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KATA PENGANTAR

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)

NTT melaksanakan pengkajian untuk menghasilkan inovasi teknologi dan kelembagaan dalam

rangka mendukung pembangunan pertanian.

Didukung oleh sumber daya manusia dan sarana yang memadai berbagai inovasi

teknologi telah dihasilkan untuk menjawab tantangan dalam pembangunan pertanian.

Laporan Tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang keadaaan Sumber

Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, kegiatan-kegiatan Pengkajian dan Diseminasi Hasil

Pengkajian yang dilaksanakan oleh BPTP- NTT selama tahun 2018. Gambaran tersebut

diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi penyempurnaan kegiatan pada

tahun selanjutnya. Untuk kesempurnaan laporan ini, kritik dan saran yang membangun sangat

diharapkan sebagai masukan yang berharga.

Akhirnya ucapan Terima Kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak

yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan laporan tahunan ini.

Naibonat,  2018

Kepala Balai,

Ir. Syamsuddin, MSc

NIP. 19650706 199303 1 002
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I.  PENDAHULUAN

1.1.  Visi dan Misi
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Menyusun Rencana

Aksi dari Visi, Misi, Kebiajakan dan Program  Badan Litbang Pertanian, yang selanjutnya pada
tataran rencana strategis BPTP/UPT dituangkan menjadi rencana operasional. Oleh karena itu
visi, misi kebijakan strategis, dan program Badan Litbang 2015-2019 mengacu pada visi dan
misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan
program seluruh satuan kerja Badan Litbang Pertanian, termasuk BB2TP.

Visi BPTP NTT sebagai berikut: Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pertanian
berkelas dunia dalam mewujudkan sistem pertanian bio-indusri tropika berkelanjutan.
Misi :
(1) Merakit, menguji dan mengembangkan  inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing

mendukung pertanian bio-industri.
(2) Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka peningkatan Scienfic

recognation dan impact recognition.

1.2.  Tupoksi, Sasaran dan Struktur Organisasi
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, dan
diperbaharui lagi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/2019 dan perubahan atas
Permentan No. 10/2017, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sebagai UPT Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian di daerah, mempunyai tugas pokok.

Tugas Pokok:
1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, laporan pengkajian,

perakitan, pengembangan dan diseminasi 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 pertanian tepat guna spesifik lokasi
5. Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat
6. Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi

pertanian tepat guna spesifik lokasi
7. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendatagunaan

hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik
lokasi

8. Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian
tepat guna spesifik lokasi

9. Pendampingan penerapan teknologi mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis
pertanian, dan

10. Pelaksanaan urusan kepegawaian,  keuangan,  rumahtangga dan perlengkapan BPTP

Fungsi :
1. Pelaksanaan Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik

lokasi;
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2. Pelaksanaan penelitian,pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik
lokasi;

3. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan
materi penyuluhan;

4. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan
hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik
lokasi;

5. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi
pertanian tepat guna spesifik lokasi;

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

1.3.   Sasaran Kelompok Pengguna Hasil Penelitian
Sesuai Tupoksi BPTP maka kelompok pengguna utama hasil-hasil Litkaji adalah  :

1. Masyarakat petani pedesaan yang mengelola lahan kering (ladang, kebun campuran,
pekarangan), lahan sawah irigasi dan lahan sawah tadah hujan

2. Jajaran pemerintah daerah baik Propinsi maupun Kabupaten,
3. Pelaku agribisnis, dan
4. Lembaga Swadaya Masyarakat.

1.4.  Struktur Organisasi
Struktur organisasi BPTP NTT  terdiri atas satu pejabat eselon III (Kepala Balai), dua

eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan
Pengkajian.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta rumah tangga.

Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan, dan
penyiapan bahan kerjasama, informasi, dokumentasi dan penyebarluasan dan pendayagunaan
hasil, serta pelayanan sarana pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian
tepat guna spesifik lokasi.

Dalam menjalankan fungsinya maka Kepala BPTP dibantu oleh beberapa kelembagaan
internal yaitu:
1. Kepala Kebun Percobaan dan Laboratorium Diseminasi bertugas mengelola adminsitrasi

kepegawaian dan urusan rumah tangga terutama pendaya-gunaan asset untuk melayani
kebutuhan pengguna dan mengelola asset produktif (tanah dan peralatan) untuk memenuhi
kewajiban PNBP dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti yang mempunyai tugas : i) melakukan inventarisasi
dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, ii) melakukan
penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, iii)
melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

3. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang mempunyai tugas : i) melakukan
pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan,
ii) melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Subagian, Kepala Seksi dan Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dilingkungan satuan organisasi pada BPTP maupun dengan Instansi lain sesuai dengan
tugas masing-masing.
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Gambar 1. Struktur Organisasi BPTP NTT

STRUKTUR ORGANISASI BPTP NTT SESUAI PERMENTAN
SK. Mentan No.19/Permentan/OT.020/5/2017
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II.  SUMBER DAYA MANUSIA

2.1.  Jumlah dan sebaran pegawai BPTP NTT, tahun 2018
Berdasarkan data kepegawaian pada akhir tahun 2018, tercatat bahwa sumberdaya

manusia yang berada di BPTP NTT jumlahnya terus berkurang, karena banyak diantara karyawan
yang telah memasuki masa pensiun, disamping ada  pegawai yang meninggal.  Secara
keseluruhan  jumlah total  Pegawai BPTP NTT berjumlah 132 orang, tersebar di beberapa unit
kerja, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah dan sebaran pegawai BPTP NTT, tahun 2018

No. Unit Kerja Jumlah
PNS

Honorer
Laki-laki

1.
2.
3.
4.
5.

Kantor Pusat
KP. Naibonat
KP. Lili
KP. Maumere
KP. Waingapu
Total

88
9

12
18
5

132

60
8
11
15
4

98

28
1
0
3
1

33

-
-
1
-
-
1

Perempuan

2.2. Sebaran Menurut, Golongan, dan Masa Kerja, Jenis kelamin, Umur , Golongan
Ruang dan Agama
Dari sisi umur (Tabel 2.2 dan Tabel 2.3), PNS/CPNS BPTP NTT berumur antara <20-55

tahun dan sebagian besar berumur antara 41-50 (98 orang), 6 orang berumur antara 31-40,
dan 50 orang berumur antara 51-55.

Tabel 2.2.1. Rekapitulasi pegawai menurut golongan dan masa kerja BPTP NTT
Tahun 2018

No. Golongan <= 5
tahun

6-10
tahun

11-15
tahun

16-20
tahun

21-25
tahun

26-30
tahun

31-35
tahun

>35
tahun

Jumlah

1.
2.
3.
4.

I
II
III
IV

Jumlah

0
0
2
0
2

0
1
2
0
3

0
2
7
0
9

1
5
20
3

29

1
19
17
10
47

7
21
2
5

35

0
5
0
2
7

0
0
0
0
0

9
53
50
20

137

Masa kerja PNS/CPNS (Tabel 2.3) bervariasi dari <5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun, 16-20
tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, dan 31-35 tahun, >35 Tahun
Pegawai di BPTP NTT rata-rata mempunyai masa kerja yang cukup lama yaitu 21-25 tahun
sebanyak 47 orang.
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Tabel 2.2.2. Rekapitulasi pegawai BPTP NTT menurut jenis kelamin dan golongan
Tahun 2018

No.
Jenis

kelamin

Golongan Jum-
lah

Golongan Jum-
lah

Golongan

III/
a

III/
b

III/
c

III/
d

Jum-
lah

Golongan

IV/
a

IV/
b

IV/
c

IV/
d

IV/
e

Jum-
lah

Total

I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d

1.
2.

Laki-laki
Perem-
puan
Jumlah

0
0

0

1
1

2

0
0

0

7
0

7

8
1

9

4
0

4

10
0

10

9
1

12

23
6

29

46
7

55

13
6

20

11
4

17

2
5

7

7
2

9

33
17

53

8
5

13

3
2

5

1
0

1

1
0

1

0
0

0

13
7

20

100
32

132

Tabel 2.2.3. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang dan Agama

No. Golongan
Ruang

Jumlah
Agama

A B C D E Islam Protestan Katolik Hindu Budha Konghucu

1.
2.
3.
4.

Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV
Jumlah

0
4
19
13
36

2
10
15
5

32

0
10
7
1

18

7
29
9
1

46
0
0

9
53
50
20

132

1
10
11
2

24

5
21
20
11
57

3
22
18
6

49

0
0
1
1
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2.3.  Sebaran menurut pendidikan
Kualifikasi pendidikan PNS/CPNS BPTP NTT terdiri atas SD sampai S3 (Tabel 2.4) dengan

rincian SD (18 orang), SLTP (11 orang), SLTA ( 62 orang), D3 ( 5 orang), D4 (7 orang), Sarjana
Muda ( 1 orang), S1 (12 orang), S2 (23 orang) dan S3 (9 orang).

Tabel 2.3.  PNS/CPNS BPTP NTT menurut tingkat pendidikan, tahun 2018 (148 orang)

No. Golongan
Tingkat Pendidikan Jumlah

S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

I/a
I/b
I/c
I/d
II/a
II/b
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
TOTAL

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
1
1
-
-
9

-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
8
9
1
1
-
-

23

-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
4
4
-
1
-
-
-

12

-
-
-
-
-
-
-
1
4
-
2
-
-
-
-
-
-
7

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1

-
-
-
-
-
-
1
-
2
2
-
-
-
-
-
-
-
5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0

-
-
-
-
-

40
4
6
7
5
-
-
-
-
-
-
-

62

-
-
-
6
1
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11

-
12
1
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

18

-
12
1
11
1

44
5
7

15
10
9

12
16
3
2
-
-

148
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2.4.  Kegiatan Pengembangan Kapasitas Institusi dan SDM
Kegiatan pengembangan kapasitas institusi pada tahun 2018 berupa pelatihan/magang

bagi peneliti/penyuluh, teknisi dan tenaga administrasi dapat di lihat pada Tabel 2.5. Kegiatan
lain yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas institusi adalah pengelolaan data base
yang mencakup pengadaan jaringan internet dan website. Pada tahun-tahun yang akan datang
akan dihimpun semua hasil pengkajian/kegiatan menjadi data elektronik agar memudahkan
dalam mengkomunikasikannya kepada berbagai kalangan pengguna.

Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM pegawai BPTP NTT kuantitasnya masih
terlalu rendah sehingga masih diperlukan pelatihan-pelatihan teknis segala bidang bagi staf
BPTP baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia, maka melalui berbagai sumber
pembiayaan  dari APBN telah dilakukan peningkatan pengetahuan bagi para staf di BPTP NTT
melalui pendidikan jangka pendek (kursus/latihan) dan pendidikan jangka panjang (program
S2 dan 3), Staf yang lain masih melanjutkan studinya baik S2 maupun S3 dapat di lihat pada
(Tabel 2.4).

Tabel 2.4. Jumlah PNS yang sedang mengikuti pendidikan jangka panjang (S2
dan S3) tahun 2018

No. Nama PNS
Program Perguruan

Tinggi TMT
D4/S2/S3 Jurusan

1.

2.

Haruna, SPi, MSi

Atika Hamaisa, SP,MSi

S3

S3

Klimatologi

Pascapanen

IPB

Brawijaya

2015

2017

2.5.  Tenaga Fungsional
Tenaga fungsional di BPTP NTT saat ini terdiri atas fungsional peneliti dan penyuluh

serta teknisi Litkayasa. Rincian jumlah fungsional selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.
Pada Tabel 2.6. dapat dilihat spesialisasi keilmuan tenaga fungsional peneliti/penyuluh. Terlihat
bahwa sebagian besar tenaga fungsional berlatar-belakang peternakan dan proporsi antar
disiplin ilmu masih belum berimbang.

Tabel 2.5.  Jenis dan Jenjang Fungsional di BPTP NTT, tahun 2018

No. Jenis dan jenjang Jumlah

A.
1.
2.
3.
4.
5.

B.
1.
2.
3.

Peneliti
Peneliti Pertama
Peneliti Muda
Peneliti Madya
Peneliti Utama
Non Klasifikasi
TOTAL (A)
Penyuluh
Penyuluh Pertama
Penyuluh Muda
Penyuluh Pert. Madya

4
5
7
2
-
15

9
0
6
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4.
5.

C.
1.
2.
3.
4.

Penyuluh Utama
Non Klasifikasi
TOTAL (B)
Non Peneliti/Penyuluh
Litkayasa Penyelia
Litkayasa Mahir
Litkayasa Terampil
Litkayasa Pemula
Jumlah

-
-
15

0
0
2
7
9

Untuk peneliti non klas dan penyuluh pertanian non klas di BPTP NTT sudah tidak ada
lagi, mengingat tenaga teknis sudah harus dimasukkan dalam jabatan fungsional litkayasa
dan umum yang telah dipersyaratkan oleh Menpan.

