
I.  PENDAHULUAN

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

Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program  Badan Litbang Pertanian, yang
selanjutnya pada tataran rencana strategis BPTP/UPT dituangkan menjadi rencana
operasional. Oleh karena itu visi, misi kebijakan strtegis, 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.
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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;
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.
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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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STRUKTUR ORGANISASI BPTP SESUAI PERMENTAN
SK. Mentan No.19/Permentan/OT.020/5/2017

KEPALA BPTP NTT

Gambar 1.  Struktur Organisasi BPTP NTT
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II.  SUMBER DAYA MANUSIA

2.1. Jumlah dan sebaran pegawai BPTP NTT, tahun 2019
Berdasarkan data kepegawaian pada akhir tahun 2019, 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 136 orang, Sesuai
eselon, pendidikan dan jenis kelamin, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. REKAPITULASI PEGAWAI MENURUT ESELON,
PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
PER 29-01-2020

Tabel 2.1. REKAPITULASI PEGAWAI MENURUTESELON, PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR

PER 29-01-2020
Pendidikan terakhir dan Jenis Kelamin

No Eselon S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P Jumlah

1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 III 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 IV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

5 V 0 4 10 7 13 8 6 5 0 0 3 2 0 0 0 0 49 8 6 0 9 1 134

6 VI 4 4 10 7 13 8 6 5 0 0 3 2 0 0 0 0 49 8 6 0 9 1 136

2.2.  Sebaran menurut pendidikan
Kualifikasi pendidikan PNS/CPNS BPTP NTT terdiri atas SD sampai S3 (Tabel

2.2) dengan rincian SD (10 orang), SLTP (6 orang), SLTA ( 57 orang), D3 ( 5 orang), D4
(11 orang), Sarjana Muda ( 0 orang), S1 (22 orang), S2 (17 orang) dan S3 (8 orang).

Tabel 2.2. REKAPITULASI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN
DAN PENDIDIKAN TERAKHIR

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
PER 29-01-2020

Tabel 2.2. REKAPITULASI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN DAN PENDIDIKAN TERAKHIR
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR

PER 29-01-2020

No. Gol/Ruang S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD Jumlah
1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2 II 0 0 0 0 0 2 0 0 46 0 1 55
3 III 0 8 21 10 0 3 0 0 11 6 0 51
4 IV 8 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 18

Jumlah 8 17 22 11 0 5 0 0 57 6 10 136
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2.3. Sebaran Menurut, Golongan, dan Masa Kerja
Dari Golongan dan masa kerja (Tabel 2.3), PNS/CPNS BPTP NTT antara < =5

tahun (7 orang)antara 6-10 (3 Oraang) dan antara 11-15 (8 orang), sebagian besar 16-
20 Tahun (26 orang dan antara 21-25 (46 Orang),antara 26-30 ( 35 Orang) , antara 31-
35 (9 Orang )  dan> 35 Tahun (0 orang)

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 46 orang.

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
2019

No. Nama PNS Program Perguruan
Tinggi

TMT

D4/S2/S3 Jurusan
1. Haruna, SPi, MSi S3 Klimatologi IPB 2015
2. Atika Hamaisa, SP,MSi S3 Pascapanen Brawijaya 2017

Tabel 2.3.  REKAPITULASI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN DAN MASA KERJA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR

PER 29-01-2020

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. I 0 0 0 1 1 7 0 0 9
2. II 2 1 2 5 19 21 5 0 55
3. III 5 2 6 19 17 2 2 0 51
4. IV 0 0 0 3 9 5 2 0 18

Jumlah 7 3 8 26 46 35 9 0 136
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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 2019

No. Jenis dan jenjang Jumlah

A. Peneliti
1. Peneliti Pertama 4
2. Peneliti Muda 5
3. Peneliti Madya 7
4. Peneliti Utama 2
5. Non Klasifikasi -

TOTAL (A) 15
B. Penyuluh
1. Penyuluh Pertama 9
2. Penyuluh Muda 0
3. Penyuluh Pert. Madya 6
4. Penyuluh Utama -
5. Non Klasifikasi -

TOTAL (B) 15
C. Non Peneliti/Penyuluh
1. Litkayasa Penyelia 0
2. Litkayasa Mahir 0
3. Litkayasa Terampil 2
4. Litkayasa Pemula 7

Jumlah 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.
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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 2019.

