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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian (BPTP) NTT Tahun Anggaran 2016. Laporan ini disusun sebagai 

pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi BPTP NTT dalam 

menghasilkan Teknologi Spesifik lokasi serta mendiseminasikannya ke pengguna selama 

tahun anggaran ini serta sekaligus menjadi evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengkajian 

serta perkembangan unit penunjang lainnya. 

Dasar hukum pembuatan Akuntabilitas Kinerja yaitu Peraturan Pemerintah nomor 8 

tahun 2006 tentang Kewajiban melaporkan Akuntabiitas dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(pasal 20). Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang Pengintegrasian sistem manajemen 

keuangan dan kinerja (pasal 29). UU no 5 tahun 2014, sebagai dasar perjanjian kerja, 

pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi (pasal 76 dan 77). PermenPANRB No. 

53  Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan reviu 

laporan kinerja instansi pemerintah. PermenPANRB No. 12  Tahun 2015 Pedoman Evaluasi 

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Permentan No.50 Tahun 

2016 Pedoman Pengelolaan SAKIP Kementerian Pertanian. Berdasarkan dasar hukum 

tersebut, maka Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Timur sebagai 

Unit Eselon III pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian 

wajib mempertanggung jawabkan hasil kinerjanya pada setiap tahun dalam bentuk laporan 

kinerja instansi pemerintah. 

 Akhirnya Kepada Semua Pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penyelesaian laporan ini disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Semoga laporan ini memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang 

membutuhkannya. Kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan kinerja dimasa-masa 

mendatang. 

        

       Kupang,    Januari  2017 

Kepala Balai, 

                                                                        

 

 

 

Ir. Amirudin Pohan MSi  

NIP. 19650706 199303 1 002  
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Percepatan alih teknologi yang dihasilkan Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian merupakan salah satu tugas yang dimandatkan bagi Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian (BPTP) sebagai UPT Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di daerah. Hal 

dilakukan sebagai upaya dalam rangka mendukung pembangunan pertanian di daerah. Sesuai 

mandat yang  diberikan, BPTP NTT mempunyai fungsi melaksanakan pengkajian dalam 

rangka: Memecahkan permasalahan dan mengoptimalkan potensi sumberdaya pertanian di 

wilayah kering beriklim kering; Menyediakan dan memasyarakatkan inovasi teknologi untuk 

mengoptimalkan produktivitas komoditas-komoditas unggulan spesifik wilayah kering; 

Memicu terbentuk dan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis untuk memacu daya saing 

komoditas unggulan; Membantu pemerintah daerah dan pengguna lainnya (stakeholders) 

dalam merancang kebijakan/strategi pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi biofisik 

wilayah dan sosial budaya masyarakat; Membantu mendorong pelaksanaan pembangunan 

pertanian sebagai bagian integral dari pengembangan wilayah dalam rangka menciptakan 

sumber-sumber pertumbuhan baru untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) 

dan masyarakat; Membantu merumuskan cara, strategi dan metoda pemasyarakatan inovasi 

teknologi sehingga proses adopsi berjalan cepat dan efektif.(1) Adapun Tugas dan Fungsi 

dari BPTP-NTT adalah : Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi kebutuhan teknologi 

pertanian tepat guna spesifik lokasi. (2) Melaksanakan penelitian dan pengkajian serta 

perakitan teknologi pertanian spesifik lokasi pada bidang masalah komoditas pertanian. (3) 

Menyiapkan paket teknologi hasil pengkajian dan perakitan untuk bahan penyusunan materi 

penyuluhan. (4) Sebagai nara sumber dalam kegiatan pelatihan sebagai wujud dari pelayanan 

pengkajian. (5) Menghasilkan benih unggul bermutu. Selain sebagai tugas pokok tersebut 

juga BPTP-NTT mempunyai tugas tambahan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian 

yaitu : (1) Sebagai Sekretariat PUAP. (2) Sebagai sekretarian Unit Akuntansi Pembantu 

Pengguna Anggaran Barang Wilayah (UAPPA/B-W).  

Visi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) merupakan bagian integral dari 

visi dan misi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) 

yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa 

depan pembangunan pertanian dan pedesaan. Berdasarkan hal tersebut, BPTP menetapkan 

Visi yaitu “Menjadi lembaga Litbang Pertanian Wilayah yang terpercaya dalam 

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal melalui penerapan inovasi teknologi 

tepat guna spesifik lokasi”.  

Visi ini dipilih karena sifatnya penuh tantangan dan merupakan simpul indikator 

kinerja  sesuai Tupoksi BPTP. Dalam rangka mewujud-nyatakan visi ini diperlukan  kerja 

keras semua komponen dalam institusi dan dukungan berbagai institusi dalam lingkup Badan 

Litbang. Membangun kepercayaan memerlukan iklim kerja yang inspiratif, proses yang 

proaktif, responsif, antisipatif dan memberikan bukti nyata berupa keunggulan cara/metoda 

dan teknologi yang direkomendasikan, sedangkan indicator terpercaya adalah dicari dan 

merasa dibutuhkan oleh semua stakeholde.  

Sasaran utama BPTP NTT Tahun 2010-2016 adalah menghasilkan, mengembangkan 

dan mendiseminasikan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang berorientasi pada 

ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani.  

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja pengkajian dan pengembangan teknologi 

pertanian secara umum dapat dilihat pada pencapaian rencana tingkat capaian dari indikator 

kinerja yang tertuang dalam matrik kerangka logis atau lampiran yang meliputi rencana 
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strategis (RS), rencana kegiatan tahunan (RKT), pengukuran kinerja kegiatan (PKK), dan 

pengukuran pencapaian sasaran (PPS). 

Pada tahun 2016, BPTP-NTT telah mengimplementasikan program utama BPTP 

NTT, masing-masing program tersebut lebih lanjut pencapaiannya dijabarkan dalam beberapa 

judul kegiatan. Kriteria penetapan judul kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan 

kualitatif dan kuantitatif serta berdasarkan pada penilaian secara obyektif sesuai panduan dan 

aturan yang berlaku serta mekanisme kebijaksanaan perencanaan BPTP NTT. 



I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sesuai dengan Inpres No.7 Tahun 1999 bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai 

unsur penyelenggaraan negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan keuangan negara. Oleh sebab itu setiap 

Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) setiap akhir tahun. 

Sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 798/Kpts/T.210/12/1994 yang 

diperbaharui  dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 350/Kpts/OT.210/6/2001, 

bahwa Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sebagai UPT Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian di daerah, mempunyai tugas pokok mempercepat alih teknologi 

pertanian dalam rangka mendukung pembangunan pertanian di daerah. Sesuai mandat yang  

diberikan, BPTP NTT mempunyai fungsi melaksanakan pengkajian dalam rangka: 

1. Memecahkan permasalahan dan mengoptimalkan potensi sumberdaya pertanian di 

wilayah kering beriklim kering;  

2. Menyediakan dan memasyarakatkan inovasi teknologi untuk mengoptimalkan 

produktivitas komoditas-komoditas unggulan spesifik wilayah kering; 

3. Memicu terbentuk dan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis untuk memacu daya 

saing komoditas unggulan;  

4. Membantu pemerintah daerah dan pengguna lainnya (stakeholders) dalam merancang 

kebijakan/strategi pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi biofisik wilayah dan 

sosial budaya masyarakat; 

5. Membantu mendorong pelaksanaan pembangunan pertanian sebagai bagian integral dari 

pengembangan wilayah dalam rangka menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru 

untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan masyarakat; 

6. Membantu merumuskan cara, strategi dan metoda pemasyarakatan inovasi teknologi 

sehingga proses adopsi berjalan cepat dan efektif. 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) merupakan Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di daerah yang dibentuk untuk 

mengantisipasi diberlakukannya otonomi daerah dengan tujuan mendekatkan  sumber 

teknologi dan mempercepat alih teknologi mendukung pembangunan pertanian di daerah 
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dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian wilayah. Adapun Tugas 

dan Fungsi dari BPTP-NTT adalah : 

1. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna 

spesifik lokasi 

2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian serta perakitan teknologi pertanian spesifik 

lokasi pada bidang masalah komoditas pertanian 

3. Menyiapkan paket teknologi hasil pengkajian dan perakitan untuk bahan penyusunan 

materi penyuluhan dan diseminasi 

4. Sebagai nara sumber dalam kegiatan pelatihan sebagai wujud dari pelayanan pengkajian 

5. Menghasilkan benih unggul bermutu. 

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut, BPTP-NTT mempunyai tugas tambahan yang 

diberikan oleh Kementerian Pertanian yaitu : 

1. Sebagai Sekretariat PUAP 

2. Sebagai sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Barang Wilayah 

(UAPPA/B-W)  

Kegiatan pengkajian dan penyebaran informasi yang dilaksanakan di BPTP- NTT 

tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BPTP NTT tahun 2010-2016. 

Kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh pembiayaan yang bersumber dari APBN murni 

untuk menunjang kegiatan Strategis Kementrerian Pertanian maupun kegiatan In House.  

 

B. Maksud dan tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Tahun 2016 Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian Nusa Tenggara Timur adalah : 

1.   Memberikan informasi mengenai capaian kinerja BPTP-NTT dalam pelaksanaan 

kegiatan Tahun 2016 

2.  Sebagai pertanggung jawaban atas realisasi keuangan DIPA BPTP-NTT,  yang 

dilakukan selama tahun 2016; 

3.  Sebagai bahan evaluasi kemajuan pelaksanaan program Pengkajian dan Diseminasi dari 

BPTP-NTT. 

 

C. Fungsi dan Organisasi  

Balai  Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT sebagai Unit Pelaksana Teknis 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) di Provinsi NTT, 
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melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pengkajian yang mengacu kepada  

Permentan No. 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP, Bab. I Pasal 2 

menyebutkan bahwa, BPTP mempunyai tugas pengkajian, perakitan dan pengembangan 

teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi dengan fungsi : 

1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan 

pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik 

lokasi. 

2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna 

spesifik lokasi. 

3. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna 

spesifik lokasi.  

4. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta 

perakitan materi penyuluhan. 

5. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan 

pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian 

tepat guna spesifik lokasi. 

6. Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi 

pertanian tepat guna. 

7. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP.         

BPTP NTT adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan bertanggung jawab  langsung 

kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Sebagai 

unit kerja yang berada di daerah, BPTP NTT dikembangkan menjadi salah satu institusi 

sumber data dan informasi pertanian, sehingga dapat memberi masukan kepada Pemerintah 

Daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan pertanian di wilayah Provinsi 

NTT.  

Sebagai salah satu unit kerja di bawah Eselon II, BPTP NTT dipimpin oleh seorang 

Kepala dengan jabatan Eselon IIIa. Dalam menjalankan tugas, Kepala BPTP NTT dibantu 

oleh unit kerja struktural (2 eselon IVa) yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala 

Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian dan Kelompok Kerja Non Struktural. dan satu 

Koordinator Program dan Evaluasi (Gambar 1).  

 

 

 



LAKIP BPTP NTT 2016 
  

 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi BPTP NTT 

 

Pegawai BPTP NTT hingga Desember 2016 adalah 157 orang . Perkembangan dan 

sebaran ketenagaan BPTP NTT berdasarkan tingkat pendidikan dan kepangkatan dapat 

dilihat pada Gambar 2 dan 3. Tenaga fungsional BPTP NTT terdiri dari 18 peneliti, 11 

penyuluh, dan 2 litkayasa. Sebaran dari masing-masing jabatan fungsional tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 2. Distribusi tenaga berdasarkan tingkat pendidikan sampai dengan Desember   

                2016 

 

 

 
 

Gambar 3. Distribusi Pegawai berdasarkan Golongan 
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Gambar 4. Jumlah tenaga fungsional BPTP NTTsampai dengan Desember 2016 
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II.  PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 

A. Visi dan Misi 

Visi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) merupakan bagian integral dari 

visi pertanian dan pedesaan 2020;  visi, dan misi pembangunan pertanian Badan Litbang 

Pertanian, serta visi dan misi Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 

(BBP2TP) yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama 

mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan. Berdasarkan hal tersebut 

maka, BPTP menetapkan Visi yaitu “Menjadi lembaga Litbang Pertanian Wilayah yang 

terpercaya dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal melalui penerapan 

inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi” 

Visi ini dipilih karena sifatnya penuh tantangan dan merupakan simpul indikator 

kinerja  sesuai Tupoksi BPTP. Dalam rangka mewujud-nyatakan visi ini diperlukan  kerja 

keras semua komponen dalam institusi dan dukungan berbagai institusi dalam lingkup 

Badan Litbang. Membangun kepercayaan memerlukan iklim kerja yang inspiratif, proses 

yang proaktif, responsif, antisipatif dan memberikan bukti nyata berupa keunggulan 

cara/metoda dan teknologi yang direkomendasikan, sedangkan indicator terpercaya adalah 

dicari dan dibutuhkan oleh semua stakeholder. 

Berdasarkan visi tersebut di atas dan sesuai lima program utama yang menjadi 

mandat Litbang wilayah maka BPTP NTT menetapkan empat misi utama yaitu :  

1. Menghasilkan,  mengembangkan dan mendiseminasikan inovasi pertanian spesifik 

wilayah sesuai dengan kebutuhan pengguna 

2. Mengembangkan jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka 

peningkatan kapasitas pengkajian, pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan  

inovasi pertanian 

3. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian 

4. Mengembangkan SDM yang profesional dan mandiri. 

 

 

 

 



LAKIP BPTP NTT 2016 
  

 8 

 

B. Tujuan dan Sasaran 

Sesuai mandat Badan Litbang Pertanian kepada BPTP untuk melakukan pengkajian 

dan diseminasi teknologi pertanian, maka tujuan BPTP  adalah: 

1. Mengembangkan pengkajian dan diseminasi pertanian berskala nasional dan daerah 

melalui kerjasama kemitraan 

2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPTP dalam menjalankan tupoksinya 

3. Mengembangkan sinkronisasi dan koordinasi dengan institusi pusat dan daerah dalam 

menunjang pembangunan pertanian wilayah. 

Sasaran utama BPTP NTT Tahun 2010-2016 adalah menghasilkan, mengembangkan dan 

mendiseminasikan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang berorientasi pada 

ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani.  

 

C. Kebijakan,Program dan Kegiatan 2016 

Mengacu pada kebijakan umum penelitian dan pengembangan pertanian yang telah 

dirumuskan dalam Renstra Badan Litbang Pertanian 2010 – 2014, maka BPTP NTT 

menetapkan kebijakan pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian sebagai berikut : 

1. Memperbanyak media informasi dan demonstrasi teknologi, 

2. Melaksanakan sinergisme program Kementerian Pertanian dengan Program Daerah,  

3. Melaksanakan pengkajian teknologi spesifik lokasi, 

4. Melaksanakan pengkajian analisis kebijakan pertanian, 

5. Melaksanakan koordinasi program PUAP sebagai secretariat 

6.   Melaksanakan koordinasi sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran 

     Barang Wilayah (UAPPA/B-W)  

Kebijakan pengkajian yang dilaksanakan juga merupakan bagian dari upaya 

mensukseskan program pembangunan pertanian wilayah khsususnya menyediakan 

teknologi spesifik lokasi, melakukan akselerasi penerapan inovasi teknologi kepada 

pengguna, memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi dan melakukan respon yang 

cepat terhadap berbagai permasalahan yang timbul. 

Kebijakan pengkajian yang berskala wilayah (pendekatan agroekosistem) harus lebih 

mendapat perhatian dalam lima tahun ke depan agar membantu Pemda mengembangkan 

sentra-sentra produksi atau wilayah pengembangan prioritas menjadi pusat pengembangan 

pertanian sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.  

