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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji qyukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, Bahi Pengkajian Teknologi Pertanian (8P1") Sumatem Utara
telah dapat menyelesaikan brosur tentang "Profil Prima Tani
Desa Silando Kecamatan Muara, lGbupaten-Tapanuli
Utara'.

Brosur ini berbikan tentang profil dan keghtan Prima Tani di
Desa Silando Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli utara. Brosur
ini dapat dirnanfaatkan oleh semua pihak yarg berkepentingan
dalam mengenali dan memahami Prirna Tani Silando, baik
karakteristik wilalah, potensi, pennasalahan, dan aKivitas
implenentasi teknobgi, kelenrbagaan, diseminasi serta klinlk
agribisnis. Semuanya bertujuan rnenlngkatkan produKivitas
peftanian, diikuti derpan peningkatan pendapatan serta pencapaian
kesejirhteraan rnasprakat.

Pada kesernpatan ini kami mengucapkan terirna kasih kepada
Pemerintah Kabupaten Tapanuli utara atas bantuan yang diberikan,
Juga kepada Instansl parerintah dan swasta yang telah memberikan
bantuan sehirgga teruujudnya buku ini.

lGrni sangat mengharapkan kitik dan saran dari semua pihak
unfuk penyempurnaan brosur ini.

Medan,

Balai Pengkajian Teknologi Peftanian

:  Didik Ha
NlP. 1 95812211985031 002

Surnetera Utara
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PENDAHULUAN

Visi Pembangunan Pertanian adalah Terwujudnya pertanian tangguh
untuk kemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing
produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Pada tanggal l1 Juni
2005, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan Revitalisasi Pertanian
Perikanan dan Kehutanan (RPPK) di Kawasan Perum Jasa Tirta (PJT) II
Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat. Revitalisasi Pertanian
bertujuan mempercepat pembangunan pertanian guna meningkatkan
produktivitas diikuti peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Menindak lanjuti hal itu, Departemen Pertanian/ Badan Litbang Pertanian
membuat trobosan melalui program yang berbasis pertanian di desa, yaitu
Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian
(PzuMA TANr).

Sebagai program rintisan yang berbasis pertanian di desa, inovasi
teknologi dan kelembagaan pertanian yang paling mutahir akan semakin cepat
sampai di desa dan langsung dapat diterapkan petani. Dengan demikian,
keluaran akhir dari Prima Tani, yakni terbentuknya unit Agribisnis Industrial
Pedesaan (AIP) dan Sistem Usahatani Intensifikasi dan Diversifikasi (SUID),
yang merupakan representasi industri pertanian dan usahatani berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi di suatu kawasan pengembangan secara bertahap
akan terwujud. Kawasan ini mencerminkan pengembangan agribisnis lengkap
dan padu padan antar subsistem yang berbasis agroekosistem dan kandungan
teknologi dan kelembagaan lokal yang diperlukan sehingga mampu
meningkatkan kesejahteraan petani. Guna mewujudkannya sangat diharapkan
dukungan pemangku kebijakan di daerah yang bersinergi dengan pelaku
agribisnis dan petani.

Program Prima Tani di Sumatera Utara dimulai Tahun 2005 di 2
Kabupaten yaitu Asahan (saat ini menjadi Kabupaten Batubara) dan Tapanuli
Utara, disusul pada Tahun 20A7 di lima lokasi yakni Kabupaten Mandailing
Natal, Simalungun, Serdang Bedagai, Deli Serdang dan Karo. PRIMA TANI
Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Laboratorium Lapangan Agribisnis terletak
di Desa Silando, Kecamatan Muara yang termasuk Agroekosystem Lahan
Kering Dataran Tinggi (LKDT) Iklim Basah.

MAKNA PRIMA TAI\I

Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi
Pertanian, disingkat Prima Tani. Makna Program berarti kegiatan Prima Tani
dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Rintisan dan Akselerasi
Pemasyarakatan berarti terobosan pembuk4 pelopor atau inisiatif, penyampaian



dan penerapan inovasi teknologi pertanian kepada dan oleh masyarakat luas.
Inovasi Teknologi Pertanian adalah teknologi dan kelembagaan agribisnis
unggul temuan Badan Litbang Pertanian. Prima Tani merupakan wahana untuk
mengintroduksikan teknologi dan kelembagaan unggul yang dihasilkan Badan
Litbang Pertanian/ Balit Komoditas maupun Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP).

Nama singkatan "Prima Tani" sengaja dipilih tidak saja sebagai sebutan
yang mudah dan enak didengar, tetapijuga mengandung makna dan harapan
khusus. "Prima", yang secara semantik berarti pertama, utama, sangat baik,
merujuk pada cita bahw'a 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.

Dengan demikian, PRIMA TANI merupakan Program Rintisan dan
Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian, yang dilaksanakan
secina partisipatif oleh semua pemangku kepentingan (stake holder)
pembangunan pertanian dalam bentuk Desa Laboratorium Lapangan
Agribisnis.

MISI PRIMA TANI

Prima Tani mempunyai misi meningkatkan produktivitas pertanian,
sehingga pendapatan dan kesejahteraan petani semakin meningkat, juga sistem
pertanian yang berkelanjutan dan melestarikan lingkungan berbasis inovasi
teknell6gi dan kelembagmn serta kebijakan pertanian yang kondusif.

TUJUAI\ PRIMA TAI\II

Untuk mempercepat diseminasi dan adopsi teknologi inovatif
terutama yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian, serta untuk memperoleh
umpan balik mengenai karakteristik teknologi tepat guna spesifik lokasi dari
pengguna.

Maka dalam pengembangan Prima Tani dilaksanakan dengan prinsip
"bangun, operasikan, dan serahkan" (build, operate, and trasfer).
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KELUARAN PRIMA TANI

Inovasi teknologi dan inovasi kelembagaan pertanian dengan dukungan
kebijakan yang memihak petani, dapat diimplementasikan secara nyata
dan cepat di lapangan

Desa lokasi PRIMA TANI merupakan percontohan Laboratorium
Lapangan Agribisnis yang wujudnya terbentuk dan terselenggaranya
Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) dan Sistem Usahatani Intensifikasi
dan Diversifi kasi (SUID)

Menjadi Model pengembangan bagi pembangunan pertanian pedesaan
yang berbasis pada inovasi teknologi dan kelembagaan pertanian
spesifik lokasi

PROFIL PRIMA TANI DESA SILANDO

Desa Silando terletak pada jalan raya menuju tempat wisata Muara
(pantai Danau Toba), merupakan salah satu desa dari 15 desa yang ada di
Kecamatan Muara. Secara^ geografis ini terletak pada posisi 020 15' - 02o 22'
Lintang Utara, 980 49'- 980 58' Bujur Timur dengan ketinggian 1350 m dpl.

Pofil Sejarah Desa Silundo
Secara administrasi, Desa Silando, termasuk ke dalam wilayah

Kecamatan Muar4 Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Jarak Kantor
Camat ke Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Utara (Tarutung) sekitar 43 km.
Jarak Desa Silando ke Kecamatan 18 km dan ke kantor bupati sekitar 25 lrcn.
Penduduk desa ini umumnya didominasi oleh suku Batak Toba (98%).
Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, dengan tingkat pendidikan
masyarakat umumnya masih rendah yaitu SD, SLTP dan SLTA.

Berdasarkan sejarah, desa ini berdiri sekitar tahun 1800-an dengan
pedirinya bermarga Aritonang berasal dari Muara. 'Menjelang berakhimya
penjajahan Belanda sampai zaman kemerdekaan desa ini dipimpin oleh kepala
desa yang bemama Daulat Ompusunggu.

Komoditas pertanian yang pertama diperkenalkan pemerintah Belanda
adalah Kopi Arabika. Pada Tahun 1969, tanaman padi, ubijalar, ubikayu telah
banyak dibudidayakan penduduk, sedangkan tanaman sayuran seperti kentang,
wortel, tomat dan cabai masuk ke desa ini dibawa oleh seorang tokoh
masyarakat yang bibitnya berasal dari Kabupaten Karo. Pada tahun 1992,
diperkenalkan kopi Ateng (Aceh Tenggara) jenis Arabica) yang berasal dari
Takengon (Propinsi NAD); hasil penelitian Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Jember Jawa Timur. Saat ini berkembang luas di daerah ini dan oleh
masyarakat dinamakan kopi Sigarar Utang dan Ateng. Pada tahun 1998 terjadi

ln,

)m
asi

tif
eh
ri

ip



penanaman kopi secara besar-besaran dan sangat disenangi oleh masyarakat
karena kopi ini cepat menghasilkan.

Untuk tanaman hortikultura pernah terjadi penyebaran penyakit
tanaman cabe (keriting, busuk buah dan busuk daun) terjadi pada tahun 2003.

Sumber Air dan Pemanfaatannya
Umumnya lahan di daerah ini merupakan lahan kering, walaupun masih

terdapat areal sawah irigasi. Sedangkan sumber air tanaman masih tergantung
pada kondisi alam, sedang pada musim kemarau petani menyiram/mengairi
lahannya yang berasal dari air sungai yang ada di Silando, walaupun hanya
mampu memenuhi untuk sebagian kecil. Menurut pengamatan di lapaangan
sumber air tanah berpotensi untuk dimanfaatkan dengan kedalam sekitar 8-12
m. Selain itu terdapat juga sumber air berupa embung-embung alam di
beberapa lokasi.

