

sebagai

penyedia

teknologi

sumber/dasar dengan masyarakat luas atau pengguna teknologi secara komersial
maupun

lembaga-lembaga

pelayanan

penunjang

pembangunan

sehingga

adopsi

teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian tidak saja tepat guna, tetapi juga
langsung diterapkan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis, setidaknya dalam
tahapan rintisan atau percontohan. Rintisan atau percontohan tersebut diharapkan akan
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menjadi titik awal difusi massal teknologi inovatif yang dihasilkan Badan Litbang
Pertanian.
Dengan demikian Prima Tani dilaksanakan dengan empat strategi ;

1.

Menerapkan teknologi inovatif tepat-guna melalui penelitian dan pengembangan
partisipatif (Participatory Research and Development) berdasarkan paradigma

Penelitian untuk Pembangunan.
2.

Membangun model percontohan sistem dan usaha agribisnis progresif berbasis
teknologi inovatif dengan mengintegrasikan sistem inovasi dan sistem agribisnis.

3.

Mendorong proses difusi dan replikasi model percontohan teknologi inovatif melalui
ekspose dan demonstrasi lapang, diseminasi informasi, advokasi serta fasilitasi.

4.

Basis pengembangan dilaksanakan berdasarkan wilayah agroekosistem dan kondisi
sosial ekonomi setempat.

Keterkaitan antar komponen
Prima Tani pada intinya adalah membangun model percontohan sistem dan usaha
agribisnis progresif berbasis teknologi inovatif yang memadukan sistem inovasi dan
sistem agribisnis. Dalam model ini, Badan Litbang Pertanian tidak lagi hanya berfungsi
sebagai produsen teknologi sumber/dasar, tetapi juga terlibat aktif dalam memfasilitasi
penggandaan, penyaluran dan penerapan teknologi inovatif yang dihasilkannya. Prima
Tani pada dasarnya adalah model terpadu Penelitian – Penyuluhan – Agribsinis –
Pelayanan Pendukung (Research – Extention – Agribusiness – Supporting Service

Linkages).
Pembentukan jejaring kerja terpadu Penelitian – Penyuluhan – Agribsinis –
Pelayanan (gambar 1) merupakan salah satu terobosan kelembagaan dalam Prima Tani.

Pertama-tama, Prima Tani akan merajut ulang hubungan sinergis Penelitian –
Penyuluhan (Research – Extension linkage) yang cenderung semakin melemah atau
bahkan terputus di beberapa wilayah sebagai akibat dari belum mantapnya pelaksanaan
otonomi daerah. Dalam hal ini kiranya perlu ditegaskan, bahwa Badan Litbang Pertanian
sama sekali tidak berniat untuk melaksanakan penyuluhan pertanian secara massal yang
merupakan tugas pokok dan fungsi instansi lainnya. Kegiatan yang akan dilakukan Badan
Litbang Pertanian melalui Prima Tani ialah mengintegrasikan kegiatannya dengan
lembaga penyuluhan pertanian di daerah melalui penelitian, pengembangan, pengkajian
partisipatif di dalam ”laboratorium lapang”, membekali penyuluh dengan pengetahuan
dan bahan penyuluhan mengenai teknologi inovatif yang diintroduksikan, serta
menyediakan teknologi sumber/dasar hasil temuan atau ciptaannya. Dengan demikian,
Prima Tani dapat berfungsi untuk mensinergikan kegiatan penelitian dan kegiatan
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penyuluhan. Pengembangan Prima Tani dapat dipandang sebagai bagian dari inisiatif
untuk revitalisasi penyuluhan yang kini terkesan mengalami kejenuhan.

Penyuluhan

Praktisi Agribisnis
Penelitian dan
Pengembangan

Pelayanan
Pendukung

Gambar 1. Keterkaitan Penelitian – Penyuluh – Agribisnis – Pelayanan
(Research –
Extension – Agribusiness - Service Linkages) dalam Prima Tani
Kedua, Prima Tani akan merajut hubungan sinergis Badan Litbang Pertanian
dengan petani dan praktisi agribisnis secara umum (Research-Agribusiness Linkage), baik
secara tidak langsung melalui perantaraan penyuluh lapang dan lembaga pelayanan,
maupun secara langsung melalui kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan
Prima Tani. Praktisi agribisnis yang dimaksud mencakup usahatani rumah tangga skala
kecil maupun perusahaan berskala besar. Bidang usaha meliputi usaha pertanian ( on-

farm), produksi dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta penanganan,
pengolahan dan pemasaran pasca panen. Prima Tani tidak saja berfungsi untuk
memperkuat atau merajut ulang hubungan tradisional tidak langsung yang telah ada
selama ini, tetapi yang lebih penting lagi adalah membangun hubungan baru secara
langsung. Dengan begitu, teknologi inovatif yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian
akan lebih terjamin tepat guna bagi praktisi agribisnis, penyuluh maupun lembaga
pemerintah pelayan agribisnis.

Ketiga, Prima Tani akan merajut hubungan sinergis Badan Litbang Pertanian
dengan lembaga-lembaga Pelayan Pendukung Agribisnis, utamanya lembaga pemerintah,
tidak saja melalui penyediaan informasi dan penyedian paket rekomendasi teknologi yang
sudah berjalan selama ini, tetapi juga dalam upaya percepatan penerapan dan difusi
teknologi inovatif. Prima Tani merupakan wahana untuk mengadvokasikan difusi adopsi
teknologi melalui program pembangunan pemerintah.
Dengan demikian, Prima Tani mengandung dua unsur pembaruan :
1. Inovasi teknologi tepat guna siap terap dan manajemen usaha agribisnis.
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2. Inovasi kelembagaan yang memadukan sistem atau rantai pasok inovasi (innovation
system) dan sistem agribisnis (agribusiness system)
Sistem Inovasi
Sistem atau rantai pasok inovasi mencakup penelitian dan pengembangan untuk
menemukan

atau

menciptakan

teknologi

inovatif

tepat-guna

(teknologi

dasar),

penggandaan dan distribusi teknologi sumber oleh Badan Litbang Pertanian (generating

system), produksi, distribusi teknologi dan diseminasi informasi atau penyeluhan
mengenai teknologi inovatif tersebut oleh lembaga pelayanan

penunjang (delivery

system), serta penerapan teknologi inovatif oleh usaha pertanian primer dan pengolahan
hasil pertanian (receiving systems). Sistem inovasi inilah yang menentukan apakah
teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian sesuai kebutuhan, dapat diakses dan
diterapkan oleh pengusaha agribisnis.
Pada tahap awal penumbuhan sistem inovasi diintroduksikan ”paket rintisan”
dengan rantai pasok inovasi yang amat pendek (diintroduksikan secara langsung oleh
Badan Litbang Pertanian sebagai sumber inovasi). Balai penelitian dalam lingkup Badan
Litbang Pertanian sebagai penghasil teknologi dasar (generating system) berfungsi
sekaligus sebagai penyalur langsung teknologi

”komersial” kepada petani/praktisi

agribisnis penerima atau pengguna teknologi tersebut. Penyaluran teknologi demikian
telah lazim dilakukan dengan sebutan ”good will transfer”. Sementara itu, bersama-sama
dengan pemeritah kabupaten, Badan Litbang Pertanian melaksanakan pembekalan
keterampilan dan pengetahuan teknis kepada penyuluh yang selanjutnya bertindak
sebagai nara sumber bagi para praktisi agribisnis (gambar 2).