2.1.4. Indikator Keberhasilan Capaian kinerja 
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Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja kegiatan 

adalah masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.  

Masukan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan 

program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output. Masukan yang digunakan 

dalam kegiatan adalah dana dan sumber daya manusia (SDM) atau peneliti/penyuluh yang 

melaksanakan kegiatan serta inovasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan 

pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian.  

Keluaran adalah produk  yang merupakan hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan 

atau program. Keluaran yang dihasilkan umumnya berupa program/rencana, 

informasi/bahan diseminasi, database, rumusan, paket teknologi maupun rekomendasi 

kebijakan yang akan disampaikan ke stakeholder (Badan Litbang Pertanian, BPTP/PTP dan 

petani).  

Hasil merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada 

jangka menengah. Setiap kegiatan yang akan dilakukan jika diharapkan menghasilkan 

sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Hasil yang diharapkan dari masing-

masing kegiatan bergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing kegiatan 

tersebut. Hasil kegiatan dan pengkajian umumnya dirasakan langsung oleh pengambil 

kebijakan maupun BPTP.  

Manfaat merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat 

Dampak merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan 

umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. 

Kegiatan yang dilakukan oleh BPTP dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 1) 

Kegiatan yang bersifat pengkajian untuk menghasilkan rakitan teknologi dan paket 

teknologi, 2). Kegiatan yang bersifat penyebaran informasi (diseminasi hasil). Output yang 

dihasilkan oleh kegiatan teknis bersifat tangible (teknologi yang dapat dilihat secara fisik) 

sehingga umumnya dapat terukur manfaat maupun dampaknya secara kuantitatif, sedangkan 

kegiatan yang bersifat diseminasi umumnya bersifat kualitatif sehingga sulit diukur. Dalam 

menjabarkan tugas pokok dan fungsinya, program BPTP yang dilaksanakan dalam kurun 

waktu 2010 – 2014 terdiri dari 8 program yaitu (1) Inventarisasi dan evaluasi kesesuaian 

lahan, optimalisasi potensi air, dan rakitan system usahatani konservasi spesifik lokasi, (2) 

Penelitian dan Pengkajian inovasi pertanian  spesifikasi lokasi menunjang ketahanan dan 

diversifikasi pangan, serta peningkatan produktivitas ternak , (3) Percepatan diseminasi dan 

adopsi inovasi pertanian spesifik lokasi, (4) Pengkajian model pengembangan pertanian 
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industrial, (5) Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian Berbasis Inovasi Pertanian  (6) 

Kerjasama kemitraan penelitian, pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian spesifik 

lokasi, (7) Pendampingan program strategis pembangunan pertanian, (8) Peningkatan 

Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga.  

Untuk mengimplementasikan mandatnya, maka program-program tersebut 

dijabarkan dalam beberapa indikator/kegiatan.  

Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan, yang 

dijabarkan dalam 7 indikator kinerja utama program, yang meliputi: (1) Jumlah varietas dan 

Galur/Klon Unggul Baru; (2) Jumlah teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, 

Teknologi Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan, 

Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya Lahan dan Sumberdaya Genetik; (3) 

Jumlah model sistem kelembagaan, model pengembangan inovasi pertanian bioindustri 

spesifik lokasi, dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian; (4) Jumlah benih/bibit 

sumber tanaman/ternak; (5) Jumlah teknologi yang didiseminasikan ke pengguna; (6) 

Jumlah artikel dalam publikasi yang diterbitkan; (7) Jumlah HKI dan kerja sama. 

Program Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian, dijabarkan 

dalam 9 indikator kinerja kegiatan yang meliputi: (1) Jumlah inovasi teknologi spesifik 

lokasi; (2) Jumlah teknologi spesifik lokasi; (3) Jumlah teknologi diseminasi yang 

didistribusikan ke pengguna; (4) Jumlah laporan kegiatan strategis nasional/daerah yang 

memperoleh pendampingan inovasi oleh BPTP dan dapat mencapai target sasarannya; (5) 

Jumlah laporan kerjasama pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan inovasi pertanian; 

(6) Jumlah rekomendasi kebijakan; (7) Dukungan pengkajian dan percepatan diseminasi 

inovasi teknologi pertanian; (8) Jumlah produksi benih sumber; (9) Jumlah model 

pengembangan inovasi teknologi pertanian bio-industri.  

 

D.  Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 

 Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran 

Kementrian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2016 rencana kinerja tahun (RKT) 2016 

dalam pencapaian 8 program BPTP NTT antara lain akan dicapai melalui kegiatan sebagai 

berikut : 
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Tabel 1.  Rencana Kerja Tahunan 2016 

No Program Utama Sasaran Judul Kegiatan Target 

1 2 3 4 5 

1 Penciptaan 

Teknologi dan 

Inovasi 

Pertanian 

Bioindustri 

Berkelanjutan  

1.Tersedianya teknologi 

spesifik lokasi  Komoditas 

Strategis 

Optimasi Lahan Belerang untuk 

Usahatani Padi pada Tanah 

Berformasi Bobonaro Scaly 

clay 

4 Teknologi 

  Teknologi Sistem Pertanian 

Terpadu Lahan Kering Iklim 

Kering Menunjang Kebutuhan 

Pangan 

 

  Peningkatan Efisiensi 

Reproduksi Sapi Bali melalui 

Teknologi Gertak Birahi 

 

   Pengelolaan Sumberdaya 

Genetik   

 

  2. Terdiseminasikannya 

inovasi teknologi pertanian 

spesifik lokasi 

1. Pendampingan Kawasan 

Pertanian Hortikultura 

2. Pendampingan Kawasan 

Peternakan di Nusa 

Tenggara Timur 

3. Pendampingan Kawasan 

Pertanian Tanaman  

Perkebunan 

4. Pendampingan KATAM 

pada wilayah Kawasan 

pertanian NTT 

5. Pengembangan 

Laboratorium Lapangan 

Inovasi Pertanian (LLIP) 

5 Teknologi 

  3. Dihasilkannya rumusan 

rekomendasi kebijakan 

mendukung UPSUS 

Kedaulatan Pangan di NTT 

1. Rekomendasi Kebijakan 

Pembangunan Pertanian 

Komoditas Strategis 

1 

Rekomendasi 

  4.Terlaksananya Sekolah 

Lapang Kedaulatan Pangan 

Mendukung Swasembada 

Pangan Terintegrasi Desa 

Mandiri Benih 

Model Penyediaan Benih 

Untuk Pemenuhan 

Kebutuhan Wilayah melalui 

Peningkatan Kemampuan 

Calon Penangkar 

1 Provinsi 

  5. Tersedianya Model 

Pengembangan Inovasi 

Teknologi Pertanian 

Bioindustri 

Model Pengembangan 

Inovasi Teknologi Pertanian 

Bioindustri Berbasis 

Peternakan 

1 Teknologi 

  6.Tersedianya benih sumber 

mendukung sistem 

perbenihan 

1. Padi FS 5 Ton, Jagung FS 

15 Ton 

 

20 Ton 

  7. Dihasilkannya sinergi 

operasional serta 

terciptanya manajemen 

pengkajian dan 

pengembangan inovasi 

pertanian unggul spesifik 

lokasi 

1. Layanan Perkantoran 

2. Koordinasi dan 

sinkronisasi operasional 

pengkajian dan 

pengembangan inovasi 

pertanian 

3. Kerjasama 

12 bulan 

layanan 

  8. Terbangunya Taman 

Teknologi Pertanian 

Pembangunan Taman 

Teknologi Pertanian  

1 Kabupaten 
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Tabel 2.  Penetapan Kinerja Tahun 2016 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Tersedianya teknologi 

spesifik lokasi Komoditas 

Strategis 

Jumlah teknologi spesifik 

lokasi  

4 Teknologi 

2. Terdiseminasikannya 

Teknologi Komoditas 

Strategis ke Pengguna  

Jumlah teknologi komoditas 

strategis yang terdiseminasi 

ke pengguna 

5 Teknologi 

3. Dihasilkannya rumusan 

rekomendasi kebijakan 

Pembangunan Pertanian 

Komoditas Strategis 

Jumlah rekomendasi 

kebijakan pembangunan 

pertanian wilayah 

1 Rekomendasi 

Kebijakan 

Spesifik Lokasi 

4. Tersedianya Model 

Pengembangan Inovasi 

Pertanian Bioindustri 

Spesifik Lokasi 

Jumlah Model Pengembangan 

Inovasi Teknologi Pertanian 

Bioindustri 

1 Model 

5. Terselenggaranya Sekolah 

Lapang Kedaulatan 

Pangan Mendukung 

Swasembada Pangan 

Terintegrasi Desa Mandiri 

Benih 

Jumlah Provinsi  Sekolah 

Lapang 
1  Provinsi 

6. Tersedianya benih sumber 

mendukung sistem 

perbenihan 

Jumlah Produksi Benih 

Sumber 
   20 Ton 

7. Dihasilkannya sinergi 

operasional serta 

terciptanya manajemen 

pengkajian dan Percepatan 

Diseminasi inovasi 

Teknologi Pertanian 

Dukungan pengkajian dan 

percepatan diseminasi inovasi 

teknologi pertanian 

12 Bulan 

8. Tersedianya Taman 

Teknologi Pertanian 

Jumlah Kabupaten lokasi TTP 1 Kabupaten 
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III. AKUNTABILITAS KINERJA BPTP NTT 
 

Untuk mengukur pencapaian kinerja pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian 

secara umum dapat dilihat pada pencapaian rencana tingkat capaian dari indikator kinerja yang 

tertuang dalam matrik kerangka logis  

A.  Pengukuran Kinerja Tahun 2016 

Pada tahun 2016, BPTP-NTT telah mengimplementasikan program utama BPTP NTT, 

masing-masing program tersebut lebih lanjut pencapaiannya dijabarkan dalam beberapa judul 

kegiatan. Kriteria penetapan judul kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan kualitatif dan 

kuantitatif serta berdasarkan pada penilaian secara obyektif sesuai panduan dan aturan yang 

berlaku serta mekanisme kebijaksanaan perencanaan BPTP NTT. 

Berikut uraian pengukuran kinerja kegiatan yang didistribusikan pada program utama 

BPTP pada tahun anggaran 2016. 

Tabel 3. Penetapan Pengukuran Pencapaian Sasaran TA. 2016 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA KET 

URAIAN TARGET CAPAIAN %  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Tersedianya 

teknologi spesifik 

lokasi Komoditas 

Strategis 

Jumlah teknologi spesifik 

lokasi  

4 4 100 
 

Sangat 
berhasil 

2. Terdiseminasikannya 

Teknologi 

Komoditas Strategis 

ke Pengguna  

Jumlah teknologi 

komoditas strategis yang 

terdiseminasi ke 

pengguna 

5 5 100 Sangat 

berhasil 

3. Dihasilkannya 

rumusan 

rekomendasi 

kebijakan 

Pembangunan 

Pertanian Komoditas 

Strategis 

Jumlah rekomendasi 

kebijakan pembangunan 

pertanian wilayah 

1 1 100 Sangat 

berhasil 

4.  Tersedianya Model 

Pengembangan 

Inovasi Pertanian 

Bioindustri Spesifik 

Lokasi 

Jumlah Model 

Pengembangan Inovasi 

Teknologi Pertanian 

Bioindustri 

1 

 

2 100 Sangat 

berhasil 

5. Terselenggaranya Jumlah Provinsi  Sekolah 1  1  100 Sangat 
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Sekolah Lapang 

Kedaulatan Pangan 

Mendukung 

Swasembada Pangan 

Terintegrasi Desa 

Mandiri Benih 

Lapang berhasil 

6. Tersedianya benih 

sumber mendukung 

sistem perbenihan 

Jumlah Produksi Benih 

Sumber 
   20    16.5 82.5 berhasil 

7. Dihasilkannya 

sinergi operasional 

serta terciptanya 

manajemen 

pengkajian dan 

Percepatan 

Diseminasi inovasi 

Teknologi Pertanian 

Dukungan pengkajian 

dan percepatan 

diseminasi inovasi 

teknologi pertanian 

12 12 100 berhasil 

8. Tersedianya Taman 

Teknologi Pertanian 

Jumlah Kabupaten lokasi 

TTP 
1 1 100 berhasil 

 

B. Analisis Capaian Kinerja 

Analisis capaian kinerja BPTP NTT tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 4. Indikator 

kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2016 telah tercapai sebesar 100 persen, 

sehingga dapat dikatakan berhasil. 

Tabel.4. Capaian Kinerja BPTP NTT T.A. 2016 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA KETERANGAN 

URAIAN OUTPUT 

1 2 3 4 5 

1. Tersedianya 

teknologi spesifik 

lokasi Komoditas 

Strategis 

Jumlah teknologi spesifik 

lokasi  

4 

Teknologi 

1. Optimasi Lahan Belerang 
untuk Usahatani Padi 

pada Tanah Berformasi 
Bobonaro Scaly clay 

2. Teknologi Sistem 

Pertanian Terpadu 
Lahan Kering Iklim 

Kering Menunjang 
Kebutuhan Pangan 

3. Peningkatan Efisiensi 

Reproduksi Sapi Bali 
melalui Teknologi Gertak 
Birahi 

4. Pengelolaan 
Sumberdaya Genetik   
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2. Terdiseminasikannya 

Teknologi 

Komoditas Strategis 

ke Pengguna  

Jumlah teknologi 

komoditas strategis yang 

terdiseminasi ke 

pengguna 

5 

Teknologi  

1. Pendampingan Kawasan 

Pertanian Hortikultura 
2. Pendampingan Kawasan 

Peternakan di Nusa 
Tenggara Timur 

3. Pendampingan Kawasan 

Pertanian Tanaman  
Perkebunan 

4. Pendampingan KATAM 

pada wilayah Kawasan 
pertanian NTT 

5. Pengembangan 

Laboratorium Lapangan 
Inovasi Pertanian (LLIP) 

 

3. Dihasilkannya 

rumusan 

rekomendasi 

kebijakan 

Pembangunan 

Pertanian Komoditas 

Strategis 

Jumlah rekomendasi 

kebijakan pembangunan 

pertanian wilayah 

1 Dampak Perbaikan 

Infrastruktur,Irigasi pada 
UPSUS Kedaulatan Pangan 
di Provinsi NTT 

4.  Tersedianya Model 

Pengembangan 

Inovasi Pertanian 

Bioindustri Spesifik 

Lokasi 

Jumlah Model 

Pengembangan Inovasi 

Teknologi Pertanian 

Bioindustri 

1  Model Pertanian Bio-

Industri  

Integrasi Ternak dan 

Tanaman Pada Tingkat 

Petani 

di Nusa Tenggara Timur 
 

5. Terselenggaranya 

Sekolah Lapang 

Kedaulatan Pangan 

Mendukung 

Swasembada Pangan 

Terintegrasi Desa 

Mandiri Benih 

Jumlah Provinsi  Sekolah 

Lapang 

20 Produksi benih (padi : 5  ton 
FS  : 15 ton Jagung FS) 
 

6. Tersedianya benih 

sumber mendukung 

sistem perbenihan 

Jumlah Produksi Benih 

Sumber 

   1   

7. Dihasilkannya 

sinergi operasional 

serta terciptanya 

manajemen 

pengkajian dan 

Percepatan 

Diseminasi inovasi 

Teknologi Pertanian 

Dukungan pengkajian 

dan percepatan 

diseminasi inovasi 

teknologi pertanian 

12 12 Bulan Layanan 

8. Tersedianya Taman 

Teknologi Pertanian 

Jumlah Kabupaten lokasi 

TTP 

1  
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1. Pengkajian Teknologi Spesifik Lokasi  

a) Optimasi Lahan Berlereng Untuk Usahatani Padi pada Tanah Berformasi 

Bobonaro Scaly Clay 

Kegiatan Penelitian  “Optimasi lahan berlereng untuk usahatani padi 

pada tanah berformasi Bobonaro Scaly Clay” dilaksanakan pada tahun 2016 dan 

2017 di Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan jangka pendek (2016) 

penelitian ini adalah mempelajari respon pertumbuhan padi terhadap tingkat 

kelembaban tanah dan kandungan carbon organik tanah; Sedangkan tujuan jangka 

panjang (2017) dari penelitian ini adalah mempelajari respon pertumbuhan padi 

yang ditanam pada tanah Bobonaro Clay pada lahan yang berlereng lebih dari 15 % 

yang berfokuskan pada mempelajari hubungan antara luas petakan sawah optimal 

dengan pertumbuhan dan produktivitas padi berdasarkan kondisi curah hujan 

setempat. Penelitian ini bersifat percobaan (experimental trial) yang meliputi tiga 

kegiatan yaitu (i) Survei Mengenai sebaran sebaran lahan yang berformasi 

Bobonaro Clay, (ii) Kegiatan 1: mempelajari respon pertumbuhan padi terhadap 

tingkat kelembaban tanah dan kandungan carbon organik tanah dan (iii) Kegiatan 2 

: mempelajari pemberian pupuk anorganik. Kegiatan 1 : Menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap dengan Rancangan Terdiri dari dua percobaan yaitu, percobaan 

pertama adalah Uji Perlakuan Kelembaban tanah (4 Perlakuan 4 Ulangan) yang 

perlakuannya: (1). tingkat kelembaban tanah kapasitas lapang/ KL (Kontrol) (2). 