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/

Peruma-

han

(ha)

Sarana

Penun-

jang

(ha)

Kebun

Percobaan

(ha)

Padang

Penggem-

balaan

(ha)

1. Kantor Pusat/
KP. Naibonat

501.600 0,5680 0,9175 48,5145 -

2. Kota Kupang 595 0,595 - - -
3. KP. Lili 35,000 0,45 0,21 1,34 38
4. KP. Maumere 13.983 0,1760 - 13,5133 -
5. KP.

Waingapu
1.001,300 0,08 - 0,92 100,30080

TOTAL 1,552,478 1,869 1,1275 64,2878 138,3008
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Tabel 3.2.  Jumlah perumahan dinas di BPTP NTT, 2019

No. Lokasi

Guest
House
(Tipe
120)

Rumah Dinas, Tipe (buah) Jum-
lah

120 70 50 36

1. Kantor
Pusat/KP.Naibonat

1 1 15 11 10 24

2. Kota Kupang - - 1 - - 1
3. KP. Lili 1 - 5 5 10 21
4. KP. Maumere 1 - 5 4 - 10
5. KP. Waingapu 1 - - - - 1

TOTAL 5 1 28 20 10 57

Tabel 3.3. Jumlah gedung/sarana penunjang di BPTP NTT, 2019

No. Sarana Penunjang

Jumlah

Kantor

Pusat

Kp.

Naibonat
KP. Lili

KP.

Mau-

mere

KP.

Wai-

ngapu

1. Gedung kantor 2 1 1 1 1
2. Gedung/ruang peneliti/penyuluh 3 - - - -

3. Laboratorium tanah dan
tanaman 1 - - 1 -

4. Laboratorium kultur jaringan 1 - - - -
5. Laboratorium kesehatan hewan 1 - - - -
6. Cold room freezer 1 - - - -
7. Perpustakaan 1 - - - -
8. Garasi/pool kendaraan 1 - - 1 -
9. Gudang arsip 1 - - - -

10. Koperasi/kantin 1 - - - -
11. Bengkel kendaraan/alsintan 1 - 1 - -
12. Lantai jemur 1 1 - 1 -
13. Gudang benih/pakan/prosesing - 1 2 - 1
14. Kandang percobaan 3 - 8 - 1
15. Rumah Genzet 1 - 1 1 -
16. Tower/bak air 3 - 1 1 2
17. Sumur bor 3 2 - 1 -
18. Gudang benih 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 pengkajian dan SUT tetapi juga sudah dimanfaatkan oleh pihak luar.

3.2. Barang bergerak
Kondisi barang bergerak di BPTP NTT tahun 2019 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.
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Tabel 3.4. Daftar dan kondisi barang bergerak lainnya, tahun 2019

No. Jenis barang

ACIAR

P4MI
(Ende)

Jumlah/lokasi (buah)
Naibonat,
Ende,
Flotim,
Kupang)

Kantor
Pusat

KP.
Naibonat KP. Lili

KP.
Mau-
mere

KP.
Wai-
ngapu

A. Kendaraan/Mesin
1. Kendaraan roda 6 - - 1 -
2. Kendaraan roda 4 11 1 1 3 3
3. Kendaraan roda 3

(VIAR)
1 2 1

5. Kendaraan roda 2 10 5 13 1 1 6 6
6. Traktor besar - 7 1 - -
7. Traktor sedang 1 1 - - 1
8. Hand tractor 7 1
9 Genzet 3 - - 1 -

10 Motor/Dinamo air 1 2 - 1 1
B. Peralatan kantor
9. AC Split 15 - - - -
10. AC Window 13 3 2 2 1
11. Kulkas 5 - - - -
12. Komputer PC 11 1 1 1 1
13. Komputer Notebook 12 - - - -
14. Printer 9 - 1 1 1
15. Ploter 1 - - - -
16. Kamera digital 3 - - - -
17. Handycam 4 - - - -
18. OHP 2 - - - -
19. Infokus 2 - - 1 -
20. Telepon 4 - 1 1 2
21. Fax 1 - - 1 -
22. PDA HP 4 - - - -
23. Televisi 4 - - 1 1
24. Jaringan internet 1 - - - -
C. Ternak
25. Sapi Bali - - 25 - -
26. Sapi Ongole - - - - 30
27. Kambing - - - - -
D. Koleksi