Tabel 2.6. Keadaan Tenaga Fungsional Menurut Disiplin Ilmu

No. Disiplin Ilmu/Spesialisasi
Pendidikan

S3 S2 S1 D4/SM SLTA
A.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

B.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Peneliti
Peternakan
Tanaman (Pangan/Horti dan
Perkebunan)
Perikanan/Pasca panen
Sumberdaya
- Ilmu Tanah/Evaluasi Lahan
- Agroklimat
- Lingkungan
- Geografi
Sosial-Ekonomi Pertanian
- Ekonomi Pertanian
- Sosiologi pedesaan
Teknologi Pangan/Pasca panen
Hama/penyakit
JUMLAH (A)
Penyuluh
Peternakan
Tanaman (Pangan/Horti dan
Perkebunan)
Teknologi Pangan
Komunikasi
Ekonomi Pertanian
Perikanan
JUMLAH (B)

2
3

-

1
-
-
-

2
-
-
-
8

-
-

-
1
-
-
1

2
1

-

2
-
-
-

3
-
1
-

13

-
2

-
1
1
-
4

-
-

-

-
-
-
-

1
-
-
-
1

2
3

-
-
-
-
5

-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
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III.  SARANA DAN PRASARANA

Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai kegiatan utama BPTP NTT didukung oleh
ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, yaitu terdiri dari barang bergerak dan
barang tidak bergerak. Barang-barang  tidak bergerak terdiri dari : (1) tanah bangunan negara
Golongan II (2) Tanah Bangunan kantor Pemerintah; (3) Bangunan Gedung Kantor Permanen
dan (Rumah Negara Golongan II Type A Permanen.

Sementara barang-barang  bergerak secara umum meliputi alat angkutan (kendaraan
roda 4 dan roda 2), Furniture, elektronik, serta aset tetap lainnya. Pengadaan barang-barang
inventaris tersebut berasal dari hibah, pembelian melalui anggaran rutin dan anggaran
Pembangunan dan Belanja Negara (APBN), dan anggaran kerjasama penelitian. Untuk dapat
menyajikan data barang inventaris yang akurat, BPTP NTT telah melaksanakan SIMAK-BMN
pada tahun anggaran 2018.

3.1.  Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)
BPTP NTT memiliki asset tanah dengan total luas 201,1606 hektar, gedung/kantor dan

sarana penunjang yang tersebar di enam lokasi (Tabel 3.1).
Pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 disajikan rincian jumlah dan sebaran perumahan dinas dan

sarana penunjang di lingkungan BPTP NTT. Perumahan dinas terdiri atas rumah tinggal (tipe
120, 70, 50 dan 36) dan Guest House (tipe 120) sedangkan prasarana penunjang berupa gedung
kantor, aula, laboratorium, gudang, rumah genzet, garasi, lantai jemur, rumah kaca, kandang
percobaan dan bengkel. Semua Guest house dan perumahan dalam kondisi baik dan dihuni oleh
peneliti/penyuluh/teknisi sesuai SK. Kepala Balai yang selalu diperbaharui setiap tahun.

Tabel 3.1.  Luas tanah dan peruntukan

No. Lokasi Luas
Tanah (ha)

Peruntukan
Kantor/

Perumahan
(ha)

Sarana
Penunjang

(ha)

Kebun
Percobaan

(ha)

Padang
Penggembalaan

(ha)

1.

2.
3.
4.
5.

Kantor Pusat/
KP. Naibonat
Kota Kupang
KP. Lili
KP. Maumere
KP. Waingapu
TOTAL

501.600

595
35,000
13.983
1.001,300
1,552,478

0,5680

0,595
0,45
0,1760
0,08
1,869

0,9175

-
0,21
-
-
1,1275

48,5145

-
1,34
13,5133
0,92
64,2878

-

-
38
-
100,30080
138,3008

Tabel 3.2. Jumlah perumahan dinas di BPTP NTT, 2018

No. Lokasi
Guest
House

(Tipe 120)

Rumah Dinas, Tipe (buah)
Jumlah

120 70 50 36

1.
2.
3.
4.
5.

Kantor Pusat/KP.Naibonat
Kota Kupang
KP. Lili
KP. Maumere
KP. Waingapu
TOTAL

1
-
1
1
1
5

1
-
-
-
-
1

15
1
5
5
-
28

11
-
5
4
-
20

10
-
10
-
-
10

24
1
21
10
1
57
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Tabel 3.3.  Jumlah gedung/sarana penunjang di BPTP NTT, 2018

No. Sarana Penunjang

Jumlah

Kantor
Pusat

Kp.
Nai-

bonat

KP.
Lili

KP.
Mau-
mere

KP.
Wai-

ngapu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gedung kantor
Gedung/ruang peneliti/penyuluh
Laboratorium tanah dan tanaman
Laboratorium kultur jaringan
Laboratorium kesehatan hewan
Cold room freezer
Perpustakaan
Garasi/pool kendaraan
Gudang arsip
Koperasi/kantin
Bengkel kendaraan/alsintan
Lantai jemur
Gudang benih/pakan/prosesing
Kandang percobaan
Rumah Genzet
Tower/bak air
Sumur bor
Gudang benih

2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
1
3
3

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
2
2

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
2
8
1
1
-

1
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
1
1
1

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
2
-

Laboratorium yang sudah operasional selama ini hanya laboratorium tanah dan tanaman
sedangkan laboratorium lain belum berfungsi walaupun sudah tersedia peralatan bantuan
proyek UFDP/P2ULK. Laboratorium tanah dan tanaman lebih banyak melayani kebutuhan
pengkajiandan SUT tetapi juga sudah dimanfaatkan oleh pihak luar.

3.2.  Barang Bergerak
Kondisi barang bergerak di BPTP NTT tahun 2018 pada setiap unit kerja disajikan secara

lengkap pada Tabel 3.4. Semua barang tersebut dalam keadaan baik serta berfungsi optimal
menunjang kegiatan operasional kantor dan pengkajian.

Tabel 3.4.  Daftar dan kondisi barang bergerak lainnya, tahun 2018

No Jenis barang

ACIAR
(Naibonat,

Ende,
Flotim,

Kupang)

P4MI
(Ende)

Jumlah/lokasi (buah)

Kantor
Pusat

KP.
Naibonat

KP.
Lili

KP.
Maumere

KP.
Wai-

ngapu

A.
1.
2.
3.

5.
6.

Kendaraan/Mesin
Kendaraan roda 6
Kendaraan roda 4
Kendaraan roda 3
(VIAR)
Kendaraan roda 2
Traktor besar

10 5

-
11
1

13
-

-
1
2

1
7

1
1
1

1
1

-
3

6
-

3

6
-
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7.
8.
9.

10.
B.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
C.
25.
26.
27.
D.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Traktor sedang
Hand tractor
Genzet
Motor/Dinamo air
Peralatan kantor
AC Split
AC Window
Kulkas
Komputer PC
Komputer Notebook
Printer
Ploter
Kamera digital
Handycam
OHP
Infokus
Telepon
Fax
PDA HP
Televisi
Jaringan internet
Ternak
Sapi Bali
Sapi Ongole
Kambing
Koleksi
Perpustakaan
Buku Teks
Prosiding
Jurnal
Tesis
Laporan Tahunan
Brosur
Poster
Warta
Leaflet
Karya ilmiah

1

3
1

15
13
5
11
12
9
1
3
4
2
2
4
1
4
4
1

-
-
-

1.412
32
423
8
27
235
48
18
102
25

1
7
-
2

-
3
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

-
2
-
1
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-

25
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

1
1

-
2
-
1
-
1
-
-
-
-
1
1
1
-
1
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
1
-
1

-
1
-
1
-
1
-
-
-
-
-
2
-
-
1
-

-
30
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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IV.  PROGRAM DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN/
PENGKAJIAN/DISEMINASI 2018

Penyusunan program dan kegiatan mengacu pada Rencana Strategis Badan Litbang,
program utama/arahan/kebijakan strategis Badan Litbang, Rencana Strategis Balai, mandat,
tugas dan fungsi serta kebutuhan pengguna. Penyusunan program/ kegiatan dikoordinasi
oleh Tim Program bersama Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian mulai dari penyusunan
matriks, seminar rencana (RPTP/RDHP, ROPP/ RODHP) sampai seminar hasil. Dalam
pelaksanaan kegiatan, Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pemantauan baik dari segi
administrasi maupun fisik.

Tujuan
Tujuan utama berbagai program pengkajian adalah memecahkan dua permasalahan

pokok dalam pembangunan pertanian wilayah, yakni: (a) permasalahan kualitas dan
keterbatasan sumberdaya dan (b) permasalahan komoditas. Secara umum, ada lima tujuan
dari program yang dilaksanakan:
1. Menghasilkan data/informasi tentang potensi dan masalah sumberdaya pertanian;
2. Menghasilkan inovasi teknologi spesifik lokasi yang tepat dan efektif;
3. Menghasilkan cara dan srtategi sebagai rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang tepat,

realistis, simultan, integral, efektif dan terukur;
4. Menghasilkan model-model terobosan dalam rangka menumbuhkembangkan sistem dan

usaha agribisnis, pemasyarakatan inovasi teknologi dan pemberdayaan petani;
5. Membangun jaringan kemitraan dengan berbagai komponen Litbang (jaringan Litkaji) dan

semua pelaku pembangunan pertanian (Pemda, LSM, Pengusaha dan petani).

Luaran
Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah berfungsinya BPTP sebagai sumber teknologi

inovatif spesifik lokasi dan prime mover dalam pembangunan pertanian di wilayah. Sedangkan
sasaran tahunan adalah:
1. Tersedianya dan berfungsinya teknologi pengelolaan sumberdaya secara lestari (tanah, air

dan agroklimat);
2. Tersedianya teknologi spesifik lokasi dan meningkatnya produktivitas usahatani;
3. Tersedianya dan dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan dan strategi yang dapat

memecahkan permasalahan pembangunan pertanian dan meningkatkan produktivitas
pertanian;

4. Tersedianya model dan metoda pemberdayaan petani dalam sistem dan usaha agribisnis
spesifik lokasi dan budidaya;

5. Terbangunnya dan berfungsinya suatu jaringan kerjasama kemitraan dalam lingkup institusi
Badan Litbang, dengan Pemda dan dengan semua stakeholders lainnya.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, BPTP membantu mensukseskan program
strategis Kementerian Pertanian yakni: (1) Teknologi Spesifik Lokasi (In house) (2) Teknologi
yang terdiseminasi ke pengguna (pendampingan), (3) Rekomendasi Kebijakan Pembangunan
Pertanian, (4) Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi, (5)
Pendampingan kawasan pertanian hortikultura, (6) Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan  (7)
SDG yang terkonservasi dan Terdokumentasi, (8) Pengembangan Model Lumbung Pangan di
Perbatasan   (9) Peningkatan IP Kawasan Pertanian, (10) Transfer Inovasi Teknologi (11)
Inovasi Perbenihan dan Perbibitan.
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4.1.  Kegiatan Pengkajian

No. Pendampingan program Strategis Nasional

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Teknologi Spesifik Lokasi (In house)
Teknologi yang terdiseminasi ke pengguna (pendampingan)
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian
Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi
Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan
Benih Sumber padi dan jagung
SDG yang terkonservasi dan Terdokumentasi
Pengembangan Model Lumbung Pangan di Perbatasan
Peningkatan IP Kawasan Pertanian
Transfer Inovasi Teknologi
Inovasi Perbenihan dan Perbibitan

No. Judul RPTP / RDHP / RPTP Penanggung-jawab
1.
a.

b.

c.

2.

a.

b.

c.
d.

e.

f.
3.

a.

4.
a.

TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI (IN HOUSE)
Optimalisasi Tanah Bersolum Tipis Dengan Tanaman Penutup
Tanah
Pengkajian Adopsi Inovasi Teknologi Budidaya Padi Sawah dan
Teknologi Penggemukan Sapi Potong
Penyediaan dan Pemanfaatan Pakan Murah Berkualitas Tinggi
Berbasis Legum Pohon dan Produksi Benih untuk
Pengembangannya.
PENGEMBANGAN  INFORMASI, KOMUNIKASI DAN
DISEMINASI TEKNOLOGI PERTANIAN
Dukungan Inovasi Teknologi Untuk Peningkatan Indeks
Pertanaman (IP) Kawasan Pertanaman
Pendampingan Kawasan Pertanian Hortikultura di Nusa
Tenggara Timur
Pendampingan Kawasan Peternakan di Nusa Tenggara Timur
Pendampingan Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan
(Kakao) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penguatan Tagrimart Dan Dukungan Pada Pengembangan
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di NTT
a.  Pameran dan Publikasi  Hasil Litbangtan
KOORDINASI, BIMBINGAN DAN DUKUNGAN
TEKNOLOGI UPSUS, KOMODITAS STRATEGIS, TSP.
Koordinasi Bimbingan Dan Dukungan Teknologi UPSUS
Komoditas Strategis.
DISEMINASI INOVASI TEKNOLOGI PETERNAKAN
Pendampingan Program SIWAB Di Nusa Tenggara Timur

Ir . Dr. Tony Basuki, M.Si.

Ir. Onike T. Lailogo, M.Si, P.hD.

Ir. Debora Kana Hau, M.Si

Ir. Charles Y. Bora, M.Si.

Dr. Bernard de Rosari, MP

Dr. Ir. Sophya Ratnawati, M.Si.
Ir. Made Ratnada, M.P.

Kristina Lako, S.ST,

Ir. Irianus R. Rohi.

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc.

Ir. Paskalis Th.  Fernandes, M.Si

Untuk lebih jelasnya kegiatan bisa dilihat pada tabel 4:1.
Tabel 4.1. Kegiatan Pengkajian Tahun 2018
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5.

a.

6.

a.

7.
a.
b.

8.
a.
9.

a.
10.

a.

11

a.

12.

a.
b.

c.
d.
e.

13.
a.

b.