Balit
Teknologi “good will”

Petani/Praktisi
Penerapan teknologi

Penyuluh
Informasi dan pengetahuan
Keterangan :

Aliran teknologi
Aliran pengetahuan
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Gambar 2. Sistem inovasi ”tahap awal penumbuhan”
Tahapan selanjutnya ialah pemantapan, dengan ciri utama penumbuhan segmen
pemasok teknologi lokal (delivery segment). Pada tahap awal, pelaksana perintis adalah
BPTP, unit kerja teknis Badan Litbang Pertanian yang ada di seluruh provinsi di Indonesia
dan kelembagaan/institusi teknologi pertanian (misalnya benih) milik pemerintah daerah
(gambar 3). Kiranya patut dicatat bahwa pada tahapan ini Klinik Agribisnis telah berhasil
ditumbuhkan. Klinik Agribisnis merupakan tempat penyuluh dan peneliti memberikan
pelayanan terpadu bagi praktisi agribisnis setempat. Lembaga-lembaga inovasi milik
pemerintah inilah yang harus bertindak sebagai produsen dan penyalur teknologi yang
bersifat barang publik (public good) atau tidak layak diusahakan secara komersial oleh
perusahaan swasta murni. Dalam hal ini, peranan lembaga pemerintah adalah untuk
mengatasi kekosongan pasar (missing market) inovasi. Tanpa keterlibatan langsung
lembaga pemerintah teknologi publik tidak akan diadopsi secara luas.

Institusi teknologi pertanian daerah
teknologi komersial

Balit
teknologi
sumber

BPTP
teknologi
sumber /sebar

Usahatani/Praktisi
penerapan
teknologi

Klinik Agribisnis
informasi dan
pengetahuan

Gambar 3. Sistem inovasi tahap pemantapan atau untuk teknologi publik
Tahapan akhir dari pengembangan sistem inovasi adalah penumbuhan dan
pengebangan usaha komersial produsen teknologi (antara lain benih sebar) di daerah
pengembangan Prima Tani. Sudah barang tentu, ini hanya mungkin terjadi jika teknologi
inovatif tersebut bersifat barang privat (private good) yang layak diproduksi secara
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komersial murni. Pada tahapan inilah diferensiasi dan spesialisasi fungsi setiap elemen
dalam sistem inovasi dapat tumbuh-berkembang secara berkelanjutan (gambar 4).

Institusi teknologi
pertanian daerah
teknologi dasar/stok

Balit
teknologi
sumber

BPTP
teknologi
sumber/
dasar

Penyuluh
lapangan

Produsen teknologi
komersial

Usahatani/Praktisi
penerapan
teknologi

teknologi sebar

Balai
Sertifikasi

informasi dan
pengetahuan

Gambar 4. Sistem inovasi teknologi komersial

Sistem dan Usaha Agribisnis
Sistem dan usaha agribisnis dibangun padu-padan dengan sistem inovasi
berdasarkan paradigma agribisnis. Pertama, walaupun berupa usaha keluarga skala kecil,
usahatani haruslah dipandang sebagai suatu komersial yang otonom, berorientasi pasar
dan bertujuan untuk meraih sisa hasil usaha (laba) sebesar-besarnya. Petani adalah
manajer yang bebas dalam mengelola usahataninya. Kedua, keberadaan dan kinerja
usahatani amat atau bahkan terutama ditentukan oleh keberadaan dan kinerja usahausaha terkait, baik di segmen rantai hulu, yakni bidang usaha pengadaan dan penyaluran
sarana dan prasarana usahatani; di segmen rantai hilir, yakni bidang usaha pengolahan
dan pemasaran hasil-hasil usahatani; maupun di segmen rantai sisi, yakni bidang usaha
jasa fasilitator (misalnya usaha pembiayaan, transportasi, energi, komunikasi), dan
infrastruktur penunjang (antara lain irigasi, penyuluhan, pasar).

Pengembangan
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usahatani haruslah dilaksanakan padu-padan dan sinergis dengan semua elemen terkait
yang selanjutnya disebut sistem dan usaha agribisnis.
Pengembangan sistem dan usaha agribisnis diarahkan untuk melakukan suatu
proses transformasi struktur agribisnis dari pola dispersal menjadi pola industrial.
Konsolidasi usahatani dan disertai dengan koordinasi vertikal diantara seluruh tahapan
vertikal agribisnis dalam satu alur produk melalui mekanisme non-pasar, sehingga
karakteristik produk akhir yang dipasarkan dapat dijamin dan disesuaikan dengan
preferensi konsumen akhir.
Berbeda dengan dalam pola dispersal, dalam agribisnis pola industrial, setiap
perusahaan agribisnis tidak lagi berdiri sendiri atau bergabung dalam asosiasi horizontal,
tetapi memadukan diri dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam seluruh
bidang usaha yang ada pada satu alur produk vertikal (dari hulu hingga hilir) dalam satu
kelompok usaha yang selanjutnya disebut sebagai Unit Agribisnis Industrial (UAI). UAI
dapat pula disebut sebagai satu rantai pasok terpadu (unified supply chain).
UAI ini merupakan model inovasi agribisnis yang digunakan dalam Prima Tani
dengan karakteristik utama sebagai berikut:
1. Lengkap secara fungsional.
Seluruh fungsi yang diperlukan dalam menghasilkan, mengolah, dan memasarkan
produk pertanian hingga ke konsumen akhir (alur produk vertikal) termasuk fasilitas,
sistem informasi dan kelembagaan supply chain yang diperlukan dapat dipenuhi.

2. Koherensi skala ekonomi mimimum (minimum economic scale) skala produksi setiap
fungsi, cukup besar untuk memenuhi skala ekonomi minimum terbesar diantara
seluruh fungsi dalam UAI.
3. Satu kesatuan tindak.
Seluruh komponen atau anggota melaksanakan fungsinya secara harmonis dan dalam
satu kesatuan tindak.
4. Ikatan langsung secara institusional.
Hubungan diantara seluruh komponen atau anggota terjalin langsung melalui ikatan
institusional (non-pasar).
5. Satu kesatuan hidup.
Kelangsungan hidup dan perkembangan setiap komponen atau anggota saling
tergantung satu sama lain.
6. Koperatif.
Setiap komponen atau anggota saling membantu satu sama lain demi untuk
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kepentingan

bersama

dikordinasikan

oleh

tokoh-tokoh

pelopor

pembaharuan

agribisnis di daerahnya.
UAI dapat dihela oleh suatu perusahaan besar. Perusahaan besar ini dapat
bergerak dalam bidang produksi input berkandungan teknologi, pemasaran atau
pengolahan hasil usahatani. Perusahaan besar penghela inilah yang amat menentukan
pertumbuhan UAI secara berkelanjutan.
Luas dan kedalaman keterkaitan antar perusahaan atau jejaring rantai nilai ( value