tingkat kelembaban tanah 200 % dari KL; (3). tingkat kelembaban tanah 300 % dari 

KL; (4). tingkat kelembaban tanah 400 % dari KL; serta percobaan kedua adalah 

Uji Perlakuan Pengkayaan Carbon Organik (4 Perlakuan, 4 Ulangan) yang 

perlakuannya : (1). tanpa pemberian bahan organik (kontrol); (2). pemberian bahan 

organik maksimum CO menjadi 3 %; (3). pemberian bahan organik hingga CO >3-

5 % dan (4). pemberian bahan organik hingga CO >5 – 7%. Selanjutnya Kegiatan 2 

: Studi Respon Pemberian Pupuk anorganik yang merupakan Uji perlakuan minus-

one dari masing-masing pupuk hara makro (N, P dan K) dengan perlakuan (8 

perlakuan dan 4 Ulangan) adalah : (1) adalah tanpa pemupukan (kontrol); (ii) 

penambahan pupuk N tanpa P dan K; (iii). penambahan pupuk P, tanpa N dan K; 

(iv). penambahan pupuk K, tanpa P dan N; (v). Penambahan N dan P tanpa K; (vi). 

Penambahan P dan K tanpa N; (vii). Penambahan K dan N tanpa P dan (viii). 

Penambahan N, P dan K 
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b) Teknologi sistem pertanian terpadu lahan kering iklim kering menunjang 

kebutuhan pangan 

  Lahan kering yang dikembangkan oleh masyarakat di NTT pada umumnya 

masih bersifat subsistem dengan menerapkan pola perladangan berpindah.  

Komoditas yang dikembangkan utamanya di lahan kering iklim kering yakni 

komoditas jagung. Komoditas ini merupakan sumber makanan pokok bagi 

masyarakat di NTT.  Pola pengelolaan mengandalkan kecukupan curah  hujan dan 

hanya diusahakan sekali dalam setahun. setelah itu lahan tersebut diberokan hingga 

musim hujan berikutnya.   Walaupun demikian masih terdapat lahan kering iklim 

kering yang memiliki  ketersediaan sumber mata air. Sumber-sumber mata 

air pada umumnya dimanfaatkan  oleh masyarakat bagi pengelolaan sistem 

usahatani Mamar (salah satu bentuk agroforestry tradisional di Timor). 

Pemanfaatan sumber-sumber mata air tersebut masih dapat dioptimalkan dengan 

memperkenalkan inovasi baru berupa pengelolaan air menggunakan sistem 

Tampungan Air Mini Renteng (Tamren).  Tujuan (i) Melakukan pengelolaan usaha 

pembibitan dan penggemukan ternak sapi secara produktif (ii) Melakukan penataan 

lahan secara produktif yang berbasis konservasi   (iii) Memacu peningkatan 

Pengelolaan limbah (iv) Memanfaatkan limbah secara produktif bagi tanaman di 

lahan kering beriklim kering. Tujuan Jangka Panjang  (i) Menghasilkan model 

usahatani terpadu lahan kering beriklim kering.(ii) Memacu peningkatan 

produktivitas dan pendapatan petani di daerah lahan kering melalui penerapan 

teknologi spesifik lokasi.(iii) Percepatan penerapan teknologi usahatani terpadu 

lahan kering beriklim kering.Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 

menghasilkan model usahatani terpadu  lahan kering beriklim kering yang 

Berkelanjutan. Sedangan dampak yang diharapkan adalah adanya  peningkatan  

Produktivitas dan pendapatan petani lahan di daerah lahan kering meningkat.  
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Gambar. 5. Dokumentasi Kegiatan Teknologi sistem pertanian terpadu lahan kering 

iklim kering menunjang kebutuhan pangan 

 

c) Peningkatan Efisiensi Reproduksi Sapi Bali melalui Teknologi Gertak Birahi  

 Program Gertak Birahi merupakan upaya untuk mendapatkan sekelompok 

ternak agar mengalami birahi dalam waktu bersamaan, sehingga memudahkan 

proses perkawinan dengan teknik IB. Teknologi gertak birahi diantaranya melalui 

stimulasi hormon prostaglandin (PGF2α), mampu meningkatkan efisiensi dan 

penanganan beberapa kasus reproduksi pada ternak. Keberhasilan maupun 

kegagalan pembibitan ternak banyak ditentukan oleh faktor pakan. Oleh karena itu, 

perlu strategi untuk memenuhi kebetuhan pakan ternak yang berkualitas dan 

tersedia sepanjang musim. dengan pemberian sorgum batang manis (Sorghum 

bicolor (L.) Moench), yang memiliki kandungan gizi tinggi setara dengan rumput 



LAKIP BPTP NTT 2016 
  

 19 

 

gajah, tingkat adaptasi yang cukup tinggi terhadap perubahan iklim dan mudah 

dalam pemeliharaan. Pengkajian teknologi pakan dan reproduksi penting untuk 

dilakukan sesuai dengan kondisi lokasi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tujuan 

kegiatan ini adalah 1) Mengetahui manajemen reproduksi ternak, 2) Mengetahui  

penerapan teknologi gertak birahi menggunakan sorgum batang manis. Keluaran: 1) 

Data dan informasi manajemen reproduksi ternak, 2)  Data dan informasi penerapan 

teknologi gertak birahi menggunakan sorgum batang manis. Ruang lingkup 

kegiatan meliputi: 1) persiapan, 2) koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah 

Kabupaten dan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya, 3) identifikasi dan 

karakterisasi lokasi penelitian, 4) inventarisasi potensi sumber bahan pakan 

eksisting, 5) inventarisasi dan verifikasi induk sapi potong produktif, 6) penanaman 

sorgum manis, 7) sistem peringatan dini penyakit, 8) implementasi pemberian 

sorgum dan teknologi gertak birahi, 9) pengamatan, analisis data, dan pelaporan.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Gertak Birahi 
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d) Pengelolaan sumberdaya genetik 

Sumber daya genetik tanaman pangan lokal dan pertanian merupakan bahan 

yang dapat dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung untuk mendukung 

ketahanan pangan. Pemanfaatan langsung sumber daya genetik tanaman pangan 

lokal berupa budidaya langsung untuk memenuhi kebutuhan tanpa 

memerlukan perbaikan tanaman melalui pemuliaan.Tujuan kegiatan 

pengkajian tahun 2016 adalah (i) Melanjutkan karakterisasi dan evaluasi tanaman 

sorgum, kacang hijau, dan pisang luan (ii) Mempersiapkan dokumen dan 

mendaftarkan tanaman padi gogo ke kantor PVTPP (iii) Menghasilkan calon 

varietas unggul Jewawut(iv) Perawatan Kebun koleksi yang sudah terbentuk(v) 

Memperkuat kelembagaan Komda SDG NTT. 

Pelaksanaan kegiatan sumber daya genetik tanaman pangan lokal dapat 

menghasilkan beberapa output kegiatan yakni (i) Deskripsi lengkap tanaman 

sorgum, kacang hijau pisang luan (ii)Terdaftarnya tanaman padi gogo ke kantor 

PVTPP(iii) Benih calon varietas unggul Jewawut lokal NTT (iv) Kebun koleksi 

dan tanaman yang terawatt (v) Komda SDG NTT yang aktif menyiapkan konsep-

konsep pengelolaan SDG lokal NTT secara berkelanjutan. 
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Gambar. 7. Dokumentasi Kegiatan Sumberdaya Genetik 

 

2. Teknologi Komoditas strategis yang terdesiminasi ke Pengguna 

 Kegiatan ini merupakan kegiatan penyebaran inovasi teknologi pertanian kepada pengguna 

dimana kegiatan tersebut untuk mendukung penyebarluasan inovasi teknologi kepada 

pengguna.  

a) Peningkatan komunikasi,Koordinasi dan Diseminasi inovasi pertanian di provinsi 

NTT 

 Teknologi merupakan salah satu infrastruktur material dan merupakan 

kompoonen yang paling dasar, tanpa teknologi  masyarakat tidak akan mungkin 

bertahan secara fisik. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tengara Timur 

sebagai salah satu unit pelaksana Teknis Badan Litbang Pertanian di daerah telah 

menghasilkan dan menyebarkan rekomendasi paket teknologi pertanian pada 

pengguna melalui  berbagai media diseminasi, namun impact dan implikasi  

pendayagunaan rekomendasi teknologi pertanian tersebut masih perlu dikelola 

dengan lebih baik. Faktor penyebab hal tersebut antara lain kelemahan sistem 

pengelolaan informasi teknologi pertanian, kekurang sesuaian jumlah, kualitas 

materi, ketepatan waktu pendistribusian, dan pengelolaan umpan balik.  

Disamping itu karena sistem diseminasi dan komunikasi hasil penelitian yang 

belum efektif serta pendekatan penelitian/pengkajian yang kurang sesuai dengan 

paradigma pengembangan di lapang. Karena itu  perlu  strategi dan mekanisme 

diseminasi secara  efektif. Tujuan usulan Rencana Diseminasi Hasil Pengkajian 

(RDHP)  untuk percepatan dan efektivitas inovasi hasil litkaji sampai kepada 

pengguna. Ruang likup RDHP meliputi (1) Kegiatan Interaksi antara Peneliti dan 

Penyuluh BPTP dengan Penyuluh Kabupaten melalui Temu APTEK (2) Nara 
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sumber pertemuan teknis / pelatihan Penyuluh Kabupaten melalui Sekolah Lapang 

(3) Peragaan inovasi teknologi Melalui Demo Teknologi . Tujuan kegiatan RDHP 

tahun 2016 adalah (1) mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian / Pengkajian serta 

umpan balik antara peneliti, Penyuluh , widyiswara, guru pertanian dan pengguna 

lainya melalui metode Temu Aplikasi Paket Teknologi Pertanian dan Temu Teknis 

Penyuluh (2) mempercepat penyebar luasan   dan mempromosikan hasil-hasil 

penelitian / Pengkajian teknologi dan informasi pertanian lainnya kepada pengguna 

dan dimanfaatkanya untuk pembangunan pertanian di daerah melalui gelar 

teknologi petanian dan media publikasi ,(3) mendapatkan data/informasi tentang 

kinerja metoda dan media yang digunakan dalam kegiatan diseminasi, (4) 

Mendapatkan umpan balik sebagai penyempurnaan kegaiatan penelitian dan 

pengkajian ( 5) Mengevaluasi efektifitas metode diseminasi 

Dengan pelaksanaan  berbagai metode dan media diseminasi yang dilaksanakan 

diharapkan dapat memberikan dampak mempercepat adopsi  oleh pengguna dalam 

mendukung pembangunan pertanian. 

b) Pameran/Ekspo teknologi Spesifik Lokasi  

Badan Litbang Pertanian sudah banyak menghasilkan inovasi teknologi 

pertanian, namun sejauh ini teknologi yang dihasilkan belum memasyarakat 

terutama masyarakat petani dan masyarakat pengguna lainnya. Oleh karena itu 

untuk memperkenalkan produk-produk Badan Litbang Pertanian yang sudah 

dihasilkan, dapat dilakukan melalui media pameran maupun visitor plot sehingga 

dengan mudah dilihat dan diharapkan termotivasi sehingga dapat melaksanakannya 

sendiri. Dengan media semacam ini masyarakat dapat berkomunikasi secara 

langsung dengan penghasil teknologi sehingga setidaknya dapat memecahkan 

permasalahan yang dihadapi. Tujuan Penyebarluasan inovasi teknologi spesifik 

lokasi dalam bentuk Produk-produk yang dipamerkan baik aspek budidaya maupun 

pasca panen dan dalam bentuk visitor plot. Adapun keluaran yang diharapkan dari 

kegiatan ini adalah (i) Tersebarnya inovasi teknologi yang dihasilkan  (ii) 

Peningkatan kualitas produk-produk yang dihasilkan (iii) Peningkatan permintaan 

akan produk-produk Badan Litbang yang dihasilkan. Hasil kegiatan ini diharapkan 

akan memberikan manfaat bagi meningkatnya kualitas dan kuantitas produk-produk 

pertanian dan dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah semakin 

meningkatnya penggunaan produk-produk inovasi pertanian oleh pengguna. 
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c) Pendampingan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan  

1) Pendampingan Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi Pada Kawasan 

Pengembangan Padi di Kabupaten Sumba Barat Daya 

Pendampingan kawasan pertanian padi di NTT dilaksanakan  di 

Kabupaten Sumba Barat Daya. Sesuai tupoksi BPTP akan melakukan 

pendampingan penerapan teknologi melalui kegiatan sebagai narasumber 

teknologi dalam pelatihan, menyusun dan mendiseminasikan komponen 

teknologi budidaya padi melalui berbagai bentuk media diseminasi, melakukan 

uji adaptasi varietas unggul baru, demplot teknologi dan supervisi penerapan 

teknologi. 