Perpustakaan
28. Buku Teks 1.412 - - - -
29. Prosiding 32 - - - -
30. Jurnal 423 - - - -
31. Tesis 8 - - - -
32. Laporan Tahunan 27 - - - -
33. Brosur 235 - - - -
34. Poster 48 - - - -
35. Warta 18 - - - -
36. Leaflet 102 - - - -
37. Karya ilmiah 25 - - - -
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IV. PROGRAM DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN/
PENGKAJIAN/DISEMINASI 2019

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 menumbuh-kembangkan

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
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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.

4.1. Kegiatan Pengkajian

No. Pendampingan program Strategis Nasional

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. Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan

6. Benih Sumber padi dan jagung

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

Untuk lebih jelasnya kegiatan bisa dilihat pada tabel 4:1.
Tabel 4.1. Kegiatan Pengkajian Tahun 2019

Daftar Nama Penanggung jawab dan Judul Kegiatan 2019

No. Pj. Kegiatan Judul Kegiatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dukungan Inovasi Teknologi Di Daerah Perbatasan Ri
(Kabupaten Kupang) Dan Rdtl (Enclave Oecusse).

Pendampingan Pengembangan Kawasan Peternakan Di
Nusa Tenggara Timur

Koordinasi Bimbingan Dan Dukungan Teknologi Upaya
husus (Upsus) Komoditas Strategis Kementerian
Pertanian

Dukungan Inovasi Teknologi Budidaya Tanaman Pangan
Di  Daerah Perbatasan Kabupaten Rote Ndao

Pendampingan Gerakan Petani Milenial Di Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kajian Formulasi Pakan Ternak Sapi Lengkap Berbasis
Sumberdaya Lokal

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

Ir. Medo Kote, M.Si.

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc.

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc.

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc.

Ir. Ati Rubianti, M.Si.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pendampingan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
Jagung Berbasis Korporasi Di NTT

Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bio-Industri
Spesifik Lokasi

Kajian Terpadu Managemen Pemeliharaan Ternak Sapi
Di Nusa Tenggara Timur

Pameran Dan Publikasi Dan KTI

Pendampingan Kawasan Tanaman Perkebunan Di Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Peningkatan Komunikasi, Koordinasi Dan Diseminasi Hasil
Inovasi Teknologi Badan Litbang Pertanian

Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian Untuk
Peningkatan Indeks  Pertanaman

Pendampingan Kawasan Pertanian Hortikultura Di
Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan

Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman Lokal  Di
Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Opal - Tagrimart Dan Dukungan Pada Pengembangan
Kawasan  Rumah Pangan Lestari (KRPL) Di NTT

Produksi Benih Sumber Padi Dan Jagung Di Nusa
Tenggara Timur

Pendampingan Kawasan Pertanian Padi Berbasis
Korporasi Petani Di NTT Tahun 2019

Pendampingan Peternakan Siwab Di Nusa Tenggara
Timur

Pengembangan Ayam Kub Melalui Pemberdayaan Ip2tp
Di NTT

Pelaksanaan Kegiatan BPTP Balitbangtan NTT Dalam
Rangka Dukungan Inovasi Pertanian Di Wilayah
Perbatasan (Lpbe-Wp) - Kab. Belu

Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung
Swasembada Pangan Terintegrasi Desa Mandiri Benih
Jagung

Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung
Swasembada Pangan Terintegrasi Desa Mandiri Benih
Padi

Helena Da Silva, SP., M.Si.

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc.

Dr. Jacob Nulik

Kasie KSPP

Ir. Made Ratnada, MP.

Ir. Onike Tali Lailogo, M.Si.,
Ph.D

Ir. Charles Y. Bora, M.Si.

Dr. Bernardus B. de Rosari,
SP., MP.

Ir. Evert Y. Hosang, M.Si,
Ph.D

Kristina Lako, S.ST/ Emanuel
Mau Buti, S.ST.

Ir. Evert Y. Hosang, M.Si,
Ph.D/ KP. Naibonat

Ir. Irianus R. Rohi, M.Si.

Ir. Paskalis Th. Fernandez,
M.Si.

Dr. Ir. Sophya Ratnawati,
M.Si.

