I.
1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Total luas lahan sawah di propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah kurang lebih

200 ribu hektar atau 4 % dari total luas wilayah ini. Penyebaran lahan ini bervariasi antar
wilayah (kabupaten), baik yang terkonsentrasi pada kawasan-kawasan khusus yang
relatif luas, maupun yang tersebar pada lahan-lahan yang relatif sempit pada banyak
lokasi. Secara absolut total luas lahan ini relatif besar, namun belum mencukupi
kebutuhan pangan beras bagi 4 jutaan penduduk NTT karena kapasitas produksi padi
setempat masih di bawah rata-rata nasional sehingga belum mampu memenuhi
kebutuhan pangan beras secara mandiri. Indikasi ini, tercermin dari pasokan beras yang
masuk di wilayah NTT yang berasal antara lain dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat
dan Sulawesi Selatan yang mencapai 150 ribu ton/tahun. Produktivitas padi di NTT
berada pada posisi 3.2 t/ha, sedangkan secara Nasional sudah mencapai 4.2 ton/ha.
Senjang hasil ini merupakan ekpresi dari kompleksitas keberadaan wilayah, baik itu
karena kinerja teknologi itu sendiri maupun karena faktor determinan lain, seperti
keterbatasan secara kuantitas maupun kualitas jaringan irigasi, sumber air, kelembagaan
pendukung, orientasi petani dan lain-lain.
Secara internal di NTT, kesenjangan produksi padi antar wilayah dan antar
petanipun cukup beragam. Walaupun secara Regional posisi produktivitas padi NTT masih
berada di bawah produktivitas Nasional, namun ada wilayah tertentu seperti salah satu
wilayah di kabupaten Kupang yakni di kawasan Noelbaki produktivitasnya sudah
melampaui Nasional yakni 4.7 t/ha. Bahkan ada petani tertentu sudah mencapai 6.5 t/ha
karena menerapkan teknologi anjuran yang dikawal oleh petugas pertanian. Indikasi ini,
mempertegas bahwa peluang untuk peningkatan produksi di NTT masih terbuka lebar.
Oleh karena itu, untuk memanfaatkan peluang ini perlu disusun suatu rancang bangun
yang lokal spesifik sebagai salah satu syarat instrumen dalam mengembangkan wilayah
tersebut.
Sejak 2005 Badan Litbang Pertanian telah menginisiasi lahirnya Program Rintisan
Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani ). Tujuan utama program ini
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 tepat guna spesifik pengguna
dan lokasi, yang merupakan kebutuhan esensial dalam rangka mewujudkan penelitian
dan pengembangan berorientasi kebutuhan pengguna (Anonim,2004).
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Pada tahun 2008, merupakan implementasi Prima Tani tahun ke dua yakni dimulai
sejak tahun 2007. Sebelum implementasi pada tahun 2007 telah dilakukan upaya-upaya
penggalian masalah dan potensi serta pengumpulan data melalui kegiatan PRA dan base
line survei serta perumusan peta jalan (road map) untuk empat tahun ke depan. Hasil
yang diperoleh pada tahun 2007 menunjukkan bahwa kawasan Nolebaki khususnya
kawasan persawahan yang terorganisasi dalam tiga kelompok petani besar mempunyai
potensi besar untuk dikembangkan kelembagaannya. Hal ini terindikasi melalui
terbentuknya satu Gapoktan “Rasa Sejahtera Bersama” yang berasal dari tiga kelompok
tersebut. Disamping itu, implementasi inovasi teknologi telah meningkatkan produktivitas
padi dari rata-rata 4.2 t/ha mencapai 6.5 t/ha melalui beberapa komponen pilihan
teknologi antara lain, VUB yang berlabel, rasonalisasi dosis pupuk SP-36, aplikasi jajar
tanam Legowo dan bibit umur muda (di bawah 21 hari).
Makalah ini menyajikan hasil implementasi Prima Tani sampai MT. 2008 yang
dilaksakan oleh petani di bawah pendampingan Tim Prima Tani Kupang.

II.

RUANG LINGKUP

2.1. Ruang Lingkup
PRIMA TANI merupakan program rintisan dan akselerasi pemasyarakatan inovasi
teknologi pertanian yang dilaksanakan secara partisipatif oleh semua pemangku
kepentingan (stake holder) pembangunan pertanian dalam bentuk laboratorium
agribisnis. Ruang lingkup dari kegiatan ini meliputi tiga aspek yakni :
1. Aspek Inovasi Teknologi
2. Aspek Inovasi Kelembagaan
3. Aspek Diseminasi/Klinik Agribisnis
Khusus untuk Prima Tani Kabupaten Kupang,
2.2. Tujuan
Secara umum, tujuan utama dari Prima Tani di kabupaten Kupang adalah untuk
mempercepat diseminasi dan adopsi teknologi inovatif (tertutama yang dihasil oleh Badan
Litbang Pertanian) serta memperoleh umpan balik, melalui strategi, (i) menerapkan
Teknologi Inovatif; (ii) membangun model percontohan sistem dan usaha agribisnis

2

dengan sistem inovasi dan kelembagaan; (iii) mendorong proses difusi dan replikasi
model teknologi dan (iv) mengembangan agroindustri pedesaan sesuai kakrakteristik
agroekosistem dan sosek.
Secara spesifik, tujuan mengimplementasikan Prima Tani berdasarkan core bisnis
berbasis padi adalah sebagai berikut :
1. Di Tingkat Onfarm
Menghasilkan komoditas andalan dan mampu bersaing di pasar Kupang dan sekitarnya
(suplayer beras bermutu);
Kemampuan petani dalam pengelolaan pola tanam/pola pertanaman yang efisien
2. Di Tingkat Kelembagaan Hulu
Kemampuan

kemandirian

Kel.