Adapun Tujuan dari Pendampingan ini adalah : Memberikan pemahaman dalam 

penerapan komponen teknologi budidaya padi bagi petugas lapangan dan petani 

pelaksana, Menyebarluaskan informasi teknologi budidaya padi melalui 

berbagai bentuk media diseminasi, Memperkenalkan varietas unggul baru padi 

dan komponen teknologi PTT padi dengan harapan Petugas lapangan dan petani 

memahami dan dapat menerapkan komponen teknologi PTT padi, Tersedia 

informasi teknologi dalam bentuk berbagai media diseminasi, dan Tersedia 

varietas unggul baru padi yang adaptif dan dapat dikembangkan. Adapun hasil 

dari pelaksanaan pendampingan tersebut adalah : Narasumber teknologi dalam 

pelatihan bagi petugas pendamping baik penyuluh lapangan dan Babinsa telah 

dilakukan sejak tahun 2015. Untuk tahun 2016 dilakukan secara langsung di 

lapangan melalui pertemuan kelompok yang juga dihadiri oleh penyuluh 

lapangan dan Babinsa, Media diseminasi berupa folder dan poster sebanyak 20 

telah didistribusikan ke petugas lapangan dan kelompok tani. Folder sebanyak 

18 judul dengan jumlah 2000 eksemplar dan poster sebanyak 160 lembar, 

Display komponen teknologi budidaya padi berorientasi perbenihan dengan 

varietas Inpari 30 menghasilkan rata-rata  5,46 t/ha. Dan Hasil padi display dari 

kedua kawasan pendampingan telah diusulkan untuk calon benih sebar 

sebanyak 46 ton varietas Inpari 30. Dan dari hasil tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan benih padi varietas unggul Inpari 30 seluas 1840 ha. 
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2) Pendampingan Kawasan Tanaman Pangan Jagung di NTT 

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Nagakeo, Adapun Tujuan dari 

kegiatan pendampingan Tanaman Pangan Jagung adalah : (i) Mensinergikan 

semua instansi terkait mulai dari hulu sampai hilir dalam peningkatan produksi 

dan (ii) Meningkatkan produksi dan produktivitas jagung di kawasan 

pengembangan tanaman pangan jagung menuju swasembada berkelanjutan 

dengan harapan (i) Pemahaman teknologi PTT jagung oleh stakeholders 

meningkat dan (ii) Tersebarluasnya 1 VUB benih jagung komposit dan 1 VUB 

benih jagung Hibrida di kabupaten Nagekeo. Penanganan pasca panen sangat 

diperlukan mengingat hasil panen jagung mudah rusak jika tidak mendapat 

perlakuan pasca panen yang tepat. Sembilan jam setelah panen, jagung harus 

dikeringkan sampai kadar air mencapai 14-15%. Jika tidak maka jagung akan 

berjamur danterkena aflatoxin. Kandungan aflatoxin yang tinggi bisa 

menyebabkan keracunan pada unggas yang memakannya. 

Dengan adanya pendampingan dari BPTP, maka diharapkan teknologi 

PTT jagung dapat dilakukan oleh petani.Selanjutnya diharapkan terjadi 

percepatan penyebaran teknologi PTT dan VUB dari BPTP ke petani peserta 

kemudian berlangsung difusi secara alamiah dari peserta GP-PTT kepada petani 

disekitarnya. Manfaat dari kegiatan ini diharapkan petani mampu menerapkan 

teknologi budidaya jagung yang dapat meningkatkan produktivitas dan 

produksi jagung di NTT dengan Dampak yang diperkirakan apabila kegiatan 

pendampingan kawasan tanaman pangan jagung ini berhasil adalah akan 

terbangunnya embrio kawasan agribisnis jagung di daerah pelaksana 

pendampingan. 

d) Pendampingan,Koordinasi,Bimbingan dan Dukungan Teknologi UPSUS,PJK dan 

Komoditas Utama Kementan 

Dalam upaya mendukung swasembada pangan nasional pada tahun 2017  

Kementerian Pertanian mengalokasikan sejumlah dana untuk kegiatan perbaikan 

jaringan irigasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT, serta optimalisasi lahan,  

Jaringan irigasi. serta disalurkan pula bantuan benih, pupuk serta alsintan berupa 

traktor roda dua dan pompa air. Tujua Dari UPSUS adalah (i) Mengidentifikasi 

calon lokasi yang merupakan program UPSUS (ii) Mengidentifikasi dan mengetahui 
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jaringan irigasi yang rusak (iii) Mengetahui luas areal tanam pada lokasi UPSUS (iv) 

Meningkatkan produksi 

Swasembada Pangan pada tahun 2017, merupakan target yang akan dicapai oleh 

Pemerintah Kabinet Indonesia Hebat melalui Program UPSUS. Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian (BPTP) merupakan salah satu instansi pusat yang ada di daerah, 

selain melaksanakan tupoksinya, juga berupaya mensinkronkan kegiatan pusat dan 

kebutuhan daerah, terutama dari aspek penerapan teknologi pertanian yang inovativ. 

Pelaksanaan program UPSUS meliputi : Perencanaan pelaksanaan UPSUS 

dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi terkait. 

(i) Pelaksanaan program UPSUS melibatkan seluruh unsur lembaga/instansi, 

mulai dari penyuluh, peneliti, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan 

Penyuluhan Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum 

Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pengairan dan Irigasi, serta unsur 

TNI/AD sampai pada tingkat Babinsa. (ii) Pelaksanaan monitoring dan pemantauan 

terhadap semua tahapan kegiatan dilakukan secara reguler.(iii) Perkembangan 

kegiatan dilaporkan setiap minggu kepada Sekretariat UPSUS Pusat. 

Jenis data dan informasi yang dikumpulkan pada program UPSUS meliputi: (1) 

Luas sawah; (2) Luas tanam; (3) Luas tambah tanam; (4) Rahabilitasi jaringan 

irigasi (ha); (5) Optimasi lahan (ha); (6) Alsintan (traktor roda dua, pompa air); (7) 

Benih dan pupuk. 

e) Pendampingan Kawasan Pertanian Hortikultura 

Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura di Provinsi NTT 

bertujuan untuk mewujudkan kawasan pertanian hortikultura di NTT. Manfaat yang 

diperoleh dari kegiatan ini adalah (1) pemenuhan sebagian besar kebutuhan bawang 

merah dan cabai bersumber dari produksi petani NTT, dan (2) Pendapatan 

rumahtangga meningkat karena bertumbuhnya industri pengolahan hasil bawang 

merah dan cabai. Dampak dari kegiatan ini adalah (1) harga bawang merah dan 

cabai stabil, terjangkau oleh konsumen dan menguntungkan petani, (2) 

Kesejahteraan rumantangga tani bawang merah dan cabai meningkat karena 

meningkatnya produksi, pendapatan baik dari pemasaran dalam bentuk bahan primer 

(mentah) maupun p roduk olahan bawang merah dan cabai. Kegiatan pendampingan 

pengembangan kawasan hortikultura (bawang merah dan cabai) tahun 2016 

dilakukan  di Kabupaten Rote Ndao, Kupang, dan Lembata. Jenis kegiatan yang 
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dilakukan yaitu (a) peningkatan kualitas budidaya melalui perbaikan teknologi 

budidaya, (b) memperkenalkan teknologi pascapanen untuk meningkatkan nilai 

tambah bawang dan cabai sehingga membangun industri skala rumahtangga (home 

industry), (c) perbaikan kesehatan tanah melalui komposting dan biocharge, dan (d) 

penyebaran media informasi melalui media cetak dan media sosial. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Kawasan Hortikultura 

f) Pendampingan Kawasan Peternakan di Nusa Tenggara Timur 

Kegiatan  pendampingan teknologi peternakan di NTT  dilaksanakan di 8 

Kabupaten Yaitu : Kab.Kupang,Timor Tengah Selatan,Timor Tengah Utara, Belu, 

Malaka,Sumba Barat Daya,Sumba Timur, dan Ngada berupa : sosialisasi teknologi, 

pertemuan kelompoktani secara rutin, pendampingan teknologi di lapangan. Bentuk 
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pendampingan pengembangan kawasan peternakan yang telah dilaksanakan oleh 

BPTP NTT antara lain: (i) koordinasi dengan pemda setempat; BPTP 

mengkoordinasikan, mensosialisasikan dan mensinkronkan kegiatan pendampingan 

dengan pemda terkait; (ii) narasumber dan pelatihan; peneliti dan penyuluh BPTP 

dapat diundang sebagai narasumber pada pelaksanaan kegiatan pemda terkait 

pengembangan kawasan peternakan, pertemuan kelompok ternak dan stakeholder di 

daerah; (iii) peragaan inovasi teknologi; peragaan inovasi teknologi melalui 

demplot/demfarm, yang merupakan unit percontohan untuk mendiseminasikan 

teknologi; (iv) inisiator dan fasilitator dalam kegiatan diskusi; (v) penyedia materi 

diseminasi/penyuluhan. Dengan tujuan : (i) Mengoptimalkan inovasi teknologi 

pemeliharaan sapi pada kawasan pengembangan peternakan rakyat melalui 

pendampingan teknologi spesifik lokasi (ii) Meningkatkan pendapatan petani pada 

kawasan pengembangan peternakan rakyat melalui penerapan inovasi teknologi 

spesifik lokasi.  

Dukungan inovasi teknologi pada kegiatan pendampingan teknologi pada 

kawasan pengembangan peternakan di NTT  tahun 2016 telah mencapai delapan 

kabupaten dengan beberapa inovasi teknologi yaitu teknologi kandang komunal dan 

bank pakan, introduksi lamtoro tarramba dalam kebun kelompok, pelatihan teknis 

(pembuatan bokashi, pembuatan silase), perawatan kesehatan serta penyebaran 

leflet, brosur dan poster.  
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Gambar. 9. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan  Kawasan Peternakan 

 

g) Pendampingan Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan 

Lokasi kegiatan di 3 kabupaten, yaitu pendampingan kopi dilaksanakan di 

Kabupaten Ngada, pendampingan kakao di Kabupaten Ende, dan pendampingan 

jambu mete di Kabupaten Alor. Teknologi yang diintrodusir ke petani disesuaikan 

dengan kebutuhan petani. Teknologi perbaikan tanaman kopi yaitu (1) Teknologi 

Sambung Pucuk, (2)  Teknologi Pupuk Kompos, (3) Teknologi pembuatan Rorak, 

(4) Teknologi sanitasi, (5)  Teknologi Pemangkasan, (6) Teknologi Pengendalian 

hama penyakit, dan (7) Teknologi Pemangkasan. Teknologi pendampingan jambu 

mete yaitu (1) Peremajaan tanaman, (2) Pembibitan, (3) Pemeliharaan tanaman 

(pemupukan, pemangkasan), dan (4)  Pengolahan buah semu. Teknologi perbaikan 

tanaman kakao yaitu (1) Teknologi introduksi entris dari klon unggul kakao, (2) 

Sambung samping dan pucuk pada tanaman kakao yg tidak produktif, (3) Teknologi 

pemeliharaan tanaman kakao (komposting, P3S), dan (4) Teknologi pembuatan 

kompos dari bahan lokal hasil panen dan kotoran ternak (kambing/sapi). 

Tujuan dari kegiatan P3KP yaitu (1) meningkatkan peran dan fungsi 

kelembagaan kelompok tani untuk menjadi kelompok tani yang mandiri, 

berkembang dan berkelanjutan, (2) meningkatkan produktivitas, mutu hasil 

tanaman perkebunan (kakao, kopi dan jambu mete) sekaligus meningkatkan 

pendapatan petani pekebun di NTT. 
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Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan tanaman perkebunan 

(kopi, kakao, dan jambu mete) tahun 2016 melalui kegiatan sekolah lapang, 

pelatihan, dan penyebaran media informasi teknologi pertanian memberikan manfaat 

bagi petani dan stakeholder lainnya berupa peningkatan pengetahuan dan 

ketrampilan dalam usahatani kopi, kakao, dan jambu mete. Dalam pelaksanaan 

kegiatan pendampingan ditemukan berbagai permasalahan dan kendala. 

Permasalahan yang ditemui yaitu dalam bentuk kesiapan petani, stakeholder, dan 

BPTP untuk memenuhi pelaksanaan secara tepat waktu, sehingga banyak 

penyesuaian yang terjadi. Atas manfaat dari kegiatan pendampingan dan 

permasalahan yang ditemui di lapangan, maka disarankan kegiatan pendampingan 

masih diperlukan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas dan produksi 

tanaman kopi, kakao, dan jambu mete untuk meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan rumahtangga petani. 
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Gambar.10.  Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Kawasan Perkebunan 

 

h) Pendampingan Katam pada Wilayah Kawasan Pertanian di Provinsi NTT 

Kegiatan pendampingan Kalender Tanam Terpadu pada daerah kawasan 

pertanian di Nusa Tenggara Timur dibedakan atas dua tempat yakni daerah lahan 

sawah tadah hujan dan lahan sawah irigasi. Bentuk kegiatan pendampingan yakni 

sosiaslisasi melalui koordinasi lembaga teknis dan tatap muka (wawancara) dengan 

kelompok tani/petani di lapangan. Kemudian diikuti verifikasi dan validasi data 

yang berkaitan dengan waktu tanam yang telah dilakukan awal Musim Hujan (MH) 

Desember 2015 s/d Januari – Maret 2016. Mengacu dari proposal yang ada, bahwa 

kegiatan KATAM di NTT tidak semua tempat (22 Kabupaten) dilakukan 

pendampingan langsung baik sosialisasi maupun validasi karena dibatasi oleh faktor 

jarak yang tidak dapat terjangkau karena biaya yang sangat terbatas, sehigga hanya 

beberapa tempat yang dapat dijangkau yang dianggap mewakili NTT secara 

keseluruhan, namun untuk melengkapi informasi katam agar pengguna dapat 

menerima dan memanfaatkan info katam diseluruh wilayah NTT, maka dilakukan 

pendekatan sosialisasi dalam bentuk media cetak (leaflet, stiker dan poster katam) 

melalui perantara LO BPTP yang ada di masing-masing kabupaten di Nusa 

Tenggara Timur. 

Pelaksanaan sosialisasi KATAM untuk wilayah NTT dengan kondisi kering 

beriklim kering dengan musim hujan yang terjadi satu kali setahun antara bulan 

Desember – Maret, menjadi dasar untuk membatasi waktu sosialisasi, efektinya 
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ketika mendekati awal musim hujan sehingga penyampaikan informasi katam dapat 

sampai dan diterima oleh petani pengguna. Dengan demikian efektivitas sosialisasi 

untuk wilayah NTT yaitu di awal Januari dan di akhir Desember tahun berjalan, 

sementara pertengahan tahun, tepatnya bulan Mei – November tidak ada kegiatan 

penanaman khususnya pada lahan sawah tadah hujan karena tidak terjadi hujan 

kecuali daerah sawah irigasi, sehingga aktivitas yang dapat dilakukan adalah 

memonitor kondisi tanaman padi yang siap dan telah panen melalui wawancara 

secara persuasip sehingga informasi produktivitas, varietas, pupuk dan waktu tanam 

dapat diperoleh dalam melengkapi verifikasi data katam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 11. Pendampingan KATAM 

 

 



LAKIP BPTP NTT 2016 
  

 32 

 

i) Pendampingan PUAP 

 Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran 

dana BLM PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani 

skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin (Permentan Nomor 

01/OT.140/1/2014 ). Dengan demikian Gapoktan merupakan lembaga sentral di 

tingkat perdesaan dalam Pelaksanaan PUAP yang didefinisikan sebagai kumpulan 

beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan 

skala ekonomi dan efisiensi usaha. Tujuan Pendampingan PUAP adalah (i) 

Melaksanakan fungsi kesekretariatan PUAP di tingkat provinsi (ii) Melakukan  

Pendampingan Teknologi agribisnis di kabupaten lokasi PUAP (iii) Melakukan 

Pendampingan  Pengembangan kelembagaan Gapoktan dan LKMA di Lokasi 

program PUAP (iv) Melaksanakan kegiatan Koordinasi , sosialisasi, sinkronisasi  

antara  BPTP dengan Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota ,  dan Tim Pelaksana 

PUAP Pusat serta  Penyelia Mitra Tani dalam  pelaksanaan proram  PUAP 2016 (v) 

Melakukan monitoring dan evaluasi  Gapoktan PUAP 2008-2015 dan PMT dengan 

keluaran  (i) Terselenggaranya fungsi sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi (ii) 

Terselenggaranya pendampingan inovasi teknologi agribisnis pada Kabupaten / 

Kota (iii) Terselenggaranya pendampingan Kelembagaan Gapoktan Embryo LKMA 

dan LKMA (iv) Terlaksananya pertemuan koordinasi, Sosialisasi dan Sinkronisasi 

kegiatan PUAP 2016 antara   BPTP  dengan Tim Teknis PUAP kabupaten, Tim 

Pelaksana PUAP Pusat dan PMT (v) Terlaksananya kegiatan Monitoring dan 

evaluasi Program PUAP 2008 – 2015 serta PMT pendamping PUAP (vi)  

Operasional kegiatan program PUAP lebih fokus, efisien, efektif dan hasil   akhir 

terukur (kuantitatif). Dampak dari adanya kegiatan PUAP adalah  Usaha agribisnis 

petani PUAP mengadopsi inovasi teknologi spesifik lokasi dengan adanya 

tambahan modal kerja,sehingga meningkatkan produktivitas hasil dan pendapatan  

petani. 
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Tabel 5. Realisasi Penyaluran dan tingkat kemacetan Dana BLP PUAP 2008 - 2015 . 