Topograft dan Karakteristik Tonah
Desa Silando berada pada ketinggian 1350 m dpl, bentuk wilayah

dominan datar (sekitar 80%o) dan berbukit (20%), curah hujan rata-rata 2890
mm/tahun dan rata hujan per bulan 199 mm dengan suhu rata-rata 22-27o C.
Menurut Schmid-Ferguson, daerah ini termasuk dalam type iklim B.
Topografi tersebut terdiri dari lahan kering dan sebagian kecil lahan sawah
irigasi dan tadah hujan. Tanah di desa ini termasuk jenis Andisol, dengan
tekstur umumnya lempung berpasir. Tanah ini umumnya memiliki tingkat
kesuburan yang rendah.

Type Lahan dan Pemanfaatannya
Secara garis besar, t)?e dan pemanfaatan lahan di Desa Silando dapat

dibagi menjadi tiga golongan utama, yaitu: lahan kering, lahan sawah irigasi
dan pekarangan. Lahan kering ditanami kopi, berbagai jenis hotikultura
sa)ruran, palawiia dan untuk perumahan dan pekarangan serta fasilitas umum.
Sementara lahan sawah irigasi dimanfaatkan untuk tanaman padi, palawija dan
sayuran.

Infrasruktur Dan Sumberdaya Fisik
Infrastruktur di Desa Silando sangat baik dimana desa ini dilalui

angkutan umum yang menuju ke Siborong-borong, Tarutung, Siantar, Medan,
baik dari pusat kota kecamatan dan sebaliknya. Hanya infrastruktur ke lahan
pertanian masih jalan tanah dan jalan dikeraskan. Selain itu di Desa Silangit
(desa tetangga) terdapat lapangan terbang Silangit (sekitar 2 km dari Desa
Silando). Di desa ini terdapat beberapa sumber daya fisik yang menunjang
kegiatan sosial budaya masyarakat, yaitu sekolah dasar, balai des4 sarana
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ibadah (gereja), RMU sederhana, Polindes, Posyandu dan Pasar lv{ingguan eks
Sekolah yang tidak digunakan lagi (buka setiap hari Sabtu).

Karakteris ti k S os ia I E ko n omi
Sumbangan pendapatan dari sektor pertanian, seperti: kopi sebesar 40-

50o2, kemudian disusul oleh tanaman sayuran berbagai komoditas 20- 30yo,
padi sawah dan darat sekitar l0%o, dan buah- buahan serta lainnya l0o/o.

Peluang pasar komoditas pertanian di aias, kopi relatif lancar. umumnya
dijual kepedagang pengumpul di Pasar Siborong-borong dan Balige maupun ke
PUSKUD yang jaraknya sekitar 4 km dari Desa Silancio. Khusus sayuran
karena jurnlah pemasaran sedikit ada masalah pemasaran sayuran ke Siborong-
borong dan Balige oleh pedagang pengumpul banyak dipasarkan ke Sibolga,
Siantar, Tebing Tinggi, Padang Sidempuan. Malahan pacia saat musim panen
besar dipasarkan sampai ke Pekan Baru (Propinsi Riau).

Analisis usahatani pada beberapa komoditi pertanian didasarkan pada
perhitungan penerimaan dan pengeluaran dari usahatani disajikan pada Tabel l.
Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa tanaman kopi dan cabai memiliki
nilai R/C Ratio lebih tinggidibandingkan yang lainnya.

Ketersediaan tenaga kerja sangat rendah dicirikan pada saat panen raya
mereka kesulitan yang menyebabkan upah tinggi sekitar Rp 25.000/ orang
ditambah pemberian minum (kopi/the), rokok. Umumnya hanya mengandalkan
tenaga kerja keluarga suami, istri dan anak.

Tabel l. Analisis usahatani komoditas pertanian di Desa Silando, 2007.
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Peran serta dan keterkaitan berbagai kelembagaan di desa Silando:
Kelembagaan pemerintah yang banyak berperan dalam pengembangan sistem
pertanian di desa tersebut adalah lembaga penyuluhan, Dinas Pertanian dan
Pemerintahan Desa. Beberapa tahun terakhir kedekatan penyuluh dengan petani
baik secara fisik maupun fungsional, kurang. Hal ini dapat terlihat jelas dari
hasil pengamatan di lapangan, yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi
intensifikasi sangat rendah. Hal ini, diduga berkaitan erat dengan sistem
/organisasi penyuluh yang saat ini tidak berjalan dengan baik, sehingga
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No Komoditas Biaya Produksi
(Rp)

Peneriman
(Rp.)

R/C Ratio

I Kopi 4.860.000 7.800.000 1,6
2 Wortel 22.17s.000 24.700.000 l , l
J Cabai 35.582. r00 59.760.000 1,7
4 Kentang 17.90.000 20.150.000 l , l



mengakibatkan peran penyuluh sebagai ujung tombak penyampai informasi
tidak lagi terlihat nyata.

Di Desa Silando terdapat 4 kelompok tani (Serasi, Horas Nainggolan
dan Suppol). Semua petani otomatis dianggap menjadi anggota kelompok yang
didasarkan atas domisili. Peran lembaga Kelompok Tani tersebut saat ini tidak
dapat dirasakan oleh petani. Kegiatan Kelompok Tani hanya terbatas pada
rapat-rapat kelompok, tetapi dalam implementasi kegiatan sangat lemah.

Rantai pemasaran komoditas pertanian (kopi dan sayuran) masih cukup
panjang. Petani secara individu umumnya menjual sayuran ke pedagang
pengumpul di pasar/pekan (sekali dalam seminggu), selanjutnya oleh pedagang
pengumpul Cipasarkan ke kota-kota besar seperti Tarutung, Pematang Siantar.
Untuk kopi, petani memasarkan ke pedagang pengumpul yang ada di desa,
selanjutnya oleh pedagang pengumpul di jual ke pedagang yang berasal dari
Kabupaten Tanah Karo, kemudian dikirim ke Medan untuk dijual ke pabrik
pengolahan dan sebagian diekspor.

Pasar Siborong-borong tergolong pz$ar tradisional terbesar di Tapanuli
Utara karena transaksi perdagangan terjadi oleh prdagang yang berasal dari
beberapa kecamatan/kabupaten di sekitamya antara lain: Balige, Tarutung,
Sipoholon, Sipahutar, Pagaran, Paranginan, Muara, Lintong Ni Huta dan Dolok
Sanggul. Hasil pertanian yang banyak diperdagangkan adalah : kopi, wortel,
kentang, cabe, beras, tomat, nanas, ubi jalar, talas, andaliman. Hasil pertanian
yang masuk ke Siborong-borong adalah hasil pertanian yang tidak bisa
dihasilkan di Siborong-borong atau hasil komoditas yang sama tapi tidak
mencukupi kebutuhan.

Pedagang saprodi dan saprotan (pupuk, obat-obatan dan alsintan) yang
menetap di Siborong-borong ada sekitar 6 pedagang, cukup untuk melayani
kebutuhan petani disekitamya.

Pedagang penampung hasil pertanian ada sekitar 30 orang (pada saat
hari pekan yaitu Selasa dan Sabtu). Pedagang pengumpul ada yang tinggal di
Siborong-borong dan ada yang datang pada saat hari pekan saja. Hasil
pertanian yang dikumpulkan pedagang pengumpul dipasarkan untuk daerah
Humbang Hasundutan, Dairi, Pematang Siantar, Simalungun, Tebing Tinggi,
Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Tapteng, Sibolga, Tapsel dan Riau.
Sementara hasil pertanian yang dimasukkan pedagang ke Siborong-borong
antara lain telur itik, bayam, timun, kangkung darat (komoditas yang tidak
cocok dikembangkan di dataran tinggi). Kentang, tomat, beras, dll, didatangkan
pedagang ke Siborong borong tergantung kelangkaan komoditas dan disparitas
harga.

Pedagang pengumpul kopi yang menetap di Siborong-borong ada 2
orang yaitu Br. Sinaga (menampung dan mengolah kopi) dan Simorangkir
(menampung). Kedua pedagang kopi ini telah mempunyai jaringan kerja
hingga di beberapa kecamatan penghasil kopi seperti kecamatan Lintong ni
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Huta, Dolok Sanggul, Sipahutar. Pada saat hari pekan kedua pedagang
pengumpul juga mengangkat pedagang pengumpul kecil di Pasar Siborong-
borong yang jumlahnya tergantung pada musim panen kopi. Daya tampung
pedagang kopi (Simorangkir) : l0 ton dengan kegiatan hanya mengeringkan
kopi selanjutnya dijual ke Medan. Sementara pedagang Br, Sinaga melakukan
kegiatan pengolahan kopi. Panen raya kopi terjadi 2 kali dalam setahun yaitu
bulan MareVApril dan Agustus/September. Mutu kopi yang dihasilkan
di informasikan sangat baik.

Sedangkan pedagang pengumpul kopi di Desa Silando ada 7 - 8 orang
yang merupakan perpanjangan tangan pedagang pengumpul yang ada di
Siborong-borong. Modal pedagang pengumpul kopi di Silando berasal dari
pedagang Siborong-borong dan transaksi dilakukan/ diselesaikan berdasarkan
kesepakatan yang disetujui bersama sebelumnya (menyangkut harga cian mutu).
Adanya pedagang pengumpul kopi ini sejalan dengan kenyataan bahwa
pendapatan utama petani di Desa Silando adalah kopi. Kiranya perlu
diinformasikan bahwa jarak Desa Silando dengan Siborongborong hanya I I
Km dan dengan Balige 20 Km (Kota dengan pasar lebih besar dan lengkap).
Hal ini berarti transaksi perdagangan hasil pertanian dari Desa Silando
didominasi kedua kota tersebut.