Tani

dalam

pengelolaan

usahatani

yang

berorientasi Agribisnis;
3. Di Tingkat Jejaring/Networking
Mempunyai akses berdagang dengan partener yang terpercaya dan berkelanjutan
2.3. Keluaran
Terbentuknya, (i) Unit Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) dan (ii) Sistem Usahatani
Intensifikasi dan Diversifikasi (SUID)

PELAKSANAAN PRIMA TANI
1.1. Proses Implementasi Pelaksanaan Prima Tani

1.1.1. Pemilihan lokasi
Pemilihan dan penetapan lokasi Prima Tani berdasarkan pada basis komoditas
unggulan dan didukung oleh program Pemerintah da Kabupaten. Komoditas unggulan
yang menjadi dasar penetapan lokasi adalah komoditas Padi Sawah Irigasi pada
agroekosistem Lahan Kering Dataran Rendah Iklim Kering (LKDRIK) sehingga lokasi
Prima Tani terpilih dan ditetapkan adalah Kawasan Noelbaki yang terdiri dari Desa
Noelbaki dan Desa Mata air, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang. Potensi :
Lahan sawah irigasi 700 ha (1089 ha untuk seluruh kawasan dan sekitarnya, Sumber air
(irigasi dari bendungan/waduk tilong dan mata air); Kelembagaan KT/Gapoktan dan P3A
(eksis, 3 KT dengan jumlah anggota 812 petani);
Permasalahan utama : a) di tingkat onfarm : penanganan budidaya sampai pasca
panen khususnya usahatani padi sawah masih bervariatif; b). Jaringan pasar masih
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bersifat individual; Produk beras/padi yang masih di bawah standar; Cabang usahatani
yang belum terfocus, termasuk mengelolah lahan kering;

1.1.2. Organisasi pelaksana dan jaringan kerjasama
Dalam melaksanakan Prima Tani sejak tahun 2007 sampai saat ini, Organisasi
pelaksana terdiri dari organisasi yaitu ada pada tingkat provinsi, kabupaten, dan tingkat
BPTP. Organisasi pelaksana Prima Tani tingkat BPTP telah dibentuk dan dikukuhkan
dengan Surat Keputusan Kepala BPTP NTTT. Organisasi pelaksana Prima Tani tingkat
kabupaten telah dibentuk namun belum dikukuhkan. Organisasi pelaksana Prima Tani
tingkat provinsi belum terbentuk.

1.1.3. Pemilihan komoditas unggulan
Penetapan Padi sawah irigasi sebagai komoditas unggulan Prima Tani Kabupaten
Kupang berdasarkan kondisi sumberdaya alam yang tersedia yaitu lahan datar, jaringan
irigasi yang telah ada, Bendungan Tilong dan akses jalan dan sarana transportasi yang
memadai. Disamping itu berdasarkan kesepakatan bersama antara BPTP NTT dengan
Bappeda serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kupang dan Provinsi NTT.
Sedangkan komoditas pendukung adalah sayuran dan ternak sapi. Untuk memperoleh
kwalitas beras yang tinggi, juga telah dikoordinasikan dengan Balai Penelitian Padi
Sukamandi dan Balai Besar Mekanisasi Pertanian Serpong.

1.1.4. Perumusan inovasi teknologi dan kelembagaan
Penetapan / rumusan inovasi teknologi dan kelembagaan didasarkan pada hasil
survei sumberdaya lahan (SDL), hasil dari kegiatan PRA, Base Line dan kemudian
dipresentasikan di tingkat kabupaten dan masukan-masukan dari pihak luar merupakan
dasar dalam merumuskan Rancang Bangun Prima Tani Kabupaten Kupang.

1.1.5. Pembentukan klinik agribisnis
Kepengurusan Klinik Agribisnis sudah terbentuk pada Oktober 2007 dengan
pengurusnya melibatkan anggota kelompok-kelompoktani yang tergabung dalam
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Fasilitas Klinik sedang ditata, terutama gedungnya
menggunakan gedung pertemuan kelompok tani Usaha Bersama dan sedang dilengkapi
bahan-bahan bacaan informasi teknologi, contoh-contoh sarana produksi, contoh-contoh
peralatan pertanian dll. Kegiatan klinik sementara masih dikelola bersama Pengurus
Klinik, Gapoktan dan BPTP NTT.
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1.1.6. Pengembangan dan fungsi laboratorium agribisnis
Aspek Teknis : Introduksi teknologi yang dikembangkan sejak tahun 2007 adalah
penggunaan varietas unggul berlabel (BS) sebagai benih sumber untuk menghasilkan
benih berlabel kelas di bawahnya, penangkaran benih, penanaman anakan muda (umur
14 – 20 hari), cara tanam jajar legowo, pemberian pupuk dengan dosis berdasarkan hasil
analisis hara tanah, perbaikan pola tanam, pembuatan kompos menggunakan
dekomposer orgadec, dan kandang kelompok dalam rangka menghasilkan dan bio gas.
Aspek Kelembagaan : Introduksi komponen kelembagaan antara lain pembentukan
Gapoktan, Klinik Pertanian, Penangkar/Produsen Benih, dan kelompok penyedia sarana
produksi (pupuk dan pestisida).
Aspek Diseminasi : Berbagai upaya telah diusahakan dengan tujuan memotivasi petani
agar dapat merubah perilakunya untuk mau menerapkan teknologi introduksi. Kegiatan
diseminasi : pertemuan rutin setiap hari senin, demonstrasi plot di masing-masing
kelompok tani dan penyebar luasan liflet tentang teknologi budidaya padi terutama
teknologi jajar legowo.

1.1.7. Pengembangan sumberdaya petani/kelompoktani
Untuk memberdayakan kelompoktani yang sudah ada, secara rutin setiap minggu
pada hari Senin dilakukan pertemuan-pertemuah dan kerja bakti perbaikan saluran
irigasi. Bulan September telah terbentuk Gapoktan, sementara disusun anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga oleh pengurus terpilih, sedangkan pengukuhannya masih
menunggu surat keputusan pemda setempat.
1.2. Peluang Keberhasilan

1.2.1. Internal
Dukungan teknologi dari Puslit/Balit terutama Balai Besar Penelitian Padi dan balai
Besar Mekanisasi Pertanian serta Balai Penelitian Tanah. Selain itu tenaga peneliti BPTP
yang sudah berpengalaman mengembangkan tanaman padi sawah.