Ir. Debora Kana Hau, M.Si.

Ir. Adriana Bire, M.Sc.

Ir. Adreas Ila
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24.

25.

1.

2.

a.

3.

a.

Dukungan Inovasi Teknologi Di Daerah Perbatasan
RI (Kabupaten Kupang) Dan Rdtl (Enclave Oecusse).

Identifikasi Tingkat Penerapan Teknologi Produksi Pajale
Di Berbagai Sentra Produksi  Nusa Tenggara Timur

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)

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

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc./ Ir.
Nelson Hasdy  Kario, M.Sc

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. Nama Mitra Kerja Sama Lokasi Tentang Kegiatan
Nilai Kontrak Hibah/PNBP PJ.

1.

2.

3.

4.

Kegiatan dengan Badan
Litbang Kementerian Perta-
nian

Badan Litbang Pertanian dengan
BPTP NTT ( ACIAR)

BPTP dengan PT. Media Titian
Nusantara (Nusa Flobamora)

BPTP NTT dengan Nusa
Tenggara Associatin

Distan Kab. Manggarai Timur
dengan BPTP NTT

BPTP
NTT

BPTP
NTT

BPTP
NTT

Manggarai
Timur

Integrating Herbaceous
Forage Legumes Into
crop and livestock
Systems in Eas Nusa
Tenggara Indonesia
(LPS/2012/064) (Pemu-
tahiran waktu dan Dana)
257, 225 Australia tgl   1
Mei 2015 sd april 2018.

Media On Line

Pendampingan Teknologi
Pertanian

Sebagai TIM Penyusun
dan Nara Sumber Action
Plan Kab. Mangtim

257, 225
Australia

10,000,000

Dana LSM

Dana  APBD
(Swakelola oleh
Distan
Manggarai
Timur)

BPTP NTT (Pj. Dr. Jacob
Nulik)

BPTP NTT

Manajer (Don't Bosko
Meke)

Distan Manggarai Timur
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Distan Kab. Manggarai Barat
dengan BPTP NTT

PRISMA dengan BPTP NTT

BPTP NTT dengan RSKK Desa
Camplong 2 Kupang

Distan Kab. Sikka dengan BPTP
NTT

BPTP NTT dengan SMK N 1 Kab.
Kupang

SMK N OP Kab. TTS dengan
BPTP NTT

UNIMOR

Untuk SMK MOU Masih
Proses perpanjangan

SMK N I Pantai baru Rote Ndao

SMK Adonara

SMK Wulanggitang

Pra Penelitian dari UKAW

UNCRIS

Undana Kupang Jurusan SAINS
dan Teknik

Manggarai
Barat

BPTP NTT

BPTP NTT

Maumere

BPTP NTT

BPTP NTT

BPTP NTT

BPTP NTT

BPTP NTT

BPTP NTT

BPTP NTT

BPTP NTT

BPTP NTT

Sebagai TIM Penyusun
dan Nara Sumber Action
Plan Kab. Mangtim

Penguatan kapasitas
penangkar benih jagung

Publikasi teknologi hasil
penelitian dan pengka-
jian

Sebagai TIM Penyusun
dan Nara Sumber Action
Plan Kab. Sikka

Pembimbing dan Nara
Sumber  Praktek Kerja
Lapangan (PKL)

Pembimbing dan Nara
Sumber  Praktek Kerja
Lapangan (PKL)

KKP (Kuliah Kerja Fro-
pesi)

Prakerin

Prakerin

Prakerin

Prakerin

Kunjungaan pembe-
lajaran dan KKP

Magang

Dana  APBD
(Swakelola oleh
Distan
Manggarai
Barat)

PRISMA LSM

Rp. 5,000,000

Dana  APBD
(Swakelola oleh
Distan Sikka)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Distan Manggarai Barat

Prisma

Dr. Syamsuddin, M.Si,
Ph.D.

Distan Kab. Sikka

Lokasi di BPTP NTT

Lokasi di BPTP NTT

Lokasi di BPTP NTT

Lokasi di BPTP NTT

Lokasi di BPTP NTT

Lokasi di BPTP NTT

Lokasi di BPTP NTT

Lokasi di BPTP NTT

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.
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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 Manggarai Barat  TIM Penyusun dan Nara sumber
Focus Grand Design Manggarai Barat.