Kelembagaan lain yang dapat menunjang pengembangan agribisnis
pertanian Desa Silando adalah keberadaan PUSKUD yang berjarak sekitar 4
km. Kegiatan PUSKUD tersebut antara lain: menampung kopi dari petani,
menjemur kopi, mengupas kopi menjadi kopi biji, mengepak kopi menjadi
kemasan 60 kg hingga siap dikirim ke Berastagi. Kopi yang terkumpul berasal
daripedagang pengumpul di kecamatan penghasil kopi seperti (Dolok Sanggul,
Lintong ni Huta, Muara, Paranginan, Siborong-borong, Garoga, Pangaribuan,
Sipahutar, Pagaran, Onan Ganjang), sementara sekitar l0% diterima langsung
dari petani. Kemampuan Puskud untuk menampung kopi sekitar 600 - 750
ton/bulan. Selain itu juga terdapat PT. Tapanuli Investasi Agto, berdiri Tahun
2004 yang bergerak dibidang pengalengan nenas dan pengolahan kopi.

Aliran Sumber Daya (Resource FIow). Aliran sumber daya yang masuk ke
Desa Silando adalah berupa kebutuhan sandang dan pangan (beras, ikan,
daging, tempe dan tahu) dan kebutuhan harian. Semua sarana produksi
pertanian seperti pupuk, pestisida, dan benih termasuk dalam kategori eksternal
input yang harus dibeli petani. Alsintan dan suku cadang serta perawatan juga
harus didatangkan dari luar. Kebutuhan lain seperti alat angkutan roda dua dan
suku cadangnyajuga harus dipasok dari luar.

Aliran sumber daya yang keluar dari Desa Silando berupa hasil
pertanian, antara lain: biji kopi kering, sayuran (cabe, wortel, kentang, tomat,
dll), dan sedikit komoditi peternakan (babi, kerbau).
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Di desa ini tidak ada kios Saprotan (sarana produksi pertanian)
mengingat desa Silando sangat dekat dengan kota Siborong - borong yaitu
sekitar I I km.

Akses Terhadap Kredit. Kelembagaan permodalan yang formal di Desa
Silando berupa kelompok tani, kurang aktif; sehingga aktivitas kelompok tani
untuk permodalan hampir tidak ada, yang ada hanya arisan marga. Sehingga
permodalan hanya mengandalkan modal sendiri dan bantuan keluarga dari kota.
Sebenarnya akses petani ke lembaga permodalan tersedia di kota kecamatan
Siborong-borong yaitu BRI Unit Desa dan BPR, namun petani umumnya belum
memanfaatkannya.

Salah satu peluang tambahan modal yang bisa dimanfaatkan petani
adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang memberikan
subsidi senilai Rp 750.0001ha untuk pengolahan lahan.

Respon Petani Terhadap Inovasi. Respon petani terhadap inovasi secara
umum masih rendah namun ada beberapa petani yang respon sudah baik seperti
pemberian mulsa berbagai limbah tanaman diantara tanaman kopi. Dari segi
pemupukan, petani kopi sudah banyak mengerti dengan pemakaian pupuk
buatan secara terus menerus, tanaman kopi menunjukkan pertumbuhan yang
tidak normal sehingga ada beberapa petani hanya memberikan pupuk kandang
ayam yang didatangkan dari Pematang Siantar, kemudian dengan kompos
hutan, dibiarkan sampai 3 bulan kemudian diberikan pada musim hujan.

Potensi kelembagaan. Kelembagaan yang dapat mendukung pengembangan
agribisnis pertanian Desa Silando pada dasarnya terkait dengan desa-desa lain
yang berada di kecamatan Siborong-borong. Untuk pengolahan hasil pertanian
(kopi dan nenas) di Desa Silangit. Penampungan hasil kopi dilakukan oleh
PUSKUD di Desa Silangit dan pedagang pengumpul di Desa Siborong-borong.
Selain itu untuk kebutuhan sarana produksi pertanian dan akses ke lembaga
permodalan di dapatkan di Siborong-borong (11 km) dan Balige (20 km).

Keragaan Komoditas Pertanian di Desa Silando
Tanaman yang dominan di Desa Silando yaitu tanaman perkebunan:

kopi seluas 180 ha, dengan produksi biji kering 1,5-2 ton/thn. Limbah kopi
berupa kulit biji belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan untuk
tanaman hortikultura sayuran seperti: wortel, cabe, kentang, tomat dan kubis,
cukup luas diusahakan petani. Adapun datanya antara lain wortel (12 ha),
produktivitas ubi segar 12-15 tonftra, Cabai sekitar 2,5 ha dengan
produktivitas: 2 ton/ ha. Tomat 1,5 ha dengan produktivitas l5 ton/ ha.
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Padi sawah, seluas 64 ha, dengan produktivitas sangat rendah 2-3 Uha,
varietas lokal umurpanjang 5-6 bln, art inya selama 1,5 tahun dapat ditanami2
kali, yang diselingi dengan sayuran pada musim kemarau. Penanganan limbah,
seperti: jerami dibiarkan di lahan sebagai pupuk untuk tanaman sayuran.
Sedangkan padi ladang seluas 36 ha, dengan produktivitas 1,5-2,5 Vha, varietas
padi yang ditanam adalah varietas lokal (beras merah). Tanaman pangan
lainnya yang diusahakan petani, antara lain: jagung 45 ha, ubijalar seluas 8 ha
dan ubi kayu l0 ha.

Ternak yang dominan dipelihara petani adalah kerbau (80 ekor), dan
babi sekitar 110 ekor. Limbah kotoran temak (pupuk kandang) belum
dimanfaatkan secara optimal karena sebagian besar ternak tidak dikandangkan.
Kotoran ternak babi sudah ada yang dimanfaatkan untuk campuran bahan
organik kompos hutan yang diberikan ke tanaman sayuran dan kopi. Kemudian
ayam kampung, populasinya sekitar 200 ekor, dimana limbah belum
dimanfaatkan karena pemeliharaannya masih tradisional (tidak mempunyai
kandang). Rata-rata kepemilikan temak per petani untuk babi l-2 ekor yang
dimiliki oleh 30 KK, ayam kampung hampir semuanya memiliki dengan
jumlah pemilikan sekitar l-2 ekor.

Salah satu kendala yang menyebabkan produktivitas rendah adalah
gangguan hama/penyakit antara lain penggerek buah pada tanaman kopi,
sedangkan pada tanaman cabai ulat daun, ulat buah, kriting dan kentang:
penggerek umbi, sedangkan pada wortel relatif tidak ada hama pengganggu.
Jenis penyakit yang sering menggagalkan tanaman sayuran adalah busuk
kering, busuk daun pada tanaman cabai, kentang: busuk daun dan busuk umbi
dan tomat busuk buah dan busuk daun.

RANCANG BANGUN AGRIBISNIS INDUSTRIAL PEDESAAN
PRIMA TANI DESA SILAI\DO

Kekuatan potensi sumberdaya lahan yang ada dan sudah dikerjakan oleh
petani secara turun temurun, maka usaha pertanian yang ada di Desa Silando
diarahkan kepada komoditas dominan yaitu tanaman perkebunan (kopi),
saluran (Kentang, cabai, tomat dan wortel), introduksi ternak sapi/ kelinci
melalui Model Sistem Integrasi Tanaman dan Temak dan padi dataran tinggi
(Tabel 2).
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Tabel 2. Kondisi Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) Prima Tani Desa
Silando yang Diharapkan

Penggunaan lahan sawah diharapkan masih bisa diintensifkan lagi
dengan penanaman sayuran dan jagung setelah panen padi, sehingga pola
tanam yang dianjurkan menjadi Padi - Sayuran/ Palawija. Untuk mencapai
kondisi yang diharapkan maka perlu perubahan penggunffrn lahan dari kondisi
saat ini (Gambar l) menjadi. seperti yang disajikan pada peta arahan
pengembangan penggunaan lahan (Gambar 2).

l 0

Uraian Kondisiawal Kondisi vans diharaokan

Lahan
Kering

Ditanamitanaman
kopi dan sayuran
yang dipelihara
seadanya

Tanaman prospektif seperti kopi dan sayuran
(Kentang, cabai, tomat dan wortel) yang di
budidayakan secara intensif

Peterna-
kan

Sapi dan kelinci -Ternak di budidayakan secara intensif
-Limbah ternak dimanfaatkan menjadi pupuk
kandang/ kompos

Lahan
sawah

Tanam padi I
x/thn dan hasil < 3
ton GKPlha

-Tanam padi I x/ thn dengan hasil > 3 ton
GKPATa dan tanam sayuran dan palawija
setelah padi

-Limbah padi dimanfaatkan menjadi pakan
ternak, pupuk organ ik/kompos

-Pola tanam: Padi- sawran/ palawiia

Kelem-
bagaan
agribis-
nis

Kelembagaan
agribisnis yang
ada belum
lengkap dan
belum berfungsi
optimal

-Kelompok tan i/Gapoktan berperan akti f
dalam melaksanakan kegiatan usahatani
secara berkelompok (pemasaran hasil
pertanian di kelola kelompok tanilgapoktan
bermitra dengan pihak swasta)

-Koptan Prima Tani dan kios pupuk berperan
aktif dalam penyediaan pupuk

-Penangkar benih kentang @mbrio) berperan
aktif menyediakan benih unggul berkualitas

-Penyuluhan secara terkoordinasi melalui
klinik agribisnis dan didukung BPP/
nenvuluh oertanian
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Gambar l. Peta satuan lahar/ penggunaan lahan saat ini di Desa Silando
Peta satuan lahan/penggunaan lahan dan peta rekomendasi pengembangan
lahan dengan skala I : 50.000 disajikan pada Lampiran (BBSDLP,2006).