1.2.2. Eksternal
Dukungan yang besar dari Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, hal ini terlihat dari
permintaan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang kepada Tim Prima Tani BPTP
untuk mempresentasikan rancang bangun Prima Tani di ruang kerjanya pada Bulan
November 2007, dimasukkannya model Prima Tani dalam Usulan Program Kerja
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Pembangunan Pertanian Kabupaten Kupang Tahun 2008 – 2010. Selain itu dukungan
Pemerintah Kabupaten Kupang terlihat dari Sumbangan 13 unit Hand Traktor dari Bupati
Kupang kepada Kelompok Tani Rindu Sejahtera yang diberikan pada Bulan Agustus 2007
Juga dukungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura Provinsi NTT berupa
dijadikannya kawasan Noelbaki sebagai daerah binaan Program Peningkatan Produksi
Beras serta telah dibentuknya ”Forum Perberasan NTT” dengan anggota forum adalah
Petani, pedagang beras, BPTP NTT, Dolog, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi
NTT dan Kabupaten Kupang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Bimas
Ketahanan Pangan dan UniversitasNusa Cendana Kupang. Dukungan juga terlihat dari
Kimpraswil berupa pekerjaan perbaikan saluran primer dan sekunder irigasi di Kelompok
Tani Usaha Bersama dan rencana pembuatan jalan usahatani di Kelompok Tani Rindu
Sejahtera.

1.2.3. Pengembangan jaringan kerjasama (internal dan eksternal)
Jaringan kerjasama yang sudah dibangun adalah lokasi Prima Tani Kabupaten
Kupang menjadi tempat magang / praktek mahasiswa tugas belajar dari Sekolah Tinggi
Pembangunan Pertanian Yogya, tempat prakteknya dosen dan mahasiswa Politeknik
Pertanian Kupang serta sebagai salah satu lokasi pengembangan benih sayuran
Perusahaan panah Merah.
1.3. Kinerja Prima Tani sampai tahun 2008
Prima Tani yang dilaksanakan pada tahun 2008, merupakan rangkaian yang tidak
terlepas dari kegiatan yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2008, lebih
menfokuskan pada pemantapan pada dua aspek utama yakni aspek pemantapan
kelembagaan, dan pemantapan aplikasi inovasi teknologi yang bisa diterima petani.

1.3.1. Pembentukan/penguatan kelembagaan tingkat pedesaan

 Pembentukan Gapoktan dengan nama ”Rasa Sejahtera Bersama”
 Pembentukan kelompok penangkar benih padi
 Pembentukan Klinik Pertanian

1.3.2. Terpilihnya komoditas dan teknologi unggulan
Berdasarkan hasil PRA telah terpilih komoditas padi sawah sebagai core bisnis
kawasan Noelbaki. Berdarkan peluang pasar, telah disepakati produk beras berkwalitas
yang menjadi sasaran utama program di kawasan ini. Sebagai komoditas pendukung
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penerimaan rumah tangga petani adalah sayuran, ternak babi dan ternak sapi . Teknologi
unggulan yang telah diperkenalkan dan sangat disenangi petani adalah varietas Ciherang,
pola tanam padi – kacang hijau – padi, pembuatan kompos dengan menggunakan
dekomposer Orgadec dan pemakaian alat pengabut yang dipasangkan pada RMU untuk
menghasilkan beras berkwalitas.
Kinerja inovasi teknis selama MT.2007 adalah sebagai berikut :
ASPEK INOVASI TEKNIS
Fokus kegiatan dari aspek inovasi teknis sejak 2007 yang merupakan bagian yang
tidak terlepas dari strategi keseluruhan Prima Tani kabupaten Kupang, yakni melalui
strategi membangun percontohan-percontohan teknis yang bertujuan untuk meyakinkan
dan menjalin hubungan dengan petani melalui kinerja inovasi yang diperoleh. Aspek
teknis yang ditangani meliputi Perbaikan Penanganan Budidaya di lahan sawah dan lahan
kering dan di tingkat Rice Miling Unit (RMU)/mekanisasi pasca panen, . Pada tingkat
Onfarm adalah sebagai beikut :
 Perbaikan mutu benih padi dan varietas
 rasionalisasi dosis pupuk
 Penggunaan bibit umur muda
 Penerapan jajar tanam cara legowo
 demontrasi/percontohan peningkatan IP 200 menjadi 300 yakni Padi – Padi menjadi
Padi – Kacang hijau - Padi
 Aplikasi Teknologi Biaya Rendah (TBR) Kacang Hijau di lahan kering
 Demontrasi/percontohan pembuatan kompos jerami padi menggunakan

aktivator

Orgadec
 Demonstrasi sistem managemen perkandangan ternak sapi (pemanfaatan jerami
sebagi pakan, komposting kotoran ternak, biogas;
 Introduksi rumput untuk pakan ternak di lahan sawah;

 Di Tingkat RMU. Pada aktivitas ini, dilakukan penambahan komponen mekanik pada
unit polisher berupa suatu komponen bayonet/pengabut dalam rangka menekan
beras pecah (meningkatkan beras kepala)
Pada Tahun 2008, secara perlahan-lahan dikurangi aktivitas percontohan dalam
rangka mempelajari respon petani terhadap komponen-komponen teknologi yang
sebelumnya telah diduga kuat mempengaruhi produktivitas padi di tingkat petani
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a. Perbaikan Mutu Benih Padi Dan Varietas
Upaya memperbaiki mutu benih dan perbaikan varietas mutlak di lakukan sejak
awal kegiatan. Walupun seluruh petani telah menggunkan varietas unggul baru di
kawasan Noelbaki, namun mutu dan kepastian varietas perlu untuk diperbaiki. Sebagian
besar petani belum melakukan prinsip-prinsip penggunaan mutuh benih dan varietas
sesuai standar teknis yang ada. Kebiasaan petani setempat yakni, mempercayai benih
dan varietas yang ditanam hanya menurut pengalaman sendiri dan pengalaman petani
sekitarnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa, kualitas benih dan varietas yang
ditanam telah mengalami bias atau bercampur dengan varietas lain. Fenomena
percampuran benih dengan varietas lain dapat dilihat pada saat fase pertumbuhan
tanaman sejak umur vegetatif sampai pada umur generatif yang tidak seragam. Oleh
karena itu, untuk pemutihan ini mutu varietas yang sudah mengalami pembiasan ini
maka telah dilakukan upaya perbanyakan benih beberapa varietas unggul baru melalui
beberapa penangkar yang dibua secara langsung oleh tim Prima Tani dan BPSB propinsi
NTT dan BPSB Kabupaten Kupang.
Upaya yang dilakukan adalah diawali dengan mengintroduksi 5 varietas unggula
baru untuk perbenihan masih pada kelas BS (breeder seed) yang bersumber dari Balai
Besar Penelitian Padi di Sukamandi. Lima Verietas unggul yang dicoba yakni : var. IR 64,
Membramo, Sintanur, Cigeulis, Mekongga; Sasaran yang ingin dicapai adalah pembinaan
sistem penangkaran benih padi dan Perbanyakan benih dan pemutihan varietas-varietas
di tingkat petani yang diduga telah mengalami degradasi mutu. Hasil yang diperoleh,
seperti yang tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1. Produksi Beberapa Benih Varietas Unggul di Lokas Prima Tani Kupang, MT I dan
MT. II. 2007 dan 2008
Varietas