5. MOU dengan PRISMA dengan BPTP NTTPenguatan kapasitas penangkar benih
jagung.

6. MUO BPTP NTT dengan RSKK Desa Camplong 2 Kupang Publikasi teknologi hasil
penelitian dan pengkajian.

7. MOU Distan Kab. Sikka dengan BPTP NTTSebagai TIM Penyusun dan Nara Sumber
Action Plan Kab. Sikka.
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V.  KEGIATAN PENGKAJIAN DAN DISEMINASI

Dalam Tahun 2019 terdapat beberapa kegiatan pengkajian dan diseminasi hasil
penelitian. Adapun Hasil secara ringkas dari kegiatan-kegiatan dimaksud adalah :

5.1. DUKUNGAN INOVASI TEKNOLOGI DI DAERAH PERBATASAN RI
    (KABUPATEN KUPANG) DAN RDTL (ENCLAVE OECUSSE).

SUMMARY

Development in the State boundary of Kupang district received less attention
compared to the other State boundary in East Nusa Tenggara.  East Amfoang sub-
district of Kupang district have borderland with Oekusi district – an enclave area of
RDTL.  It is considered as isolated sub-distrcit because lack of basic infrastructure,
however, central  governmnet at the present is trying to those isolated area by
improving roads connecting Kupang town and East Amfoang.

Inline with central governmnet commitment to develop Indonessia from the
phery-phery, effords needed, including to accelerate agricultural development in
the State boundary of East Amfoang sub-district, Kupang district.  Agricultural
innovations support is needed to accelerate  agricultural development in the State
boundary of RI-RDTL.

As an isolated region and limited agricultural innovations introduced, it hoped
that agricultural innovations support can accelerate transfer of agricultural innovation
and knowledge to the stakeholders, particularly farmers, improve agricultural
production and productivity and farmers income as well. It hoped that these
improvements will have positive multiplier-effects to the economic development of
Kupang region and it bridge better relationships with neighbouring community of
Oekusi district, RDTL.

Latar Belakang
Kabupaten Kupang merupakan salah satu Kabupaten di NTT yang mempunyai

wilayah perbatasan darat dengan Negara lain yakni dengan district Oekusi - wilayah
enclave Negara RDTL.  Walaupun perhatian pemerintah pusat cukup besar pada
pembangunan di wilayah perbatasan darat dengan Negara lain, wilayah perbatasan
darat di Kabupaten Kupang masih kurang diperhatikan jika dibandingkan dengan
wilayah perbatasan darat lainnya.  Ironisnya, Kabupaten Kupang merupakan
kabupaten yang berdekatan dengan Kota Kupang, Ibukota propinsi NTT tetapi wilayah
perbatasan darat Kabupaten Kupang masih tergolong sangat terisolasi.  Walaupun
wilayah perbatasan Kabupaten Kupang secara geografis lebih dekat dengan kota
Kupang – Ibukota propinsi NTT, namun waktu tempuh (12 jam) dari kota Kupang
ke wilayah perbatasan (Kecamatan Amfoang Timur) relative jauh lebih lama
dibandingkan dengan waktu tempuh ke Raihat – Kabupaten Belu (8 jam) yang
secara geografis lebih jauh.  Kondisi ini terutama karena infrastruktur jalan yang
belum memadai.
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Keterisolasian wilayah sangat berpengaruh pada akses inovasi pertanian di wilayah
Amfoang yang secara langsung sangat berpengaruh pada tingkat produktivitas
pertanian (rendah) di wilayah tersebut.  Pemerintah Indonesia sedang berupaya
membuka isolasi wilayah darat di Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung
dengan wilayah Oekusi.  Perbaikan infrastruktur jalan yang saat ini sedang
berlangsung perlu segera diikuti dengan memperkenalkan berbagai inovasi pertanian
untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta kesejahteraan
masyarakat wilayah perbatasan.  Hanya dengan mempercepat pembangunan
pertanian, masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang dapat mengejar
ketertinggalannya dengan wilayah lain.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur (BPTP-NTT) –
Balitbangtan, telah melakukan diskusi dengan Pemda Kabupaten Kupang dan petani
di Wilayah Perbatasan pada akhir Tahun 2016, khususnya di wilayah Amfoang Timur
berkaitan dengan masalah pertanian dan peluang dukungan inovasi pertanian dari
BPTP-NTT.  Berdasarkan pemetaan potensi, masalah dan peluang keberhasilan
kegiatan, maka pada tahap awal telah dilakukan kegiatan Demplot padi sawah di
Desa Netemnanu Utara.