14.

a.
b.
c.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTA-
NIAN DI NTT
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Jagung Selama
Penyimpanan Di Tingkat Petani NTT
MODEL PENGEMBANGAN INOVASI PERTANIAN BIO-
INDUSTRI SPESIFIK LOKASI ( Base Line)
Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bio-Industri Spesifik
Lokasi
SEKOLAH LAPANG KEDAULATAN PANGAN
SL Mandiri Benih Padi
Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan mendukung Swasembada
Pangan Terintegrasi Desa Mandiri Benih Jagung.
PRODUKSI BENIH SUMBER JAGUNG
Produksi Benih Jagung SS
LINE SUBERDAYA GENETIK YANG TERKONSERVASI
DAN TERDOKUMENTASI (BASE)
SDG Yang terkonservasi dan Terkomunikasi
MODEL PENGEMBANGAN INOVASI PERTANIAN BIO-
INDUSTRI DI PERBATASAN (BASE LINE)
Pengembangan Model Lumbung Pangan di Wilayah Perbatasan
Inovasi LPBE=WB Provinsi NTT (Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor)
- Wilayah Perbatasan Kab. Malaka
- Wilayah Perbatasan Kab. Belu
- Wilayah Perbatasan Kab. TTU, Malaka
DUKUNGAN INOVASI TEKNOLOGI UNTUK PENING-
KATAN IP KAWASAN PERTANIAN (BASE LINE)
Dukungan Inovasi Teknologi untuk Peningkatan IP Kawasan
Pertanian
PENINGKATAN KOMUNIKASI, KOORDINASI DAN
DISEMINASI HASIL INOVASI TEKNOLOGI
Peningkatan Kapasitas Penyuluh
Sinkronisasi Materi Hasil Litkaji dan Penyuluhan Pusat dan
Daerah
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Daerah
Temu Inovasi Pertanian
Peningkatan Komunikasi, Koordinasi dan Diseminasi Hasil
Inovasi Teknologi Melalui Kaji Terap Inovasi Pertanian Yang
dilanjutkan dengan Demplot
INOVASI PERBENIHAN DAN PEMBIBITAN  (BASE LINE)
Dukungan perbenihan Komoditas Strategi Kementerian
Pertanian (Pajale) Jagung F7
Dukungan perbenihan Komoditas Strategi Kementerian
Pertanian (Pajale) Jagung F7
UNIT PERBENIHAN UNGGULAN KOMODITAS PERTA-
NIAN STRATEGIS (BASE LINE)
Perawatan  perbenihan Kelapa
Perawatan  perbenihan Kakao
Perawatan  perbenihan Jambu Mente

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc.

Ir. Yohanis Ngongo, M.Sc,
Ph.D.

Ir. Evert Y. Hosang, M.Si, P.hD.
Ir. Evert Y. Hosang, M.Si, P.hD.

Ir. Lukas Kia Gega, M.Si.

Ir. Evert Y. Hosang, M.Si, P.hD.

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc.

Ir. Charles Y. Bora, M.Si.

Ir. Onike T; Lailogo, M.Si, Ph.D.
Ir. Medo Kote, M.Si

Ir. Onike T.Lailogo, M.Si, P.hD.
Ir. Andreas Ila
Ir. Adriana Bire, M.Si.

Ir. Lukas Kia Gega, M.Si.

Kepala KP Naibonat (include
PNBP)

KP Maumere
Ir. Made Ratnada, M.P.
Dr. Tony Basuki, M.Si
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15
a.
b.

16.
a.

17.

1.
2.
a.
3.
a.

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
Dukungan Pembibitan dan Produksi Bibit Sapi di BPTP NTT
Dukungan Pembibitan dan Produksi Bibit Sapi Ongole di BPTP
NTT
PRODUKSI BENIH BAWANG MERAH
Benih sebar bawang Merah TSS
PRODUKSI BENIH BUAH TROPIKA DAN SUB TROPIKA
(BASE LINE)
PRODUKSI BENIH JERUK
PRODUKSI BENIH KAKAO
Pembibitan (15,000)
PRODUKSI BENIH SEBARMENTE
Perbenihan Jambu mente (25,000)

Dr. Ir. Sophya Ratnawati, M.Si.
ULP

Dr. Bernadus B. de Rosari, M.P.

Dr. Ir. Tony Basuki, M.Si

Ir. Made Ratnada, M.P.

Umar Utina, SP.

4.2.   Kegiatan Kerjasama
Kegiatan kerjasama dengan berbagai institusi lingkup Badan Litbang Kementerian

Pertanian (1  judul) dan ACIAR (1 Judul) dan beberapa kegiatan kerjasama dengan Universitas
dan SMKN dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel  4.2.  Kegiatan Kerjasama Pengkajian

No. Judul Kegiatan Lokasi Judul Kegiatan
Penanggung

Jawab

1.

2.

3.

Kegiatan dengan
Badan Litbang Kemente-
rian Pertanian
Kajian Model Pengembangan
Rumput Gajah kerdil
(Pennisetum purpureum CV,
Mott ) Berbasis Tanaman
percampuran Rumput
Legume
Nomor : 237.10/PL.040/H.1/
04/2018.K,
tgl 30 April 2018
Kegiatan Dengan ACIAR
Integrating Herbaceous
Forage Legumes Into crop
and livestock Systems in Eas
Nusa Tenggara Indonesia
(LPS/2012/064) ( Pemuta-
hiran waktu dan Dana )
Kegiatan  BPTP dengan
Instansi Terkait  dan  LSM
BPTP NTT dengan Balai besar
Pengembangan Mekanisasi
Pertanian

BPTP NTT

BPTP NTT

LOKASI

Flotim

Kegiatan dengan
Badan Litbang Kementerian
Pertanian
Kajian Model Pengembangan
Rumput Gajah kerdil (Pennisetum
purpureum CV, Mott ) Berbasis
Tanaman percampuran Rumput
Legume

Nomor : 237.10/PL.040/H.1/04/
2018.K,
tgl 30 April 2018
Kegiatan Dengan ACIAR
Integrating Herbaceous Forage
Legumes Into crop and livestock
Systems in Eas Nusa Tenggara
Indonesia (LPS/2012/064)
(Pemutahiran waktu dan Dana)

Aktion Plant sebagai Narasumber

Dr. Ir.
Syamsuddin,
M.Sc.
Dan TIM
Peternakan

Dr. Jacob
Nulik
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Distan Manggarai Timur
dengan BPTP NTT

Lapas Kelas II Kupang dengan
BPTP NTT

Distan NTT dan BPTP NTT

Distan NTT dan BPTP NTT

BPTP NTT

UNIMOR TTU

SMKN 8 Kupang

SMKN Loli Sumbar

Distan Mang-
garai Timur /
Borong

Lapas Kelas II
Kupang

Distan NTT
Kupang

Distan NTT
Kupang

Kefamenanu

Kupang

Kupang

Sebagai TIM Penyusun dan Nara
sumber Focus Grand Design
Manggarai Timur (swakelola dan
APBN Daerah )
Pendampingan Teknologi

Sebagai TIM Penyusun dan Nara
sumber Road Map Marungga
Distan NTT (Swakelola Dua Dana
Distan NTT)
Sebagai TIM Penyusun dan Nara
sumber Focus Grand Design
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Kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi, dalam
rangka mendukung program Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berbasis
sumberdaya lokal dengan muatan inovasi teknologi maka telah di lakukan penandatanganan
Nota Kesepahaman (MOU) dengan pihak perbankan, dan instansi pemerintah.   MoU dengan
instansi pemerintah dimaksudkan agar saling bersinergi pada implementasi program secara
bersama dengan dana yang disiapkan oleh masing-masing lembaga.   MoU yang telah dilakukan
pada tahun 2018 adalah, sebagai berikut:
1. MOU dengan Kerjasama kemitraan penelitian pertanian dan pengembangan sumberdaya

manusia satuan kerja Badan Litbang Pertanian dan ACIAR  tentang kegiatan Kajian Model
Pengembangan Rumput Gajah kerdil (Pennisetum purpureum CV, Mott )Berbasis Tanaman
percampuran Rumput Legume.

2. MOU dengan Kerjasama kemitraan penelitian pertanian dan pengembangan sumberdaya
manuisia satuan kerja Badan Litbang Pertanian dengan ACIAR tentang Integrating Herbaceous
Forage Legumes Into crop and livestock Systems in Eas Nusa Tenggara Indonesia.

3. MOU dengan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur tentang Penyusun dan Nara
sumber Focus Grand Design Manggarai Timur.

4. MOU dengan Dinas Pertanian Provinsi NTT TIM Penyusun dan Nara sumber Road Map
Marungga Distan NTT.

5. MOU dengan Dinas Pertanian Provinsi NTT TIM Penyusun dan Nara sumber Road Map
Marungga Distan NTT.

6. MOU Dengan Universitar Timor TTU tentang Praktek Kerja Lapang Mahasiswa di BPTP NTT.
7. MOU dengan SMK Kegiatan Praktek Kerja Industri Pertanian Siswa/I diKupang.
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V.  KEGIATAN PENGKAJIAN DAN DISEMINASI

Dalam Tahun 2018 terdapat beberapa kegiatan pengkajian dan diseminasi hasil
penelitian. Adapun Hasil secara ringkas dari kegiatan-kegiatan dimaksud adalah :

Kegiatan Pengkajian

5.1.  TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI (IN HOUSE)
a. Optimalisasi Tanah Bersolum Tipis Dengan Tanaman Penutup Tanah

Abstrak

Kendala fisik dalam pengembangan pertanian di Nusa Tenggara Timur, selain kondisi
curah hujan yang terbatas juga solum tanah yang tipis. Pada kondisi solum tanah yang
tipis, tanaman mudah mengalami gangguan pertumbuhan yang dimulai dari stres
kekeringan. Hal ini disebabkan karena tanaman yang tumbuh pada tanah-tanah yang
memiliki solum tipis mempunyai perkembangan akar yang terbatas. Dalam kondisi
pertumbuhan akar yang terbatas, akan terbatas juga dalam menyerap air dan nutris
dari tanah. Dan pada kondisi solum tipis juga mengalami terbatasnya jumlah air yang
dipegang. Untuk mengoptimalkan tanah-tanah bersolum tipis maka telah dilakukan
penelitian mengenai “ Optimalisasi Tanah Bersolum Tipis  dengan Tanaman Penutup
Tanah”. Tujuan penelitian adalah.untuk mengkaji teknis-teknis budidaya beberapa
tanaman pentup tanah pada tanah-tanah yang bersolum tipis. Penelitian ini bersifat
percobaan lapangan  yang aktivitasnya : (i) modifikasi ruang media perakaran yaitu
dengan membuat alur sepanjang garis kontur  dengan dimensi lebar 30 cm dan dalam
30 cm, untuk ditanami tanaman penutup tanah; (ii) perbaikan/normalisasi sifat kimia
tanah dengan cara, mengisi kembali tanah sebagai media tumbuh dengan menambahkan
pupuk kandang dengan komposisi, dua bagia tanah ditambah satu bagian pupuk
kandang, sebagia perlakuan. Perlakuan lainnya adalah satu bagian tanah dicampur
dengan satu bagian pupuk kandang; Selanjutnya perlakuan lainnya adalah tanah tanpa
pemberian pupuk kandang. Jenis penutup tanah yang ditanam pada percobaan ini
adalah dua jenis, yaitu tanaman penutup tanah dari famili  Fabaceae yaitu Clitoria
ternatea dan Prueraria javanica. Kedua jenis ini memiliki nilai ekonomi sebagi pakan
ternak, selain dkenal sebagai tanaman penutup tanah (cover crop). Dari hasil percobaan
disimpulkan bahwa tanah-tanah bersolum tipis yang cukup luas di NTT dapat
dioptimalkan melalui kombinasi pendekatan mekanik dengan vegetatif yaitu dengan
cara pembuatan solum secara artifisial yaitu teknik pembuatan alur sepanjang arah
kontur dengan lebar alur minimum 30 cm dan kedalaman 40 cm atau alur dapat diganti
dengan pembuatan lubang persegi empat dengan ukuran minimum 40 x 40 x 30 cm3.
Selanjutnya alur dan lubang yang telah dibuat itu diisi dengan tanah di sekitarnya dan
dicampur dengan pupuk kandang yang sebelumnya terlebih dahulu diayak untuk
mengeluarkan butiran batu kerikil yang selalu ada pada tanah-tanah muda (inseptisol)
atau tanah baru (entisol) yang ada di NTT. Lingkungan solum telah terbentuk maka
ditanam dengan tanaman penutup tanah seperti Clitoria ternatea atau Prueraria javanica.
Produksi biomass dari kedua jenis tanaman ini dapat dijadikan pakan hijauan ternak
atau nilai ekonomi lainnya.
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b. Pengkajian Adopsi Inovasi Teknologi Budidaya Padi Sawah Dan Teknologi
Penggemukan Sapi Potong

Abstrak

Suatu pengkajian tentang tingkat adopsi inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi
telah dilaksanakan pada tahun Anggaran 2018. Hal ini dilakukan berdasarkan
pertimbangan bahwa Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Nusa Tenggara
Timur (BPTP-Balitbantan-NTT) sebagai institusi yang mempunyai mandat menghasilkan
teknologi pertanian spesifik lokasi dan menyebarkan teknologi-teknologi tersebut ke
tingkat pengguna, khususnya petani, berupaya agar potensi pertanian dan peternakan
yang ada di daerah tersebut dapat dikelola dengan seoptimal mungkin. Kipranya di
bidang pengkajian sudah berjalan sejak terbentuknya BPTP NTT Tahun 1995 dan telah
menghasilkan teknologi-teknologi tepat guna yang spesifik lokasi diantaranya adalah
teknologi buidaya padi sawah dan penggemukan sapi potong. Untuk mengetahui sampai
sejauh mana tingkat adopsi dari penerapan teknologi oleh petani, maka direncanakan
untuk melakukan suatu kegiatan Kajian Adopsi Inovasi Teknologi Budidaya Padi Sawah
dan Penggemukan Sapi Potong di NTT di Kabupaten Kupang dan TTU. Penentuan lokasi
pengkajian bersifat purposive sampling untuk menentukan kabupaten, desa dan
kelompok tani. Sedangkan untuk sampel responden, bagi kelompok yang beranggotakan
20-30 orang maka dilakukan secara random sampling. Pengkajian bersifat survey dengan
menggunakan quisioner tertutup dan Focus Group Discussion. Untuk karakteristik
individu akan dianalisa secara deskriptif, dengan pemberian bobot pada setiap item
jawaban adalah secara nominal persepsi responden terhadap item teknologi budidaya
padi sawah dan sapi, menggunakan skala Likert, selanjutnya ditransformasikan ke dalam
nilai skor. Selanjutnya dianalisis persepsi dari petani dibandingkan dengan persepsi PPL
terhadap komponen teknologi budidaya padi dan sapi menggunakan metode Kuadran
Importance Performance Analysis (KIPA).

c. Penyediaan Dan Pemanfaatan Pakan Murah Berkualitas Tinggi Berbasis
Legum Pohon Dan Produksi Benih Untuk Pengembangannya.