Produktivitas
(ton/ha)

MT. 2008

MT. 2007
Hasil benih
(ton) MT I

Hasil Benih
(ton) MT II

Hasil benih
(ton) MT I

Hasil Benih
(ton) MT II

IR. 64

7.6

4.3

60

10

15

Memberamo

6.7

0.6

-

6

7

Sintanur

6.2

0.6

-

-

-

Ciugelis

5.9

1.1

-

-

-

Mekongga

6.3

0.9

-

-

-

-

7.4

60

16

22

Total
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Pembinaan penangkaran benih padi pada calon petani penangkar benih. Aktivitas
ini telah melibatkan 6 orang penangkar benih pada 2 kelompok tani (KT. Rindu Sejahtera
dan KT.

Usaha Bersama). Lima jenis Varietas Tipe Baru yang didatangkan dari Balai

Besar Penelitian Padi Sukamandi yakni Var. IR 64, Ciherang, Ciugelis, Mekongga, Sinta
Nur dan Memberamo. Kelas benih yang dihasilkan oleh petani penangkar ini adalah benih
berlabel putih (Fondation seed/FS) karena memperbanyak dari kelas benih BS (Breeder
seed) yang berasal dari BB lit Padi Suka Mandi.

b. Rasionalisasi Dosis Pupuk (Fosfat Dan Kalium)
Isu rasionalisasi dosis pupuk diketahui pada saat melaksanakan PRA, dimana ada
sebagian petani yang mengatakan bahwa gejala penurunan produksi padi di kawasan
Nolebaki disebabkan oleh menurunnya kesuburan lahan. Namun pada sisi lain, hasil
analisis tanah oleh BPTP menunjukkan bahwa hampir sebagian besar lahan di kawasan
ini telah mengalami kejenuhan fospat yakni, > 100 mg P2O5/100 g tanah dan status
hara Kalium yang rendah yakni < 7 mg K2O/100 mg tanah (Basuki et al., 2006).
Konsekuensi dari kondisi lahan ini, petani telah menaikan kebutuhan dosis pupuk
fospat yakni antara 200 – 300 kg/ha; dan penggunaan pupuk KCl yang sangat rendah
bahkan tidak menggunakan.
Oleh karena upaya yang dilakukan, berdasarkan hasil analisis hara tersebut, telah
dilakukan rasionalisasi dosis pupuk SP-36 dengan cara menurunkan dosis dan menaikan
dosis KCl. Rasionalisasi dosis pupuk SP-36 dan KCl (dosis pupuk, SP-36 adalah 65 kg/ha
dan KCl, 50 kg/ha; Sasaran dari percontohan ini adalah : Penyadaran petani mengenai
kondisi hara; Sebagian besar bisa menggunakan dosis pupuk lokal spesifik menggunakan
pendekatan pemupukan berimbang; Lebih mengarah pada rasionalisasi pupuk fosfat agar
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lebih efisien . Produktivitas padi, pada dosis yang dirasionalkan dan cara petani tersji
pada Tabel 2.
Tabel 2. Produktivitas Padi menggunakan dosis Yang dirasionalkan dan dosis umum
Lokasi

Produktivts (t/ha)
Cara petani (dosis tinggi) untuk
fosfat (200 – 300 SP-36 kg/ha)

Produktivts (t/ha)
Dosis rasional , 65 kg SP-36/ha)

Dendeng

6.1

6.4

Air Sagu

6.5

6.3

Dari Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, produktiivitas padi pada saat
dicobakan relatif sama diperoleh antara 6.1 sampai 6.5 t/ha. Fenomena ini menunjukkan
kawasan ini telah mengalami kejenuhan fospat akibat penggunaan pupuk fospat yang
cukup intens selama ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan dosis fosfat akan
menguntungkan dari sisi pengeluaran petani, sehingga jika petani menrapkan anjuran ini
maka petani relatif untung karena dapat menekan biaya untuk pembelian pupuk.
Pada MT 2008 (MT.1 dan MT 2) tidak dilakukan lagi percontohan rasionalisasi
pupuk, namun melalui pelatihan teknis terhadap anggota kelompok, masih tetap memberi
informasi mengenai pentingnya aplikasi pupuk dengan low dosisi. Tidak dilakukannya
percontohan teknik di lapang, dimaksudkan untuk petani secara sadar mengambil
keputusan sendiri dalam hal penggunaan dosis yang diharapkan. Hasil pengamatan yang
diperoleh bahwa, hanya sedikit sekali petani yang bersedia menerapkan dosis anjuran
(low dosis) walaupun pendampingan teknis terus dilakukan, terutama pada saat aplikasi
pumupukan. Belum menerapkan low dosis yang dianjurkan ini, menurut petani mereka
sebagian besar masih ragu-ragu untuk menerapkan walaupun mereka sudah melihat
sendiri hasi percontohan pada musim yang lalu. Masih menurut anggapan petani,
semakin banyak penggunaan pupuk semakin tinggi hasil yang diperoleh. Pernyataan
petani ini bertentangan dengan dengan kenyataan di lapangan bahwa penggunaan pupuk
SP-36 dengan low dosis hasilnya tidak berbeda nyata dengan penggunaan dosis tinggi.
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c. Aplikasi Bibit Muda Dibawah Umur 3 Minggu
Komponen ini penting disosialisasikan kepada petani, karena permasalah di
Tingkat petani adalah menggunakan umur bibit antara 25 -35 hari. Pada umur ini
berkonsekuensi terhadap menurunnya jumlah anakan yang produktif. Oleh karena itu,
Upaya yang dilakukan adalah menerapkan bibit yang berumur mudah yakni < 21 hari
melalui percontohan. Target dari memperkenalkan inovasi ini adalah penyadaran petani
mengenai penggunaan bibit muda. Selama dua musim tanam, telah mengalami kemajuan
presentasi petani yang menerapkan anjuran perbaikan komponen teknologi ini seperti
yang terjadi pada Tabel 3.
Tabel 3. Presentasi petani yang menerpakan bibit berumur <21 hari, sebelum Prima Tani
dan Sesudah Prima Tani pada MT. 2007 dan 2008
Penerapan