Gambar 2. Peta arahan pengembangan penggunaan lahan dengan implementasi PRIMA TANI
di Desa Silando

Guna pengembangan Sistem Usahatani Intensifikasi Diversifikasi
(SUID) di Laboratorium Lapangan Agribisnis PRIMA TANI Desa Silando,
akan dilaksanakan integrasi antara tanaman dengan ternak sapi dan kelinci
(SITT/ Sistem Integrasi Tanaman Ternak). Integrasi antara tanaman dengan
sapi dan kelinci akan menimbulkan sinergi positif. Melalui penerapan inovasi
teknologi secara terintegrasi antara tanaman dan ternak, maka produktivitas
usahatani dapat meningkat, pengurangan biaya saprodi dan tenaga kerja dan
pemanfaatan limbah tanaman dan ternak (zero waste), seperti yang disajikan
pada Gambar 3.

Inovasi teknologi integrasi akan dilaksanakan antara lain untuk
perbaikan pakan temak dengan ransum dari limbah pertanian. Rencana
kedepannya, kotoran ternak dan urine akan di olah menjadi pupuk
organik/kompos yang dimanfaatkan untuk pupuk guna menyuburkan tanah.
Pupuk organik/kompos akan menjadi pupuk alternatif untuk mengurangi
penggun&m pupuk anorganik.
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41 = Unit Usaha Tanaman
A2 = Unit Usaha Ternak

81 = Unit Pengolahan Tanaman
82 = Unit Pengolahan Limbah
83 = Unit Pengolahan Hasil Ternak
84 = Unit Pengolahan Kompos

Gambar 3. Prinsip Dasar Integrasi Tanaman - Ternak

Salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya, yaitu faktor kelembagaan
merupakan penunjang yang perlu dibangun dan direvitalisasi (ika belum ada,
maka dibentuk sesuai kebutuhan dan yang ada dibenahi dan diahifkan).
Kelembagaan perlu dikembangkan ke arah yang lebih baik agar kelembagaan
agribisnis yang ada bisa berfungsi optimal. Lembaga permodalan sangat
dibutuhkan guna membantu petani memperoleh modal usahatani terutama
untuk pembelian sarana produksi. Lembaga produksi, yaitu kelompok tani
maupun Gapoktan merupakan ujung tombak dalam memobilisasi petani.
Semua elemen diharapkan dapat berkerja sama dan bersinergi dalam
melaksanakan usahataninya, lembaga jasa alsintan, pengolahan hasil dan
pemasaran diharapkan dapat berperan secara optimal. Jalinan kerjasama
(networking) antara Gapoktan dengan swasta (industri) dapat terbangun dengan
baik, melalui hubungan yang saling menguntungkan. Demikian juga, dengan
lembaga penyuluhan dan klinik agribisnis diharapkan dapat berperan optimal
sehingga dapat memfasilitasi petani dalam mengakses informasi baik teknologi
pertanian, informasi pasar dan informasi lainnya.
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INOVASI TEKNOLOGI DAN KELEMBAGAAN

Komoditas dan Teknologi Inovasi
Penentuan komoditas unggulan mengacu pada hasil kegiatan PRA, yang

memilih beberapa komoditas, antara lain: kopi, sayuran (Kentang, cabai, tomat
dan wortel), introduksi ternak sapi/ kelinci (Sistem Integrasi Tanaman dan
Temak) dan Introduksi padi dataran tinggi. Selain itu, komoditas potensial
yang dipilih meliputi: jagung, kubis, ubijalar, jeruk.

Inovasi teknologi di lokasi PzuMA TANI Desa Silando Ciarahkan untuk
intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usahatani. lntensifikasi ditujukan
untuk mengintensifkan usahatani yang dilakukan, melalui perbaikan teknis
budidaya tanaman dan temak meliputi introduksi benih/bibit unggul, perbaikan
teknologi pemeliharaan tanaman dan perbaikan teknologi budidaya temak.
Ekstensifikasi dilaksanakan guna mengolah lahan-lahan tidur menjadi produktif
sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Rencana perbaikan dan
introduksi inovasi teknologi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Inovasi Teknoloei Pertanian untuk PRIMA TANI Silando. Kecamatan
Muara

tn

rnak
t

'gaan
ada,

kan).
gaan
mgat
tama
tani

:tani.
alam
dan

sama
ngan
ngan
timal
ologi
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Komoditas
Utama

Permasalahan Teknolosi Inovasi Teknologi

Kopi mutu benih rendah,

hama penyakit,

kesuburan lahan rendah.

teknologi rendah,

akses ke lembaga
keuangan kurang,

harga tidak stabil,

daya tawar petani rendah

Teknologi perbenihan dan

pembinaan penangkar benih,

PHT hama penggerek

batang/buah,

iniegrasi tanaman dengan

temak, Teknologi kompos,

penataan pola tanam

pembentukan kelembagaan
petani,

penanganan pasca panen

penumbuhan kelembagaan



'  SL PHT,

r pembinaan Penangkar benih,

integrasi tanaman dengan

ternak,

teknologi komPos,

Denataan dan Perbaikan
telembagaan/kelomPok tani

hama penYakit
Phytophthora insfestans,
Fusarium oxysPorum'
Pseodomonas
solanecearum, Virus
kuning, Grillo talPa,
Pthreomia oPerculella,
Trips dan MYzus,

benih unggul tidak
tersedia, produktivitas
rendah,

kesuburan lahan rendah,

kelembagaan belum
intensif, akses ke lembaga

keuangan kurang.

Sayuran
(Kentan,

cabai,
tomat
dan

wortel)

. introduksi teknologi ternak sapi

kandang komunal, Pakan, IB'

dan kesehatan temak

. Akses ke Permodalan

. adopsi teknologi budidaYa
ternak rendah dan

. modal kurang

' itttroduksi benih bermutu var'

ditinskatkan

unggul dataran tinggi (Aek

Sibundong)'
. psmbinaan penangkar benih
. iiversifikasi usahatani Padi,

palawija dan saYuran
. biseminasi teknologi

ilarietas tokal (Siboru
Tambunan),

.  IP 1,

. informasi teknologi

Padi
Sawah

Inovasi Kelembagaan

Kelembagaan Agribisnis
Agribisnis industrial Pedesaan (AIP) *:yquk* suatu model

kelembagaan usaha pertanian *$lt-ryt *od"t in-9yasi. kelembagaan yang akan

dikembangkan mela'lui PRIMA TANI di Desa Silando, yang berusaha untuk:

( l )Menumbuhkanse lu ruhe lemen t " ' nuuguagr ib i sn i syangd ibu tuhkan ,
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meliputi: lembaga produksi pertanian, sarana produksi, jasa alsintan,
penyuluhan, klinik agribisnis, pemasaran, industri pengolahan hasil, dan
permodalan/fi nansial, (2) Menumbuhkan keterkaitan fungsional yang harmonis
dan keterkaitan institusional yang saling menguntungkan di antara pelaku
agribisnis, terutama antara petani dan petaku agribisnis lainnya.

Kelembagaan agribisnis yang ada di Desa Silando belum lengkap dan
belum optimal berfungsi dalam peningkatan pendapatan petani. Hubungan
fungsional yang harmonis antar lembaga umumnya belum kuat dan belum
terbentuk pola-pola hubungan institusicnal yang saling menguntungkan.
Identifikasi kelembagaan agribisnis di Desa Silando dan strategi penurnbuhan
kelembagaan melalui PRIMA TANI disaiikan pada Tabel 4.

Tabel4. Jenis-jenis Kelembagaan Agribisnis yang ada di Desa Silando dan
Inovasi Kelembasaan dalam PRIMA TANI Silando

No Kelembagaan
Agribisnis

Kondisi sekarans Strategi Penumbuhan
Kelembagaan melalui

PRIMA TANI
Lembaga
sarana
produksi

' Kios saprodi di luar
desa

. Benih kualitas
rendah

t

Penumbuhan kios
saprodi/ kios pupuk
Penumbuhan penangkar
benih tanaman

t

2 Lembaga
produksi

. Kelompok Tani
kurang aktif

. Gapoktan belum ada

' Revitalisasi dan
pembinaan kelompok tani

. Pembentukan Gapoktan
a
J Jasa alsintan . Jasa alsintan I Pengadaanjasa traktor

dan hand traktor
4 Penwluhan ' Penyuluhan belum

optimal
Penyuluhan diintensifkan
Sarana dilenskapi

I

I

5 KIinik
Agribisnis

. Belum ada ' Dibentuk dan
diooerasionalkan

6 Pemasaran . Pedagang
pengumpul

. Mengaktifkan Gapoktan
untuk mengelola hasil
pertanian

. Kerjasama dengan pelaku
asribisnis (industri)

I Industri
pengolahan
hasil

. Pengolahan
dilakukan petani
seadanva

' Kerjasama dengan
industri pengolahan

8 Permodalan/
finansial

. Modal sendiri . Inisiasi dan fasilitasi ke
kelembagaan permodalan

nodel
akan
Lntuk:
hkan,

t5



Semua elemen kelembagaan yang dibutuhkan dalam rantai agribisnis
belum semua tersedia di Desa Silando, sehingga perlu ditempuh beberapa
strategi sebagai berikut: l) membentuk kelembagiun agribisnis yang belum ada
seperti penangkar benih, jasa penyewaan hand traktor, kelompok pengolah
limbah pertanian seperti kompos/pupuk organik, pakan ternak, dan kelompok
pengolahan hasil/ industri rumah tangga; 2) mengintensifkan penyuluhan
teknologi pertanian, pelayanan informasi dan fasilitasi teknologi melalui Klinik
Agribisnis bersama-sama dengan BPP Kecamatan Siborong-borong; 3)
memperluas jaringan pasar dengan menghubungkan kelompok usaha ke
pedagang besar tingkat kabupaten/provinsi serta perusahaan swasta (industri);
4) memperkuat permodalan melalui akses ke perbankan, BPR, CU dan lembaga
keuangan mikro lainnya.