chain) diupayakan sebesar mungkin. Sasarannya ialah memperoleh nilai tambah sebesarbesarnya melalui pengembangan usaha terdiversifikasi seluas mungkin, efisien, dan
padu-padan dalam satu jaringan rantai pasok. Jenis usaha dikembangkan seluas mungkin
melalui diversifikasi berspektrum luas : horizontal, vertikal, temporal dan fungsional.
Diversifikasi horizontal merujuk pada konfigurasi ragam usaha berdasarkan lokasi
spasial. Pada tingkat usahatani, diversifikasi horizontal dapat berupa antar pola tanam
secara spasial. Jika berupa usaha-usaha yang berkelompok homogen menjadi suatu
klaster (cluster), maka diversifikasi horizontal dapat dipandang sebagai konfigurasi dari
klaster-klaster elemen pembentukan sistem agribisnis tersebut.
Diversifikasi vertikal merujuk pada ragam usaha berdasarkan relasi input-output
langsung. Pada usahatani primer, diversifikasi vertikal merujuk pada pola usahatani
komoditas ganda (multiple cropping) yang saling berkaitan melalui input-output masingmasing. Salah satu contohnya ialah pola integrasi tanaman-ternak. Usaha jasa alat dan
mesin pertanian pra maupun pasca panen, usaha pasca panen dan pengolahan hasil
usahatani juga termasuk dalam diversifikasi vertikal.
Diversifikasi temporal merujuk pada ragam usaha menurut waktu. Termasuk
dalam hal ini adalah konfigurasi tanam dan panen menurut waktu pada usahatani primer
maupun usaha pengolahan hasil pertanian.
Diversifikasi fungsional merujuk pada ragam usaha menurut varietas atau tipe
produk dalam komoditas yang sama. Salah satu contohnya ialah pola pertanaman padi
dengan beragam varietas pada satu hamparan lahan usahatani.
Pada tingkat perusahaan, termasuk usahatani, strategi diversifikasi usaha
spektrum luas dapat bermanfaat untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya maupun
untuk mengurangi resiko usaha. Pada usahatani, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya
(lahan, tenaga kerja, modal) melalui diverisifikasi tanaman atau ternak pada dasarnya
adalah juga intensifikasi pemanfaatan sumberdaya. Oleh karena itu, usahatani yang
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dikembangkan pada Prima Tani ialah ”Sistem Usahatani Intensifikasi Diversifikasi (SUID=

Farming System Intensification Diversification). Sistem integrasi tanaman – ternak (croplivestock system = CLS) yang diusahakan secara intensif merupakan salah satu contoh
populer SUID. Oleh karena sasaran Prima Tani adalah usahatani keluarga skala kecil,
maka usahatani yang akan dikembangkan adalah pola usaha SUID-Keluarga yang
mengintegrasikan kegiatan rumah tangga, usahatani dan kegiatan non-usahatani
(gambar 5). Rancang operasional usaha SUID-Keluarga di susun antara lain dengan
kondisi agroekosistem maupun tatanan sosial-ekonomi setempat.

Usaha Ternak

Usaha Tanaman

Rumah Tangga

Usaha Non-Pertanian

Gambar 5. Kerangka dasar usaha SUID-Keluarga
Diversifikasi usaha spektrum luas merupakan kunci dalam pengembangan sistem
agribisnis yang memiliki keterkaitan usaha luas dan panjang. Semakin luas dan panjang
jejaring usaha pencipta nilai tambah, semakin besar pula total nilai tambah langsung
maupun efek ganda (multiplier effect) yang dapat dibangkitkan Prima Tani. Selain itu,
sistem agribisnis diversifikasi spektrum luas akan dapat menjadikan Prima Tani sebagai
cikal-bakal basis ekonomi (local economic base) setempat.
Cakupan luas spasial Prima Tani ditentukan oleh lokasi spasial dari semua elemen
terkait dalam sistem agribisnis (UAI), bukan batasan administrasi pemerintahan. Faktor
penentunya ialah volume hasil produksi usahatani untuk memenuhi skala ekonomi
minimum terbesar diantara seluruh usaha terkait dalam UAI (patut diduga usaha ini
adalah pabrik pengolahan hasil usahatani atau pakan ternak). Konfigurasi tiap jenis usaha
dapat berbentuk kelompok atau klaster atau dapat pula tersebar,
potensi

ekonomi ”aglomerasi” serta sifat perusahaan.

tergantung pada

Barangkali yang paling tepat

dibangun dalam konfigurasi klaster ialah usahatani, usaha pasca panen atau pengolahan
hasil usahatani dan usaha kerajinan/perbengkelan alat dan mesin pertanian.
Disain Pelaksanaan
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Model Pengembangan
Ada dua rancang bangun atau disain model inovasi yaitu : (1) model introduksi
dan (2) model renovasi.
Model

introduksi

adalah

rancangan

agribisnis

yang

dibangun

untuk

pengembangan inovasi teknologi berikut subsistem pendukungnya yang baru. Dengan
demikian, model introduksi ini dibangun dengan pendekatan cetak biru ( blue print) murni
dan inovasi teknologi yang hendak dikembangkan dengan struktur sistem dan usaha
agribisnis yang berbeda dengan kondisi di lapang. Model ini mengakomodasii inovasi
teknologi baru yang membutuhkan rancangan model sistem dan usaha agribisnis yang
baru pula.
Model renovasi merupakan penyempurnaan dari model sistem dan usaha
agribisnis yang ada, sehingga mencerminkan suatu revitalisasi inovasi. Prinsip dasarnya
adalah : (1) reinventing system dan

usaha

agribisnis yang

ada

melalui reformasi

sistem, usaha, pelayanan publik dan kelembagaan; (2) renovasi dan revitalisasi teknologi
dan kelembagaan. Dengan demikian rancangan model inovasi yang dibangun berpijak
pada kondisii sistem dan usaha agribisnis yang ada. Diharapkan dengan dua prinsip
dasar tersebut, maka model inovasi yang dikembangkan mampu diadopsi oleh
masyarakat.
Termasuk

dalam

model

renovasi

ini

ialah

penyempurnaan

model-model

pengembangan agribisnis berbasis komoditas yang telah dikembangkan oleh direktorat
jenderal lingkup Departemen Pertanian seperti kawasan pengembangan agribisnis
tanaman pangan (Proksi Mantap), perkebunan (Kimbun), hortikultura (KASS), peternakan
(KINAK). Prima Tani dapat pula dikembangkan sebagai salah satu komponen dalam
kawasan agropolitan. Kiranya dapat dicatat bahwa Prima Tani dapat dipahami sebagai
rancangan

umum

model pengembangan sistem

dan usaha

agribisnis

berbasis

pengetahuan dan teknologi inovatif. Dalam hal ini, nama Prima Tani dapat saja diubah
menjadi nama lain yang lebih tepat dan pelaksana utamanya tidak lagi Badan Litbang
Pertanian. Dalam hal ini Badan Litbang Pertanian berperan sebagai mitra pendukung
program dan kebijakan Eselon-I lingkup Departemen Pertanian maupun pemerintah
daerah.