% petani yang menerapkan
bibit muda (MT. 2007)

% petani yang menerapkan
bibit muda (MT. 2008)

Sebelum PRIMA TANI

20

-

Saat PRIMA TANI

55

80

Anjuran aplikasi terhadap umur bibit muda, sangat respon dilaksanakan oleh
petani secara mandiri. Pada tahun 2008 sudah sekitar 80% petani yang menerapkan
anjuran ini, atau naik cukup pesat dari 55% pada tahun 2007. Pesatnya anjuran ini lebih
disebabkan karena intervensi oleh Prima Tani, dimana sebelum adanya Prima Tani hanya
20% petani yang menerapkan anjuran ini. Menurut petani, mereka mau anjuran ini jika
tidak ada hambatan non teknis penting yang berkaitan dengan keberadaan pesemaian.
Hambatan-hambatan itu antara lain, ketidak siapan jasa traktor untuk melayani lahan
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mereka, serta jadwal tanam yang sangat ditentukan kuat oleh keputusan kelompok, serta
keberadaan sistem pembagian air.
d. Penerapan Jajar Tanam Cara Legowo
Sebagian besar petani, selama ini masih menerapkan jajar tanam secara tegel.
Jika menggunakan sistem tegel maka berpeluang tidak efisiennya pemanfaatan dalam
pemanfaatan lahan sehingga tidak efektif. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah
memperkenalkan kepada petani sistem jajar tanam legowo dengan berbagai bentuk
yakni, tipe 2:1 3:1

4:1

5:1 dan 6:1. Untuk memantapkan pelaksanaan ini, selain

melalui pelatihan kepada petani, juga melatih buruh tani (tukang tanam) dalam
menerapkan jajar tanam legowo. Target, yang ingin dicapai adalah sbagian besar petani
menerapkan jajar tanam legowo yang lebih efisien. Hasil yang menunjukkan bahwa,
terdapatnya kemajuan yang sangat berarti dimana persentasi populasi petani saat MT I
dan MT II pada tiga lokasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Presentasi petani yang menerapkan jajar legowo pada MT I dan MT II pada tiga
lokasi pada MT 2007 dan MT 2008

Lokasi

% populasi
petani
sebelum
PRIMA TANI

Dendeng

5

MT. 2007
% populasi
% populasi
petani
petani saat
saat PRIMA
PRIMA TANI
TANI
(MT II)
(MT I)
10

42

MT.2008
% populasi
% populasi
petani
petani saat
saat PRIMA
PRIMA TANI
TANI
(MT II)
(MT I)
56

60

12

Airsagu

0

15

86

90

90

Tarus/mata air

0

5

22

33

33

Dari Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa presentasi petani yang mau
menerapkan jajar legowo ke tiga lokasi dari musim pertama dan kedua mengalami
penerimaan yang cukup signifikan baik pada saat tahun 2007 maupun 2008. Petani Air
Sagu pada kelompok tani Usaha Bersama, adalah yang paling respon terhadap anjuran
teknologi ini, yakni 86% dibanding sebelum Prima Tani, atau naik dari 15 menjadi 86%
sejak musim pertama dan kedua, bahkan pada MT 2008 hampir sebagian besart (90%)
sudah menerapkan. Demikian juga, petani dendeng juga cukup responsif dari 5%
sebelum Prima Tani dan naik menjadi 42% setelah musim kedua, atau naik dari 10%
menjadi 42 sejak musim pertama

sampai musim kedua dan pada tahun 2008 telah

mencapai 33%..
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f. Demontrasi/Percontohan Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 200 Menjadi
300
Secara eksisting pola tanam di kawasan Noelbaki adalah Padi – Padi atau disebut
dengan IP 200. MT I, jatuh pada antara Januari/Februari sampai Mei dan MT II
dilaksanakan antara Juli/Agustus dan November. Dengan demikian jedah waktu antara
MT I dan MT II adalah 2 sampai 3 bulan, tergantung ketersediaan sumberdaya air dan
tenaga dari masing-masing petani. Dalam jedah waktu tersebut, aktivitas usahatani di
lahan ini, secara praktis relatif tidak ada dan dibiarkan kosong. Sementara pada jedah
waktu itu, bisa dimanfaatkan dengan menanam tanaman umur pendek dan menghasilkan
uang secara cepat, diantaranya adalah usaha penanam kacang hijau.
Menurut pengamatan dan diskusi bersama petani, kekosongan waktu bisa
dimanfaatkan dengan memperhatikan syarat-syarat usaha antara lain :
1. hemat tenaga kerja
2. hemat biaya
3. teknologi yang diperkenalkan adalah tidak rumit/kompleks;
Dalam Percontohan dan pembinaan teknis optimalisasi lahan sawah ini , melalui
peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 200 menjadi IP 300 adalah melalui strategi
percontohan bekerjasama dengan seorang petani koopertor yang bersedia mengikuti
anjuran teknis yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, teknologi yang
digunakan menunjang upaya peningkatan IP ini adalah aplikasi Teknologi Biaya Rendah
(TBR) menggunakan metoda hambur sistem blocking. Ciri-ciri dari TBR ini adalah, hemat
tenaga kerja dan hemat waktu (2 jam waktu tanam oleh 1 orang untuk 80 are), tanpa
olah tanah, tanpa menyiang dan tanpa pemupukan. Cara ini merupakan cara yang baru
diketahui petani, sehingga pada awalnya belum direspon ketika diajak mengikuti cara ini.
Namun, setelah melihat pertumbuhan dan perkembangan tanaman hingga panen,
banyak petani yang secara lisan akan bersedia mengikuti cara ini. Bahkan melalui rapat
formal ketua kelompok Rindu Sejahtera dan beberapa anggota petani yang diundang
oleh Tim Prima Tani Kab. Kupang pada bulan Agustus 2007 bersedia teknologi ini masuk
dalam agenda perencanaan kelompok tani pada musim yang akan datang (MT I 2008).
Perencanaan ini juga, secara resmi telah diumumkan oleh ketua kelompok pada acara
Sosisalisasi pengurus Gapoktan “Rasa Sejahtera Bersama” pada tanggal 20 Agustus di
Saung pertemuan Kelompok tani ini. Manfaat dari aktivitas optimalisasi lahan ini, petani
koperator ini telah memperoleh penambahan 0.8 t/ha kacang hijau dengan tidak
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menggangu waktu tanam padi menurut jadwal mereka. Selain itu, jerami kacang hijau
juga telah dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapiTabel 5.
Tabel 5.Hasil Kacang hijau pada pola tanam Padi – kacang hijau – padi sebagai bagian
dari nilai tambah pendapatan secara keseluruhan dari usahatani padi
Pola Tanam
PADI – PADI