Untuk membentuk Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) di Desa
Silando, maka diperlukan jaringan kelembagaan agribisnis seperti yang
disajikan pada Gambar 5. Hubungan fungsional dan institusional kelembagaan
agribisnis dalam Laboratorium Lapangan Agribisnis akan berkembang sesuai
kebutuhan dan saling menguntungkan.

Kelompok tani/ Gapoktan terletak pada posisi sentral @usat) AIP yang
dapat berhubungan secara fungsional maupun institusional dengan lembaga
agribisnis lainnya. Untuk itu, pembentukan kelompok tani/gapoktan dan
penguatan kelompok tani akan menjadi prioritas utama dalam penumbuhan
kelembagaan agribisnis. Kelompok tani / gapoktan akan berhubungan dengan
lembaga-lembaga lain, yaitu lembaga sarana produksi, pengolahan hasil,
pemasaran, jasa finansial, dan jasa alsintan. Peran BPTP adalah memfasilitasi
dan mendorong kelompok tani/Gapoktan melalui Klinik Agribisnis PRIMA
TANI bersama-sama dengan petugas lapangan untuk memperoleh kemudahan
akses informasi, fasilitasi teknologi dari pihak-pihak terkait. Kelompok tani /
Gapoktan merupakan pelaku utama dari sistem Agribisnis lndustrial Pedesaan
yang akan ditumbuh kernbangkan di dalam Laboratorium Lapangan Agribisnis
PRIMA TANI di Desa Silando.
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Gambar 4. Jaringan Kerembagaan Agribisnis di Desa sirando.

Klinik Agribisnis

.. . Klinik Agribisnis memiliki peranan penting dalam mendukungdiseminasi inovasi teknorogi dan kerembSsaan. 
'Kri;il 

ag.iuirni, berfungsidalam pelayanan informasi dan fasititasi tekiologi k"d; p.irni (Tabel 5).

Sarana Produksi
(Kios saprodi/pupuk,

penangkar)

Pemasaran
(Pedagang besar,
swasta /industri)

Lembaga
Penyuluhan
(BPPyUPT

Do*an ion

Lembaga Produksi
(Polcan/gapoktan)

Pengolahan Hasil/
limbah (urine dan

kompos)

Jasa Finansial
(akses

permodalan)

Jasa Alsintan
(penyewaan

traktor)

Tabel 5. Jaringan kerja klinik agribisnis PRIMA TANI sirando

l .
2,

a
J .

4.

Menyiapkan inovasi teknologi dan
kelembagaan kepada penyuluh
Mglaksanlkan pendampingan teknologi
Advokqsi kelembagaan AIp

Pemasok materi penyuluhan

Penyuluh
(BPTP, BP4K,
BPP dan PPL)

l. Konsultan inovasi tC@
2. Dinamisasi kelompok tani dan organisasi tani
3. Konsultasi minajemen usaha dan finansial
4. Konsultasi peqgembangan iarinean usaha
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a
J Dinas Pertanian

dan Perkebunan,
Dinas Perikanan
dan Peternakan

l. Menyiapkan informasi pasar, suplier dan
pemasaran

2. Membantu menyiapkan materi penyuluhan
3. Advokasi
4. Konsultasi pengembangan jaringan usaha
5. Penguatan kelembagaan penyuluhan

4 Balit Komoditas
(BBSDLP,
Balitnak, BB
Padi)

l. Konsultasi inovasi teknologi, kelembagaan
dan manajemen usaha serta finansial

2. Menyediakan informasi sumber daya lahan,
air dan kesesuaian komoditas serta teknoloei
unsgulan

Dalam kaitannya dengan inovasi teknologi yang akan diterapkan oleh
petani, maka Klinik Agribisnis berfungsi untuk: (i) mengkoordinasikan
kelompok-kelompok tani dalam identifikasi permasalahan teknologi (ii)
memfasilitasi dan memberikan pelayanan informasi teknologi kepada
kelompok tani untuk membantu pemecahan masalah usahatani dan (iii)
bersama-sama dengan pengurus kelompok mengevaluasi kegiatan fasilitasi
teknologi tersebut.

ORGAIUSASI PELAKSANA
Organisasi pelaksana kegiatan PRIMA TANI Kabupaten Tapanuli Utara

terdiri dari Organisasi Laboratorium Lapangan Agribisnis (tingkat propinsi),
pemandu teknologi dan Tim Teknis PRIMA TANI Kabupaten Tapanuli Utara
(tingkat daerah).

Organisasi Laboratorium La
Penanggung Jawab
Manajer Lab. Agribisnis
Koordinator Teknis
Koordinator
Kelembagaan
Koordinator Diseminasi
Ketua Klinik Agribisnis

pangan Agribisnis Prima Tani Silando

Dr. Prama Yufdi (Kepala BPTP Sumut)
Ir. Lermansius Haloho, MP
Ir. Loso Winarto/ Vivi Aryati, STP
Ir. Lermansius Haloho, MP/ Ir. Perdin
Siringoringo
Ir. Lermansius Haloho, MP/ Dorkas Parhusip,
SP
O. Parulian Purba, SP (PPL Desa Silando)
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Manajer Laboratorium Lapangan Agribisnis dan Pemandu Teknologi

Manajer Laboratorium Lapangan Agribisnis bekerja sama dengan
Pemandu Teknologi yang ditugaskan oleh Menteri Pertanian. Dalam
meiaksanakan tugas sehari-hari, manajer dibantu oleh tim teknis, tim

diseminasi, tim kelembagaan dan klinik agribisnis (Gambar 5).

MANAJER LABORATORIUM LAPANGAN AGRIBISNIS PRIMA TANI

TIM TEKNIS TIM KELEIVfBAGAAN TIM DISEMINASI KLINIK AG.RIBISNIS
Koordinator:
Ir. Loso Winarto Ir. L. Haloho, I\4P Ir. L. Haloho, MP O. P. Purba, SP
Anggota:
ViviAryati, STP Ir. P. Siringoringo Dorkas Parhusip, SP Martin
Manalu
Ir. Dedy R Siagian Ir. MA. Girsang, MDM Ir. P. Siringoringo B. Op.sunggu

Gambar 6. Susunan organisasi Laboratorium Lapangan Agribisnis PRIMA
TANI Desa Silando

Uraian tugas dari masing-masing pelaksana disajikan pada Tabel 6.rliUtara
ropinsi),
rli Utara

t

Perdin

)arhusip,

o)

DESA SILANDO
Ir. Lermansius Haloho, MP

Tabel6. Uraian Tugas Organisasi Pelaksana PRIMA TANI Silando, Thn 2005.

No Jabatan Pelaksana Tugas

I Penanggung
Jawab

Kepala BPTP
Sumut

o Menetapkan prioritas kegiatan
o Mengatur pendanaan dan

Koordinasi
o Membina dan memberi arahan
o Monitorine dan Evaluasi

Manajer Lab.
Agribisnis

Ir.
Lermansius
Haloho, MP

Bertanggung jawab kepada Kepala
BPTP

. Mengelola operasional lab agribisnis
sehari-hari meliputi: kegiatan teknis,
kelembagaan, diseminasi, klinik
agribisnis

o Membuat laporan bulanan, tengah
tahun dan akhir

l 9



koordinasi anggotanya dalam

mengembangkan komoditas
unggulan dan teknologi yang sesualTim Teknis

Koordinator:

Anggota:

l-M".u*uskan teknologi sPesifik

lokasi
o Melaksanakan PendamPingan

bersama Tim Diseminasi tentang

penerapan inovasi teknologi dan

kelembagaan
o Membuat laPoran dan dokumentast

kegiatan

Staf BPTP:

Vivi Aryati,
STP
Dedy R.
Siagian

Koordinasi anggotanYa dalam

memban gun j aringan kelembagaan

agribisnis

Ir.
Lermansius
Haloho, MP/
Ir. Perdin
Siringoringo

Tim
Kelembagaan
Koordinator:

Merumuskan sistem kelembagaan

agribisnis dalam pengembangan AIP

Melakukan PendamPingan dan

pelatihan dalam Pengembangan AIP

Memberikan masukan ke Pemda

dalam pengembangan AIP

Membuat laPoran dan dokumentasi

kegiatan

Staf BPTP

Ir. Perdin
Siringoringo
Ir. MA.
Girsang,
MDM

Koordinasi anggotanYa dalam

memperkuat Pengembangan AIP

melaiui adopii inovasi teknologi dan

kelembagaan

Ir.
Lermansius
Haloho, MP/
Dorkas
Parhusip, SP

Tim
Diseminasi
Koordinator:

20



I

Anggota: Penyuluh,
KTNA,
petugas
lapangan dan
staf BPTP

o Merumuskan sistem diseminasi yang
sesuai

o Memfasilitasi berbagai pertemuan
dan mengembangkan jaringan
kemitraan dalam pengembangan
AIP

. Membekali tenaga penyuluh,
petugas lapangan dan kontak tani
dengan pengetahuan dan materi
penyuluhan berupa inovasi teknologi
dan kelembagaan

o Membangun sistem komunikasi
melaluiberbagai media

o Membuat laporan dan dokumentasi
kesiatan

6 Tim Klinik
Agribibisnis
Ketua:

Anggota:

O. Parulian
Purba, SP

o Koordinasi anggotanya dalam
memberikan pelayanan jasa
konsultasi, diseminasi dan informasi
kepada calon pengguna

Penyuluh,
petugas
lapangan, staf
BPTP

. Mengadakan maten lnovast
teknologi dan kelembagaan spesifik
lokasi

o Memberikan pelayanan berbagai
informasi teknologi kepada petani
dan pelaku agribisnis lainnya

o Membuat laporan dan dokumentasi
kesiatan

Organisasi Pelaksana PRIMA TAll-I Tingkat Daerah

Sebagai Focal Point, Kepala BPTP Sumatera Utara telah
mengkoordinasikan Tim Pelaksana PRIMA TANI di daerah dengan Pemerintah
Propinsi Surnatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara dan telah ditetapkan
susunan organisasi Pelaksana PRIMA TANI di tingkat (Tabel T).