Tahun  Jumlah 
Gapok

tan  

Jumlah Dana 
Masuk Dalam 

rekening  

Realisasi Penyaluran  
   

Belum pernah cair dari 
Bank  

 
Dana Macet Jatuh tempo  

  RP  RP  %  RP  %  Rp  %  

2008  512  51,181,030,000  49,102,507,000  95,94  2,078,523,000  4,06  30.597,145,831  62,31  

2009  385  38,500,000,000  37,099,821,000  96,36  1,400,179,000  3,64  22,126,537,698  59,64  

2010  427  42,700,000,000  40,426,713,500  94,68  2,273,286,500  5,32  22,140,450,525  54,77  

2011  391  39,100,000,000  36,409,894,000  93,12  2,690,106,000  6,88  20,286,413,194  55,72  

2012  138  13,800,000,000  12,308,000,000  89,19  1,492,000,000  10,81  6,987,131,253  56,77  

2013  173  17,300,000,000  14,346,095,000  82,93  2,953,905,000  17,07  9,243,403,500  64,43  

2014  114  11,500,000,000  9,507,950,000  82,68  1,992,050,000  17,32  4,807,094,700  50,56  

2015  180  18,000,000,000  11,613,750,000  64,52  6,386,250,000  35,48  597,000,000  5,14  

Total 
NTT  

2,321  232,081,030,000  210,814,730,500  90,84  21,266,299,500  10,09  86,088,030,870  40,84  

 

Tabel 6. Perkembangan asset Dana BLM PUAP 2008-2015 di provinsi Nusa  Tenggara 

Timur : 

Tahun  Realisasi 
Penyaluran  

Total Aset Sampai 
Juli 2016  

Perkembangan  
Aset  

%  

 Rp  Rp  Rp  %  

2008  49,102,507,000  51,133,109,975 2030,602,975  4,14  

2009  37,099,821,000  36,319,058,361 -780,762,639  -2,10  

2010  40,426,713,500  44,329,152,597 3,902,439,097  9,65  

2011  36,409,894,000  42,354,474,747 5,944,580,747  16,33  

2012  12,308,000,000  13,856,934,662 1,548,934,662  12,58  

2013  14,346,095,000  17,775,416,828 3,429,321,828  23,90  

2014  9,507,950,000  10,107,350,428 599,400,428  6,30  

2015  11,613,750,000  17,446,593,419 5,832,843,419  50,22  

TOTAL NTT  210,814,730,500  233,322,091,017 22,507,360,517  9,65  

Total Perkembangan aset Gapoktan PUAP  selama 8 
tahun  

22,507,360,517   
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j) Pengembangan laboratorium lapangan inovasi pertanian (LLIP) kawasan 

perbatasan RI-RDTL  

Kegiatan Laboratorium Lapangan Inovasi Pertanian (LLIP) kawasan 

perbatasan RI – RDTL di Kabupaten Belu mulai dilaksanakan pada Tahun 

Anggaran (TA) 2013/2014 sebagai bagian dari komitmen Badan Litbang Pertanian 

untuk turut berperan aktif dalam memajukan kawasan perbatasan melalui 

percepatan adopsi inovasi pertanian.  Secara umum kegiatan LLIP bertujuan untuk 

meningkatkan peran sektor petanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat wilayah perbatasan melalui inovasi pertanian.  Kegiatan LLIP 

direncanakan berlangsung selama lima tahun (2013 – 2017).  Ada tujuh kegiatan utama 

yang dilaksanakan dalam kegiatan LLIP yakni perbaikan teknologi budidaya komoditas 

padi, jagung, kacang hijau, hortikultura, ternak sapi dan pakan ternak.  Semua kegiatan 

tersebut dilaksanakan dalam konsep CLS dan zero waste. Perbaikan teknologi budidaya 

tersebut telah memberikan kenaikan produksi yang cukup signifikan untuk semua 

komoditas.  Inovasi pertanian yang dianggap paling menonjol dan telah dirasakan 

manfaatnya oleh petani adalah inovasi yang berkaitan dengan peningkatan produksi padi 

sawah. Kesuksesan itu menjadi pemicu perluasan areal tanam dan peningkatan jumlah 

petani yang mengadosi inovasi baru.  Tujuan dari Kegiatan LLIP adalah (i) Pemantapan 

teknologi budidaya tanaman pangan (padi sawah, jagung dan kacang hijau). (ii) 

Pemantapan kelembagaan petani/kelompok tani  (iii) Pemantapan kelembagaan 

perbenihan padi.  Luaran akhir adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 

berbasis inovasi pertanian (terintegrasi tanaman dan ternak) di lahan kering beriklim kering 

dan berorientasi pasar.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
               Gambar.12. Pengembangan laboratorium lapangan inovasi pertanian (LLIP) kawasan     

perbatasan     RI- RDTL  
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3. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Komoditas Strategis 

Penyediaan infrastruktur irigasi yang berkualitas merupakan syarat kecukupan 

(sufficient condition)yang harus disiapkan dalam kerangka mencapai tujuan 

swasembada pangan. Pencapaian swasembada tersebut dapat dicapai apabila 

produktivitas dan produksi tanaman pangan meningkat. Peningkatan produktivitas dan 

produksi tanaman pangan dapat dilakukan apabila tersedianya berbagai faktor 

penunjang, salah satunya melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur irigasi. 

Melalui analisis estimasi dan simulasi dari data primer (survey) dan data sekunder 

perbaikan infrastruktur irigasi akan berdampak pada pencapaian produktivitas dan 

produksi yang optimal. 

Lokasi penelitian pada semua kabupaten di Provinsi NTT dan survey data primer 

dilakukan pada kabupaten sentra produksi pangan (padi sawah dan jagung) di Provinsi 

NTT. Metode analisis menggunakan analisis keuntungan dan estimasi untuk 

mendapatkan data elastisitas permintaan input dan penawaran output. Data ini 

selanjutnya dimanfaatkan untuk melakukan simulasi apabila terjadi perbaikan 

infrastruktur irigasi dan simulasi perubahan harga input dan output. Rekomendasi 

kebijakan pemerintah menyangkut perbaikan irigasi akan berpengaruh pada 

produktivitas, produksi, pendapatan, dan kesejahteraan rumahtangga tani.  

4. Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi 

Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2019 yang akan memasuki 

pengembangan pertanian bioindustri maka Badan Litbang Pertanian mengambil peran 

melakukan rintisan pengembangan model  pada setiap Propinsi yang berbasis pada 

komoditas unggulan setempat. Pengembangan model pertanian bioindustri di NTT pada 

tahun 2016 merupakan tahun kedua dengan tujuan mengimplementasikan dan 

mengevaluasi kelayakan model yang telah dirancang pada tahun 2015.  

Kegiatan dilaksanakan di dua lokasi, yakni: (1) desa Billa, kabupaten TTS 

bekerjasama dengan Pemda TTS dengan komoditas unggulan jagung dan sapi dalam 

skala kawasan (500 ha) sebagai kawasan khusus untuk program unggulan kabupaten 

(Prukab), dan (2) Kawasan Pengembangan Pertanian Prioritas Oesao di kabupaten 

Kupang.  Luaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah: keragaan pengelolaan 

usahatani hulu-hilir (2) keragaan implementasi model pertanian bioindustri integrasi 

jaguing-sapi di desa Billa, TTS dan model pengelolaan bioindustri jagung di kawasan 
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Oesao,  (3)  keragaan sembilan indikator keberhasilan model bioindustri, dan (4) 

Produk-produk olahan bioindustri. Prinsip dan metoda pengembangan model pertanian 

bioindustri mengacu pada konsep Pandum yakni: minimal limbah, minimal input sarana 

produksi dari luar, minimal input energi dari luar, terjadi daur ulang limbah menjadi 

produk baru bernilai ekonomi tinggi, sebagai kilang energi, mengoptimalkan 

sumberdaya lahan dan air, total quality management dari hulu sampai hilir, pengolahan 

hasil dan diversifikasi produk, yang dilaksanakan dalam koridor kerjasama lintas sektor 

atau multi stakeholders.  

Tabel 7: Roadmap kegiatan pengkajian selama empat tahun (2015-2017)  

Tahun Uraian Kegiatan per lokasi 

Kawasan Prukab desa Billa, kabupaten 

TTS (Model Bioindustri integrasi 

jagung-sapi) 

Desa Manusak/Kawasan 

Pengembangan Oesao, kabupaten 

Kupang (Model Bioindustri Jagung) 

2015 

  

  

Sosialisasi konsep ke calon mitra 

kerjasama dan identifikasi jejaring 

kerjasama diseminasi (SDMC)   

Sosialisasi konsep ke calon mitra 

kerjasama dan identifikasi jejaring 

kerjasama diseminasi (SDMC)   

CP/CL, baseline survey dan baseline data  CP/CL, baseline survey dan baseline data  

Rancangan model (komoditas unggulan, 

inovasi teknologi/inovasi kelembagaan, 

site plan, business plan, grand design dan 

roadmap)   

Sosialisasi dan pengenalan produk olahan 

bioindustri jagung 

Implementasi model, pengawalan inovasi/ 

teknologi dan pengenalan produk olahan 

Sosialisasi dan ujicoba alat/mesin pasca 

panen dan pengolahan jagung 

Uji kelayakan inovasi teknologi 

pengolahan (teknis/standar mutu dan 

ekonomis)   

Rancangan model produksi (on-farm)  

pasca panen  pengolahan hasil  

pemasaran produk olahan dan 

inisiasi/pemantapan kelembagaan  

2016 Penerapan Total Quality Management 

untuk standarisasi produksi on-farm, 

pengurangan kehilangan hasil, penyiapan 

kelembagaan dan infrastruktur penunjang 

 bahan baku cukup/sinambung + SDM 

berkualitas + infrastruktur yang sesuai 

Penerapan Total Quality Management 

untuk standarisasi produksi on-farm, 

pengurangan kehilangan hasil, penyiapan 

kelembagaan dan infrastruktur penunjang 

 bahan baku cukup/sinambung + SDM 

berkualitas + infrastruktur yang sesuai 

Uji mutu/standarisasi produk, promosi 

produk dan umpan-balik   

Uji mutu/standarisasi produk, promosi 

produk dan umpan-balik   

Umpan-balik (temu lapang) Umpan-balik (temu lapang) 

2017 Penerapan Total Quality Management 

untuk standarisasi produksi on-farm, 

pengurangan kehilangan hasil, penyiapan 

kelembagaan dan infrastruktur penunjang 

 bahan baku cukup/sinambung + SDM 

berkualitas + infrastruktur yang sesuai 

Penerapan Total Quality Management 

untuk standarisasi produksi on-farm, 

pengurangan kehilangan hasil, penyiapan 

kelembagaan dan infrastruktur penunjang 

 bahan baku cukup/sinambung + SDM 

berkualitas + infrastruktur yang sesuai 



LAKIP BPTP NTT 2016 
  

 37 

 

Penerapan Total Quality Management 

untuk standarisasi produk olahan 

Penerapan Total Quality Management 

untuk standarisasi produk olahan 

Pemantapan kelembagaan dan pemasaran Pemantapan kelembagaan dan pemasaran 

Temu lapang/temu usaha/umpan-balik Temu lapang/temu usaha/umpan-balik 

Scalling up model Scalling up model 

Exit strategy Exit strategy 

 

Analisis capaian pelaksanaan sejumlah kegiatan yang direncanakan sepanjang TA. 2016 

disajikan secara ringkas pada Tabel 4. 

 

Tabel. 8. Analisis capaian pelaksanaan sejumlah kegiatan 

No Lokasi dan Kegiatan Capaian Kendala/Masalah 

A. Kawasan Oesao (Desa Manusak, KP. Naibonat dan desa-desa sekitarnya) 

1. Koordinasi dengan jejaring kerja 
UK/UPT lingkup Badan Litbang dan 
calon jejaring SDMC (Pemda dan 

lainnya). 

Terlaksana dengan BP4K, 
BP3K, BPMD, Desa Manusak, 
11 Gapoktan dan 1 bengkel 

Belum ada kontribusi 
dana/program; baru desa 
Manusak yg berkontribusi 

utk pengolahan hasil. 
Bengkel dalam persiapan 
mengajukan lisensi 

2. Beseline survey senta-sentra produksi 
jagung dalam kawasan Oesao 

Terlaksana, di 7 desa (dari 11 
desa) yang memiliki areal 

tanam jagung terluas. Data 
produksi sudah diperoleh 

Dalam kegiatan produksi, 
pupuk menjadi kendala 

(distributor tidak taat asas 
melayani permintaan sesuai 
RDK/RDKK. 

3. FGD model hubungan fungsional 

antara sentra-sentra produksi dengan 
unit pengolahan hasil. 

Terlaksana. Narasumber dari 

BB Pascapanen dan BPTP. 
Hadir 11 Ketua Gapoktan dan 8 
Ketua Poktan terpilih 

Kesepakatan harga bahan 

baku (jagung) dari petani ke 
“rumah jagung” dan 
Instalasi pengolahan di KP 

masih belum final (ada 
variasi harga saat panen dan 
menjelang tanam yang 
tajam) 

4. Produksi aneka bahan olahan jagung 

di rumah produksi jagung desa 
Manusak 

Terlaksana di “rumah jagung” 

Manusak sedangkan di 
Instalasi belum 

Fasilitas di Instalasi, 

terutama ruangan, baru 
tertasi pada bulan 
November-Desember. 

5. Produksi aneka olahan pakan dan 
pangan di KP. Naibonat. 

Terlaksana di Instalasi berupa 
pakan konsentrat dari limbah 

dan batang gebang (putak) 

Hanya satu mesin dan sering 
bermasalah sehingga jumlah 

olahan masih terbatas. 

B. Kawasan Prukab (Desa Billa-TTS)   

1. Koordinasi dengan jejaring kerja 

UK/UPT lingkup Badan Litbang dan 
calon jejaring SDMC (Pemda dan 
lainnya). 

Terlaksana dengan hasil 

pembaharuan SK Bupati dan 
adanya kontribusi 
dana/program 

Pendampingan dari SKPD 

kontributor tidak ada; 
sepenuhnya diserahkan ke 
BPTP dan BP3K setempat 

2. Inisiasi lapboratorium lapangan, 25 ha 
(15 ha lahan kering dan 10 ha lahan 

alluvial dataran sungai) 

Terlaksana: 15 ha di lahan 
kering berlereng. Di dataran 

Aluvial tidak terlaksana 

Faktor bahaya banjir sering 
terjadi sepanjang MK 

sehingga calon lahan 
tergenang dan hanyut 

3. Mengecek, memperbaiki dan 
memfungsikan alat dan mesin panen, 
pasca panen dan pengolahan hasil. 

Terlaksana. Semua traktor 
sudah berfungsi; alat tanam 
berfungsi; alsintan pencacah 

pakan berfungsi; 
teknisi/operator terlatih 5 
orang 

Alsin yang lain belum bias 
difungsikan karena basis 
operasi menggunakan listrik 

sedangkan listrik belum ada. 