Nilai Tambah dari kacang hijau
-

PADI – KH - PADI

850 kg/ha

Pada MT 2008, tidak bisa dilakukan pola ini karena secara teknis tidak bisa
diterapkan karena dipengaruhi oleh kebijakan pengaturan air oleh kelompok Rindu
Sejahtera dimana pada MT 2 suplai air dari bendungan mengalami gangguan yang cukup
berarti bagi perencanaan penerapan pola ini. Selain itu, aplikasi MT 1 pada tahun 2008
mengalami sedikit mundur sehingga waktu panenpun juga mengalami kemunduruan dan
akhirnya berpengaruh terhadap keputusan aplikasi pola ini. Namun demikian, inovasi ini
amsi terus diapresiasi oleh petani.
g. Aplikasi Teknologi Biaya Rendah (TBR) Kacang Hijau di lahan kering
Penanganan Prima Tani Kabupaten Kupang, juga dilakukan pada agroekosistem
lahan kering. Walalupun bukan sebagai penekanan utama (main core bussines) namum
pembinaan teknis di agroekosistem ini juga dilakukan, mengingat keterkaitan antara
kedua agroekeosistem ini. Aktivitas teknis yang telah dilakukan pada agroekosistem ini
adalah penerapan TBR kacang hijau di pekarangan dan di ladang di desa Noelbaki dan
desa Oelpuah. Target utama dari percontohan ini adalah menarik minat petani dalam
usahatani kacang hijau sebagai prospek bisnis yang selalu terbuka, yang didukung oleh
teknologi TBR, yang dicirikan oleh tanpa olah tanah, tanpa penyiangan dan tanpa
pemupukan.
Permasalah di tingkat petani adalah

potensi lahan kering tidak dimafaatkan

secara optimal. Lahan kering dibiarkan sebagai lahan tidur, sehingga peluang untuk
menerapkan teknologi ini terbuka lebar. Upaya yang dilakukan, adalah melalui
Percontohan penerapan TBR Kacang hijau, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah

•Penyadaran petani mengenai Pemanfaatan potensi ini
•Petani

lahan kering di sekitar kawasan bisa memanfaatkan potensi lahan dengan

menerapkan TBR kacang hijau ;
Hasil produksi kacang hijau menggunakan TBR tersaji pada Tabel 6.
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Tabel 6. Produksi kacang hijau menggunakan TBR
Penerapan TBR Kacang
hijau
Sebelum PRIMA TANI
Saat PRIMA TANI

h.

*)

Pemanfaatan lahan
untuk kacang hijau

Nilai Tambah

Tidak ada

---

Aplikasi TBR

Produksi kacang hijau 900 kg/ha
dengan biaya produksi yang
rendah

Demontrasi/Percontohan Pembuatan Kompos Jerami Padi Menggunakan
Aktivator Orgadec
Permasalah di Tingkat petani : Jerami padi hasil panen tidak dimanfaatkan tetapi

dibakar. Upaya yang dilakukan, Memanfaatkan jerami padi sebagai limbah pertanian
untuk dijadikan kompos yang bisa dijadikan sebagai bahan pembenah tanah (soil
conditioner/pupuk organik). Manfaat kompos ini, untuk diterapkan kembali ke lahan
sawah yang sudah jenuh fosfat dan juga, peluang bisnis bagi petani dalam membangun
industri kompos tingkat rumah tangga
Percontohan dan pembianan teknis pembuatan Kompos berbasis jerami padi.
Percontohan ini mengarah pada upaya mendukung gerakan “sembuh tanah” atau
pemulihan lahan sawah, dimana fenomena jenuh fosfat di kawasan Noelbaki sudah ada.
Percontohan ini menggunakan 4 ton jerami padi yang dikomposting menggunakan
bantuan aktivator “orgadec” yang berasal dari Balai Peneletian Tekologi Perkebunan
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Bogor. Hasil yang diperoleh adalah kompos jerami padi sebanyak 2 ton. Melihat hasil
percontohan ini, banyak petani yang sudah berminat tidak hanya untuk diaplaikasi di
lahan sawah mereka, namun menurut mereka berpeluang untuk dikomersialisasi dalam
bentuk kemasan-kemasan yang lebih menarik. Yang menarik dari cara komposting
menggunakan orgadec adalah prosesnya komposting cukup cepat (+/- 3 minggu) dan
tanpa upaya membolak-balik bahan jerami selama proses komposting. Karena masih
dalam tahapan percontohan, maka wadah komposting telah dibuat dengan kotak papan
dan lokasinya sengaja ditempatkan dilokasi yang musah dilihat (di pinggir jalan Utama);
Namun untuk prospek pengembangan dalam rangka mendukung gerakan sembuh tanah,
maka komposting bisa dilakukan langsung di lahan sawah dan menggunakan karung goni
sebagai wadah (pertimbangan murah dan mudah dilakukan oleh petani); Hasil
komposting tersaji pada Tabel 7.
Tabel 7. Hasil produksi kompos jerami padi menggunakan aktivator Orgadec pada MT
2007 di kawasan Noelbakit :
Penerapan
Pembuatan kompos

Produksi
4 ton jerami menjadi 2 ton kompos
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Aplikasi Pemanfaatan Biogas dari Kotoran ternak sapi

i.