Tabel 7. Susunan OrganisasT Tim Teknis PRIMA TANI Silando

No Jabatan Jabatan Dalam
Tim

Uraian Tugas

I Ka. BAPPEDA
Asisten II

Ketua Pembina PRIMA
TANI Kabupaten
Tananuli Utara

2 l



2 . Kepala Dinas Pertanian
dan Peternakan

. Ka. BPTP Sumut

. Ka. Dinas Petemakan
dan Perikanan

. Ka. PMD

. Ka. Dinas Koperindag
' Ka. Dinas PU.Pengairan
. Ka. Dinas Sosial
. Kepala l<2P3
' Ka. Cabang BRI
. Kadinda

Tim Pengarah Memberi arahan dan
dukungan untuk
Prima Tani Silando

a
J Ir. Sey Pasaribu (Distanak)

Ir. Lermansius Haloho. MP
(BPTP Sumut)

Sekretaris
Wakil Sekretaris

Mengkoordinasikan
kegiatan PRIMA
TANI dengan pihak
terkait

4 . P. Siringoringo (Kepala
BPP Sinur
Siborongborong)

. J. Purba (PPL WKPP
Desa Silando)

r \{. Br Sianipar @PL
WKPP Desa Silando)

r \z[. Rajagukguk (Kepala
Desa Silando)

Tim Teknis Kec. Membantu
pelaksanaan
PRIMA TANI
sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi
masing-masing

5 . Peneliti dan Penyuluh
BPTP

r J. Sianturi (Ketua
Kelompok Tani)

. B. Rajagukguk (Ketua
Kelompok Tani)

. U. Ompusunggu (Tokoh
Masyarakat)

Pelaksana Lapang
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PENDANAAN

Pembiayaan pelaksanaan PRIMA TANI bersumber dari DIPA Badan
Litbang Pertanian dan perlu didukung oleh Direktorat Jenderal lingkup
Departemen Pertanian, Dinas/ instansi terkait tingkat provinsi dan kabupaten,
BUMN/ DA, Swasta dan pelaku agribisnis lainnya. Bentuk-bentuk pendanaan
tidak harus dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berupa kerjasama dan
sinergisme program antara lembaga/instansi terkait dalam inovasi teknologi dan
kelembagaan. Bantuan diberikan kepada kelompok tani dengan sistem sharing,
sambil menumbuhkan kelembagaan yang diperlukan. Perkiraan dukungan
anggaran yang bersumber dari BPTP Sumut dan dari pihak-pihak terkait untuk
kegiatan PRIMA TANI di Desa Silando pada tahun 2005 s/d 2009 disajikan
pada Tabel 8.

Tabel 8. Perkiraan Kebutuhan Anggaran dan Sumber Pendanaan Inovasi
Teknologidan Kelembagaan PRIMA TANI Silando, Tahun 2A05-2009

Tahun
BPTP SU

(Rp)
PEMKAB Taput

fRp)
Total
(Rp)

2005 330.000 100.000 430.000
2006 330.000 400.000 730.000
2007 300.000 550.000 850.000
2008 200.000 600.000 800.000
2009 150.000 800.000 950.000

* Tidak dalam bentuk uang tunai, namun berupa program atau natura atau
bentuk lainnya yang sifatnya mendukung Prima Tani Silando

ROAD MAP (PETA JALAI9 PRIMA TANI SILAI\IDO

Road map (peta jalan) PRIMA TANI memuat beberapa hal pokok,
antara lain tujuan, peningkatan pendapatan, indikator progres dan tahapan
kegiatan selama 5 tahun kedepan.
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Tabel 9. Peta Jalan (Road Map) PRIMA TANI Silando

OutpuU
Outcome
Periodik

Masyarakat sejahtera, pertanian lumintu
dan lestari

OutpuU Outcome
Kegiatan

'looo/o 117% 140% ' l7Oo/o 180o/o

Exit Strategy De* Silando renjadl
show windost

Evaluasi Monitol rg dan ev4luasi,/

Pelaksanaan
A

/,

P"*

Peningkatan
produkvitas tanaman,
Keltar/saDoktan &
modal, ki6s saprodi
dll berfungsi optinal
Peninskatan
Partisipasi petani dan
peningkatan modal
UT

Pc nstTy

lmpleme tasi lDlol
vpa,P]

lfPadilF T,

iiii---'lPengemba an Pg,fafgkaran B

rt Inotek Kop
,/ PN fr{ 

savu n (VUB,

TukBang r, Akse3 odal & Ki s SPP

-) TukFang I nik Agrib nis

Advokasi
&Sosialisasi

Peningkatan dukungan
Stake Holder &
partisipasi petani

Persiapan &
Perencanaan

PRA.QA
SDL.BLS

. RB.LLA

. RencanaAksi

Tahun ke- 2005 2006 2007 2008 2009

Berdasarkan analisa usahatani komoditas dominan eksisting dan
dampak perubahan pendapatan dengan diimplementasikannya inovasi teknologi
dan kelembagaan selama 5 tahun diharapkan terjadi peningkatan pendapatan
tahun 2005 s/d 2009 secara berturut-turut menjadi Il7yo, 14006, I70%o dan
180%. Tabel 8 menyajikan tahapan kegiatan yang akan dilakukan selama 5
tahun.
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Pengembangan jaringan
KerJa-sama
Pengembangan inovasi
teknologi kopi, sayuran
Pengembangan
l. Integrasi tanaman

temak
2. Pengolahan limbah

untuk pupuk organik
Penguatan kelembagaan
agribisnis
Pembinaan poktan dan
gapoktan
Peningkatan SDM
(pelatihan, SL)
Pembinaan Klinik
Agribisnis
Operasionalisasi
lembaga penyedia input
produksi
Diseminasihasil (temu
Iapang, sosialisasi).
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Tabel l0' Tahapan pelaksanaan kegiatan PRIMA TANI SILANDO (5 tahun ,20Q5-2O0g)

T a h u n

Sosialisasi program
kepada instansi
terkait
Pembentukan
jaringan kerjasama
PRA
Karakterisasi lahan
(QA sDL)
Baseline survey
@LS)
Penyusunan
Rancang Bangun
Demplot Kopi,
sayuran
Pembentukan Klinik
Agribisnis
Pembinaan poktan
dan gapoktan
Pelatihan teknologi
kopi, sayuran
Pembentukan
koptan/ saprodi
Penumbuhan

Pengembangan
jaringan kerja-sama
Pengembangan inovasi
teknologikopi,
sayuran
Implementasi Inovasi:
l. Integrasi tanaman

ternak
2.Pengolahan limbah

untuk pupuk organik)
Penguatan
kelembagaan
agribisnis
l.Pembinaan poktan/

gapoktan
2.Klinik Agribisnis
3.Kios saprodi
Peningkatan SDM
(pelatihan, SL )
Diseminasi hasil

(temu lapang,
sosialisasi)

kerja-sama
Pemantapan inovasi
tekno-logi kopi
(pemangkasan), kentang
(perbenihan/ penangkar)
Pemantapan model
agribis-nis tanaman
temak (SITT)
Pemantapan usaha

pengo-lahan limbah
untuk pupuk organik
Pemantapan Klinik
Agribisnis
Pemantapan lembaga
penyedia input produksi
Diseminasi hasil

Pemantapan jaringan

(pelatihan, temu lapang,
sosialisasi).

kepada Kabupaten
Studi dampak

Penyerahan ;odel AIp



Program-progam yang perlu disepakati berdasarkan road map PRIMA TANI Desa Silando selama 5 tahun disajikan pada
Tabel 9 s/d 13.

Tabel 1 1. Program yang dibutuhkan untuk inovasi teknologi selama 5 tahun di PRIMA TANI Silando
Uraian Keeiatan 2005 2006 2007 2008 2W9 Instansi terkait

l. Demplot
- Komoditas utama:
- Kopi
- Teknologi perbenihan dan

pembinaan penangkar benih
- PHT hama penggerek batangl

buah
- integrasi tanaman dgn ternak,
- Teknologi kompos
- penataan pola tanam
- pembentukan lembaga petani
- penanganan pasca panen

Puslit KoKa Jember,
BPTP,
Distan P dan P, BP4K
Diskannak

- Sayuran (Kentang, cabai, tomat
dan wortel)

. SL PHT
- integrasi tanaman dgn ternak
- teknologi kompos
- penataan dan perbaikan

kelembagaan/kelompok tani

Balitsa" Distan, BP4K
BPTP
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- Temak sapi(SITT):
- introduksi teknologi sapi kandang

komunal, pakan, IB, dan
kesehatan ternak

- Akses ke permodalan

Balitnak, Distan, BP4K
BPTP

- Padi sawah:
- introduksi benih bermutu var.
unggul dataran tinggi (Aek
Sibundong)
- pembinaan penangkar benih
- diversifikasi usahatani padi,
palawija dan sayuran

- Diseminasi teknoloei
ditingkatkan

BB Padi,
Distan, BP4K
BPTP

2. Pelatihan
-kopi
-sayuran
-sapi (SITT)
-padi

:
:

Puslit Koka Jember, BB
Padi, Balitnak, Distan PP,
Diskannak, Dinkop dan
UKM, BP4K, BPTP

z
G i l 5
B : :
'88 

S
trt #
tr c'n
H,*
:j rTl

:.1 ,.]