Tahapan Pengembangan dan Institusionalisasi
Peranan Badan Litbang Pertanian terutama adalah pada tahap penumbuhan
sistem inovasi serta sistem dan usaha agribisnis. Apabila sudah tumbuh dan mampu
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berjalan mandiri maka Badan Litbang Pertanian akan segera menarik diri dan pembinaan
selanjutnya diserahkan kepada lembaga berwenang. Dengan perkataan lain Prima Tani
ditumbuh-kembangkan dengan prinsip BOT: tumbuhkan (build), operasikan (operate),
dan serahkan (transfer). Perlu kiranya dijelaskan bahwa makna BOT dalam hal ini adalah
dari segi tahapan, bukan dalam hal inti kegiatan sebagaimana lazimnya pada bisnis jasa
konstruksi fisik (bangunan, pabrik, mesin). Pada Prima Tani, Badan Litbang Pertanian
sama sekali tidak bermaksud melakukan pengembangan sebanyak-banyaknya melainkan
hanya membangun percontohan saja atau merintis pertumbuhan awal.
Dengan demikian, institusionalisasi agar Prima Tani dapat tumbuh-berkembang
secara mandiri merupakan kunci agar proses penyerahan (transfer) dapat dilaksanakan
secepat mungkin. Langkah yang ditempuh untuk memfasilitasi proses institusionalisasi
secara lokal ialah melalui penumbuhan Prima Tani secara partisipatif. Untuk itu, seluruh
lembaga pemerintah terkait, mulai dari propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa
dilibatkan pada setiap tahapan pengembangan Prima Tani. Selain seluruh lembagalembaga pelayanan pemerintah terkait, pemuka masyarakat pertanian setempat juga
diajak berpatisipasi aktif.
Proses pelepasan pengembangan dan pembinaan Prima Tani kepada pemerintah
daerah dan masyarakat setempat dilaksanakan secara bertahap. Setelah Prima Tani
berhasil ditumbuhkan dan mulai beroperasi maka pertama-tama yang akan dihentikan
ialah peranan Tim Pelaksana Pusat. Pada tahap ini pembinaan hingga sistem dan usaha
agribisnis dapat tumbuh berkembang secara mandiri dan berkelanjutan menjadi
tanggung

jawab BPTP propinsi

setempat dibantu oleh BP2TP. Renovasi

atau

penyempurnaan lebih lanjut juga menjadi tanggung jawab BPTP dan BP2TP, ujung
tombak Badan Litbang Pertanian dalam melayani praktisi agribisnis dan pemerintah
daerah.
Sesuai dengan tujuan awalnya, Prima Tani hanyalah upaya rintisan menuju adopsi
massal teknologi inovatif yang dihasilkan (terutama) oleh Badan Litbang Pertanian.
Program massalisasi adopsi teknologi inovatif tersebut bukanlah tugas pokok dan fungsi
Badan Litbang Pertanian. Namun demikian, Badan Litbang Pertanian akan tetap turut
membantu agar proses massalisasi tersebut dapat berlangsung lebih cepat dengan BPTP
sebagai pelaksana lapang.
Pada tingkat nasional, proses difusi akan dapat berkembang cepat jika disain
dasar Prima Tani diadaptasikan menjadi program nasional direktorat jenderal produksi
komoditas lingkup Departemen Pertanian. Bersamaan dengan itu, BPTP juga akan
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melakukan advokasi agar pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) memberikan
fasilitasi untuk mendorong replikasi dan difusi Prima Tani tersebut. Sudah barang tentu,
Badan Litbang Pertanian, melalui Balai Penelitian Nasional-nya, akan terus menjamin
pasokan teknologi dasar agar sistem inovasi terpadu sistem agribisnis dapat tumbuhberkembang progresif dengan sendirinya.
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METODOLOGI PENELITIAN
Pemilihan Lokasi
Tahapan pemilihan lokasi Prima Tani Ende:
a. Diskusi lokasi kegiatan primatani dengan dinas teknis
b. Survay awal untuk menentukan desa prima tani
c. Penentuan lokasi
d. Diskusi meluas dengan instansi terkait (Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, Bappeda)
Berdasarakan atas tahapan demikian, maka Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria
dipilih sebagai desa Prima Tani Kabupaten Ende
Pemilihan Komoditas Unggulan dan Program Kerja
Pemilihan komoditas unggulan berdasarkan hasil survey Pemahaman Pedesaan
secara Partisipatif (Parcipatory Rural Apraisal, PRA) (Anonim, 2008), survey Sumberdaya
Lahan (SDL) (Hikmatullah dan Arief Syarifudin, 2007) dan Program kerja Instansi terkait
tingkat Kabupaten Ende (Anonim, 2005). Program kerja dibuat berdasarkan prioritas
masalah hasil PRA sehingga program kerja yang dilaksanakan dapat memecahkan
masalah yang ada di tingkat petani, terutama yang berkaitan langsung dengan aspek
pertanian. Komoditas unggulan yang terpilih terutama adalah tanaman pangan (padi,
kacang hijau dan kedelai), sedangkan komoditas lainnya sebagai penunjang, yaitu
perkebunan dan peternakan.

Perumusan Inovasi Teknologi dan Kelembagaan
Perumusan inovasi teknologi dan inovasi kelembagaan berdasarkan hasil survey
PRA dan

SDL. Inovasi teknologi dan inovasi kelembagaan diperlukan dalam upaya

memecahkan masalah yang dihadapi petani.

Inovasi Teknologi
a. Padi Sawah
Produktivitas padi sawah di desa Mautenda berkisar 2 – 4 t/ha. Sementara
demoplot yang dilakukan oleh BPP setempat pada tahun 2006 menunjukkan bahwa
varietas ciherang produktivitasnya 6 – 7 t/ha, dan IR 64 produktivitasnya 5 – 6 t/ha.
Sehingga peluang meningkatkan produksi dan produktivitas padi sawah masih
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terbuka. Peluang untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan melalui beberapa
komponen berikut:

Waktu tanam
Ada peluang untuk menaikkan IP 200 menjadi 300, terutama di hulu saluran
pada BM1 dan BM2 sebab apabila dikaitkan antara awal kedatangan hujan yang
biasanya terjadi bulan Oktober – Nopember dan debet air pada musim hujan tersebut
maka persemaian dapat dilakukan pada awal musim hujan sehingga penanaman bisa
dilakukan pada bulan Desember atau awal Januari. Dengan demikian pada BM1 dan
BM2 alternatif pola tanamnya adalah padi – padi – palawija. Sementara pola tanam di
> BM3 tetap yakni padi – palawija. Meskipun demikian alternative IP 300 pada BM1
dan BM2 perlu didiskusikan lebih lanjut dengan mosalaki sebab lokasi sawah yang
dapat diairi oleh BM1 dan BM2 di Rusarembu dan Mota Menge umumnya dikuasai
oleh mosalaki, dimana mosalaki telah menetapkan bahwa penanaman padi tidak
boleh dilaksanakan apabila belum dilakukan upacara adat yang biasa dilakukan pada
bulan Desember.

Varietas Unggul
Peluang yang mungkin dilaksanakan untuk mengatasi penurunan potensi hasil
tersebut adalah dengan inovasi teknologi perbenihan pada kelompok tani untuk
konsumsi benih kelompok tani itu sendiri sekaligus untuk memperkuat modal
kelompok melalui usaha perbenihan.