Telah dilakukan percontohan 1 unit teknologi pemanfaatankotoran sapi untuk
biogas pada salah satu petani koperator. Kapasitas dari unit ini adalah 6 ton digester dari
hasil 4 ekor sapi untuk menghasilkan 2 saluran untuk dua komfor. Pemanfaatannya dari
produksi Biogas ini adalah untuk memasak Nasi atau air. Nilai tambah dari aplikasi biogas
ini adalah telah menghemat 15 liter minyak tanah setiap minggu, atau setara
penghematan Rp.50 rb. Penggunaan biogas ini berpengaruh terhadap kebiasaan
pengelolaan ternak, yang sebelumnya ternak sapi dilepas di lahan sawah dan sampai saat
ini, cenderung dikandangkan secara tetap untuk mendapatkan kotoran sapi. Selain itu,
petani ini telah menanam rumput untuk pakan ternak di sekitar rumah atau dekat lahan
sawah. Produksi rumput ini digunakan untuk member makan ternak sapi yang akan
memproduksi Biogas. Data manfaat Biogas sebagai bahan bakar diperuntukan bagi
aktivitas memasak nasi, air dan lain-lain, tersaji pada Tabel 8.
Tabel 8. Frekuensi pengunaan kompor menggunakan bahan biogas selama tiga bulan
pada salah satu petani di Noelbaki
Akivitas

Agustus

Sept

Oktober

total 3 bulan

Frekuensi penggunaan untuk masing-masing aktivitas

Rebus Air

83

122

127

332

Nanak Nasi

10

36

40

86

Lain-Lain

37

47

50

134

130

205

217

552

Total

ASPEK INOVASI KELEMBAGAAN
Kelembagaan merupakan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang
tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur.
Kelembagaan dapat berbentuk sebuah relasi social yang melembaga (non formal

institution), atau dapat berupa lembaga dengan struktur dan badan hokum (formal
institution).
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Dalam kegiatan Primatani Kabupaten Kupang tahun 2007 dan 2008 telah
beberapa kegiatan yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan khususnya
kelembagaan agribisnis sebagai berikut :
1. Penguatan Kelompok Tani
Sejarah pembentukan kelompok tani pada masing-masing desa diawali
dengan kelompok P3A dan dari kumpujlan orang pemakai air inilah cikal bakal
penumbuhan kelompok tani saat ini. Rintisan penumbuhan kelompok P3A telah
dimulai sejak tahun 1951 untuk kelompok tani Rindu Sejahtera, tahun 1910 untuk
Kelompok Tani Usaha Bersama dan 1968 untuk Kelompok Tani Dahulu Rasa. Hingga
saat ini ke 3 kelompok tani tersebut telah mencapai kelas kemampuan kelompok tani
Madya untuk kelompok tani Rindu Sejahtera dan Kelompok Tani Usaha Bersama,
sedangkan Kelompok Dahulu Rasa baru mencapai kelas kemampuan kelompok tani
Lanjut.
Masing-masing kelompok tani memiliki susunan Badan Pengurus yang terdiri
dari : Ketua, Ketua Sub, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi. Penentuan personil
dalam kepengurusan kelomok didasarkan atas musyawarah dalam kelompok dengan
pendampingan oleh Penyuluh Pertanian setempat. Uraian tugas dan tanggung jawab
masing-masing badan pengurus sudah dibuat, naum belum seluruh anggota badan
pengurus kelolmpok memahaminya dengan baik.
Ketiga kelompok tani tersebut selain memiliki Badan pengurus, juga terdapat
Badan Pengurus P3A yang dijabat rangkap. Aktifitas kelompok yang menonjol pada
semua kelompok adalah kerja bakti pembersihan saluran irigasi, sedangkan aktivitas
kelompok yang berhubungan dengan poemberdayaan kelompok sangat minim.
Walaupun anggota

kelompok telah merasakan manfaatnya menjadi anggota

kelompok cukup baik, tetapi mungkin lebih pada pelayanan pengaruan air saja.
Sedangkan

manfaat lain menjadi anggota kelompok dalam kaitan dengan

peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota sangat rendah apalagi
kemudahan pelayanan modal usaha, pelayanan sarana produksi yang dibutuhkan
anggota sangat minim. Kelompok pada umumnya belum memiliki perencanaan
pengembangan sumberdaya manusia, perencanaan pengembangan modal usaha, dan
perencahan kemudahan palayaanan sarana produksi perencanaan pemasaran hasil
yang dibutuhkan anggota kelompok tani. Anggota kelompok tani menghadiri kegiatan
kerja bakti lebih pada takut denda.
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Sebagian besar kelompok tani telah membenahi administrasi kelompok
dengan melengkapi buku-buku administrasi secara bertahap. Kelengkapan buku
administrasi yang telah dimiliki anggota kelompok antara lain buku kas, buku daftar
hadir, buku tamu. Buku-buku penting lainnya seperti buku rencana usahatani, daftar
anggota baru sebagian kecil kelomok memilikinyha. Kurang lengkapnya buku
administrasi kelompok lebih disebabkan oleh minimnya pengetahuan pengurus
tentang jenis dan jumlah kelengkapan administrasi minimal untuk kelompok tgani di
samping kemampuan kelas kelompok yang masih minim. Pengelolaan buku
administrasi merupakan tugas dan tanggung jawab sekretaris, namun dalam
prakteknya belum seluruh sekretaris kelompok menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya dengan baik.
Oleh karena itu, yang menjadi penekanan utama dalam kelembagaan
agribisnis adalah penguatan kelembagaan kelompok tani yang ada, dengan harapan
dengan penguatan-penguatan yang diberikan, kelompok-kelompok tani tersebut
dapat lebih eksis ke depannya, terutama menyangkut manajemen pengelolaan
administrasi kelompok, rencana kerja kelompok, pemupukan modal, membangun
system informasi teknologi di tingkat petani, dan membangun kerja sama dengan
menumbuhkan Gapoktan.
Pada tahun 2007, realiasi kegiatan masih terbatas pada penumbuhan
Gapoktan. Gapoktan tersebut telah dibahas dan dibentuk dan diberi nama :
GAPOKTAN RASA SEJAHTERA BERSAMA. Kelompok tersebut merupakan gabungan
dari 4 kelompok tani yang ada di hamparan Noelbaki dan Tarus (Dahulu Rasa, Rindu
Sejahtera, Usaha Bersama dan Sehati). Gapoktan tersebut telah disahkan dalam
bentuk SK Gubernur NTT, dan berdasarkan hasil keputusan rapat bersama pada
tanggal 19 April 2007, telah disepakati susunan bagan pengurus Gapoktan Rasa
Sejahtera Bersama.
Untuk kegiatan pembinaan mengenai administrasi kelompok baik kelompok
tani masing-masing maupun pembinaan mengenai Gapoktan dengan manajemen
pengelolaannya pada tahun 2008 yang akan disesuiakan dengan waktu dan
kesempatan seluruh anggota kelompok.