4. Standarisasi instalasi pengolahan 

aneka bahan pangan dan pupuk 
organik (perbaikan bangunan dan 

Baru terlaksana untuk 1 

produk yakni marning. 
Standarisasi pupuk organic 

Lainnya belum dikerjakan 

karena infrastrukturnya 
masih dibenahi/ diadakan 
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standarisasi produk) juga sudah terlaksana 

5. Dokumentasi hasil (slide, film dan 

bahan siaran) 

Terlaksana: 2 video dan koleksi 

foto sepanjang tahun 2016 
lengkap 

Siaran radio belum dilakukan 

baru oleh Koran-koran lokal 

6. Inisiasi kelembagaan (UPJA dan 
Koperasi) dan penguatan fungsi 
kelembagaan Poktan/Gapoktan 

Terlaksana. Menghasilkan 1 
Koperasi, 5 kelompok pengolah 
jagung, 5 kelompok pengolah 

pupuk dan 1 calon 
kelembagaan UPJA 

Kelembagaan UPJA belum 
dikukuhkan dan belum 
memiliki AD/ART. Faktor 

SDM calon pengurus masih 
perlu dibenahi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 13. Dokumentasi Kegiatan Teknologi sistem pertanian terpadu lahan kering 

 

5. Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung Swasembada Pangan Terintegrasi 

Desa Mandiri Benih 

Lokasi pelaksanaan kegiatan model penyediaan benih jagung ini adalah di 

Kabupaten Sikka, Timor Tengah Selatan, Kupang dan Sumba Barat Daya. Lokasi ini 

dipilih berdasarkan lokasi Kegiatan Desa Mandiri Benih, sentra produksi jagung di NTT, 

serta besarnya kebutuhan benih dan jumlah penangkar jagung yang belum berkembang. 

Varietas jagung yang ditanam di masing-masing lokasi bervariasi yaitu pertama 

lokasi di Kabupaten TTS di Kecamatan Batu Putih, desa Oebobo varietas yang ditaman 

adalah Jagung Lamuru seluas 1 ha, Jagung Anoman seluas 1 ha dan jagung Hibrida 

Bima 14 seluas 1 ha. Lokasi kedua di Kabupaten Sikka, Kecamatan Magepanda, Desa 

Kolisia, varietas jagung yang ditanam adalah Jagung Lamuru seluas 1 ha, Jagung Provit 
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A seluas 1 ha dan Hibrida Bima 14 seluas 1 ha. Sementara Lokasi ketiga di Kabupaten 

Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Timur, Desa Mereda Kalada, varietas jagung 

yang ditanam adalah Lamuru seluas 1 ha, Lokasi keempat adalah di Desa Oesao, 

Kabupaten Kupang dan varietas jagung yang diperbanyak adalah Lamuru seluas 1 ha. 

Tujuan dari kegiatan Model Penyediaan Benih Jagung ini adalah : (i) Meningkatkan 

pengetahuan calon penangkar dan atau penangkar pemula mengenai benih unggul 

jagung. (ii) Melatih calon penangkar dan atau penangkar pemula agar trampil 

memproduksi benih jagung unggul.(iii) Meningkatkan kemampuan calon penangkar dan 

atau penangkar pemula untuk memproses calon benih jagung agar menjadi benih 

berlabel. 

Setelah melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan petani, serta 

pendampingan dan pengawalan teknologi budidaya jagung maupun pengawasan 

sertifikasi benih oleh pengawas benih dari BPSB di ketiga lokasi kegiatan Sekolah 

Lapang Model Penyediaan Benih untuk Mendukung Desa Mandiri Benih dapat 

disimpulkan bahwa : (i) Pengetahuan petani calon penangkar dan atau penangkar 

pemula mengenai benih unggul jagung berlabel di Kabupaten TTS, Sikka, Sumba Barat 

Daya dan Kupang sudah bertambah (ii)Ketrampilan calon penangkar dan atau 

penangkar pemula untuk memproduksi benih jagung unggul sudah memadai terbukti 

dengan mampu menghasilkan benih jagung dengan produktivitas mencapai 5-6 t/ha. (iii) 

Kemampuan calon penangkar dan atau penangkar pemula untuk memproses calon benih 

jagung bersama pengawas benih dari kantor BPSB sudah cukup sehingga dapat 

dihasilkan benih berlabel. (iv)Ketersediaan benih unggul berlabel di keempat lokasi 

kegiatan dan sekitarnya sudah terjamin dan bahkan dapat melayani kebutuhan benih di 

desa-desa lain.  

Jika kondisi ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, maka kemandirian benih di NTT 

dapat tercapai bahkan sanggup melayani. 
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Gambar 14. Dokumentasi Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung 

Swasembada Pangan Terintegrasi Desa Mandiri Benih 

 

6. Produksi Benih Sumber Padi dan Jagung ( FS) 

Produksi Benih Sumber  dilaksanakan di Kebun Percobaan Naibonat. Hal ini 

dilakukan karena target produksi yang dihasilkan 2016 untuk benih padi sebanyak 5 ton 

FS dan benih jagung sebanyak 15 ton FS. Luas lahan perbenihan padi 2,66 ha dan 

jagung seluas 9,5 ha dengan tujuan (i) Memperoduksi benih sumber padi maupun 

jagung untuk kepentingan percepatan proses desiminasi dan adopsi teknologi inovatif 

yang dibutukan masyarakat melalui muatan inovasi baru.(ii) Meningkatkan kemampuan 

penangkar/kelompok penangkar benih dalam pengelolaan produksi dan pemasaran 

benih (iii) Membantu Pemerintah Daerah terutama dalam menyediakan benih bagi 

kepentingan masyarakat tani. Dengan harapan : (i) Tersedianya benih sumber 

kemasyarakat petani atau penangkar (ii) Tersebarnya inovasi teknologi VUB (iii) 

Terpenuhinya permintaan masyarakat akan kebutuhan benih yang berkualitas (iv) 

Bertambahnya penangkar–penangkar benih. Hasil kegiatan ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi meningkatnya kualitas dan kuantitas benih padi di NTT dan, 

meningkatnya pemahaman dan ketrampilan petani tentang cara memproduksi benih 
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berkualitas.  Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini semakin meningkatnya 

penggunaan benih padi oleh petani di NTT dan terjadi peningkatan produksi dan 

produktivitas padi di tingkat petani di NTT. 

Tabel 9.   Produksi benih padi (lulus uji lab.) 

Varietas Kelas 

benih 

Luas 

tanam 

(are) 

Gabah 

calon 

benih 

(kg) 

Tanggal 

ambil 

sempel 

Hasil 

uji  
lab. 

Akhir 

label 

Stok  

 

gudang 

Inpari 13 FS 6 80 19Juli 2016 lulus 28/01/17 80 

Inpari 15 FS 4 220 19Juli 2016 lulus 28/01/17 220 

Inpari 23 FS 10 80 19Juli 2016 lulus 28/01/17 80 

Inpari 24 FS 2 50 19Juli 2016 lulus 28/01/17 50 

Inpari 28 FS 8 210 19Juli 2016 lulus 28/01/17 210 

Inpari 30 FS 10 290 19Juli 2016 lulus 28/01/17 290 

Ciherang FS 8 190 19Juli 2016 lulus 28/01/17 190 

Situbagendit (MT1) FS 8 100 19Juli 2016 lulus 28/01/17 100 

Situbagendit (MT2) FS 25 180    180 

Towuti 1(MT1) FS 2 40 19Juli 2016 lulus 28/01/17 40 

Towuti 2 (MT2) FS 50 1180 19Juli 2016   166 

Inpari 6 jete SS 20 160 19Juli 2016 lulus 28/01/17 160 

Ciherang SS 35 480 19Juli 2016 lulus 28/01/17 480 

Inpari 10 SS 45 790 19Juli 2016 lulus 28/01/17 790 

  233 4050    4050 

 

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa hasil yan diperoleh berbeda-beda hal ini disebabkan 

tanaman kekurangan air, karena hanya mengharapkan sumur pompa sementara embung yan 

ada kodisi airnya kering.  

 

Tabel 10. Produksi benih padi (Tidak lulus uji lab.) 

Varietas Kelas 
benih 

Luas 

tanam 

(are) 

Gabah 

calon 

benih 

(kg) 

Tanggal 

ambil 

sempel 

Hasil 
auji  lab. 

Akhir 
label 

Stok akhir  

14 Nop. 

Inpari 6 jete FS 8 120 19Juli 2016 tdk lulus - 0 

Inpari 10 laeya FS 3 50 19Juli 2016 tdk lulus - 0 

Inpari 20 FS 5 30 19Juli 2016 tdk lulus - 0 

Inpari 25 FS 2 20 19Juli 2016 tdk lulus - 0 

Inpari 34 FS 4 30 19Juli 2016 tdk lulus - 0 

Membramo FS 6 140 19Juli 2016 tdk lulus - 0 

Situbagendit SS 30 110 19Juli 2016 tdk lulus - 0 

  58 500    0 

Adapun beberapa varietas yang tidak lulus uji sehingga dijual sebagai gabah konsumsi 
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Tabel 11. Distribusi benih padi 

Varietas Kelas 
Benih 

Stok 
awal 

(kg) 

Distribusi Stok akhir 

(31/12/201

6) kg 

Tujuan (kabupaten) Volume 

(kg) 

Inpari 13 FS 80 Kab. Kupang, kab. Sabu 80 0 

Inpari 15 FS 220 Kupang, Malaka, Rote 220 0 

Inpari 23 FS 80 Kupang, Rote 80 0 

Inpari 24 FS 50 Kupang, Rote, Malaka 50 0 

Inpari 28 FS 210 Kupang 210 0 

Inpari 30 FS 290 Ngada, Matim, TTS,TTU, 
Kupan, Sumba Timur 

290 0 

Ciherang FS 190 Kupan, TTS,TTU, Rote 185 0 

Situbagendit (MT1) FS 100 Kupang, TTS, TTU, Rote 100 0 

Situbagendit (MT2) FS 180 Kupang, Belu 180 0 

Towuti MT 1 FS 40 TTS,TTU 40 0 

Towuti MT2 FS 1180 Masih diuji 1014 166 

Inpari 6 SS 160 Kupang, Rote, Sumba Timur, 160 0 

Ciherang SS 480 Kupang 480 0 

Inpari 10 SS 790 Kupang, TTS,Flotim, Ngada 790 0 

  4050  3884 166 

Sama halnya juga dengan produksi benih jagung karena kekurangan air.  

Produksi Benih Jagung 

Tabel 12. Produksi benih jagung (Lulus uji Lab) 

Varietas Kelas 

benih 

Luas 

tanam 

(are) 

Gabah 

calon 

benih 

(kg) 

Tanggal 

ambil sempel 

Hasil 

auji  
lab. 

Akhir label Stok 

gudang. 

Lamuru FS 100 980 19/07/ 2016 lulus 29/01/17 980 

Lamuru FS 130 750 26/09/ 2016 lulus 17/04/17 750 

Lamuru FS 120 750 26/09/ 2016 lulus 17/04/17 750 

Lamuru FS 200 4050 11/11/ 2016 lulus 21/05/2017 4050 

Lamuru FS 100 1900 11/11/ 2016 lulus 21/05/2017 1900 

Lamuru FS 100 900 dalam 

proses 

lulus  900 

Lamuru SS 200 1040 19Juli 2016 lulus 29/01/17 1040 

  1050 10.370    10.370 

 

Tabel 13. Distribusi benih Jagung 

Varietas Kelas 
Benih 

Stok 
awal 
(kg) 

Distribusi Stok akhir 

(14/11/2016) 

kg 

Tujuan (kabupaten) Volume 

(kg). 

Lamuru FS 9.330 Kupang, Malaka, Nagekeo,Belu, sabu 3829 5.501 

 SS 1040 Kupang, Malaka 1040 0 

  10.370  4.869 5.510 
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7. Pembangunan Taman Teknologi Pertanian ( TTP ) 

Kegiatan TTP  Mollo TA 2016, adalah kegiatan yang tidak terlepas dari kegiatan 

tahun sebelumnya. Tahun 2015 yang didahului dengan perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan teknis serta pembangunan beberapa bangunan penting utama. Bangunan-

bangunan utama ini diantaranya, dua buah gapura/pintu masuk, satu buah bangunan 

saung pertemuan, tiga toilet, satu buah tower dan penampung air, sepuluh buah lopo dan 

gazebo, lima buah bangunan screnhouse, satu buah bangunan pengolahan hasil dan satu 

buah bangunan bengkel. 

Selain itu juga dilakukan pembinaan teknis terhadap usahatani anekasayuran, 

usahatani jeruk keprok soE, usahatani jagung, pemeliharaan ternak sapi yang dilengkapi 

dengan kandang kelompok, biogas, biourine. Dan fasilitas tambahan lain adalah 

dukungan 46 buah cultivator/tilles, 10 buah embung mini dan tiga buah handtractor. 

Juga kepada kelompok petani dan petani terpilih telah difasiltasi tarpal untuk pembuatan 

bak-bak penampung air untuk mendukung usahatani sayuran, serta tandon dan talang 

untuk menampung air hujan pada saat musim hujan, dimana airnya bisa digunakan 

untuk usahatani termasuk air minum atau cuci bagi tempat-tempat yang kesulitan air 

bersih. 

Dengan berbasis tujuan utama dari pembangunan TTP Mollo yaitu, Membangun 

pusat inovasi teknologi pertanian bagi masyarakat, Menjadi pusat informasi dan 

pelatihan inovasi teknologi pertanian, mendorong petani dan masyarakat sekitarnya 

menerapkan inovasi teknologi pertanian dan Mendorong sistem agribisnis pedesaan dan 

menciptakan lapangan kerja, maka tujuan kegiatan di TTP Mollo untuk tahun 2016 

adalah sebagai berikut : (i) Melanjutkan pembangunan fisik untuk melengkapi elemen di 

TTP Center yang belum bisa dibangun pada tahun 2015. (ii) Membangun 

embung/waduk sesuai rencana 2015, yang telah tertunda sehingga bisa mewujudkan 

rest-area. (iii) Memfasilitasi dan memberdayakan petani di zona on-farm agar mereka 

bisa mengimplementasi teknis-teknis budidaya dan pengolahan produk komoditas 

pertanian yang ditetapkan. (iv) Mendorong optimalisasi kelembagaan pendukung yang 

sudah ada, seperti koperasi, gapoktan dan kelompok tani serta lembaga eksternal 

pendukung seperti APINDO dan Perbankan. 

Maanfaat TTP bagi masyarakat netpala TTS adalah : berdampak pada 

peningkatan pendapatan petani dari 20 juta/tahun menjadi 40 juta/tahun, meningkatan 

kesempatan kerja, meningkatan ekonomi pedesaan dan pendapatan asli daerah, 
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meningkatan kualitas SDM petani dan meningkatan modal sosial masyarakat. 