Pembibitan
Dari segi pengolahan media tumbuh untuk persemaian mungkin sudah
memadai, tetapi dari segi umur bibit mungkin terlalu tua. Umur bibit yang tua
menyebabkan kemampuan tanaman menghasilkan anakan menjadi berkurang.
Inovasi teknologi persemaian yang bisa dilakukan adalah teknologi SRI yakni umur
bibit di persemaian berkisar 10 – 15 hari
Pengolahan Tanah
Dari segi kesempurnaan olah tanah dengan traktor, petani beranggapan
bahwa olah tanah dengan traktor cukup sempurna, namun dari segi jumlah dinilai
sangat kurang. Sebagai contoh di Anaranda terdapat traktor sebanyak 6 buah,
sementara lahan sawah yang digarap seluas 204 ha. Ini berarti bahwa 1 traktor untuk
melayani 34 ha sawah.
Berkaitan dengan pengadaan traktor, petani/kelompok tani bersedia untuk
kredit lunak. Peluang yang paling mungkin untuk pengadaan traktor dapat dilakukan
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melalui kredit lunak yang pembayarannya dilakukan sebanyak 2 kali yakni pada saat
panen padi bulan Mei dan pada saat panen padi atau palawija bulan September.

Cara Tanam
Jarak tanam 20 x 25 cm tersebut mungkin terlalu lebar dan masih bisa
diperapat lagi asalkan menggunakan varietas yang ketinggiannya sedang. Sehingga
peluang peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan cara memperapat jarak
tanam menjadi 20 x 20 cm atau melalui tandur jajar legowo dengan cara yang benar.

Pengairan
Peluang peningkatan produktivitas padi melalui perbaikan cara pengairan
secara berkala (intermitten) untuk meningkatkan kandungan oksigen dalam tanah.
Suasana tanah aerob sangat membantu mereduksi gas beracun yang terjebak dalam
tanah, sekaligus dapat membantu pernapasan dan merangsang pertumbuhan akar
baru sehingga pada gilirannya vigor tanaman akan membaik.

Pengendalian Gulma
Cara dan waktu penyiangan telah dilakukan dengan baik oleh petani, tetapi
umumnya dilakukan dengan tangan sehingga memerlukan tenaga kerja yang banyak,
sementara tenaga kerja sulit didapat. Dengan demikian introduksi alat penyiang
mungkin diperlukan.
Petani juga sangat terobsesi dengan herbisida karena lebih ekonomis.
Pemakaian herbisida mengakibatkan gulma dalam pertanaman menjadi sedikit,
sehingga petani tidak melakukan penggemburan tanah di sekitar perakaran, padahal
suasana aerob dan tanah yang gembur diperlukan tanaman untuk merangsang
perakaran baru. Oleh sebab itu perlu penyuluhan pentingnya penggemburan tanah
untuk merangsang pertumbuhan perakaran padi.

Pengendalian Hama Penyakit
Populasi keong sangat tinggi. Pengendalian yang telah dilakukan sudah cukup
baik dan layak dilanjutkan. Pengendalian secara fisik kemungkinan lebih baik. Hal ini
dapat dilakukan dengan membuat jebakan-jebakan genagan air, misalnya selalui
system tandur jajar legowo dimana lorongnya dibuat lebih dalam. Pada saat-saat
tertentu dilakukan pengeringan dengan harapan keong terkupul pada lorong,
kemudian dilakukan pengumpulan.

Distribusi dan Drainase Air
Air seringkali menjadi masalah dalam budidaya padi. Masalah pertama adalah
distribusi air pada lahan sawah pada bagian tengah yang disebabkan saluran
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tersiernya kurang baik dan masalah kedua adalah drenase yang buruk sehingga
kelebihan air sulit dibuang. Masalah tersebut perlu diatasi dengan membuat saluran
tersier dan memperbaiki saluran pembuangan.

Pemupukan
Alasan petani tidak melakukan pemupukan karena tanahnya masih subur perlu
dibuktikan kebenarannya melalui pengujian status hara, terutama NPK. Kemungkinan
alasan tersebut tidak benar sebab lahan tersebut telah ditanami padi selama paling
sedikit 10 tahun, sementara dalam 1 tahun mereka menanam 2 kali, sehingga lahan
tersebut telah ditanami sebanyak 20 kali. Apabila dikaitkan antara hasil yang
terangkut dari lahan berupa gabah yang produktivitasnya 2 – 4 t/ha maka unsure
hara yang terangkut sudah cukup banyak sebab produksi yang keluar sudah
mencapai 200 – 400 t/ha. Apabila kandungan N dalam gabah 1- 10% maka unsure N
yang terangkut dari tanah sebesar 2 – 20 t/ha.
b. Kacang hijau dan kedelai
Produktivitas kacang hijau pada lahan sawah di desa Mautenda cukup tinggi
yakni berkisar 0,6-1,4 t/ha, sementara kedelai 1,2 t/ha. Apabila dikaitkan antara
produktivitas petani dengan input yang mereka gunakan maka produktivitas kacang
hijau masih berpeluang ditingkatkan menjadi 2 t/ha apabila dilakukan perbaikan
varietas, cara tanam, jarak tanam, penyiangan tepat waktu, pemupukan dan
pengendalian hama (Radjid, 1992). Sementara kedelai bisa ditingkatkan menjadi 1,4
– 2,5 t/ha dengan penerapan input tinggi (Adisarwanto, 1993).
Peluang untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan melalui beberapa
komponen berikut:

Penyiapan lahan
Petani biasa menanam kacang hijau dan kedelai dengan system tanpa olah
tanah (TOT) dan tidak membuat saluran drenase. Hal ini akan menyulitkan cara
mengeringkan lahan dan cara pengairan. Oleh sebab itu perlu dibuat saluran drenase
di petakan sawah selebar + 3 meter.

Varietas unggul
Petani biasa menggunakan benih dari hasil panen sebelumnya tanpa
melakukan pergantian varietas. Cara demikian mengakibatkan produktivitas tidak bias
optimal. Peluang meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan memperbaharui
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varietas dengan varietas unggul bermutu baik. Kedelai varietas wilis yang biasa
digunkan petani dapat diganti dengan varetas wilis baru yang bermutu baik.
Sementara kacang hijau yang bijinya kusam dapat diintroduksikan varietas Murai dan
Vima1.

Cara tanam
Jarak tanam kedelai dan kacang hijau sangat lebar yakni 40 x 40 cm, sehingga
masih banyak lahan yang tersisa. Jarak tanam ini dapat diperapat menjadi 40 x 10
cm agar semua bagian tanah tertutup canopy kacang hijau dan kedelai, sekaligus
meningkatkan kandungan N dalam tanah akibat aktivitas bakteri pengikat N yang
terdapat pada bintil akar kacang-kacangan.

Pemupukan
Meskipun kacang hijau dan kedelai merupakan jenis leguminosa yang mampu
mengikat N dari udara, tetapi penambahan nitrogen dan phosphate tetap diperlukan
untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Bagi petani Mautenda yang tidak biasa
memupuk, disarankan pemakaian input rendah yakni 25 kg Urea/ha + 50 kg SP36/ha
+ pupuk pelengkap cair.