Abstrak

Salah satu pemecahan masalah penting bagi produksi ternak sapi yang masih rendah
di Nusa Tenggara Timur, adalah melakukan pengembangan tanaman pakan berkualitas
tinggi tahan kekeringan dan mampu menyediakan hijauan berkualitas sepanjang tahun
(seperti Leucaena leucocephala cv Tarramba), memelihara dan mengelola dengan baik,
serta  memanfaatkannya sebagai pakan ternak dengan metode dan alat bantu yang
tepat dan mudah diadopsi oleh petani kecil di pedesaan. Lamtoro dengan sistim
perakarannya yang dalam mampu menghasilkan hijauan berkualitas tinggi sepanjang
tahun dengan melakukan pemangkasan yang teratur. Dengan pendekatan
pengembangan dan pemanfaatannya yang tepat, dan yang mudah dilakukan oleh petani
dengan keterbatasan modal, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ternak sapi
yang dipelihara. Di beberapa kelompok tani, pengembangan lamtoro Tarramba sudah
dilakukan secara baik dan terus berkembang setiap tahun, misalnya di kelompok tani
Bersaudara di Desa Oebola Dalam dan beberapa kelompok tani (Setetes madu,
Talekomonit, Tunas muda, dan Sabubani) di Desa Camplong II, kecamatan Fatuleu,
Kabupaten Kupang, yang sudah mencapai sekitar 250 ha. Pemanfaatan saat ini, terutama
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sebagai penghasil pakan segar dan penghasil benih, namun produktivitas secara akurat
belum dikaji dengan baik, baik dalam bentuk hijauan segar, bahan kering, dan potensi
produksi benih, serta manfaatnya pada perbaikan produktivitas ternak sapi
(penggemukan dan breeding). Berdasarkan pada permasalahan tersebut dirasakan perlu
dilakukan penelitian dan pengkajian di lokasi ini dalam hal pemanfaatan pakan berkualitas
tinggi (lamtoro saja, lamtoro ditambah dengan pakan sumber energi), mengkaji
rancangan bank pakan untuk daun lamtoro yang dikeringkan sebagai pakan suplemen
Induk dan Anak sapi, dan mengukur produksi hijauan (dalam bentuk segar dan kering),
serta mengukur potensi produksi benih yang dapat dihasilkan dari tanaman yang sudah
mulai dimanfaatkan (umur > 3 tahun). Hasil kajian tahun pertama 2018, menunjukkan
bahwa dengan adanya bank pakan dengan pasokan daun legum kering (hay lamtoro),
ternak sapi anak yang mendapatkan pakan tambahan setelah digembalakan seharian
rata-rata bertambah berat 17 kg/ekor selama kemarau (Juli s/d Desember) sementara
anak sapi tanpa pakan tambahan rata-rata mengalami kehilangan berat badan, yang
dapat berdampak pada pertumbuhan selanjutnya yang kurang baik, walaupun tidak
ada kejadian kematian anak selama pengkajian. Model bank pakan untuk menampung
daun lamtoro kering berfungsi dengan baik dan anak-anak sapi dapat mengakses dengan
baik selama masa pengkajian, dengan kapasitas tampung pakan 650 kg/pengisian.
Karena kebutuhan ternak anak sekitar 2% dari bobot badan maka kebutuhan pakan
perhari untuk 8 ekor anak (rata-rata berat 77,6 kg) adalah 12,5 kg pakan sehingga
kebutuhan total adalah 1862,5 kg yang sehingga perlu 3 kali pengisian pakan selama
masa pengkajian.

d. Dukungan Inovasi Teknologi Untuk Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)
Kawasan Pertanaman

Abstrak

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah menghasilkan
berbagai teknologi guna mewujudkan ketahanan pangan, khususnya program
peningkatan produksi padi nasional.Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
:830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang penetapan kawasan pengembangan padi di provinsi
Nusa Tenggara Timur (NTT), kegiatan pendampingan kawasan pertanian tanaman padi
di Nusa Tenggara Timur tahun 2018 dalam dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur di
Kelompok Tani Mbuhang Pahamu Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai sebagai
lokasi demfarm, melalui pendekatan yang bersifat komunikatif, partisipatif, sinergis
dan spesifik lokasi melalui uji adaptasi varietas unggul baru beserta komponen
teknologinya yang  diakhiri dengan kegiatan temu lapang.  Komponen teknologi budidaya
padi yang diterapkan ; penggunaan varietas unggul baru (7 varietas), pengolahan tanah
sempurna, umur bibit muda (< 21 HSS), cara tanam legowo 2:1, jumlah bibit 2-3 bibit/
rumpun, pemupukan sesuai analisis tanah, pengendalian OPT, pengairan secara
Intermitten, dan panen sesuai kondisi tanaman. Penyebaran informasi teknologipadi
juga melalui pertemuan-pertemuan dan perbanyakan/penyebaran media cetakan
(Folder). Produktivitas hasil display varietas yang telah dilaksanakan ; Inpari 23 = 9.25
ton/ha GKP, Inpari 31 = 9.20 ton/ha GKP, Inpari 32 = 9.50 ton/ha GKP, Inpari 41 = 8.91
ton/ha GKP, Inpari 43 = 9.41 ton/ha GKP, Membramo = 12.90 ton/ha GKP dan   IPB3S
= 11.15 ton/ha GKP.
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e. Pendampingan Kawasan Pertanian Hortikultura di Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Di Tahun 2018 ini, Kegiatan pendampingan kawasan agribisnis hortikultura di Provinsi
NTT memasuki tahun keempat. Tahun pertama dan kedua dilakukan di Kabupaten
Kupang, Rote Ndao, dan Kabupaten Lembata. Tampilan pertumbuhan tanaman bawang
merah dan cabe semakin baik, terutama pada demplot yang menerapkan teknologi
perbaikan kesehatan tanah (kompos dan biochar). Di Kabupaten Lembata, produktivitas
tanaman bawang merah sebesar 12 ton/ha di tahun 2015, naik menjadi 15 ton/ha di
tahun 2016. Kenaikan produktivitas ini disebabkan oleh diterapkan anjuran budidaya
yang baik (good agricultural practices) dan terutama perbaikan kesehatan tanah melalui
penggunaan kompos dan biochar (deRosari et al, 2015 dan deRosari et al 2016).

Di tahun 2017 dilakukan pendampingan pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kupang,
Belu, dan Manggarai Barat. Kabupaten lama Rote dan Lembata dinilai sudah bisa
menerapkan teknologi budidaya bawang merah dan cabai dengan baik terutama dalam
penggunaan kompos dan biochar untuk perbaikan kesehatan tanah. Pertimbangan
lainnya untuk melakukan pendampingan di kabupaten baru karena berbagai masalah
dasar dalam budidaya bawang merah dan cabai belum terpecahkan terutama penerapan
teknik budidaya yang baik dan perbaikan kesehatan tanah.

Disamping permasalahan pada level on farm, permasalahan secara regional juga
masih belum terpecahkan. Permasalahan produksi hortikultura di Provinsi NTT, terutama
bawang merah dan cabe ialah, (1) produksi yang tidak stabil, tidak kontinyu menyebabkan
harga berfluktuasi dalam jarak guncangan yang cukup lebar, (2) serangan hama penyakit,
(3) teknik budidaya yang belum sesuai anjuran budidaya yang baik. Di lain pihak, Provinsi
NTT memiliki keunggulan komparatif dan daya dukung lahan, serta sumberdaya genetik
hortikultura yang memadai. Keunggulan komparatif tersebut harus dapat dimanfaatkan
dan selanjutnya diupayakan menjadi keunggulan kompetitif.

Upaya yang perlu dilakukan yaitu membangun kawasan hortikultura di Provinsi NTT,
yang dimulai dengan beberapa komoditas hortikultura unggulan, yaitu bawang merah
dan cabe. Secara nasional, pencapaian swasembada produk hortikultura dengan
membangun kawasan hortikultura, dan BPTP sebagai institusi penyedia teknologi spesifik
lokasi diharapkan perannya pada pendampingan.

Pendampingan yang dilakukan oleh BPTP NTT untuk mewujudkan kawasan
hortikultura ditekankan pada penyediaan media informasi teknologi, penyuluhan dan
advokasi teknologi dan mencari peluang-peluang pasar dan peluang ekonomi lainnya.
Dengan tersedianya media informasi teknologi hortikultura (bawang merah dan cabe)
diharapkan produktivitas, produksi dan pendapatan rumahtangga petani meningkat.

Kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2015 (BPTP NTT, 2016) yaitu, kegiatan 1.
Baseline tentang (a) Karakteristik RT tani dan Kepemilikan asset pertanian, (b)
Penggunaan input produksi bawang merah, cabe dan jeruk keprok, (c) Produktivitas
dan produksi bawang merah, cabe, dan jeruk keprok, serta (d) pendapatan RT tani,
Kegiatan 2. Peningkatan Kapasitasmelalui kegiatan (a) Workshop teknis tingkat petani,
(b) Pelatihan, (c) pendampingan teknologi, dan (d) Penyebaran media cetak.

Hasil kegiatan pendampingan kawasan agribisnis hortikultura yang dilakukan oleh
BPTP NTT tahun 2015 memberikan dampak positif, yaitu (1) menyebarnya teknologi
budidaya bawang merah, cabai, dan jeruk keprok, (2) interaksi antara peneliti-penyuluh
dan petani memberikan manfaat positif dalam motivasi kerja petani dan berdampak
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pada produktivitas komoditas hortikultura, (3) menyebarnya media informasi budidaya
tanaman hortikultura.

Permasalahan yang ada selama kegiatan pendampingan oleh BPTP NTT tahun 2015,
khususnya pada komoditas bawang merah, cabai dan jeruk keprok adalah tidak
berjalannya  diseminasi benih dari Badan Litbang Pertanian, Kementan. Benih bawang
merah dan cabai tidak tersedia pada Balai Penelitian Sayuran, sehingga untuk
meningkatkan produktivitas dan sekaligus diseminasi hasil Badan Litbang Pertanian,
diperlukan pendampingan yang lebih utuh terutama dengan penyediaan benih unggul
hasil riset Litbang Pertanian Kementan.

Kegiatan pendampingan pengembangan kawasan hortikultura (bawang merah, cabe
dan jeruk keprok) tahun 2016 dilakukan  di Kabupaten Rote Ndao, Kupang, Lembata,
dan Belu untuk bawang merah dan cabe, serta Kabupaten TTS untuk jeruk keprok.
Jenis kegiatan yang dilakukan yaitu (a) peningkatan kualitas budidaya melalui perbaikan
teknologi budidaya, (b) memperkenalkan teknologi perbaikan kesehatan tanah dengan
teknologi komposting dan biochar, (c) penyebaran media informasi melalui media cetak
dan media sosial. Hasil kegiatan tahun 2016 menunjukkan perubahan produktivitas
tanaman bawang merah dan cabe terutama karena penggunaan kompos dan biochar.
Di Kabupaten Lembata produktivitas bawang merah 12 ton/ha pada tahun 2015 naik
menjadi 15 ton/ha di tahun 2016. Di Kabupaten Rote Ndao pertumbuhan vegetatif awal
baik, namun produksi menurun karena adanya hujan sebagai dampak kemarau basah
tahun 2016.

Pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman pendampingan tahun-tahun
sebelumnya, maka kegiatan pendampingan pengembangan kawasan hortikultura
(bawang merah dan cabe) tahun 2017  yaitu dengan menerapkan teknologi perbaikan
kesehatan tanah (kompos dan biochar) tetap dilakukan juga dengan introduksi teknologi
budidaya yang baik (good agricultural practices) dan pascapanen.