2. Penguatan kelembagaan sarana produksi
Terdapat dua buah lembaga sarana produksi pertanian yang dapat melayanai
kebutuhan srana produksi pertanian anggota kelompok tani. Kelembagaan sarana
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produksi tersebut dalam bentuk Kios Usahatani milik perorangan dan sebuah KUD,
disamping sebuah kios dan sebuah Toko sarana produksi yang berada di Tarus.
Pelayanan kebutuhan sarana produksi dalam bentuk pupuk dan obat-obatan
dari angota umumnya tersedia di kios dan took sarana produksi yang ada di desa
Noelbaki dan Tarus kecuali KUD.
Ketersediaan pupuk bagi anggota kelompok setia musim tanam kadang-kadang
tidak tersedia dan bulan-bulan tertentu dalam setahun pupuk tidak tersedia yang
mengakibatkan jadwal pemupukan tidak tepat waktu. Alasan ketidaktersdianya pupuk
boleh pedangan pengecer secara umum adalah habisnya persediaan/stock dan cuaca
buruk. Kesulitan anggota kelompok dalam mendapat pupuk adalah terlebih pada
bulan Februari dan Maret. Ada kecenderungan pihak pedagang untuk tidak menjual
pupuk dalam jumlah banyak pada bulan Januari. Bila stock tersedia maka pupuk
dijual dalam bentuk eceran dengan harga yang melampaui harga eceran yang
ditetapkan.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka dalam tahun
2007 telah diupayakan untuk dibangunya sebuah Klinik Teknologi pertanian, dengan
tujuan selain sebagai penyedia informasi bagi kelompok tani juga sebagai penyedia
saprodi sehingga kebutuhan petani terjawab akan saprodi yang dibutuhkan pada saat
tepat.

3. Kelembagaan Pascapanen dan pengolahan hasil
Jumlah perontok padi dalam desa Noelbaki sebanyak 25 buah dan desa Tarus
sebanyak 19 buah dan umumnuya milik pribadi anggota kelompok tani. Para pemilik
perontok pada umumnya memiliki hand tractor. Pengelolaan perontok padi
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik. Suatu kebiasaan para pemilik traktor
adalah tidak memberikan kesempatan pada pemilik perontok lain juka pengolahan
lahan tersebut bukan menjadi tanggung jawabnya. Kecenderungan yang terjadi adlah
para pemilik traktor secara otomatis memiliki hak untuk merontok padi dimana
mereka yang mengolah lahan sawah. Keadaan ini merupakan kebiasaaan yang tidak
disepakati dalam pertemuan kelompok. Akibat dari monopoli semacam ini sering
terjadi kelambatan dalam menangani hasil dan juga mematikan jasa pemilik perontok
yang tidak mempunyai traktor.
Kegiatan pascapanen/pengolahan hasil yang dilakukan meliputi panen, perontokan,
paking dan penjemuran, pengilingan, penjualan. Mutu hasil pengolahan belum
memenuhi standart pasar, hasil olahan belum mampu menghasilkan beras kepala
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sesuai permintaan pasar. Hasil olahan belum mampu memisahkan beras kepada dan
menir.
Oleh karena itu telah diupayakan pembinaan bahkan sampai pada upaya untuk
memperbaiki mutu perontok dengan melengkapi dengan peralatan yang memenuhi
standart untuk menghasilkan beras kepala berkualitas dan sesuai dengan permintaan
pasar.
4. Kelembagan Pemasaran Hasil
Umumnya petani desa Noelbaki dan Mata Air menjual hasil usahatani padi dalam
bentuk gabah dan beras. Penjualan padi dalam bentuk gabahn dilakukan dlam desa
sedangkan penjualan beras dilakukan di kota Kupang. Jumlah pedagang pengumpul
yang membeli gabah petani berkisar antara 1-2 orang dalam desa. Penjualan dalam
bentuk gabah oleh anggota kelompok tani kepada padagang pengumpul dalam desa
tidak lebih dari 10% dan umumnya petani menjual dalam bentuk beras langsung ke
pasar atau langganan beberapa rumah makan, yayasan dan langganan perorangan.
Harga penjualan gabah maupun beras tergantung pasaran. Harga cenderung turun
pada saat kebutuhan petani mendesak dan juga pada saat musim panen.
Melihat hal tersebut, walaupun upaya-upaya yang dilakukan dalam tahun 2007
belum sampai pada aspek ini.namun dalam perencanaan ke depan, melalui kegiatan
Primatani akan diupayakan penjaringan pasar baik di Kota Madya Kupang maupun di
kabupaten Kupang di pasar-pasar tradisional maupun supermarket-supermarket yang
ada.
KESIMPULAN

•

Kinerja inovasi teknologi dalam PRIMA TANI yang telah dilaksanakan sesuai prosedur
perencanaan telah direspon secara positif bagi petani kawasan Noelbaki;

•

Fokus memperkenalkan inovasi-inovasi teknologi sampai tahun 2008 sudah bisa
dijadikan modal untuk menuju system usahatani padi sawa yang tangguh di kawasan
itu;
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