Pemakaian mulsa
Petani biasa membakar sisa-sisa tanaman padi dan tidak biasa menggunakan
mulsa jerami. Pembakaran jerami akan mengakibatkan menguapnya unsure hara
yang terkandung di dalamnya, kecuali unsure kalium yang terikat bersama abunya.
Oleh sebab itu disarankan jerami tdak dibakar, melainkan dipakai untuk mulsa atau
pupuk bokashi. Mulsa jerami dapat berfungsi untuk mengurangi penguapan,
mengurangi gulma, serta berfungsi untuk mengembalikan kesuburan tanah apabila
jeraminya telah lapuk. Selain itu jerami dapat dibuat pupuk bokashi untuk
meningkatkan kandungan mikroorganisme dalam jerami tersebut yang pada
gilirannya kandungan unsure hara dalam pupuk bokashi jerami meningkat, sehingga
dapat meningkatkan kesuburan tanah.

Proteksi tanaman
Ulat penghisap polong kedelai dan kacang hijau seringkali menjadi masalah.
Petani

jarang

mengendalikan

hama

ini

dan

lebih

banyak

mengandalkan

pengendaliannya pada alam. Prinsip PHT mungkin dapat diterapkan untuk
mengendalikan hama tersebut dengan cara pemakaian insektisida yang aplikasinya
berdasar pemantauan minimal 3 kali selama pereode tanam.

Pengairan
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Belum jelas cara pengairan yang dilakukan petani, tetapi disarankan dilakukan
secara berkala terutama pada tahap periode kritis tanaman pada awal pertumbuhan
dan menjelang berbunga.
Tabel 1. Inovasi Teknologi budidaya kacang hijau dan kedelai
Varietas kc hijau
Varietas kedelai
Kebutuhan benih
Persiapan lahan
Jarak tanam
Pemulsaan
Penyiangan
Pengairan
Hama penyakit
Panen

Vima-1, Murai, Lokal Belu
Ijen, Kaba
35 - 40 kg/ha
TOT, jerami dipotong rata tanah, dibuat saluran drenase setiap 3 -4 m
40 x 15 cm, 2 tanaman/rumpun
Jerami padi
1 – 2 kali
2 - 3 kali (Pada saat tanam, menjelang berbunga, akhir berbunga)
Dikendalikan berdasar pemantauan
95% polong berwarna coklat dan daun sebagian besar sudah rontok
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Tabel 2. Deskripsi Varietas Kacang Hijau Dan Kedelai
Varietas/

Hasil

Umur

Bobot 100

Galur
Kc hijau
Vima-1
Murai
Lokal Belu

(t/ha)

(hari)

biji (gram)

1,76
2,5
1-2

57-58
63-65
60-70

6-7
6-7
6-7

Hijau kusam
Hijau kusam
Hijau kusam

2,13
2,13

83-84
84-85

12
11

Kuning
Kuning

Kedelai
Ijen
Kaba

Warna biji

Ketahanan thd
hama/penyakit
Tahan embung tepung
Tahan bercak daun

Toleran ulat grayak
Toleran karat, tahan
rebah

Sumber: Balitkabi (2007).

Inovasi Kelembagaan
a. Lembaga Gapoktan
Kelembagaan Kelompok Tani dapat menjadi pelaku agribisnis di pedesaan yang
akan dihimpun dalam Gapoktan, sehingga agribisnis di pedesaan dapat dikatakan sebagai
agribisnis berbasis komunitas. Saat ini di Desa Mautenda terdapat delapan kelompok tani
yang tergabung dalam Gapoktan Wuamesu. Model pengembangan kelembagaan
agribisnis di Desa Mautenda dengan mengoptimalkan kelembagaan yang sudah ada dan
pembentukan lembaga klinik agribisnis.

b. Lembaga Kios Saprodi
Di Desa Mautenda belum ada kios saprodi. Petani pada umumnya belum
menggunakan saprodi di dalam usahataninya. Kios terdekat berada di kota Ende sejauh
53 km.

c. Lembaga Pemasaran
Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk membeli gabah/beras dengan
Harga Penetapan Pemerintah (HPP) pada saat panen dan menjualnya dengan harga
terjangkau merupakan salah satu bentuk lembaga pemasaran yang sudah eksis di
Mautenda. Meski pun lembaga ini hanya membeli dan menjual komoditas padi tetapi
dampaknya sangat membantu petani terutama pada saat mereka sangat membutuhkan
uang tunai (cash). Selain LUEP masih terdapat lembaga lain yang sifatnya temporer,
dalam bentuk papalele/ kaki tangan pada pedagang besar (tanaman perkebunan) dan
blantik (peternakan sapi). Kegiatan lembaga ini sifatnya musiman hanya pada waktu
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tertentu. Kehadiran lembaga ini merugikan produsen karena penentuan harga hasil
pertanian ditentukan sepihak.

d. Pembentukan Klinik Agribisnis
Klinik agribisnis adalah salah satu bagian penting dari laboratorium agribisnis. Ia
berfungsi sebagai lembaga pelayanan jasa konsultasi, diseminasi dan informasi yang
mendukung pengembangan agribisnis. Secara struktural, klinik ini terdiri dari:
1. Seperangkat pengurus yang bertugas mengelola klinik dan membangun komunikasi
dengan sumber-sumber informasi.
2. Peragaan inovasi pertanian dalam bentuk leaflet, warta, poster dan media elektronik.
3. Informasi agribisnis yang mencakup aspek input dan output (jenis komoditas, harga,
kebutuhan pasar, permodalan, kualitas.
4. Informasi inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan, teknologi komoditas dan
budidayanya, pascapanen, penyuluhan dan pemasaran
5. Informasi tentang manajemen pengelolaan alat dan mesin pertanian
Klinik Agribisnis perlu diperkenalkan secara khusus, karena lembaga ini bersifat
khas, dan belum dikenal secara luas. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk
meningkatkan pelayanan informasi teknologi pertanian, informasi pasar dan informasi
permodalan.
Eksistensi klinik agribisnis didukung oleh Puslit dan Balit di lingkup badan Litbang
Pertanian, yang berperan sebagai pemasok inovasi pertanian. Dalam operasionalnya
lembaga ini dapat melibatkan swasta, produsen hasil pertanian, serta sarana produksi
pertanian. Anggota para penyuluh, peneliti BPTP dan petugas dinas terkait.
Tujuan dibentuknya klinik agribisnis adalah untuk memecahkan permasalahan
petani. Permasalahan yang dihadapi petani di Desa Mautenda Kabupaten Ende pada
umumnya adalah: Biaya produksi tidak sebanding dengan hasil yang diterima. Hal ini
disebabkan karena kebiasaan petani dalam penggunaan pupuk dan benih unggul belum
sepenuhnya dilakukan. Masalah lainnya adalah harga pupuk dan obat-obatan di tingkat
petani tinggi akibat panjangnya rantai distribusi dan sistem pembeliannya dengan cara
yarnen, sehingga harga di tingkat petani lebih tinggi 40% dari harga di pusat kabupaten.
Selain itu umumnya pengusahaannya yang dilakukan belum optimal. Kelembagaan
agribisnisnya juga belum berjalan secara sistemik. Usaha-usaha produktif masih
dilakukan secara individual atau parsial. "Dengan kata lain penghasilan petani hanya dari
satu atau dua komoditas saja, sehingga kondisi ekonomi petani belum menunjukkan
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tingkat pendapatan yang memadai. Juga, petani dalam menerima dan menerapkan
inovasi teknologi belum optimal," Makanya di bangun Klinik Agribisnis ini dengan fungsi
sebagai pelayanan jasa konsultasi dan informasi inovasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Inovasi yang dilakukan untuk mempercepat adopsi inovasi budidaya padi di desa
Mautenda ada 2 (dua) yakni inovasi teknis dan kelembagaan.
Inovasi Teknis