Pada awal tahun 2017, Tiem Profesor Riset telah melakukan diskusi dengan
para SKPD terkait di tingkat Propinsi dan Kabupaten tentang rencangan
pengembangan pertanian di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang.  Berbagai usulan
program telah diusulkan dan direncanakan baru dapat dilaksanakan pada TA. 2018.
Mendahului rencana program SKPD terabit, BPTP Balitbangkan diminta untuk
menyiapkan dukungan inovasi agar dapat menjadi rujukan dalam kegiatan TA. 2018.
Untuk itu, selain inovasi usahatani padi yang sudah terlebih dahulu dilaksanakan,
BPTP-NTT juga telah/sementara melakukan pengembangan Ayam KUB dan babi.

Kondisi petani di lokasi binaan awal di Desa Netemnanu Utara dan Selatan
dianggap sudah cukup terampil dalam menerapkan teknologi rekomendasi sehingga
produktivitas yang dicapai selama 3 musim tanam sudah meningkat dan stabil.
Pada Tahun 2019 ini, fokus kegiatan diperluas ke wilayah Desa Netemnanu yang
juga merupakan desa yang berbatasan langsung dengan wilayah enclave Oecusse
– RDTL.

5.2.  PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN DI NUSA
   TENGGARA TIMUR

Abstrak

Sasaran program pendampingan diantaranya adalah peternak/kelompok ternak
yang akan menerapkan teknologi baru; penyuluh pertanian/peternakan di tingkat
lapang, petugas dinas lingkup pertanian/peternakan, dan pihak-pihak lainnya yang
terkait dengan penerapan teknologi dan pengambil kebijakan yang akan
merekomendasikan dan memanfaatkan teknologi baru. Bentuk pendampingan
pengembangan kawasan peternakan yang telah dilaksanakan oleh BPTP NTT antara
lain: (i) koordinasi dengan pemda setempat; BPTP mengkoordinasikan,
mensosialisasikan dan mensinkronkan kegiatan pendampingan dengan pemda
terkait; (ii) narasumber dan pelatihan; peneliti dan penyuluh BPTP dapat diundang
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sebagai narasumber pada pelaksanaan kegiatan pemda terkait pengembangan
kawasan peternakan, pertemuan kelompok ternak dan stakeholder di daerah; (iii)
peragaan inovasi teknologi; peragaan inovasi teknologi melalui demplot/demfarm,
yang merupakan unit percontohan untuk mendiseminasikan teknologi; (iv) inisiator
dan fasilitator dalam kegiatan diskusi; (v) penyedia materi diseminasi/penyuluhan.

5.3.  KOORDINASI BIMBINGAN DAN DUKUNGAN TEKNOLOGI UPAYA KHUSUS
   (UPSUS) KOMODITAS STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN

Abstrak

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
2019 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), Serta
monitoring kejadian luar biasa lainnya yang dapat menggagalkan Tanam dan Panen
Tahun 2019; d) Menyiapkan dan mensosialisasikan 3 (tiga) atau lebih paket
Rekomendasi teknologi produksi.  Hasil pelaksanaan pendampingan selama tahun
2019telah dilakukan koordinasi dan sosialisasi serta pendampingan teknologi terkait
program Upsus Swasembada Pangan di Nusa Tenggara Timur.Target program yang
dilaksanakan pada periode bulan Oktober 2018 – Maret 2019 danperiode bulan
April – September 2019 diperoleh realisasi LTT padi seluas 317.879 ha atau 83.17%,
sedangkan LTK jagung realisasi mencapai330.522 ha atau sebesar 104.65%, dan
untuk LTK hanya berhasil dicapai 7.310 ha atau sebesar 27,68%.Gerakan serap
gabah/beras petani diperoleh dari target 6.246 t beras atau setara dengan 12.492
t GKG, telah berhasil diserap ditingkat petani sebanyak 3.216 t atau setara dengan
6.432 GKG.  Hasil serap gabah tersebut hanya mencapai 51,49% dari target.
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 711 orang.