Pembangunan Fisik TTP Mollo selama 2016 adalah sebagau berikut : 

1. Pembangunan embung berkapasitas 35.000 m3 yang sampai akhir Juli telah 

dirampungkan mencapai 100 % 

2. Pembangunan reservoir di lingkungan TTP center, yang secara fisik mencapai 100 % 

3. Pembangunan tower dan penampung air sebagai bagian dari lingkungan TTP center 

dan kantor TTP, yang telah hampir rampung pengerjaan fisiknya (100 %) 

4. Perapihan lingkungan TTP center yang baru tahap persiapan pengerajaan oleh 

kontraktor (90 %) 

5. Pembangunan kantor TTP yang sampai saat ini telah mencapai perkembangan fisik 95 

% 

Penyerahan aset TTP yang berakun 526 ke Pemerintah kabupaten TTS, setelah 

diaudit oleh IRJEN Kemtan dan diverifikasi oleh Tim aset Pemkab TTS. Penyerahan 

secara formal dilaksanakan dan ditandatangani oleh Bupati TTS dan kepala BPTP NTT 

mewakili Ka Badan Litbang pertanian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar. 15.  Dokumentasi Kegiatan TTP Mollo 
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8. Hibah Langsung Luar Negri (ACIAR) 

Integrating Herbaceous Forage Legumes Into Crop and Livestock Systems in 

East Nusa Tenggara, Indonesia 

Tabel 14. Perkembangan Kegiatan ACIAR 

No Perkembangan Kegiatan 

 

Permasalahan Tindak Lanjut 

1. Tujuan: Mengkaji 

manejemen yang baik 

untuk mendapatkan 

produksi dan kualitas 

hijauan leguminosa herba 

yang optimum pada 

berbagai agro-ekosistem di 

NTT. 

Lokasi kegiatan: Kab. 

Kupang, lokasi Naibonat; 

Kab. Sumba Timur, lokasi 

Wanga, Milipinga, dan 

Praepulhamu; Kab. Ende, 

lokasi Wolofeo dan 

Wologai; Kab. Nagekeo, 

lokasi Mbay. 

a) Kegiatan di Kupang: 

Kegiatan N trial, di 

lokasi Naibonat sudah 

selesai penanaman 

jagung dan panen untuk 

ukur produksi biji 

sebagai respons 

pertanaman legume 

tahun sebelumnya 

(2014/2015). Sudah 

selesai pengambilan data 

untuk produksi biji 

jagung dan data entry. 

Plot dijaga bersih untuk 

sekali lagi penanaman 

tahun 2016/2017 melihat 

residual effect kalau-

kalau masih ada. 

Penanaman jagung di 

lokasi N trial Naibonat 

sudah dilakukan 

pertengahan Desember 

2016, yang akan diikuti 

dengan perlakuan 

pemupukan N untuk 

1. Tidak ada 

permasalahan 

1. Telah menyelesaikan 

kegiatan pemangkasan di 

lokasi Wologai 

kabupaten Ende, Evauasi 

legume dan produksi 

biomasa di Sumba 

Timur, penelitian cara 

tanam dan seeding rate 

di lokasi SMK Aeramo. 

Sedangkan penelitian 

legume di lahan sawah di 

Nagekeo masih berlanjut 

dalam musim tanam 

musim hujan 2016/2017. 

Kegiatan di Naibonat 

Kupang untuk kontribusi 

legume pada produksi 

jagung, sudah 

menyelesaikan tabulasi 

data dan analisis untuk 

laporan akhir tahun yang 

akan dipresentasikan di 

pertemuan tahunan yang 

rencananya akan 

dilakukan di Ngada 

Flores, dan melanjutkan 

tahun 2016/2017 dengan 

penanaman jagung 

disemua plot legume 

untuk melihat pengaruh 

residual yang masih ada. 
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beberapa plot-plot kecil. 

b) Kegiatan di Sumba 

Timur: Melakukan 

evaluasi uji adaptasi 

beberapa jenis legume 

herba, dengan penekanan 

pada jenis Desmanthus 

spp., yang dipersiapkan 

untuk uji dengan 

penggembalaan ternak di 

waktu kedepan jika 

diperlukan (lokasi 

Wanga dan Milipinga). 

Kegiatan evaluasi ini 

telah berakhir awal 

Desember 2016; 

Kegiatan di lokasi 

Praepulhamu adalah 

produksi biomasa 

Clitoria ternatea untuk 

uji supplemen pakan 

pada betina induk, 

dengan menanam 

sebanyak 4 ha Clitoria 

ternatea, saat ini siap 

untuk panen biomasa 

pertama. Panen biomasa 

untuk hay sudah 

dilakukan sejak akhir 

mei 2016, dan 

melakukan persiapan 

kandang penelitian dan 

ternak penelitian (sapi 

induk SO). Penelitian ini 

juga telah selesai 

dilakukan pada 

pertengahan Desember 

2016, dengan adanya 

penimbangan berat 

badan ternak sapi induk 

SO. 

c) Lokasi Kabupaten 

Ende: Penelitian interval 

pemangkasan untuk 

leguminosa Clitoria 

ternatea untuk 

mendapatkan informasi 

tentang interval 

pemangkasan yang baik 
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untuk produksi biomasa 

dan kualitas terbaik. 

Penelitian masih sedang 

berjalan, lokasi di desa 

Wologai; Lokasi 

Wolofeo sedang 

mengakhiri kegiatan 

penelitian waktu tanam 

dan fenologi 

pembungaan dan 

produksi benih. 

Penelitian ini telah 

selesai sejak Oktober 

2016, dan 

dipresentasikan pada 

pertemuan tahunan akhir 

Oktober 2016 di Bajawa, 

Ngada. 

d) Lokasi di Kabupaten 

Nagekeo: Establishment 

technique dan seeding 

rate sudah selesai 

dilakukan pada awal Juni 

2016, dan sedang 

melakukan persiapan 

untuk uji coba legume di 

lokasi sawah untuk 

melihat pengaruh 

sumbangan N legume 

terhadap produksi padi 

penanaman berikutnya, 

plot sedang dipersiapkan 

sesuai protokol 

penelitian. Penelitian di 

lahan sawah di 

Penginanga, Nagekeo 

sedang berjalan tahap 

awal (penanaman dan 

perawatan tanaman, 

termasuk penyulaman). 

Penelitian ini masih 

dilanjutkan pada musim 

tanam 2016/2017 dengan 

menanam padi di semua 

plot yang sebelumnya 

ditanami dengan 

leguminosa (Clitoria 

ternatea dan Centrosema 

pascuorum). 
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2. Tujuan: Melakukan 

kegiatan pengkajian 

produksi ternak dengan 

pemberian pakan 

leguminosa herba. 

Lokasi: Sumba Timur 

untuk suplementasi ternak 

induk sapi Sumba Ongole 

dengan hay Clitoria 

ternatea, penelitian telah 

selesai (akhir kemarau 

2015), dengan hasil yang 

cukup baik yaitu respon 

yang baik dari induk yang 

mendapat pakan suplemen 

dengan skor kondisi tubuh 

yang bisa dipertahankan 

sementara tanpa suplemen 

skor kondisi tubuh induk 

sangat menurun Penelitian 

telah selesai tahun 2015 

bulan 

November/Desember. 

Kegiatan evaluasi adaptasi 

beberapa legume herba 

dengan penekanan pada 

jenis Desmanthus spp. 

masih berlangsung di lokasi 

Wanga dan Milipinga. 

Kegiatan tahun 2016 

sedang melakukan produksi 

biomasa untuk pebuatan 

hay di lokasi desa 

Praepulhamu, Sumba 

Timur, untuk penelitian 

suplemen induk pada 

musim kemarau 2016. 

Telah ditanam 4 ha Clitoria 

ternatea, yang telah 

mendekati masa panen 

pertama. Panen pertama 

telah dilakukan sejak akhir 

Mei 2016 untuk persiapan 

pakan hay sebagai 

suplemen induk sapi SO. 

Ternak penelitian dan 

kandang sedang 

dipersiapkan untuk mulai 

2. Untuk lokasi Sumba 

Timur, pada penelitian 

sebelumnya disepakati 

masih perlu dilakukan 

lagi penelitian 

suplemen induk pada 

musim kemarau 2016. 

2.  Lokasi dipindah ke 

Praepulhamu 
(penelitian sebelumnya 

di Melolo) karena lokasi 

mewakili untuk produksi 

biomasa pada lahan 4 ha 

dan tersedia sapi induk 

untuk penelitian. 

 Kegiatan pemberian 

pakan tambahan legume 

Clitoria ternatea dalam 

bentuk Hay masih 

sementara berjalan di 

lokasi desa 

Praipulhamu Sumba 

Timur, dan rencananya 

akan diakhiri pada akhir 

Desember 2016 atau 

ketika rumput alam telah 
tersedia cukup setelah 

memasuki musim hujan 

yang teratur dan ternak 

sapi induk tidak lagi 

memerlukan pakan 

tambahan untuk 

perbaikan reproduksi dan 

penelitian akan 

dilanjutkan dengan 

mengamati tingkat 

kebuntingan pada induk 

sapi yang diberi dan 

yang tidak diberi pakan 

tambahan. Penelitian 

suplemen pakan sudah 

selesai dengan adanya 

penibangan akhir pada 

pertengahan Desember 

2016, dan jika mungkin 

akan terus melakukan 

pengamatan kebuntingan 

ternak induk SO setelah 

perlakuan suplemen. 

 Data untuk evaluasi 

leguminosa, terutama 

bagi species Desmanthus 

akan dianalisis data yang 

telah terkumpul untuk 

presentasi dalam 
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penelitian pertengahan atau 

akhir Juni 2016. Penelitian 

ini telah diselesaikan pada 

pertengahan Desember 

2016. 

Penelitian suplemen hay 

Clitoria ternatea pada anak 

sapi Bali di Desa Oefafi 

telah berakhir dan sedang 

melakukan tabulasi dan 

analisis data, penelitian ini 

telah selesai, dan sedang 

dipertimbangkan untuk 

diulang sekali lagi jika 

memungkinkan. 

pertemuan tahunan di 

Ngada Flores. Jika 

diperlukan maka 

evaluasi akan dilanjutkan 

lagi setahun untuk 

mendapatkan gambaran 

yang lebih baik tentang 

daya adaptasi legume 

species yang diteliti. 

Penelitian ini telah 

selesai. 

3. Mengkaji dampak pada 

peningkatan pendapatan, 

dan perekonomian keluarga 

petani dan mengidentifikasi 

kunci penggerak dan 

keterbatasan budidaya dan 

pemanfaatan leguminosa 

herba dalam sistem 

usahatani tanaman dan 

ternak di berbagai agro-

ekosistem NTT. Lokasi 

kegiatan: Desa Kesetnana 

dan Oenai di TTS; Lokasi 

Desa Camplong II, Ekateta, 

Uel, dan Kupang Barat di 

Kabupaten Kupang. 

Data dan informasi sedang 

dikumpulkan dengan 

melakukan survei 

menggunakan kuesioner 

terkait respon petani 

terhadap introduksi 

leguminosa herba dan 

potensi perbaikan 

pendapatan keluarga, baik 

dari peningkatan produksi 

tanaman pangan maupun 

produksi ternak. 

3. Respon petani berbeda 

beda sesuai dengan 

ketersedian waktu dan 

cukupnya curah hujan 

pada waktu 

penanaman. 

3. Sementara pengambilan 

data dengan melakukan 

survei menggunakan 

kuesioner. 

Sebagian data sedang 

dianalisis untuk 

presentasi di Ngada 

Flores. 

Jika diperlukan akan 

dilanjutkan lagi 

penelitian tentang respon 

petani dan tingkat adopsi 

yang akan didiskusikan 

dalam pertemuan 

tahunan tahun2016. 

Penelitian ini telah 

selesai dan telah 

dipresentasikan pada 

pertemuan tahunan pada 

akhir Oktober 2016 di 

Bajawa, Ngada. 

4. Memahami pengaruh-

pengaruh fisiologi dan 

agronomi terhadap 

produksi benih leguminosa 

herba untuk 

mengidentifikasi target 

4. Lokasi Mbay Nagekeo 

sangat kurang curah 

hujan, kemungkinan 

perlu diulangi tahun 

depan (2016/2017). 

Lokasi BPP akan 

 Masih berlanjut 

pengambilan data, sampai 

pada produksi benih yang 

bisa diperoleh dari 

berbagai perlakuan 

(dengan dan tanpa 
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lingkungan yang terbaik 

untuk produksi benih di 

berbagai agro-ekosistem 

NTT.  

Kegiatan hanya dilakukan 

di TTS bertempat di lokasi 

SMK Pertanian Soe, untuk 

melihat respon tanaman 

legume terhadap 

pembuatan lanjaran (berupa 

kayu batangan dan media 

panjat pada tanaman 

jagung) Kegiatan masih 

berlangsung dengan 

pencatatan data produksi 

benih. Kegiatan ini juga 

telah selesai dan 

dipresentasikan pada 

pertemuan tahunan pada 

akhir Oktober 2016 di 

Bajawa, Ngada, dan 

rencananya data dari 

beberapa lokasi penelitian 

dengan metode dan tujuan 

sama akan dipublikasikan 

dalam jurnal Internasional 

dengan judul “ 

Establishment of 

Herbaceous legumes in 

Eastern Indonesia”. 

diambil kembali untuk 

kegiatan PEDA. 

lanjaran, menggunakan 

lanjaran kayu batangan 

tunggal dan tanaman 

jagung sebagai media 

panjat atau lanjaran). 

Perlu mencari lokasi baru 

untuk waktu tanam dan 

produksi benih di Mbay 

karena lokasi BPP akan 

digunakan untuk kegiatan 

PEDA tahun 2016. 

Kegiata penelitian di TTS 

di SMK telah rampung dan 

data telah dianalisis dan 

dipresentasikan di Ngada 

Flores. Beberapa kegiatan 

lanjutan telah didiskusikan 

waktu pertemuan tahunan 

pada akhir Oktober 2016 

di Bajawa, Ngada dan 

akan dilakukan pada 

penanaman musim hujan 

2016/2017, terutama untuk 

lokasi TTS Soe, yang 

hasilnya diharapkan akan 

digunakan sebagai 

sebagian bahan penelitian 

untuk Thesis S2 sdr Yanto 

Liunokas tenaga peneliti 

lapang ACIAR yang 

sedang mengikuti program 

Master di UNDANA. 

      
 

9. Kerjasama Kemitraan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi 

(KKP3SL) 

Masalah utama untuk menjadikan jagung sebagai salah satu pilihan menu makanan 

adalah harga dan ketersediaan bahan baku. Hasil survai pendahuluan di pasaran local 

bahwa: (1) beras jagung sosoh yang siap dimasak sulit ditemukan dan yang banyak 

ditemukan adalah biji jagung pipilan atau biji jagung giling untuk makanan ternak, (2) 

harga gabah lebih mahal dibanding jagung biji pipilan, tetapi harga beras lebih murah 

dibandingkan beras jagung. Pada penelitian terdahulu telah dihasilkan satu unit Prototype 

alat pemberas jagung yang efektif dan efisien dalam menghasilkan beras jagung. Alat 

tersebut sudah dipatenkan dan untuk mendiseminasikan alat ini perlu dilakukan beberapa 

kegiatan yang mendukung proses percepatan penyebaran kepada pengambil kebijakan 
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(pemda) dan stakholder lainnya, kegiatan yang dimaksud adalah berupa sosialisasi alat, 

mengimpun persepsi dan respon petani, menginisiasi kelembagaan dan melakukan analisis 

finansial terhadap mesin pemberas jagung 

Penelitian ini akan dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten yang akan melibatkan 

stackeholder, petani dan pengambil kebijakan. Metode percepatan disiminasi dilakukan 

melalui beberapa beberapa metode yaitu workshop, penyebaran media informasi, 

pelatihan teknis dan demonstrasi untuk memperoleh respon dan persepsi stackeholder 

terhadap alat pemberas jagung dan menganalisis finansial usaha industri jagung. Tujuan 

jangka panjang dari penelitian ini adalah Membangun model pengembangan pertanian 

bioindustri berbasis jagung di daerah sentra produksi jagung, sehingga mampu 

memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi tingkat perdesaan. Tujuan tahun 

2016 (i) Mensosialisasikan Inovasi teknologi Alat pemberas jagung dalam mendukung 

diversifikasi pangan (ii) Mendapatkan data/informasi respon stackhoder dan petani 

terhadap alat pemberas jagung (iii) Menginisiasi/mengembangkan kelembagaan petani 

dalam mengelolah alat pemberas jagung (iv) Mendapatkan data informasi kelayakan 

usaha alat pemberas jagung dengan keluaran jangka panjang Satu model bioindustri 

jagung yang menghasilkan grit (berasan jagung) dan tepung jagung bermutu tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16.  Respon & Persepsi konsumen terhadap Alat pemberas jagung 
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Gambar 17. Model Pertanian bioindustri Jagung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18.  Model Pembinaan Sistem Manajemen Mutu 
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10. Seksi Kerjasama & Pelayanan Pengkajian 

Capaian kinerja kegiatan kerjasama BPTP NTT tahun 2016 mengalami peningkatan 

jumlah MoU jika dibandingkan dengan tahun 2015.  Berikut merupakan  beberapa 

MoU yang terjalin dengan stake holder pada tahun anggaran 2016. 