grf
: .*{
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K
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Program yang dibutuhkan dalam inovasi kelembagaan di Desa Silando
selama 5 tahun disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Program yang dibutuhkan dalam inovasi kelembagaan selama 5 tahun
di PRIMA TANI Silando

Rencana pembangunan/rehabilitasi infrastruktur di Desa Silando selama
5 tahun disajikan pada Tabel 13.
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Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 Instansi
terkait

A. Penumbuhan
kelembagaan
l.Penumbuhan klk

tani/gapoktan
2.Pembentukan kios

saprodi
3.Penumbuhan

penangkaran benih
4.Penumbuhan lembasa

pengolahan hasil
5.Penumbuhan lembaga

pemasaran
6.Penumbuhan Klinik

Agribisnis

Dinkop
dan
UKM,
BPTP
Distan PP
BP4K

B. Pelatihan/Pembinaan
1. Administrasi /

manajemen bagi
pengurus keltan /
gapoktan, unit
pengolahan, pemasaran

2. Dinamika kelompok
3. Tim Klinik Aeribisnis

BP4K
Dinkop
BPTP



--

lando Tabel 13. Pembangunan/ rehabilitasi Infrastruktur pRIMA TANI silando

tahun

JARINGAN KERJA SAMA

Jaringan kerjasama terbagi dalam 2 kategori yaitu jaringan kerjasama
internal dan ekstemal. Jaringan kerjasama internal diarahkan untuk
mewujudkan kerjasama sinergis.antara elemen-elemen yang ada dalam lingkup
Badan Litbang Pertanian untuk membentuk Laboratorium Lapangan Agribisnii.
Jaringan kerjasama eksternal diarahkan untuk mewujudkan 

-kerjasama 
sinergis

antara jaringan Badan Litbang Pertanian dengan pihak luar yang terlibat
(pemda, tokoh masyarakat, swasta, BUMN, dan masyarakat setempat).

Dalam mewujudkan dan mengembangkan jaringan kerjasama internal
dan eksternal dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan di antaranya
pertemuan teknis, rapat koordinasi, pertemuan konsultatif, workshop, temu
lapang dan pengembangan sistem serta fasilitasi komunikasi. Untuk merintis
jaringan kerjasama intemal dan eksternal, dilaksanakan koordinasi dengan
berbagai instansi terkait seperti disajikan pada Tabel 14. Jaringan kerjasama ini
akan semakin diperluas dengan dinas/instansi terkait dalam pelakranaan
PRIMA TANI di tahun-tahun mendatang.

Tabel 14. Rintisan Jaringan Kerjasama pzuMA TANI Silando

:lama

No Mitra Kerjasama Bentuk Kerjasama

I Lingkup Badan
Litbang Pertanian:
- BB SDLP
- BB Padi

Balieuk

- Pemetaan sumberdaya lahan dan air
- Demplot varietas padi sawah Aek

Sibundong
- Sistem Integrasi Tanaman - Ternak (SITT)

2 Pemda Provinsi:
- Dinas Pertanian

dan Perkebunan
- Benih/ bibit kopi, sayuran dan tanaman

pangan
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Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 Instansi terkait
l. Tempat

pembuatan
kompos Distan-PP

BPTP
Dinas PUD

2. Perbaikan
saluran irisasi

3. Pengerasanjalan
usahatani

4. Pengaspalan
ialan usahatani



Disnak dan
Keswan
Dinas Perkebunan

- Ternak sapi
- Alat pengolahan kopi
- Bibit kopi

a
J Pemkab Kabupaten

TapanuliUtara
- Bappeda

- Dinas Pertanian
dan Perkebunan

- Badan Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan

- Dinas Perikanan
dan Peternakan

- Dinas Koperasi,
UKM dan Perindag

- Dinas Pekerjaan
Umum Daerah
(PUD)

Menyusun program yang mendukung
kegiatan PRIMA TANI
Penyediaan benih kopi, sayuran, tanaman
pangan
Pemb i naan po ktan/gapoktan
Pelatihan budidaya kopi unggul

Demplot sistem integrasi sapi-tanaman
(srrT)
Bantuan permodalan petani, pembinaan
petani, RMU, Komputer/ Laptop
Perbaikan saluran irigasi
Pengerasan jalan usahatani
Pengaspalan j alan usahatani

4 Swasta:
- PT. Pusri
- PT. Meroke Tetap

laya
- PT. Dufont
- PT. Bayer
- PT. Agricorn
- PT. Putra Agro

Sejati (PT. PAS)
Brastagi

- PT. Tapanuli
Inves[asi Agro/ PT.
TIA

- PT. Santani
Sejahtera

- PT. Merek Indah
Lestari (PT. MIL)

Demplot Kentang
Demplot Tomat dan Cabe

Demplot Cabe
Demplot Tomat dern Cabe
Demplot Cabe dan Kubis
Demplot Ubi jalar, Kubis, Kentang

Demplot Kopi

- Kopi organik (penanaman dan kerjasama)



ANALISIS

Tabel 15.

PROGRESS REPORT PRIMA TANI SILANDO

DAMPAK EKONOMI RUMAH TANGGA

Analisis dampak Ekonomi rumah tangga (Data dari hasil
baseline survql sebelum don sesudah Prima Tani) dengan unit
analisis rumah ta

Asumsi : l. Total pendapatan meningkat
2. Usaha on farm, offfarm meningkat
3. Usaha luar pertanian menurun (beralih ke usaha pertanian)

Kegiatan usaha Sebelum Prima Tani
(fahun 2005)

Sesudah Prima Tani

Tahun 2006 Tahun 2007

Rp Persen Rp Persen Rp Persen

Usaha pertanian

(on-form)
- Tanaman

pangan
- Perkebunan/

sayuran
- Petemakan
- Lainnya

9.900.000
(semua

komoditas)

97o/o I 1.800.000
(semua komoditas)

9s% 14.400.000

1.766.000
76Yo

Usaha olffarm
- Buruh tani
- Pascapanen
- Lainnya

300.000 30 360.000 5% 620.000
2.800.000

24%

Usaha luar pertanian
- Dagang
- Karyawan
- Buruh luar

p€rtanian
- Lainnya

Iotal pendapatan r0.200.000 100"h 12.240.000 lOOVo 21.276.000t000h



EVALUASI DAMPAK SUMBERDAYA LAHAN

Tabel 16. Kondisi Sumberdaya Lahan Lingkup Desa

Kondisi lahan pertanian

Luas Areal (ha
Sebelum

Prima Tani
Sesudah Prima Tani

Tahun
2005

Tahun
2006

Tahun
2007

Pemanfaatan lahan
pertanian

- Sawah irigasi sederhana
- Sawah tadah hujan

- Kebun/ Kopi
-Tegalan/ Sayuran

64Ha

60 Ha
314  Ha

64Ha

70 Ha
314  Ha

64Ha

180 Ha
3l4Ha
(Tidak semua
ditanami/ ada bera)

Lahan tidak digarap
-Lahan tidur 420Ha 370 Ha 300 Ha (Lahan

Adat dan Perantau)
Ketersediaan air sawah

-3 Kali padi/jagung
-2kali padi/jagung
-1 kali padi/Sawran I kali I kali

Padi I x
Sayuran - terus -
menerus

Ketersediaan air
permukaan (unit)
- Suneai 3 unit 3 unit 3 unit
- Embuns 5 Unit 5 unit 5 unit
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KEGIATAN DAN DAMPAK INOVASI TEKNOLOGI

Tabel 17. Analisis dampak Inovasi Teknologi) dengan unit analisis pendapatan usaha/ha @ata dari hasil evaluasi kinerja teknologi
Prima Tani).

Komoditas/Inovasi Teknologi *) Produktivitas (tor/ha) Perubahan
Produktivi

tas
(Ton/ha /musim

tanam)

Harga (Rp/kg) dan
(Rp/ ekor)

Sebaran Dampak
Ekonomi

Sebel
um

Sesudah Se
Be
lum

Sesudah Areal(ha)/Ekor Petani (orang)

Thn
2005

Thn
2006

fhn Ihn
.2007

Thn
2006

Ihn
2007

fhn.
2005

l'hn.
2006

Thn
2007

Ihn
2005

lhn
2006

fhn
2007

fhn
2005

Thn
2006

Thn
2007

l .  Kopi 1 ,8 2.5 0,3 )500 I1 .00012.00050 t20 180 50 120 r80 3rs.000.000
Varietas

- Pemupukan

- Pemangkasan

Hama /Penyakit
Z. Sayuran (Varietas, Pupuk/
Pukan, Hama Penyakit,
penangkar)

- Kentans l 5 t 7 25 l 0 1 500 u 100 3000 5 1 0 10 l 6 ,.2 150.000.000
'Cabe 2 J ) ,3 3000 )500 12.0006 1 0 l 0 20 ]0 90.000.000
.Tomat 1 5 1 8 ) < l 0 1000 2000 2500 J 9 26 t6 13s.000.000
.Wortel l 5 t 7 ) 5 2 1 0 100 1200 1 500 1 5 t 8 z0 20 50 50 r40.000.000
3. Sapi Lokal (lnduk) l 8 l 8 t 8 s.000.

000
5.000.
000

0 1 8 l 8 l 8 1 8 t 8 90.000.000
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DAMPAK SARANA PENDUKUNG PERTANIAN

Tabel 18. Dampak sarana pendukung pertanian

*) Alsin multi fungsi bantuan Dirjen PIIP diserahkan melalui Dinas
Perkebunan Prop. Sumatera Utara
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Jenis peralatan
Sebelum
Tahun
2005

(iumlah)

Tahun 2007
Sesudah
(jumlah)

Asal
pendanaan

Dana
(Rp.)