Demplot padi
Inovasi teknis yang dilakukan adalah demplot budidaya padi MT II 2008. Demplot
dilakukan sebanyak 2 lokasi yakni pada kelompok waemesu1 dan waemesu2 masingmasing seluas 0.5 ha. Jenis inovasi yang dilakukan sebanyak 3 komponen teknologi yakni
meliputi perbaikan cara tanam (teknologi cara tanam legowo 41), penggunaan varietas
unggul bermutu (IR64) dan pemupukan (Urea 250 kg/ha + 50 kg/ha SP36 + KCl 50
kg/ha). Demplot tersebut bertujuan sebagai media pembelajaran petani terhadap
teknologi budidaya pad sawah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pola introduksi
sebesar 4000 kg/ha, sementara pola petani 2780 kg (Gambar 6)

4500
4000

Produksi(GKP)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
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0
Series1

Pola petani

Introduksi

2780

4000

Gambar 6. Hasil demplot pola petani dibandingkan pola introduksi

Perbenihan padi
Untuk mendukung percepatan adopsi componen teknologi benih unggul maka
dikembangkan perbenihan padi. Perbenihan padi yang dibuat adalah varietas IR64 dan
ciherang seluas 2.5 ha, yang mana benih padi dibuat setara dengan label biru (benih
sebar). Produksi padi yang dibuat tersebut diperuntukkan untuk melayani kebutuhan 6
kelompok tani MT I 2008/2009. Benih yang dihasilkan adalah IR64 sebanyak 2340 kg,
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sementara ciherang sebanyak 3750 kg (Gambar 7). Manajemen pengelolaan benih
dilakukan oleh klinik teknologi.

IR64, 2340,
38%
Ciherang,
3750, 62%

Gambar 7. Hasil perbenihan padi setara label biru di desa Mautenda MT II 2008

Introduksi Kedelai dan kacang hijau varietas unggul Nasional
Demplot kedelai dan kacang hijau dilakukan sebab lebih dari 60% lahan sawah di
desa Mautenda hanya dapat ditanami padi sebanyak satu kali. Pola tanam pada lahanlahan tersebut umumnya padi-kedelai, padi-kacang hijau atau padi-bero. Kedelai yang
biasa diusahakan adalah varietas wilis yang telah lama diintroduksikan ke desa tersebut,
sementara kacang hijau yang diusahakan adalah varietas lokal.
Hasil introduksi menunjukkan bahwa kedelai varietas ijen, kaba dan wilis (lokal)
produksinya masing-masing sebesar 995 kg/ha, 1257 kg/ha dan 1520 kg/ha (Gambar 8).
Sementara produksi kacang hijau vima1, murai dan lokal masing-masing sebesar 131 kg/
ha, 146 kg/ha dan 233 kg/ha (Gambar 9).
Produksi varietas unggul Nasional tersebut lebih rendah dibandingkan varietas
lokal sebab jarak tanam yang dianjurkan 40x15 cm 2-3 biji/lb tidak ditaati, tetapi
menggunakan jarak tanam biasa yakni 40x40 cm 5-8 biji/lb. Keraguan menggunakan
jarak tanam yang lebih rapat tersebut dapat dipahami sebab kedelai varietas lokal
tingginya mencapai 76.4 cm, sementara kaba dan ijen masing-masing 50 cm dan 49.4
cm. Untuk kacang hijau, diameter canopinya varietas lokal mencapai 44.8 cm, sementara
vima1 dan murai masing-masing sebesar 29.4 cm dan 29.8 cm. Dengan demikian potensi

30

kedelai dan kacang hijau varietas unggul Nasional kemungkinan hasilnya bisa sebanding
dengan varietas lokal apabila populasinya ditambah.
Khusus untuk kacang hijau, kedua varietas unggul Nasional mempunyai tipe
determinate sehingga bisa dipanen sekaligus, sementara varietas lokal mempunyai tipe
pertumbuhan indeterminate sehingga harus dipanen berulang 3-4 kali.
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Gambar 8. Produktivitas kedelai unggul nasional (Ijen dan kaba) dibandingkan varietas
lokal (wilis) MT II 2008 di desa Mautenda
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Gambar 9. Produktivitas kacang hijau unggul nasional (vima1 dan murai) dibandingkan
varietas lokal MT II 2008 di desa Mautenda
Inovasi Kelembagaan
KlinikAgribisnis di Desa Mautenda Kabupaten Ende ini sudah satu tahun berjalan.
Di antara kegiatannya yang sudah dilakukan adalah Pelatihan Penyuluh Pertanian
Lapangan (PPL) dalam rangka pendampingan pembuatan Demplot pertanaman padi,
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Kacang hijau dan Kedelai kunjungan dari petani dan pelaku agribisnis serta Pemda ratarata 3 -5 orang setiap bulan. Ditambahkannya, Klinik Agribisnis ini memberikan pelayanan
setiap hari kerja. Pelayanan diberikan oleh PPL setempat dan tenaga detasir yang
piket/jjaga. Fasilitas yang tersedia saat ini adalah:1) Peragaan inovasi pertanian dalam
petak percontohan, display teknologi, leaflet, poster warta; 2) Informasi agribisnis yang
mencakup aspek input dan output (jenis komoditas, harga, tujuan pasar, permodalan,
dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan agribisnis); 3) Informasi teknologi
pengelolaan pasca panen; 4) Contoh dan bahan/ alat atau barang yang berkaitan dengan
Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP); dan 5) Perpustakaan. Dalam operasionalnya klinik
agribisnis tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh instansi terkait (yakni: Pusat
Penelitian, Balai Besar Penelitian, dan Balai Penelitian lingkup Deptan) yang berperan
sebagai pemasok inovasi teknologi pertanian. Selain itu klinik agribisnis Primatani Ende
juga melibatkan swasta, produsen sarana produksi dan hasil pertanian yang diberikan
kesempatan berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya.
Adapun Respon Petani di lokasi Primatani mautenda sangat positif hal ini dapat di
lihat dari beberapa aspek selama kegiatan ini berlangsung.
1. Petani menyampaikan bahwa hasil panen kedelai dengan benih varietas unggul dari
BPTP NTT cukup memuaskan. Hasil panen kedelai varietas lokal yang selama ini
mereka

tanam

mampu

memperoleh

30-40

Kg/petak.