Tabel 15. Capaian kinerja kegiatan kerjasama BPTP NTT 2016 

I.Kerjasama Luar Negeri 

No Judul Kerjasama Mitra Kerjasama 

1 Integrating Herbaceous Forage Legumes 

Into Crop and Livestock Systems in East 

Nusa Tenggara, Indonesia (No. 

LPS/2012/064). 

 

Australia 

2 Adaptive Research on Conservation 

Agricultural cover crop Test and Seed 

Produktion and Machinery Validation 

FAO 

 

II.Kerjasama Dalam Negeri 
No Judul Kerjasama Mitra Kerjasama 

1 Percepatan Diseminasi Alat Pemberas Jagung 

Mendukung Diversifikasi Pangan di Nusa 

Tenggara Timur (NTT)  

Satker Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian Kantor Pusat 

Jakarta 

2 Penyediaan Benih Sumber Padi dan jagung 

Melalui Optimalisasi Lahan Kebun Percobaan 

naibonat Mendukung Upaya khusus 

Swasembada pangan di NTT 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian  Jakarta 

3 Diseminasi Teknologi Pengembangan dan 

Penanganan Pascapanen Tanaman Sorgum 

sebagai pakan Lokal di NTT 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian  Jakarta 

4 Survei Identifikasi dan Desain (SID) Penetapan 

Kawasan Pemurnian Sumber Bibit Sapi Sumba 

Ongole dan Kuda Sandel Wood Pada Dinas 

Peternakan kabupaten Sumba Timur 

Pemda Sumba Timur (Dinas Peternakan 

Sumba Timur) 

5 Penelitian Penyusunan peta Agroecological  

Zone(AEZ) Peta kesesuaian Lahan Untuk 

Mendukung Program Strategis Pembangunan 

Pertanian di kabupaten Ende 

Pemda  kabupaten Ende (Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Peternakan 

kabupaten Ende) 

6 Pemurnian delapan varietas jewawut local 

Nagekeo 

Pemda kabupaten Nagekeo (Badan 

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 

kabupaten Nagekeo) 

7 Uji Daya Simpan jagung Menggunakan Silo 

jinjing 

Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah 

(YIPD) Kabupaten Nagekeo 

8 Antisipasi Perubahan Iklim UNDP-SPARC  

9 Budidaya hortikultura di NTT Care Internasional 

10 Budidaya dan pascapanen aneka sayur dan 

Jeruk Keprok Soe 

Hellen Keller Internasional  Indonesia 

11 Revolusi Pertanian Malaka Pemda Malaka (Dinas Pertanian 

Kabupaten Malaka) 
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Faktor Keberhasilan peningkatan capaian kerjasama ini didukung oleh layanan publik yang 

baik serta meningkatnya jaringan kerjasama antar instansi terkait dan lembaga SLM 

lainnya. Kegiatan peneliti dan penyuluh BPTP Balitbangtan NTT sebagai narasumber 

diberbagai pelatihan baik yang dilaksanakan oleh dinas instansi terkait maupun LSM 

merupakan salah satu pendukung meningkatnya kinerja dalam hal sinergisme program dan 

operasionalnya 

Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian BPTP NTT Tahun 2016 dapt dilihat 

pada tabel 6 berikut ini . 

 
Tabel 16.  Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian BPTP NTT Tahun 2016 

 

 

 
    

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Capaian 

1 Tersedianya teknologi 

spesifik lokasi Komoditas 

Strategis 

Jumlah teknologi spesifik 

lokasi  

4 Teknologi 100 

2 Terdiseminasikannya 

Teknologi Komoditas 

Strategis ke Pengguna  

Jumlah teknologi komoditas 

strategis yang terdiseminasi 

ke pengguna 

5 Teknologi 100 

3 Dihasilkannya rumusan 

rekomendasi kebijakan 

Pembangunan Pertanian 

Komoditas Strategis 

Jumlah rekomendasi 

kebijakan pembangunan 

pertanian wilayah 

2 Rekomendasi 100 

4 Tersedianya Model 

Pengembangan Inovasi 

Pertanian Bioindustri 

Spesifik Lokasi 

Jumlah Model Pengembangan 

Inovasi Teknologi Pertanian 

Bioindustri 

1 Model 100 

5 Terselenggaranya Sekolah 

Lapang Kedaulatan Pangan 

Mendukung Swasembada 

Pangan Terintegrasi Desa 

Mandiri Benih 

Jumlah Provinsi  Sekolah 

Lapang 

1 Provinsi 100 

6 Tersedianya benih sumber 

mendukung sistem 

perbenihan 

Jumlah Produksi Benih 

Sumber 

20 Ton 100 

7 Dihasilkannya sinergi 

operasional serta 

terciptanya manajemen 

pengkajian dan Percepatan 

Diseminasi inovasi 

Teknologi Pertanian 

Dukungan pengkajian dan 

percepatan diseminasi inovasi 

teknologi pertanian 

12 Bulan 

Layanan 

100 

8 Tersedianya Taman 

Teknologi Pertanian 

Jumlah Kabupaten lokasi TTP 1  Kabupaten 100 
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C.  Akuntabilitas Keuangan 

  Pengelolaan keuangan harus diketahui baik alokasi maupun realisasi anggaran 

secara keseluruhan yang dikelola oleh suatu organisasi baik yang berasal dari dana APBN, 

Bank Dunia, ADB.  Disisi lain harus pula menggambarkan tingkat capaian efisiensi 

terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

Tabel 17. Realisasi Anggaran 2016 

Uraian kegiatan Anggaran Realisasi Persentase (%) 

1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Barang 

3. Belanja Modal 

4. Hibah Luar Negri 

10.855.818.000 

13.191.322.000 

407.250.000 

622.400.000 

10.756.939.398 

11.665.215.054 

397.694.000 

622.400.000 

99,09 

84.45 

97.65 

           100 

Total 25.076.790.000 22.819.848.452 91.00 

 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP ) NTT telah melaksanakan kegiatan pada 

tahun 2016  dengan  menggunakan dana sebesar Rp. 25.076.790.000,- setelah mengalami 

beberapa revisi. Dari dana yang ada di BPTP NTT tahun 2016, terealisasi sebesar   Rp. 

22.819.848.452,-  (tingkat capaian = 91 %).  Penggunaan anggaran tertuang dalam bentuk 

belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Rinciannya sebagai berikut : Belanja 

pegawai   Rp. 10.756.939.398,- (99,09% dari pagu),  belanja modal Rp. 397.694.000 ,- 

(97.65 % dari pagu), dan  belanja barang mencapai     Rp. 11.665.215.054 - (84,45 % dari 

pagu. 

Disamping anggaran yang tertuang dalam DIPA, BPTP NTT mendapatkan  

anggaran dari ACIAR(Hibah langsung Luar negri) sebesar Rp. 622.400.000,-  dengan 

realisasi    Rp. 622.400.000,-  ( 100 % ) 
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V. PENUTUP 

 

 Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa 

kinerja kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Tahun 2016 telah dicapai dengan 

cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja kegiatan pengkajian dan 

diseminasi BPTP –NTT tahun 2016, terutama indikator masukan (input) hingga dampak 

(impact),  umumnya telah terealisasi sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dengan kata lain, kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan 

cukup baik. Sementara itu, capaian indikator manfaat dan dampak kegiatan BPTP-NTT 

tergantung dari sifat kegiatannya, ada kegiatan yang bisa diukur, namun ada juga beberapa 

kegiatan yang belum dapat terukur karena dampak dari kegiatan tersebut tergantung dari 

sifat keluaran kegiatannya yaitu ada bersifat tangible (dapat diukur) dan ada yang bersifat 

intangible (tidak dapat diukur). Namun walaupun masih terdapat yang belum dapat diukur 

untuk indikator manfaat dan dampak, evaluasi secara umum menunjukkan bahwa kegiatan 

BPTP NTT memiliki manfaat dan dampak yang cukup baik bagi penggunanya. Sasaran 

tahun 2016, baik yang mencakup keluaran kegiatan pengkajian maupun kegiatan diseminasi 

teknologi, juga menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun demikian, ke depan masih 

diperlukan upaya peningkatan kinerja. Perbaikan kinerja dapat dilakukan salah satunya 

melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta  kerja sama yang baik dengan 

instansi terkait lainnya, sehingga kualitas kegiatan yang dihasilkan benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan pengguna, baik bagi pengambil kebijakan maupun petani, sebagai  

pengguna akhir paket teknologi yang dihasilkan selama ini. 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Amirudin Pohan 

Jabatan : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

                          Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

 

Nama  : Abdul Basit 

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

 

Pihak Pertama  berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut 

menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. 

Pihak Kedua akan memberikan supervisi  yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

  

      Bogor,        Maret  2016 

 

Pihak Kedua,                                                                                   Pihak Pertama, 

 

 

 

 

Abdul Basit                           Amirudin Pohan 
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BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR 
Jalan Timor Raya Km. 32 Naibonat, Kupang – NTT; PO.Box. 1022 Kupang 85000 

Telephone : 0380-8086464; Faximle: 0380-833766 

WEBSITE : http//ntt.litbang.deptan.go.id; E-mail : bptp-ntt@litbang.deptan.go.id 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN – NUSA TENGGARA TIMUR 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Tersedianya teknologi 

pertanian spesifik lokasi 

Jumlah teknologi spesifik 

lokasi  

4 Teknologi 

2. Terdiseminasikannya 

inovasi teknologi 

pertanian spesifik lokasi  

Jumlah teknologi komoditas 

strategis yang terdiseminasi 

ke pengguna 

5 Teknologi 

3. Dihasilkannya rumusan 

rekomendasi kebijakan 

mendukung desentralisasi 

rencana aksi 

(Decentralized Action 

Plan/DAP)  

Jumlah rekomendasi 

kebijakan pembangunan 

pertanian wilayah 

2 Rekomendasi 

Kebijakan 

Spesifik Lokasi 

4. Tersedianya Model 

Pengembangan Inovasi 

Teknologi Pertanian 

Bioindustri 

Jumlah Model Pengembangan 

Inovasi Teknologi Pertanian 

Bioindustri 

2 Model 

5. Terselenggaranya Sekolah 

Lapang Kedaulatan 

Pangan Mendukung 

Swasembada Pangan 

Terintegrasi Desa Mandiri 

Benih 

Jumlah Provinsi  Sekolah 

Lapang 

1  Provinsi 

6. Tersedianya benih sumber 

mendukung sistem 

perbenihan 

Jumlah Produksi Benih 

Sumber 

   20 Ton 

7. Dihasilkannya sinergi 

operasional serta 

terciptanya manajemen 

pengkajian dan 

pengembangan inovasi 

pertanian unggul spesifik 

lokasi 

Dukungan pengkajian dan 

percepatan diseminasi inovasi 

teknologi pertanian 

12 Bulan 

8. Tersedianya Taman 

Teknologi Pertanian 

Jumlah Kabupaten lokasi TTP 1 Kabupaten 
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Kegiatan Anggaran 

Kegiatan Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi  

Teknologi Pertanian 

      Rp. 24.494.390.000,- 

1. Jumlah teknologi spesifik lokasi        Rp.    444.112.000,- 

2. Jumlah teknologi diseminasi yang didistribusikan ke 

pengguna 

       Rp. 3.574.430.000,- 

3. Jumlah rekomendasi kebijakan        Rp.      50.000.000,- 

4. Jumlah Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian 

Bioindustri 

       Rp.    570.581.000,- 

5. Jumlah Model Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan 

Mendukung Swasembada Pangan Terintegrasi Desa 

Mandiri Benih 

       Rp.    250.000.000,- 

6. Jumlah Produksi Benih Sumber Rp.    634.235.000,- 

7.  Dukungan pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi 

teknologi pertanian (gaji, operasional perkantoran, modal) 

        Rp.  2.292.580.000 - 

8. Jumlah TTP        Rp. 3.436.784.000.,- 
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Lampiran Rincian Target Penetapan Kinerja Tahun 2016 

Tabel  1. Jumlah Teknologi Spesifik Lokasi 

No Jenis Teknologi Jumlah Teknologi 

1 Optimasi Lahan Belerang untuk Usahatani Padi pada 

Tanah Berformasi Bobonaro Scaly clay 

1 

2 Teknologi Sistem Pertanian Terpadu Lahan Kering Iklim 

Kering Menunjang Kebutuhan Pangan 

1 

3 Peningkatan Efisiensi Reproduksi Sapi Bali melalui 

Teknologi Gertak Birahi 

1 

4 Pengelolaan Sumberdaya Genetik   1 

Total 4 

 

Tabel 2. Jumlah teknologi diseminasi yang didistribusikan ke pengguna 

No Jenis Teknologi yang didiseminasikan Jml Materi 

Diseminasi 

1 Teknologi Hortikultura 1 

2 Teknologi Tanaman Perkebuan 1 

3 Teknologi peternakan 1 

4 Teknologi KATAM 1 

5 Teknologi Laboratorium Lapangan Inovasi Pertanian 

(LLIP) 

 

  Total 5 

 

Tabel 3. Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

No Jenis Rekomendasi Jumlah 

rekomendasi 

1 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian 

Komoditas Strategis 

2 

  Total 2 

 

Tabel 4. Jumlah Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri 

No Komoditas Jumlah Model 

1 Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian 

Bioindustri Berbasis Peternakan 

2 

  Total 2 
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Tabel 5.  Jumlah Model Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung Swasembada 

Pangan Terintegrasi Desa Mandiri Benih 

No Komoditas Jumlah Model 

1 Model Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung 

Swasembada Pangan   Terintegrasi Desa Mandiri Benih 

1 

  Total 1 

 

Tabel 6. Produksi Benih 

Padi (ton) Jagung (ton) 

FS FS 

5 15 

Total             5 15 

 

Tabel 7. Dukungan pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian  

No Dukungan pengkajian dan percepatan 

diseminasi inovasi teknologi pertanian selama 

12 bulan layanan. 

Operasional Perkantoran 

BPTP NTT dengan jumlah 

Pegawai sebanyak 157  orang 

 

Tabel 8. Taman Teknologi Pertanian (TTP) 

No 1. Taman Teknologi Pertanian (TTP) 

TTP terdapat di  kabupaten Timor Tengah 

Selatan ( TTS ) 

TTP terdapat di 1Kabupaten 

 

                                                                                   Bogor,             Maret   2016 

Kepala Balai Besar Pengkajian dan             Kepala Balai Pengkajian Teknologi  

PengembanganTeknologi Pertanian,                         Pertanian – Nusa Tenggara Timur 

 

 

 

Abdul Basit       Amirudin Pohan 

 

 

 

 

 

 

  

 