Kata Kunci: Swasembada, pangan, Upsus, Pendampingan/suvervisi, teknologi,
produksi, dan pendapatan, komoditas strategis.
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5.4. DUKUNGAN INOVASI TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN PANGAN DI
    DAERAH PERBATASAN KABUPATEN ROTE NDAO

Abstrak

Dukungan Inovasi Teknologi di daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan
ekonomi dan pendapatan masyarakat perbatasan. Daerah perbatasan adalah wilayah
yang diprioritaskan pemerintah dalam pembangunan di segala bidang. Pembangunan
pertanian dan pedesaan yang dilaksanakan selama ini dirasakan belum atau kurang
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Oleh
karena itu program presiden “Membangun mulai dari pinggir secara sinergis”
sangatlah menyentuh masyarakat perbatasan secara langsung.

Kebijakan kementan dalam menjabarkan program membangun mulai dari pinggir
secara sinergis, dilihat dari sisi lokasi wilayah sangat cocok, tetapi kondisi sumber
daya manusia dan ketrampilan masyarakat bertani di perbatasan yang masih secara
tradisional,sehingga sangatlah dibutuhkan dukungan inovasi teknologi demi
terwujutnya usaha pertanian yang mampu memberikan keuntungan ekonomi tinggi,
efisien dan tidak mencemari lingkungan.

Program dukungan inovasi teknologi di daerah perbatasan laut di Kabupaten
Rote Ndao  yang masuk dalam kategori tidak mendesak akan dilakukan adalah
memberikan dukungan penerapan Inovasi teknologi budidaya tanaman pangan di
Daerah Perbatasan Kabupaten Rote Ndao.

Kata kunci:Perbatasan laut, penerapan teknologi pertanian.

5.5.  PENDAMPINGAN GERAKAN PETANI MILENIAL DI PROVINSI NUSA
   TENGARA TIMUR

ABSTRAK

Selain sebagai lembaga penelitian, pengkajian, dan diseminasi serta mengemban
fungsi penyuluhan, posisi BPTP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) pusat yang
memiliki mandat daerah memiliki peran strategis sebagai jembatan/penghubung
(bridging) kebijakan pertanian pusat dengan pemerintah daerah. Posisi inilah yang
menjadikan BPTP mendapatkan tugas, selain tugas dan fungsi yang dimiliki. Melalui
Permentan No.19/Permentan/OT.020/5/2017, BPTP mendapat tambahan fungsi
berupa “pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil
penelitian/pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi”. Pendampingan/pengawalan
gerakan petani milenial  merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan dengan
mengerahkan sumber daya yang tersedia.Untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan pemuda tani sebagai generasi milenial lingkup Balitbangtan terkait
dengan strategi dan mekanisme diseminasi inovasi pertanian yang efektif.Tujuan
dari gerakan pendampingan generasi petani milenial adalah untuk mendampingi
generasi petani milenial yang memiliki kemampuan berusahatani/ternak sehingga
inovasi yang dihasilkan lebih cepat menyebar. Luaran yang diharapkan adalah generasi
petani milenial yang mampu mandiri dalam menjalankan usahatani/ternaknya.
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Kegiatan gerakan pendampingan petani milenial tahun 2019 baru menyentuh satu
komoditas yaitu ayam KUB dan baru menjangkau satu lokasi serta satu komunitas
(pondok pesantren), diharapkan pada tahun berikutnya akan ada komoditas lain
selain ayam KUB serta pada komunitas yang berbeda.

5.6. KAJIAN FORMULASI PAKAN TERNAK SAPI LENGKAP BERBASIS
   SUMBERDAYA LOKAL

Abstrak

Produksi daging sapi sebagian besar berasal dari peternakan rakyat yang pada
umumnya belum menerapkan konsep usaha yang efisien. Banyak potensi dan peluang
yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil survey Aryogi at al. (2000)
menunjukan bahwa pada usaha peternakan rakyat, pakan basal didominasi oleh
hijauan yang sangat bervariasi jenis dan jumlahnya; Pada musim hujan, produksi
rumput alam melimpah sedangkan pada musim kemarau mengalami kekurangan.
Produksi rumput alam dalam setahun berkisar mulai dari 3 ton BK/ha di Naukae
sampai dengan 6 ton BK/ha di Raknamo (Bamualim, et al 1994). Rendahnya kualitas
rumput kering juga menyebabkan pertumbuhan dan aktivitas mikroba rumen
menurun, sehingga suplai zat-zat gizi terhadap induk semang bunting berkurang
(Hartati, dkk 2008). Padahal aktivitas dan pertumbuhan mikroba sangat penting
dalam menyediakan zat-zat gizi bagi ternak ruminansia, khususnya induk bunting.
(Sutardi,1979).