Sementara

setelah

menggunakan benih varietas unggul, mereka memperoleh hasil 70-80 Kg/petak.
Varietas kedele dan kacang hijau yang ditanam hasilnya masih diprioritas untuk
perbenihan musim berikutnya, dimana telah disepakati bahwa benih tersebut ditukar
dengan anggota kelompoknya ataupun kelompok lain secara barter.
2. Gapoktan dari dusun Aigana memutuskan bahwa hasil perbenihan padi yang ditanam
di dusun Aigana harus dibagi atau disebar ke seluruh anggota kelompok, ditargetkan
dapat memenuhi kebutuhan benih seluruh petani desa Mautenda. Penyebaran
dilakukan dengan sistem barter, yaitu menukar 1 bagian benih padi dengan 2 bagian
padi konsumsi, dengan perhitungan 1 bagian untuk petani, ½ bagian untuk klinik
(saprodi) serta ½ bagian untuk biaya tenaga kerja. Pada akhirnya ½ bagian untuk
klinik akan kembali ke petani berupa pupuk dan obat-obatan.
3. Para petani mengalami beberapan kendala dalam usahatani, dimana mereka meminta
klinik untuk menfasilitasinya. Kendala tersebut dalam hal pengadaan alat pertanian,
petani sudah mengajukan surat permohonan bantuan pengadaan alat pertanian ke
Dinas Pertanian Kabupaten Ende, namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan.
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Untuk itu petani mengharapkan BPTP NTT (lewat klinik) untuk bisa menindak lanjuti
dengan mengkonfirmasi ke Dinas Pertanian untuk memberi bantuan alat sebagai
sarana produksi dengan sistem pengembalian secara kredit.
Sampai dengan saat ini peranan klinik di desa Primatani mautenda masih berjalan
secara normal, dimana sudah dibentuk kepengurusan klinik sendiri lewat rapat Gapoktan,
adapun kepengurusannya sebagai berikut :
Ketua
Andreas

Sekretaris
Victor

Bendahara
Elisabeth Remba

Bidang Pemasaran
Densi

Bidang Produksi
Raymundus

Gambar 10. Struktur Organisasi Klinik Primatani Desa Mautenda
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Tabel 3. Tahapan dan peran masing-masing pihak dalam pengembangan klinik agribisnis
primatani ende tahun 2008
Tahapan/
Waktu
Januari
2008

Aktivitas

Sosialisasi perlunya
klinik agribisnis untuk
disiminasi teknologi
Pembentukan
pengurus klinik

Pebruari
2008
Maret 2008
(3 hari)
Maret 2008

Maret 2008

Pelatihan pengurus
(dasar-dasar KA,
management dan
administrasi)
Mendapatkan tempat/
ruangan untuk
pelayanan KA

Mengadakan fasilitas
kantor display dan
administrasi

Maret 2008 (1 hari
Menyusun
di akhirrencana
pelatihan)
operasional s/d
desember 2008
dalam rancangan
kasar pengembangan
KA ke depan
April 2008
Pelayanan informasi
(1 X 1
dan teknologi untuk
minggu)
masyarakat

Akhir
Evaluasi internal
Desember
secara partisipatif dan
2008 (1 hari) menyusun RK 2009

Peran
BPTP (lab
agribisnis)
Mensosialisasikan
secara aktif ke
semua pihak
Mendapatkan calon
dan membantu
terbentuknya
pengurus KA
Mengajar dalam
pelatihan

masing-masing pelaku
PPL/Dinas
Pengurus dan
setempat
anggota Kel
Menghadiri
Mengikuti
kegiatan
kegiatan
sosialisasi
sosialisasi
Memberikan
Mengikuti proses
informasi calonpemilihan dan
calon pengurus
pembentukan
potensial
pengurus
Hadir dan
Menjadi peserta
memberi materi
dalam pelatihan
dalam pelatihan

Membantu
menghubungkan
aparat dan tokoh
desa untuk
memperoleh
tempat
Membantu
mencarikan fasilitas
dan menghibahkan
display (buku , liflet
dll)
Membantu
menyusun rencana

Menghubungkan
aparat dan tokoh
desa untuk
mendapatkan
tempat

Membantu
mendapatkan
tempat

Membantu bahan
Display

Menginformasika
n kebutuhan
display dan
menatanya

Membantu
menyusun
rencana

Menyusun
rancangan
(secara aktif)

Menjadi nara
sumber

Menjadi nara
sumber

Melakukan evaluasi

Mengarahkan
dan membantu
evaluasi

Mencatat
kebutuhan
anggota,
menghubungkan
nara sumber
menyelenggaraka
n pertemuan
Peserta evaluasi.

Dari tahapan perencanaan yang dibuat selama satu tahun ini (2008) masih ada
beberapa tahap yang belum sempat terlaksana yaitu pelatihan pengurus klinik dan
evaluasi serta menyusun Rencana kerja 2009, hal ini disebabkan beberapa kendala yang
mana pengurus dan anggotanya masih sibuk persiapan lahan untuk penanaman padi
,diharapkan dalam waktu dekat bisa terlaksana.
Pengadaan bahan/media informasi berasal dari BPTP NTT, Balai Penelitian Padi,
Ditjen Hortikultura, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Ende. Bahan/media informasi yang disediakan dalam Klinik agribisnis meliputi : berbagai
macam bentuk dan merk pestisida (insektisida, fungisida, bakterisida dan herbisida),
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berbagai macam benih, macam-macam alat peraga (alat-alat pertanian), dan berbagai
bentuk media informasi (liflet, poster dan brosur).
Adapun berbagai jenis dan merk pestisida dan pupuk yang tersedia di Klinik
agribisnis Ende (Tabel 4) lebih banyak ditujukan sebagai bahan untuk memberikan
gambaran dan arahan kepada petani tentang bentuk, manfaat, cara penggunaan,
sasaran

dan waktu

penggunaannya.

Umumnya

petani

belum memahami

atau

membedakan antara insektisida dan fungisida. Petani membutuhkan pestisida yang lebih
banyak digunakan untuk tanaman padi dan kacang-kacangan. Demikian halnya dengan
pupuk digunakan sebagai bahan peraga tentang cara aplikasi dan kegunaannya,
khususnya digunakan sebagai bahan Demplot untuk peragaan ditingkat petani.
Tabel 4. Jenis/Merk Pestisida dan Pupuk yang tersedia di Klinik agribisnis Primatani Ende
No
1

Jenis
Insektisida

-

Merk
Baycarb 500 EC
Hopsin 50 EC
Dursban 20 EC
Decis 2,5 EC
Bestox 50 EC
Regent
Matador 25 EC
Curacron 500 EC
Thiodan 20 WP
Furadan 3 G

2.

Fungisida

-

Rovral 50 WP
Ridomil Gold
Topsin 500 F
Score 250 EC
Dithane M 45
Benlate

3.

Herbisida

Round Up

4.

Pupuk

- Urea
- SP-36
- KCL

Keterangan
Sebagai bahan peraga/contoh tapi dapat
dibeli petani apabila dibutuhkan
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KESIMPULAN
a) Petani mulai tertarik terhadap teknologi budidaya padi sawah yang diintroduksikan
sehingga kemunkinan akan berkembang pada MT I 2008/2009.

b) Produktivitas padi sawah petani sebesar 2780 kg, sementara pola introduksi 4000 kg/
ha sehingga teknologi baru berpeluang meningkatkan produksi padi di desa Mautenda
sebesar 44%.

c) Klinik agribisnis yang dibentuk berpotensi mendorong tumbuhnya kelembagaan
usahatani yang kuat yakni melalui penyediaan benih dan mendekatkan input produksi
(pupuk dan pestisida) yang dekat dengan lokasi.

d) Petani mempunyai pilihan-pilihan kedelai dan kacang hijau varietas unggul Nasional
produksi Badan Litbang Pertanian untuk dikembangkan pada waktu mendatang.
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LAMPIRAN
Foto-foto kegiatan

Legowo 21 dan 41 fase vegetatif

Legowo 21 dan 41 fase generatif

Penampilan tanaman kedelai

Penampilan tanaman kacang hijau
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