Di tahun 2018 yang dicanangkan sebagai tahun benih, dari Kegiatan Pendampingan
Kawasan Hortikultura Provinsi NTT akan menumbuhkan

f. Pendampingan Kawasan Peternakan di Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Salah satu sasaran strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 yang tertuang dalam
Rencana Strategi Kementan 2015-1019 antara lain adalah swasembada padi, jagung
dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula (Kementan, 2015). Peningkatan
produksi daging dan produksi pangan asal ternak dilakukan antara lain melalui
pendekatan kawasan untuk pengembangan komoditas. Kawasan komoditas peternakan
dan kesehatan hewan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukan bagi kegiatan
komoditas peternakan dan kesehatan hewan dalam menjalankan fungsi (perbibitan,
budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca
panen) (Ditjen PKH, 2015).

Provinsi NTT dengan luas wilayah 47.350 km2 dan jumlah penduduk 4.355.121 jiwa,
serta luas padang penggembalaan 832.228 Ha, dan ternak herbivora lebih dari 800.000
satuan ternak, sangat tidak memadai untuk peningkatan produktivitasnya tanpa campur
tangan manusia dalam upaya peningkatan daya dukung lahan yang semakin sempit
termasuk pengadaan sumber air minum dan pakan untuk ternak (Anonim, 2009).Di
lain pihak walaupun lebih dari 760.000 Ha lahan di NTT cukup potensial untuk
pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan, namun karena iklim
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di wilayah NTT tergolong kering, maka usaha ternak khususnya sapi potong merupakan
usaha yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh berbagai lembaga penelitian
di Indonesia baik lembaga pemerintah maupun swasta, adalah bagaimana mempercepat
inovasi yang dihasilkannya agar cepat sampai dan tepat, serta berdayaguna dan berhasil
guna dalam menjawab dan memecahkan permasalahan yang dihadapi pengguna.
Sejatinya jenis teknologi yang akan diimplementasikan pada tingkat petani hendaknya
karena kebutuhan bukan keinginan, sehingga tantangan terbesar adalah bagaimana
mempercepat inovasi yang dihasilkan cepat sampai dan tepat serta berdayaguna dan
berhasilguna dalam menjawab dan memecahkan permasalahan yang dihadapi, sehingga
proses transfer teknologi berjalan cepat.

Pendampingan teknologi dalam mendukung pengembangan kawasan peternakan
di Nusa Tenggara Timur (NTT)bertujuan menciptakan model kawasan peternakan rakyat
berbasis inovasi teknologi secara berkelanjutan dan spesifik lokasi di NTT, diharapkan
akan memberikan manfaat bagi petani pemelihara ternak bibit dan sapi bakalan, mitra
usaha dan pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan dalam mengatasi
permasalahan dalam subsektor peternakan, serta berdampak terhadap optimal dan
berkembangnya inovasi teknologi pemeliharaan sapi pada kawasan pengembangan
peternakan rakyat secara berkelanjutan dan spesifik lokasi. Dalam jangka panjang terjadi
peningkatan sentra-sentra kawasan peternakan rakyat berbasis inovasi teknologi serta
bermuara pada meningkatnya pendapatan daerah oleh karena peningkatan produktivitas
ternak.

g. Pendampingan Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan (Kakao) di Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Tanaman perkebunan kakao di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan komoditas
sosial, artinya usaha perkebunan tersebut hampir 100 % diusahakan oleh perkebunan
rakyat. NTT memiliki potensi besar sebagai pemasok kebutuhan bahan baku bioindustri
baik untuk pasar domestik maupun global. Pengembangan tanaman perkebunan di
sentra produksi seperti di Pulau Flores dapat dilaksanakan berupa kegiatan intensifikasi,
rehabilitasi maupun peremajaan. Dalam pendampingan ini, paket teknologi yang
ditransfer ke petani adalah P3S (panen sering, pemupukan, pemangkasan dan sanitasi),
pembuatan rorak, pengendalian hama penggerek buah kakao melalui penerapan integrasi
P3S dan insektisida secara bijaksana dan pengendalian penyakit busuk buah kakao
melalui integrasi biofungisida Trichoderma viride dengan P3S. Pendampingan dilaksanaka
di kelompoktani Botan Blutuk Desa Munerana Kecamatan Hewokloang dan kelompoktani
Meten Ler Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Tujuan kegiatan pendampingan
tahun 2018 untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani tentang
inovasi teknologi tanaman kakao. Luaran yang diharapkan adalah petani dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah meningkat tentang inovasi teknologi.
Hasil kegiatan pendampingan ini adalah : 1) petani kakao di lokasi sasaran pendampingan
telah menerapkan teknologi yang diberikan dalam pendampingan pada sebagian besar
tanaman kakao miliknya; 2) penerapan teknologi yang diberikan dalam pendampingan
ini berpengaruh meningkatkan pembungaan tanaman kakao; 3) intensi (niat) yang
kuat untuk mengadopsi inovasi teknologi yang diberikan dalam pendampingan; 4) sikap
yang positif terhadap inovasi teknologi yang diberikan, norma subyektif yang positif
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dan kontrol perilaku dirasakan yang mendukung. Untuk mewujudkan intensi (niat)
mengadopsi teknologi yang positif oleh petani menjadi mengadopsi teknologi, maka
perlu pendampingan, fasilitasi secara berkelanjutan oleh penyuluh dan petugas dinas.

h. Penguatan Tagrimart Dan Dukungan Pada Pengembangan Kawasan Rumah
Pangan Lestari (KRPL) di NTT

Abstrak

i. Pameran dan Publikasi  Hasil Litbangtan

Abstrak

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 dipromosikannya hasil-
hasil penelitian dan pengkajian Badan Litbang Pertanian yang sudah dihasilkan, dapat
dilakukan melalui media pameran sehingga dengan mudah dipahami dan diharapkan
akan memberikan motivasi untuk dapat dilakukan sendiri dalam jumlah yang disesuaikan
dengan kondisi.

Melalui pameran maka akan dapat terciptanya komunikasi langsung antara
masyarakat pengguna/stakeholder dengan penghasil teknologi  sebagai sumber informasi
sehingga akan menjadi alternative pemecahan masalah dalam rangka peningkatan usaha
dan pendapatan petani dalam usahataninya.

5.2.  KOORDINASI, BIMBINGAN DAN DUKUNGAN TEKNOLOGI UPSUS, KOMODITAS
    STRATEGIS, TSP.

a. Koordinasi Bimbingan Dan Dukungan Teknologi Upsus Komoditas Strategis.

Abstrak

Target swasembada pangan telah dituangkan dalam program strategis kementerian
pertanian sekaligus menjadi program terobosan yang harus tercapai. Kebijakan
swasembada beras ditargetkan akan tercapai pada tahun 2018, sedangkan jagung dan
kedelai sampai pada akhir tahun 2019. Peluang peningkatan produktivitas tanaman
pangan (padi, jagung, kedelai) di Nusa Tenggara Timur masih sangat besar karena
senjang hasil (yield gap) yang masih cukup tinggi antara hasil penelitian dan pengkajian
dengan hasil yang diperoleh di tingkat petani. Upaya khusus (UPSUS) dilakukan oleh
pemerintah untuk mendorong dan mempercepat swasembada pangan sesuai target.
Peran strategis BPTP (peneliti dan penyuluh) dalam proses pendampingan dan
pengawalan inovasi teknologi spesifik lokasi sangat penting untuk memastikan bahwa
setiap komponen teknologi dalam melakukan inovasi teknologi dapat dilaksanakan oleh
petani dengan baik.  Tahun 2018 pendampingan meliputi antara lain: a) Melakukan
pendampingan program upsus swasembada pangan (padi, jagung, kedelai) dan
komoditas strategis lainnya di Nusa Tenggara Timur; b) Mendorong/supervisi
peningkatkan luas tambah tanam dan Panen Padi, jagung kedelai; c) Mendorong/supervisi
penyerapan gabah petanioleh Bulog (SERGAP), Pengendalian Hama/penyakit (GERDAL),
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Serta monitoring kejadian luar biasa lainnya yang dapat menggagalkan Tanam dan
Panen Tahun 2018; d) Menyiapkan dan mensosialisasikan 3 (tiga) atau lebih paket
Rekomendasi teknologi produksi.  Hasil pelaksanaan pendampingan selama tahun 2018
Telah dilakukan koordinasi dan sosialisasi serta pendampingan teknologi terkait program
Upsus Swasembada Pangan di Nusa Tenggara Timur.  Realisasinya luas tambah tanam
Padi (LTT) periode bulan Oktober 2017 – September 2018 seluas 348.681 ha atau
104,56 % dari target seluas 333.473 ha. Realisasi luas tambah tanam Jagung (LTJ)
periode bulan Oktober 2017 – September 2018seluas 338.745 ha atau 91.72% dari
target seluas 369.341 ha. Realisasi luas tambah tanam kedelai (LTK) periode bulan
Oktober 2017 – September 2018 seluas 8.688 ha atau 43,44% dari target seluas 20.000
ha. Pendampingan gerakan pengendalian (Gerdal) hama penyakit telah dilakukan pada
beberapa Kawasan pengembangan padi dengan luas yang telah diidentifikasi seluas
3.891 ha.  Gerakan serap gabah/beras (Dergap) petani telah dilakukan pada 11 Sub-
Divre Bulog di NTT sebanyak 1.538 t beras setara 3.078 t GKP atau 34,18% dari target
4.500 t beras setara 9.000 t GKG.  Percepatan Diseminasi Inovasi teknologi Pajale telah
dilakukan pada beberapa kegiatan melalui penggunaan VUB padi dan Jagung,
pendampingan Inovasi Teknologi Jarwo serta Bimbingan Teknis (Bimtek) pada penyuluh,
petugas langan lain (TNI) dan kelompok tani sebanyak 570 orang.

Kata Kunci: Swasembada, pangan, Upsus, Pendampingan/suvervisi, teknologi,
produksi, dan pendapatan, komoditas strategis.

5.3.  DISEMINASI INOVASI TEKNOLOGI PETERNAKAN

a. Pendampingan Program SIWAB di Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang pemenuhannya
merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan senantiasa harus
tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang
terjangkau daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,
dan budaya masyarakat.

Bila ditinjau dari sumber asalnya, bahan pangan terdiri atas pangan nabati (asal
tumbuhan) dan pangan hewani (asal ternak dan ikan). Bahan pangan hewani yang
berasal dari ternak adalah daging, telur dan susu yang berfungsi sebagai sumber zat
gizi, utamanya protein dan lemak. Berdasarkan data tahun 2009-2014, konsumsi daging
ruminansia meningkat sebesar 18,2% dari 4,4 gram/kap/hari pada tahun 2009 menjadi
5,2 gram/kap/hari pada tahun 2014. Dilain pihak dalam kurun waktu yang sama
penyediaan daging sapi last rata-rata baru memenuhi 65,24% kebutuhan total nasional.
Sehingga kekurangannya masih dipenuhi dari impor, baik berupa sapi bakalan maupun
daging beku.

Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah perlu menyusun program peningkatan
produksi daging sapi/kerbau dalam negeri, menggunakan pendekatan yang lebih banyak
mengikutsertakan peran aktif masyarakat. Mulai tahun 2017, Pemerintah menetapkan
Upsus Siwab (upaya khusus percepatan peningkatan populasi lastic kerbau bunting).
Dengan upaya khusus ini sapi/kerbau betina produktif milik peternak dipastikan
dikawinkan, baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam.

23



Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ini, telah terbit Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016, tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan
Populasi lastic Kerbau Bunting. Selain itu, untuk mengawal operasionalisasinya di
lapangan, telah diterbitkan Kepmentan Nomor 656/Kpts/OT.050/10/2016, tentang
Kelompok Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi lastic Kerbau Bunting,
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 7589/Kpts/F/10/2016, tentang Sekretariat Kelompok
Kerja Upus Siwab, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 7659/Kpts/OT.050/F/11/
2016, tentang Tim Supervisi Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi lastic Kerbau
Bunting.

Untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang Upsus Siwab 2017, perlu disusun
pedoman pelaksanaan yang didalamnya terdiri dari beberapa pedoman teknis seperti:
(1) Pelaksanaan Kegiatan IB dan Introduksi IB; (2) Penanganan Gangguan Reproduksi;
(3) Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak dan Pakan Konsentrat; (4) Penyelamatan Betina
Produktif; dan (5) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

5.4.  REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI NTT

a. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Jagung Selama Penyimpanan di
Tingkat Petani NTT

Ringkasan

Jagung dikenal sebagai salah satu jenis tanaman pangan potensial bagi masyarakat
NTT karena disamping sebagai sumber bahan makanan juga mampu meningkatkan
pendapatan petani. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi usaha tani dipihak
lain kurang ditunjang dengan pengolahan hasil yang baik seperti penyimpanan. Untuk
itu diperlukan suatu kajian sejauh mana prosedur tata kelola penyimpanan jagung
apakah sudah sesuai dengan yang diintroduksi selama ini oleh petugas terkait atau
yang berkompeten. Dampak dari kegiatan ini diharapkan mampu menjawab mengurai
benang merah kelemahan tata kelola penyimpanan  di tingkat rumah tangga petani
jagung yang ada di NTT. Penelitian dilakukan di kabupaten tiga sentra produksi. Analisis
data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa fakror
yang berpengaruh terhadap kerusakan jagung adalah volume jagung yang disimpan,
pendidikan formal yang dimiliki petani serta jenis medi/rumah yang digunakan.
Sedangkan kendala adalah : tingginya curah hujan, minimnya jumlah/jenis kayu bakar
yang digunakan, rendahnya frekwensi memasak nasi/hari. Tingginya frekwensi curah
hujan menjadi salah satu kendala dalam penyimpanan karena jagung yang dipanen
dari kebun dengan adanya jumlah/ volume serta tingginya frekwensi curah hujan
mengakibatkan jagung yang dipanen sudah banyak yang rusak atau fufuk sejak dari
kebun. Pendidikan formal berpengaruh signifikan terhadap kerusakan jagung dengan
kata lain semakin tinggi pendidikan formal maka kerusakan jagung semakin menurun
yang ditandai dengan nilai negatif pada variabel pendidikan formal pada persamaan
diatas. Penggunaan jenis rumah pengasapan berpengaruh terhadap kerusakan jagung
yang ditandai dengan nilai 0,44 untuk non rumah bulat dan o,34 untuk rumah bulat
atau dengan kata lain pemanfaatan rumah bulat mampu menekan sebesar 10,11 persen
lebih tinggi dibandingkan bukan rumah bulat.
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5.5.  MODEL PENGEMBANGAN INOVASI PERTANIAN BIOINDUSTRI SPESIFIK LOKASI
   ( Base Line)

a. Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi

Abstrak

Pengkajian Model Pertanian Bio-Industri Integrasi Ternak dan Tanaman pada Tingkat
Petani di Nusa Tenggara Timur sudah berlangsung selama 2015 – 2018 pada dua lokasi,
yakni: (1) Kawasan Oesao (KP. Naibonat, Desa Bipolo dan Desa Manusak)  di Kabupaten
Kupang, dan (2)  Kawasan Program Unggulan Kabupaten (Prukab) Desa Billa di
Kabupaten TTS. Tujuan spesifik pada tahun 2018 ini adalah: 1) memantapkan komponen-
komponen model dan sinergi antar komponen, 2) menumbuhkan dan memantapkan
sinergi antar sub-sistem agribisnis, 3) menginisiasi dan memantapkan jejaring kerjasama
berbagai pihak sebagai jejaring SDMC yang fungsional.Modus dari pengkajian adalah
diseminasi dengan tiga pendekatan strategis, yakni: (1) pendekatan pengembangan
model dalam bentuk laboratorium lapangan sebagai lokasi pembelajaran semua
stakeholders terutama kelompok-kelompok tani, dan (2) advokasi kepada Pemda, swasta
dan pihak-pihak terkait lainnya untuk sinergisme program, pengembangan agribisnis
produk olahan dan pengelolaan lebih lanjut pasca pembinaan Badan Litbang. Hasil-
hasil menonjol yang dicapai tiga tahun sebelumnya adalah: (1) baseline data sumberdaya,
sosial ekonomi dan jejaring SDMC yang potensial dilibatkan sebagai mita, (2)
terbangunnya komponen-komponen  model  secara utuh, (3) terlaksananya berbagai
implementasi inovasi yang direncanakan (tingkat on-farm, panen-pascapanen,
pengolahan, pemasaran dan kelembagaan), (4) terukurnya beberapa dampak seperti
peningkatan produktivitas, peningkatan nilai tambah melalui produk olahan sekiunder,
kesadaran menerapkan pertanian berkelanjutan yang inklusif dan terbangunnya sinergi
lintas sektor/lintas institusi, terbentuknya beberapa kelembagaan melengkapi fungsi-
fungsi kelembagan yang sudah ada, dan terjadinya sinergi antara BPTP dengan UK/
UPT Badan Litbang seperti dengan BB Litbang Pascapanen. Namun demikian, beberapa
komponen model masih perlu penguatan pada tahun 2018 terutama komponen yang
belum berjalan atau butuh penyesuaian sesuai kondisi keberadaan petani.

Abstract

Assessment of Bio-Industry Agricultural Model based on Crop-Livestock Integration
on Farmer Level in East Nusa Tenggara has been done in 2015 – 2018 in two sites, such
as (1) Oesao (Naibonat Research Station, Bipolo and Manusak Village)  di Kupang
District, and (2)  District Superior Program or Prukab in Billa Village of TTS Distric.  The
specific objectives in 2018 are: 1) to strenghthen and improving sinergism between the
components of bio-indutry, 2) To iniciate and strengthening the sinergism among sub-
systems in agribussiness, 3) to iniciate and strengthening linkages among stakeholders
as fungsional multi-channels dissemination system.The mode of assessment is the
dissemination process, focused on the three strategic approach, namely: (1) approach
to model development in the form of a field laboratory as a location for the learning of
all stakeholders, especially the farmers’ groups, and (2) advocacy to local government,
the private and the parties related to the synergism program, agribusiness development
and management of processed products more coaching post and development Agency.
The results stand that achieved the previous two years are: (1) baseline of data resources,
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socio-economic and networking SDMC potentially involved on networking, (2) the
establishment of the components of the model as a whole, (3) the implementation of
the various implementations of innovation planned (the level of on-farm, harvest-
postharvest, processing, marketing and institutional), (4) measurability some impacts
such as increased productivity, enhanced value added through refined secundary
products, awareness implementing sustainable agriculture that is inclusive and synergy
across sectors / cross-institution, establishment some institutional complements the
functions of the existing institutional, and synergy between the Ministry of Agriculture
with the UK / UPT Research Agency as with BB Postharvest Research and Development.
However, some components of the model need to be strengthening in 2018 particularly
the components that considered not yet realised or needs to be ajusted with local
farmers’ circumstances.

5.6.   SEKOLAH LAPANG KEDAULATAN PANGAN

a. SL Mandiri Benih Padi

Abstrak

Sekolah Lapang (SL) Penangkaran benih padi adalah  suatu proses transfer
pengetahuan dan ketrampilan dari peneliti atau penyuluh kepada petani penangkar
tentang budidaya padi. Kegiatan pembinaan penangkar benih pada sekolah lapang
diperuntukan adanya peran aktif petani (sebagai pelaku), peneliti dan penyuluh terutama
dalam kegiatan perencanaan, dinamika kelompok dan pendampingan penerapan
teknologi.

Pola Sekolah Lapang dirancang agar kesempatan belajar petani terbuka selebar-
lebarnya agar para petani berinteraksi dengan realita mereka secara langsung, serta
menemukan sendiri ilmu dan prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian,
pola pendidikan petani melalui Sekolah Lapang bukan sekedar “belajar dari pengalaman”,
melainkan suatu proses sehingga peserta didik yang kesemuanya adalah orang dewasa,
dapat menguasai suatu proses “penemuan ilmu” yang dinamis dan dapat diterapkan
dalam manajemen lahan pertaniannya maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka. 
Hal ini penting, karena jaman ini sarat dengan unsur perubahan.  Diharapkan agar
proses Sekolah Lapang dapat menyiapkan petani tangguh yang mampu menghadapi
dinamika yang berjalan dan tantangan masa depan.

Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional dan regional perlu terus
ditingkatkan melalui upaya peningkatan produksi dan produktivitas untuk menjamin
kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah
penduduk. untuk mendukung kecukupan  pangan maka diperlukan adanya upaya
peningkatan produksi dan produktivitas padi sawah. Dalam rangka mengupayakan
peningkatan kapasitas produksi benih di Indonesia, sejak tahun 1999 Badan Litbang
Pertanian telah merintis program dan kegiatan mendukung sistem perbenihan dan
ketersediaan benih sumber (BS), dengan mengalokasikan sumberdaya Litbang secara
optimal, namun kemudian  kegiatan lebih dikonsentrasikan pada perakitan varietas
unggul baru, sehingga kegiatan perbenihan kurang optimal.
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b. Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan mendukung Swasembada Pangan
Terintegrasi Desa Mandiri Benih Jagung.

ABSTRAK

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis membuka peluang berkembangnya
industri sarana produksi dan jasa pelayanan di dalam suatu wilayah, termasuk industri
perbenihan. Kapasitas produksi benih pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh faktor-
faktor seperti ketersediaan sumberdaya genetik, kinerja pemuliaan, serta pemanfaatan
IPTEK mutakhir. Dalam rangka mengupayakan peningkatan kapasitas produksi benih
di Indonesia, sejak tahun 1999 Badan Litbang Pertanian telah merintis program dan
kegiatan mendukung sistem perbenihan dan ketersediaan benih sumber (BS), dengan
mengalokasikan sumberdaya Litbang secara optimal, namun pada tahun berikutnya
kegiatan lebih dikonsentrasikan pada perakitan varietas unggul baru, sehingga kegiatan
perbenihan kurang optimal.

Sejak Tahun 2002, Badan Litbang  Pertanian melanjutkan program peningkatan
kapasitas produksi benih dengan mengalokasikan anggaran untuk  mendukung sistem
perbenihan dan ketersediaan benih sumber pada Balai dan Lokal penelitian komoditas.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa Badan Litbang Pertanian memiliki komitmen yang
tinggi untuk mendukung peningkatan kinerja sistem perbenihan dan ketersediaan benih
sumber.

Sejak dihasilkannya beberapa jenis varietas jagung unggul baik bersari bebas  ataupun
hibrida yang berdaya hasil tinggi, produktivitas jagung secara nasional juga meningkat
dari 1,46 t/ha pada tahun 1980, menjadi 2,13 t/ha pada tahun 1990 dan terus meningkat
lagi menjadi 2,67 t/ha pada tahun 1999 dan 3,2 t/ha pada tahun 2003, tahun 2005
mencapai 3,4 t/ha dan pada tahun 2012 telah mencapai 5,3 t,ha. Pangsa varietas jagung
unggul yang telah ditanam petani di Indonesia berdasarkan data Nugraha dan Subandi
(2002) telah mencapai 75% (48% bersari bebas dan 27% hibrida). Ini berarti bahwa
25% pertanaman jagung masih menggunakan varietas lokal bersari bebas yang secara
umum daya hasilnya rendah (sekitar 2 t/ha), sehingga perlu diganti dengan varietas
unggul bersari bebas atau hibrida.

Berdasarkan potensi luas tanam jagung  di NTT apabila menggunakan benih bermutu
maka kebutuhan benih jagung mencapai 7000 – 8000 ton .Dari jumlah kebutuhan
tersebut hanya sekitar 20 – 30 % saja yang bisa dipenuhi dari dalam wilayah NTT
sedangkan 70 – 80 % masih didatangkan dari luar NTT (Jawa, Bali, NTB dan Sulawesi).
Pada tahun 2017  luas lahan dan jumlah kelompoktani yang sudah ditetapkan oleh
Dinas Pertanian Provinsi NTT seluas 86.931.

5.7.   PRODUKSI BENIH SUMBER JAGUNG

Abstrak

Penggunaan benih unggul merupakan kunci utama untuk peningkatan produktivitas
padi/jagung. Dalam kaitan ini pemerintah mendorong penggunaan benih padi/jagung unggul
karena memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Tingkat penggunaan benih unggul yang
masih rendah antara lain disebabkan harga benih padi/jagung relative tinggi sehingga
tidak terjangkau oleh sebagaian besar petani. Selain masalah harga, distribusi benih padi/
jagung unggul yang belum meluas juga menjadi kendala bagi petani untuk menanam padi
maupun jagung varietas unggul.
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Oleh karena itu UPBS sebagai unit yang dapat memproduksi dan mengelolah benih
untuk kepentingan percepatan penyebar dan adopsi VUB, dapat menjawab kebutuhan
masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah terutama dalam
menyediakan benih bagi kepentingan masyarat tani dan penangkar terutama benih sumber
padi maupun jagung sehingga dapat meningkatnya penggunaan benih padi maupun jagung
yang bersertifikat di masyarakat.

Dari kegiatan yang dilakukan produksi benih yang tidak mencapai target adalah produksi
benih jagung Hibrida. Hal ini disebabkan sumber air yang digunakan (embung )mengalami
kekeringan sehingga menggunakan sumur bor yang harus menunggu selesai pengairan
padi karena menggunakan sumur yang sama.

Produksi benih hibrida belum terdistribusi, kemungkinan hal ini disebabkan selain
harganya mahal, disebabkan juga karena orietansi budidaya jagung oleh petani bukan
bisnis tetapi lebih kepada memenuhi kebutuhan hidup, sehingga petani/penangkar lebih
memilih atau lebih suka dengan jagung komposit lamuru.