Traktor roda 4
Trahor roda2
Alattanam
Alat pemberantas
hama
Pompa air
Alat panen
(Pengupas kulit kopi)
Alat
perontok/pemipil
Alat pengering
Alsin lainnya.
(Kopi)Sarana
pyimpn/lumbung
Sarana pengol lain.
Jumlah bengkel pert
Perbaikan sarana
jalan

Perbaikan saftma
pengairan

0
0
0
65
0
0
50

0
0

0

0

I Unit @erusda)
2 Unit
0
140 Unit
2 Unit
0
140 Unit

I Unit

Aspal3 krn
Pengerasanl0 km

Peneairan 5 km

APBD-II
APBD.II

Petani
Petani

Petani

Dinas
Perk*)

APBD-II
APBD-II

APBD.tr

80.000.000
30.000.000

15.000.000
8.500.000
22.s00.000

450.000.000



DAMPAK KELEMBAGAAN

Tabel 19. Analisis dampak kelembagaan

Jenis kelembagaan Sebelum
2005

Sesudah
Tahrn2007

Organisasi kelompok tani

Jumlah kel tani
Jumlah anggota
Luas areal lahan

4
120
60

8
160
320

Penangkar Benih
- Penangkar Benih

a. Jumlah
b. Produksi

0 2 (embrio)
Kentang

Kios Sarana Produksi
- Kios saprodi (umlah)
-Petani yg memanfaatkan (ml)
-Ketersediaan produk
-S istem transaksi(tunai/kredit)
- Lainnya........

0 I (Koptan Prima Tani)
140 orang
20 ton
Tunai

Pasca panen dan pengol hasil

-Jasa PP datt p.Hasil (umlah) 50 160

Pemasaran hasil
Apa sudah dibentuk org
pemasaran (iumlah) 0 7
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Jenis kelembagaan Sebelum
2005

Sesudah
Tahun.2007

Pedagang pengumpul (umlah)
Pemasaran hasil (% petani)

- Pengumpul desa
-Pedagang besar (kec/kab)

-Sistem penjualan produk (% pet)
- Per unit hasil

-Sistem pembayaran (% pet)
- Tunai
- Ceritakan bagan rantai
pemasaran yang terjadi (ada
perubahan)

f,

50"h
50"/"

100"/"

100"
Petani-p p
desa-Kec/
Ibukota

l0a"h

rcO'
Petani-p p desa-
/?uskud/ Kec/ Ibukota

60"h
40o/"

Kemitraan Agribisnis
- Eksportir (8 kelompok tani) 0 PT. PAS, PT. TIA,

PUSKUD Harapan

- Bankir 0 ' I (Bank Sumut)
Perusahaan Perusda (Perusahaan

daerah)

Finansial
-Keberadaan koperasr
0ml)

-Petani meminjam
modal usahatani
fiumlah)
-Berapa besaran aset
yang dikelola (Rp)
-Dari mana sumber
dana yang dikelola
-Akses dengan
perbankkan (sebutkan
bank apa)
- Petani yang sudah
alses (iml)

0

0

0

0

0

1(Koptan Prima Tani): Berbadan
Hukum: No. No.26IBH/II. I l/DK-

uKM,rwn$07
Omset 127 ton pupuk/ thn

15 org (KUR)
Rp 3.565.000.000')

KIJW Banlq PUAP, Bantuan Rumah
Kompos, Koptan Prima Tani (Pupuk)

Bank Sumut, BRI

15 ors



DAMPAK EKSTERNAL PRIMA TAI\U SAMPAI TAHUN 2OO8

Komoditas/Inovasi Teknoloei Jumlah
Desa,/Kab

Luas Jumlh
Petani

A. Prima Tani Secara Utuh
(Replikasi)

B. Komponen Teknoloei
Kopi (Bibit) 3 Desa 150 ha 200 org

Savuran:
Kentang
(benih bersertifikat, ppk berimbane)

2 2 4

Tomat (mulsa, Ppk berimbang.
Pengend. Pestisida).

2 a
J 5

Cabai (PHT Virus kuning, Ppk
berimbang, mulsa)

a
J J 6

*) Desa Hutaginjang, Parik Sabungan/Silangit, Dolok Martumbur
Kecamatan Muara
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KLINIK
AGRIBISNIS

Jumlah pengunjung
Jumlah pelatihan

Jumlah pustaka:
- Buku
- Leaflet
- Poster
- VCD

Lain-lain:
- Kegiatan Demplot
dari swasta

0
0

0

0

. I500 org
80 Kali (pemerintah dan swasta)

i+f,.i-
Demplot kentang 0,5 ha (PT. Pusri); Tomat
dan cabe I ha (PT. Merauke Tetap Jaya);
Cabe 0,5 ha (PT. Dufont); Tomat dan Cabe I
ha (PT. Bayer); Cabe dan kubis I ha (PT.
Agricorn); Ubi jalar 5 ha, kubis 3 ha, kentang
5 ha (PT. Putra Agro Sejati/ PT. PAS
Brastagi); Kopi 2 ha (PT. Tapanuli lnvestasi
Ano/PT. TIA)



Dampak Lainnya:
l. Program PRIMA TANI diadopsi sebagai model pembangunan pertanian

(Mengadopsi komponen teknologi Kopi dan sayuran)
2. Pertemuan berbagai kegiatan pertanian (SPO jeruk dihadiri Bupati dan

jajarannya, Pelatihan oleh Dinas)
3. Tempat kunjungan tamu Pemkab Taput (Deputi Menko Ekuin dan

Pengusaha BENELUX dalam rangka kerjasama Pemkab Taput dengan
BENELUX)

4. Kunjungan Mahasiswa Pertanian Univ. Tapanuli (UNITA) Silangit
Taput bersama Dosen Tamu dari Republic Ceko yaitu Universitas
Pertanian Negeri Ceko, Czech University of Agriculture (CUA) Prague
(Praha)

5. Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI
6. Penelitian Skripsi Mahasiswa Sosial

(2 Orang)

ladangl

PT. TIA

bersama Bupati Taput
Ekonomi Fakultas Pertanian USU

PERUBAHAN YANG TERJADI DI MASYARAKAT

dilokasi

sawah
) Adanya peningkatan nilai tambah dari penjualan biji kopi ke

(Tapanuli Investasi Agro), PUSKUD Harapan

pertanian di Klinik Agribisnis

(Disnak, Distan Propinsi/Agropolitan, dl l)
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AKTIVITAS PRIMA TANI SILANDO
(DALAM FOTO)

Pelaksanaan PRA dan Peninjauan ke Lapangan
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Pelaksanaan PRA dan Peninjauan ke Lapangan



selesai Pelaksanaan PRA' Tim pRA (winarno, Balitsa Lembang dan
BPTP sumut) Beramah ramah dan diurosi Bupati rapanuli utara

Torang Lumbantobing dan Staf
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M

L

Kunjungan Bupati raput dan Ka Bprp ke prima Tani silandoa
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Sambutan Petani dan Masyarakat kepada Bupati Taput
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Implementasi Tanaman Kopi dan Sayuran





Penggunaan Hypotan untuk Penanggulangan
Hama Penggerek Buah Kopi (pBKo)
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Implementasi Teknologi Kentang



lmplemetasi Benih Kentang Bermutu

6.0



Pertanaman Padi Dataran Tinggi dan Tanaman Wortel



Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak (SITT)
Ternak Sapi dan Kelinci

' i l

5 l



Kunjungan Bupati Tapanuli Utara Ke Prima Tani Silando

Industri kopi di Tapanuli Utara @T. Tapanuli Investasi Agro)

52



L

Diseminasi Teknologi melalui Bahan Cetakan
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Diseminasi dengan Mengikuti pameran di Tarutung
(HUT Kabupaten Tapanuli Utara)

Alsintan Pertanian (Hand tractor) Bantuan: Dinas pertanian

Pengaspalan Jalan
Utara

ke Sentra Usahatani oleh Dinas pUD Tapanuli
bekerjasama dengan Masyarakat

dan Perkebunan Tapanuli Utara
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Pembukaan Lahan Tidur yang Dananya Disubsidi sebesar Rp 750.000/
ha dari APBD Kab. Tapanuli Utara



- --r---

Monev Prima Tani Silando oleh Tim Teknis (Zainal Mahmud), Tim
Puslit llortikultura dan BPTP Sumut
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fntegrasi pUAp dan prima Tani



Ketua Gapoktan Tani Marsada Prima Tani Silando melaporkan
kepada Bupati Taput perkembangan dan Permasalahan

Prima Tani Silando

Kunjungan ke PT. Sarimakmur Tunggal Mandiri (eksportir kopi di
Sumatera Utara) menjajaki kerjasama Pemasaran Kopi
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b

Pelatihan Prima Tani Silando di Klinik Agribisnis

*"i;}l



I
l

Klinik Agribisnis Prima Tani Silando

PPL Silando O. Parulian Purba Studi Banding ke Tailand

60



b,

Koperasi Prima Tani (Berbadan Hukum): petani Membeli Kebutuhan
Pupuk Melatui Koperasi

Pelatihan Petani dan studi Banding ke sentra Hortikultura dan
KP. Tongkoh Berastagi Kabupaten Karo

DFSA SITANDO
I(ICAMATAN MURA

ltant * u ! cu'1lo 2t'/ 0H il' I I i 0( UXI\I! yl / t') 7'

6 l



Studi Banding Petani di Binaan PT. Santani Sejahtera @erusahaan
Pupuk) di Tiga Binanga Kabupaten Karo

Studi Banding Petani di PT. Merek Indah Lestari (PT. MIL)
di Merek Kabupaten Karo dan Kerjasama Pemasaran Kopi Organik

Rumah Kompos di Prima Tani Silando
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