5.8.  SUMBERDAYA GENETIK YANG TERKONSERVASI DAN TERDOKUMENTASI (BASE
    LINE)

a. SDG Yang terkonservasi dan Terkomunikasi

Abstrak

Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman dan ternak lokal NTT adalah salah satu
kekayaan Provinsi NTT yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku varietas unggul
lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan produksi pertanian maupun sebagai
bahan baku gentik untuk proses pemuliaan dalam rangka membentuk varietas unggul
baru. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman lokal NTT ini sudah
dilaksanakan selama enam tahun sejak tahun 2013 hingga tahun ini dan sudah banyak
hasil yang diperoleh diantaranya bahan tanaman / benih yang sudah dikoleksi, data
karakterisasi sebagian tanaman yang dikoleksi dan sebagian sudah didaftarkan ke kantor
Pencatatan Varietas Tanaman dan Pertanian (PVTP). Selain itu, sudah dibangun juga
Kebun Koleksi SDG Lokal NTT di  Desa Naibonat yang dilengkapi dengan fasilitas pagar,
pengairan, rumah petugas kebun dan saluran drainase. Kebun ini sudah selama 5 tahun
dimanfaatkan sebagai tempat penanaman dan karakterisasi tanaman hasil koleksi SDG
lokal NTT. Tanaman umur panjang seperti jambu, mangga, nangka, pisang dan lain-
lain sudah berumur 2-3 tahun sehingga sudah bisa dijadikan tempat belajar tentang
tanaman lokal NTT. Untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah
Daerah dan Instansi lain yang juga meneliti atau mengelola SDG lokal NTT, telah dibentuk
Komisi Daerah (Komda) SDG Lokal NTT dan sudah berjalan dengan efektif. Semua hasil
kegiatan yang sudah ada, perlu dikelola, dikoleksi dan didokumentasi dengan baik,
karena itu pada kegiatan tahun ini difokuskan pada penyempurnaan tempat koleksi
bahan tanaman / benih dan perawatan tanaman yang sudah tumbuh di Kebun Koleksi.
Selain itu data-data karakterisasi tanaman yang sudah dicatat perlu dodokumentasikan
dengan baik bahkan dapat dipublikasikan dalam bentuk tulisan, karena itu pada tahun
2018 direncanakan untuk dilakukan kegiatan dengan judul “Karakterisasi dan persiapan
Pendaftaran SDG Lokal NTT serta menganalisis kandungan nutrisi/proksimat”.
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5.9.  MODEL PENGEMBANGAN INOVASI PERTANIAN BIOINDUSTRI DI PERBATASAN
    (BASE LINE)

a. Pengembangan Model Lumbung Pangan di Wilayah Perbatasan
- Inovasi LPBE=WB Provinsi NTT (Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor)
- Wilayah Perbatasan Kab. Malaka
- Wilayah Perbatasan Kab. Belu
- Wilayah Perbatasan Kab. TTU, Malaka

5.10. DUKUNGAN INOVASI TEKNOLOGI UNTUK PENINGKATAN IP KAWASAN
PERTANIAN (BASE LINE)

a. Dukungan Inovasi Teknologi untuk Peningkatan IP Kawasan Pertanian

Abstrak

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% pertahun,
maka diperlukan upaya peningkatan produksi pangan utamanya beras untuk dapat
mempertahankan swasembada pangan dan memantapkan kondisi ketahanan pangan
yang berdaulat. Terkait dengan hal tersebut optimasi lahan merupakan salah satu
tindakan yang dapat dilakukan melalui peningkatan IP (indek pertanaman) dan
produktivitas persatuan luas lahan.

Berbagai upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas telah
dilaksanakan antara lain melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-
PTT) sejak tahun 2008 maupun melalui PTT atau peningkatan mutu intensifikasi pada
tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan SL-PTT sebagai pendekatan pembangunan
tanaman pangan, khususnya dalam mendorong peningkatan produksi padi nasional
telah terbukti mengungkit pencapaian produksi, namun kedepan dengan berbagai
tantangan yang lebih beragam maka diperlukan penyempurnaan dan atau peningkatan
kualitas baik pada tatanan perencanaan dan operasionalisasi di lapangan.

Selama 5 (lima) tahun mendatang, kebutuhan padi (beras) akan terus meningkat
seiring dengan proyeksi laju pertambahan penduduk. Tetapi pencapaian produksi padi
ke depan akan semakin sulit karena pertumbuhan jumlah penduduk masih lebih dari
pertumbuhan produksi padi nasional. Untuk memenuhi produksi padi nasional,
direncanakan peningkatan produksi padi 1,50 % setiap tahunnya. Dalam konteks ini,
diperlukan berbagai terobosan-terobosan peningkatan produksi.

Pada tahun 2015 Kementerian Pertanian mentargetkan surplus 85 juta ton gabah
kering. Target tersebut dicapai melalui upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi
padi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1243/Tahun 2014.
Dalam program UPSUS, upaya peningkatan produksi padi dilakukan melalui program
Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi yang berada di bawah
koordinasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Bahkan pola yang sama juga diterapkan
juga untuk lahan kering untuk komoditasa padi dan komoditas pangan lainnya seperti
jagung dan kedelai.

Menurut Makarim et al. (1995) ada fenomena saling pengaruh - mempengaruhi
antara kondisi lahan marginal dan kondisi ekonomi petani setempat. Pada lahan marginal
usahatani memerlukan input yang banyak sedangkan hasilnya rendah, sehingga
pendapatan dan modal untuk usahatani rendah. Akibatnya perbaikan kesuburan tanah
sulit dilakukan sehingga produktivitas makin rendah dan petani makin miskin. Rata
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rata produktivitas lahan sawah tadah hujan masih rendah yaitu berkisar antara 3-3,5
ton/ha dan padi lahan kering (gogo) lebih rendah lagi sekitar 2-2,5 t/ha.

Introduksi teknologi yang adaptip (sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan
petani setempat) efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil seperti pada model
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) sangat diperlukan. Penerapan model PTT pada
lahan sawah irigasi mampu menaikkan hasil padi sebesar 1-2 ton/ha. Oleh karena itu
penerapan model PTT pada lahan sawah tadah hujan berpeluang menaikkan hasil padi
dan pendapatan petani meskipun dengan cara yang berbeda dengan lahan sawah
beririgasi karena perbedaan kondisi sosial ekonomi, biofisik lahan dan lingkungan.

Dalam model PTT pemecahan masalah setempat dengan penerapan teknologi inovatif
merupakan proiritas utama. Oleh karena itu paket teknologi yang dipilih tidak tetap,
tetapi spesifik lokasi. Masalah agronomis yang sring dihadapi petani pada lahan sawah
tadah hujan di NTT pada umumnya adalah, (1) penggunaan benih asalan atau tidak
bersertifikat sehingga mutu benih rendah, (2) pemupukan tidak tepat dan cenderung
kurang, (3) cara tanam yang tidak teratur dan cenderung populasi tanaman rendah
dan (4) pengendalian gulma yang tidak optimal. Selain itu tingkat penerapan teknologi
introduksi di lahan sawah tadah hujan relatif rendah karena pendapatan dan modal
petani tidak memadai (Pane et al. 2002).

Pada lahan sawah tadah hujan di NTT secara existing umumnya petani melakukan
satu kali tanam padi (IP 100) yaitu selama musim hujan. Padi yang ditanam di lahan
kering (padi gogo) ditanam hanya satu musim yaitu hanya pada musim hujan. Demikian
halnya dengan jagung hanya satu kali saja atau IP 100. Aneka kacang khususnya kedelai
masih jarang ditanam petani karena pertimbangan kebiasaan dan factor pemasaran
hasil. Kacang hijau merupakan jenis kacang yang sudah biasa diusahakan petani dalam
skala yang relative luas karena tanaman ini cukup toleran kekeringan dan harga jual di
pasaran cenderung stabil. Upaya untuk meningkatkan pola tanam dengan IP 100 atau
tanam sekali musim menjadi dula kali (IP 200) terkendala oleh curah hujan yang terbatas
dan singkat. Hal ini sering berdampak kepada produktivitas padi di kedua agroekosistim
ini tidak optimal karena faktor curah hujan dan bahkan mengalami kegagalan panen.
Sejalan dengan hasil identifikasi sumber daya alam dan social ekonomi pertanian wilayah
kering di Nusa Tenggara yang dilakukan oleh Mulyani et al. 2014 menunjukkan bahwa
factor pembatas utama dalam upaya peningkatan produksi pertanian lahan kering adalah
keterbatasan sumber daya air dan curah hujan yang terbatas. Peningkatan indeks
pertanaman dari IP 100 menjadi IP 200 merupakan suatu tantangan tersendiri melalui
dukungan inovasi teknologi budidaya.

5.11. PENINGKATAN KOMUNIKASI , KOORDINASI DAN DISEMINASI HASIL
INOVASI TEKNOLOGI

a. Peningkatan Kapasitas Penyuluh

Abstrak

Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian merupakan
salah satu upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk
meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk itu kegiatan
penyuluhan pertanian harus dapat mengakomodasikan aspirasi dan peran aktif petani
dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui pendekatan partisipatif.
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Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi,
yaitu menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan
serta berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan global yang selama ini
terabaikan. Dalam kaitan itu ada dua hal yang penting yang menyangkut kondisi
sumberdaya manusia pertanian di daerah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu
sumberdaya petugas dan sumberdaya petani. Kedua sumberdaya tersebut merupakan
pelaku dan pelaksana yang mensukseskan program pembangunan pertanian.

Salah satu sumberdaya manusia petugas pertanian adalah kelompok fungsional
Penyuluh Pertanian daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/
permentan/ot.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Pasal 6 ayat 3a dan 3b bahwa Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
di BPTP mempunyai tugas: a. melakukan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil
pengkajian serta perakitan materi penyuluhan; b. melakukan kegiatan fungsional lainnya
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. di mana Penyuluh Pertanian
adalah petugas yang melakukan pembinaan dan berhubungan atau berhadapan langsung
dengan petani. Tugas pembinaan dilakukan untuk meningkatkan sumberdaya petani di
bidang pertanian, di mana untuk menjalankan tugas ini di masa depan penyuluh harus
memiliki kualitas sumberdaya yang handal, memiliki kemandirian dalam bekerja,
profesional serta berwawasan global.

Kinerja sistem alih teknologi akan berhasil dan berdaya guna apabila mendapat
dukungan dari tiga kelembagan yang saling terkait yaitu (i) kelembagaan penelitian
dan pengembangan, (ii) kelembagaan penyuluhan, dan (iii) kelembagaan petani. Ketiga
lembaga tersebut merupakan satu rangkaian yang saling mendukung dan terkait dalam
suatu sistem alih teknologi dan tidak dapat bekerja sendiri-sendiri.

Mosher (1981) mengemukakan bahwa untuk mempercepat pembangunan pertanian
setiap petugas perlu terus diberi kesempatan untuk belajar mengembangkan
keterampilan-keterampilan baru dan meningkatkan keahlian khususnya selama ia masih
aktif dalam jabatannya. Karena salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM pertanian
adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Sumberdaya
pertanian yang dimaksud di atas, selain petani juga aparaturnya yang didalamnya
termasuk penyuluh pertanian.

Untuk mempercepat proses alih teknologi perlu dilaksanakan penyuluhan dan
penyebaran informasi teknologi pertanian (Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengkajian),
yang merupakan bagian integral dari kegiatan penelitian dan pengkajian atau dengan
kata lain bahwa BPTP perannya sangat penting dalam melakukan alih teknologi hasil
penelitian kepada petani sebagai pengguna.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas
Penyuluh Pertanian Daerah dalam bentuk: 1) Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi
Pertanian Penyuluh Pertanian Lapang, 2) Buku Saku Teknologi Pertanian Penyuluh
Pertanian Lapang, 3) Narasumber pada pertemuan penyuluh pertanian lapang (sesuai
permintaan BPK/kabupaten)

b. Sinkronisasi Materi Hasil Litkaji dan Penyuluhan Pusat dan Daerah

Abstrak

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
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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,
kekurangankesesuaian 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. Ruang likup RDHP meliputi (1) Peningkatan Kapasitas penyuluh
BPTP NTT (2) Sinkronisasi materi hasil Litkaji dan programa penyuluhan pusat dan
daerah (3) Temu teknis pertanian ( Peneliti penyuluh BPTP ) Penyuluh dan petani maju
( Penyuluh Swadaya dan Swasta ) (4) Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian daerah
(5) Kaji terap inovasi pertanian (6) Kerjasama KSPP.Tujuan kegiatan RDHP tahun 2018

c. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Daerah

Abstrak

Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian merupakan
salah satu upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk
meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk itu kegiatan
penyuluhan pertanian harus dapat mengakomodasikan aspirasi dan peran aktif petani
dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui pendekatan partisipatif.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi,
yaitu menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan
serta berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan global yang selama ini
terabaikan. Dalam kaitan itu ada dua hal yang penting yang menyangkut kondisi
sumberdaya manusia pertanian di daerah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu
sumberdaya petugas dan sumberdaya petani. Kedua sumberdaya tersebut merupakan
pelaku dan pelaksana yang mensukseskan program pembangunan pertanian.

Salah satu sumberdaya manusia petugas pertanian adalah kelompok fungsional
Penyuluh Pertanian daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/
permentan/ot.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Pasal 6 ayat 3a dan 3b bahwa Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
di BPTP mempunyai tugas: a. melakukan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil
pengkajian serta perakitan materi penyuluhan; b. melakukan kegiatan fungsional lainnya
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. di mana Penyuluh Pertanian
adalah petugas yang melakukan pembinaan dan berhubungan atau berhadapan langsung
dengan petani. Tugas pembinaan dilakukan untuk meningkatkan sumberdaya petani di
bidang pertanian, di mana untuk menjalankan tugas ini di masa depan penyuluh harus
memiliki kualitas sumberdaya yang handal, memiliki kemandirian dalam bekerja,
profesional serta berwawasan global.

Kinerja sistem alih teknologi akan berhasil dan berdaya guna apabila mendapat
dukungan dari tiga kelembagan yang saling terkait yaitu (i) kelembagaan penelitian
dan pengembangan, (ii) kelembagaan penyuluhan, dan (iii) kelembagaan petani. Ketiga
lembaga tersebut merupakan satu rangkaian yang saling mendukung dan terkait dalam
suatu sistem alih teknologi dan tidak dapat bekerja sendiri-sendiri.
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Mosher (1981) mengemukakan bahwa untuk mempercepat pembangunan pertanian
setiap petugas perlu terus diberi kesempatan untuk belajar mengembangkan
keterampilan-keterampilan baru dan meningkatkan keahlian khususnya selama ia masih
aktif dalam jabatannya. Karena salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM pertanian
adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Sumberdaya
pertanian yang dimaksud di atas, selain petani juga aparaturnya yang didalamnya
termasuk penyuluh pertanian.

Untuk mempercepat proses alih teknologi perlu dilaksanakan penyuluhan dan
penyebaran informasi teknologi pertanian (Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengkajian),
yang merupakan bagian integral dari kegiatan penelitian dan pengkajian atau dengan
kata lain bahwa BPTP perannya sangat penting dalam melakukan alih teknologi hasil
penelitian kepada petani sebagai pengguna.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas
Penyuluh Pertanian Daerah dalam bentuk: 1) Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi
Pertanian Penyuluh Pertanian Lapang, 2) Buku Saku Teknologi Pertanian Penyuluh
Pertanian Lapang, 3) Narasumber pada pertemuan penyuluh pertanian lapang (sesuai
permintaan BPK/kabupaten)

d. Temu Inovasi Pertanian

ABSTRAK

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 stu unit
pelaksana Teknis Badan Litbang Pertanian di daerah telah menghasilkan dan
menyebarkan rekomendasi paket teknologi pertanian pada pengguna melalui  berbagai
media diseminasi, , namunimpact 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,
kekurangsesuaian 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 melalaui berbagai metode diseminasi antara lain Temu Teknis InovasiPertanian
. Tujuan RODHP melalaui kegiatan Temu Inovasi  Pertanian adalah (1) mensosialisasikan
hassil-hasil penelitian / Pengkajian kepada pengguna (2) (2)mempercepat
penyebarluasan hasil-hasil penelitian pengkajian teknologi dan informasi pertanian lainya
kepada penguna dan dimanfaatkanya untuk pembangunan pertanian di daerah  ,(3)
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penyuluh pertanian (4) mendapatkan data/
informasi kebutuhan teknologi dan umpan balik dari pengguna, (5) menjalin komunikasi
inovasi teknologi berkesinambungan antara penyuluh dan peneliti BPTP dengan Penyuluh
dan Dinas terkait di Kabupaten .

Dengan pelaksanaan  berbagai metode dan media diseminasi yang dilaksanakan
diharapakan dapat memberikan dampak mempercepat adopsi oleh pengguna dalam
mendukung pembangunan pertanian.

33



e. Peningkatan Komunikasi, Koordinasi dan Diseminasi Hasil Inovasi Teknologi
Melalui Kaji Terap Inovasi Pertanian Yang dilanjutkan dengan Demplot

ABSTRAK

Tugas pokok Badan penelitian dan pengembangan  Pertanian(Balitbangtan)dalam
perspektif sistem inovasi pertanian nasional berada pada subsistem  pengadaan inovasi
(generating subsystem), subsistem penyampaian (delivery subsystem) dan pada
subsistem penerimaan (receiving subsystem) berupa penjaringan umpan balik guna
perbaikan dan pengembangan ke depan. Hal tersebut mengandung makna bahwa
kegiatan penelitian dan pengkajian (litkaji) serta kegiatan diseminasi inovasi merupakan
suatu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penciptaan inovasi
itu sendiri. Hasil litkaji berupa teknologi, data dan informasi, konsep, model, metodologi,
cara dan lain-lain akan menjadi sia-sia apabila tidak diikuti upaya penyebarluasannya
kepada pemangku kepentingan (stakeholders/pengguna inovasi). Hasil evaluasi eksternal
maupun internal menunjukkan bahwa kecepatan dan tingkat pemanfaatan inovasi yang
dihasilkan Badan Litbang Pertanian cenderung melambat, bahkan  menurun
(Simatupang, 2004).

Badan Litbang Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dilengkapi
dengan beberapa jenis pejabat fungsional khusus, salah satu diantaranya adalah
penyuluh pertanian. Peran penyuluh pertanian tersebut memegang peran yang strategis
dalam diseminasi inovasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian kepada pengguna
(satakeholders,petugas/penyuluh pertanian dan petani).

Sejalan dengan dinamika tantangan dan tuntutan  pembangunan pertanian di daerah,
kinerja hasil litkaji Badan Litbang Pertanian perlu semakin ditingkatkan. Diharapkan
inovasi  hasil litkaji Badan Litbang Pertanian semakin banyak yang dimanfaatkan dan
berdampak lebih luas bagi masyarakat. Selain hal tersebut, perlu hasil inovasi pertanian
spesifik lokasi berbasis sumberdaya local yang sesuai dengan kebutuhan pengguna
(pelaku utama dan pelaku usaha sector pertanian,stakeholders terkait). Hal tersebut
merupakan kunci keberhasilan dalam kinerja BPTP.Untuk mendukung terwujudnya target
kinerja diseminasi dalam bingkai LITKAJIBANG-DIKLATLUH-RAP (Penelitian, Pengkajian,
Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Penerapan), maka salah satu
kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Peningkatan Komunikasi, Koordinasi dan
diseminasi Inovasi pertanian melalui Kaji Terap yang akan dilaksanakan di lahan Balai
Penyuluhan Pertanian sebagai pembuktian bahwa teknologi yang akan diterapkan
ditingkat petani adalah teknologi matang dan handal yang selanjutnya akan di
demonstrasikan.

Tujuannya adalah (1) menyakinkan KTN paket teknologi usahatani padi sawah  Inpari
42 Jarwo 2:1  dan Jagung Nasa 29 tata tanam double Track/Rel ganda yang paling
sesuai dengan kebutuhan,kemampuan serta kondisi sosek petani nelayan di wilayah
dimana kaji terap dilaksanakan, (2) mempercepat penyebaran informasi paket  teknologi
usahatani padi sawah yang telah direkomendasikan secara umum (3) Meningkatkan
produksi padi sawah Inpari 42 Jarwo 2:1  dan Jagung Nasa 29 tata tanam double Track/
Rel ganda  dan mencukupi kebutuhan beras dan jagung.  Metode yang digunakan
mendukung pelaksanaan kegaiatan  meliputi (1) gelar lapang inovasi teknologi skala
luas Metoda yang akan digunakan meliputi:Temu Teknis: Gerakan mobilisasi
pendampingan oleh penyuluh, PelatihanTeknis Tematik bagi petani, Pembuatan Juknis
& Penyebaran media cetak Demonstrasi (cara, plot, farm,) dan Temu lapang.
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Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi: koordinasi dan sosialisasi, identifikasi calon
lokasi dan permasalahan, karakterisasi calon lokasi, perancangan model kaji terap,
implemnetas/penerapani dan pengawalan teknologi  serta monitoring dan evaluasi

Dengan pelaksanaan  kegiatan  Peningkatan komunikasi,Koordinasi dan Diseminasi
hasil melalui Kaji terap dan demonstrasi diharapkan dapat membangun model diseminasi
percepatan tranfer teknologi budidaya padi sawah Inpari 42 Jarwo 2:1, serta memberikan
manfaat dan dampak mempercepat adopsi  oleh pengguna serta terjadi peningkatan
produksi padi sawah dan jagung serta peningkatan pendapatan petani

Kinerja diseminasi dan pengembangan inovasi hasil litkaji di NTT salah satunya
dipengaruhi kinerja penyuluh pada Balai pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara
Timur. Keragaan kinerja diseminasi dan pengembangan inovasi hasil litkaji tersebut perlu
didukung dengan SDM penyuluh BPTP yang memadai, baik dari segi jumlah maupun
kemampuannya. Sumberdaya manusia (penyuluh) BPTP perlu ditingkatkan kinerjanya.
Penyuluh BPTP diharapkan (seharusnya) (i) dapat memberikan rekomendasi tentang
strategi dan metode yang tepat untuk pemasyarakatan suatu inovasi teknologi, (ii)
melaksanakan kegiatan pengkajian yang berkaitan dengan keefektifan penggunaan metode
dan strategi penyuluhan/diseminasi, (iii) mengevaluasi kinerja penyuluhan/diseminasi,
dan (iv) melaksanakan pengkajian tentang dampak penyuluhan/diseminasi, namun hampir
sebagian besar penyuluh BPTP kurang mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang
hal tersebut. Untuk itu perlu dilaksanakan peningkatan komunikasi, Koordinasi dan
Diseminasi hasil Inovasi Teknologi melalui Implementasi Kaji terap dan Demonstrasi yang
akan dilaksanakan di lahan Balai Penyuluhan Pertanian. Pengukuran terhadap kinerja
inovasi tersebut menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, yang diindikasi dari
penyebaran inovasi teknologi secara terbatas hanya pada lokasi kegiatan, pengguna
terbatas, tidak menyebar secara masif, dan secara kawasan produksi tidak meningkat.

Disamping itu, terdapat  Balai penyuluhan pertanian di daerah sebagai mitra/
stakeholders untuk mendiseminasikan hasil Litkaji dalam bentuk Kaji terap dengan
fasilitas lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi kajiterap sebelum teknologi ini
dikembangkan oleh pelaku utama maupun pelaku usaha petani dalam bentuk
demonstrasi.

Oleh karena itu Uji Coba lapang (kaji terap) dan Demonstrasi  Usahatani budidaya
padi  sawah jajar legowo Super hasil penelitian yang dilakukan dilahan percontohan
sebagai “demonstrasi teknologi” sangat diperlukan  agar dapat memotivasi dan
meyakinkan stakeholders akan kehandalan teknologi ini.

5.12.  PRODUKSI BENIH BAWANG MERAH.

1. Benih sebar bawang Merah TSS

Abstrak

Pendampingan Kawasan Hortikultura di (PKH) Provinsi NTT Tahun 2018 merupakan
kegiatan tahun keempat sejak dilaksanakan pendampingan sejak tahun 2015. Kegiatan
PKH Tahun 2018 difokuskan kepada penggunaan benih asal biji (TSS), dengan
pertimbangan kelebihan dari penggunaan TSS dibanding benih asal umbi. Pelaksanaan
dengan menggunakan benih asal biji juga sesuai dengan arahan Badan Litbang Pertanian,
Kementan tentang penggunaan benih asal biji.

Kegiatan initelah berjalan dan di akhir kegiatan dilakukan panen dan Temu Lapang
yang dihadiri Bupati Flores Timur dan pejabat lainnya. Diharapkan keberhasilan ini
berlanjut oleh kelompok tani yang didampingi serta kelompok tani lainnya.
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Laporan Akhir Kegiatan PKH BPTP NTT Tahun 2018 ini kiranya dapat dimanfaatkan
dan diberi saran pendapat untuk lebih sempurna. Terimakasih untuk semua pihak yang
terlibat dalam kegiatan ini.

5.13.  PRODUKSI BENIH BUAH TROPIKA DAN SUB TROPIKA (Base Line)
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1. Produksi Benih Kakao (15.000)

Dukungan Perbenihan Komoditas Kakao
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No.
TA

Besar
Anggaran

Realisasi
Anggaran

Jumlah
anakan

Target
Okulasi

Jumlah
Distribusi No. BST Keterangan

1. 2017 87,950,000 87,950,000 15,000 15,000

2. 2018 287,500,000 287,500,000 25,000 25,000
2018 Biaya
Pemeliharaan

10,350,000 10,350,000

3. 2019 28,750,000 28,750,000 25,000 belum

S. Produksi Benih Mente

1. Perbenihan Jambu mente (25,000)
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VI.  ANGGARAN

Total pagu dana sesuai DIPA 2018 sebesar Rp 26113449000 terdiri atas APBN/RM
sebesar Rp 21654466000 dan Loan 4180583000, PNBP sebesar Rp. 278300000 Sampai dengan
31 Desember 2018 dana terserap sebesar  94,94. % atau  Rp. 24792692470 .

Tabel. Jumlah Dana dan Realisasi Penggunaan per 31 Desember 2018

No. Sumber
Pagu

(Rp)

Realisasi Pagu

per 31 Desember 2017
Sisa

(Rp)
Jumlah (Rp) (%)

1. RM 21654466000 204207050279 94,30 1.233.750.721

2. Loan 4180583000 3984935632 95,32 195647068

3. RMP

4. Hibah

5. PNBP 278300000 387051259 139 1.429.407.789

JUMLAH 26113449000 24792692470 94,94

Tabel.  Realisasi Penerimaan Tahun 2018

No. Jenis penerimaan Target
(Rp)

Realisasi Sisa
Jumlah (Rp) (%)

1. Penerimaan
Perpajakan

507259162 507259162

2. Penerimaan Negara
Bukan Pajak

278.400.000 387.051.250 139

JUMLAH 278,400,000 387,051,250,139
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VII.  KESIMPULAN

Dari kegiatan selama tahun 2018 dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kegiatan pengkajian dan diseminasi telah dilaksanakan secara baik sesuai prosedur yang
berlaku.

2. Peran BPTP dalam pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur sudah mulai dirasakan oleh
Pemda hal ini terlihat dari adanya beberapa MOU kerjasama yang tercipta.
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DAFTAR PUSTAKA

1. Web: http://ntt.litbang.pertanian.go.id

2. Facebook: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur ; Bptp
Balitbangtan Ntt

3. Instagram: www.instagram.com

4. Twitter: https://twitter.com/BptpNtt
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