Pakan memiliki peranan penting bagi pekembangan ternak ruminansia baik untuk
hidup pokok, pertumbuhan maupun untuk produksi daging, susu dan anak atau
sebagai sumber tenaga, maka pakan merupakan salah satu faktor penting dalam
usaha peternakan sangat ditentukan oleh pakan yang diberikan. Disamping
pengaruhnya yang besar terhadap perkembangan ternak, pakan juga merupakan
biaya produksi terbesar dalam usaha peternakan dapat mencapai ± 70% dari seluruh
biaya produksi.

Energi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi produktivitas ternak,
namun tidak semua energi tercerna dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Jika suplai
energi pakan tidak memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan fungsi normal tubuh
seperti aktivitas kerja mekanik, kerja otot dan proses metabolisme dalam tubuh,
maka kekurangan tersebut akan diperoleh dari hasil katabolisme cadangan energi
dalam tubuh misalnya: glikogen, lemak dan protein (Katipana dan Hartati, 2005).
Kebutuhan energi adalah kebutuhan yang paling pokok dan bila kebutuhan akan
energi terpenuhi maka kebutuhan protein, vitamin dan mineral biasanya akan
terpenuhi pula (Soeyono, 2006). Lebih lanjut McDonald et al (1988) menyatakann
bahwa apabila energi yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan maka zat-zat pakan
lain akan diubah menjadi energi sehingga daya guna pakan menjadi rendah.
Kebutuhan energi ME (MJ) dan protein gram/hari untuk hidup pokok bagi ternak
sapi dewasa adalah 49 MJ; 408 g/hr, untuk menaikan bobot badan 0,5 kg, 0,75 kg,
masing-masing memnbutuhkan energi dan protein  60 MJ;489 gr/hr,  dan 66MJ;552
gr/hr (NRC, 1996).
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Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa kendala yang sering di jumpai adalah
rendahnya produktivitas ternak karena pakan yang tidak memenuhi kebutuhan.
Pada musim kemarau banyak sapi yang terlihat kurus ataupun mati karena
kekurangan pakan atau terserang penyakit (Dwiyanto dan Hasina, 2005), sehingga
perlu dicari sumber pakan alternatif. Pemanfaatan limbah  pertanian sebagai bahan
pakan ternak ruminansia ini penting dilakukan karena lebih dari 90% penghasil
bakalan khususnya ternak sapi di dalam negeri adalah peternakan rakyat (Dwiyanto,
2002).

Peningkatan produktivitas ternak dapat dilakukan dengan pemberian pakan
tambahan berupa konsentrat. Salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan
sebagai bahan pakan ternak adalah limbah pertanian  dan limbah industri hasil
pertanian. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mencari subtitusi bahan baku
yang harganya tinggi dengan bahan baku yang murah dan tersedia dilokasi. Menurut
Maryono dan Ramjali (2007), bahan pakan lokal yang berharga murah, dapat
digunakan sebagai pakan basal dan telah terbukti selain dapat menurunkan biaya
ransum juga mampu meningkatkan produktivitas ternak.

Teknologi suplementasi dapat dilakukan dengan pemberian tambahan makanan
penguat atau konsentrat sumber protein dan energi untuk memacu sintesis
mikroorganisme rumen, sehingga fermentasi dan kecernaan meningkat yang
berdampak terhadap pertumbuhan ternak. Berdasarkan uraian diatas maka perlunya
dilakukan Pengkajian formulasi pakan ternak sapi lengkap berbasis sumber daya
lokal untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi.

5.7.  PENDAMPINGAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN JAGUNG
   BERBASIS KORPORASI DI NTT

Abstrak

PTT adalah pendekatan dalam pengelolaan lahan, air, tanaman, organisme
pengganggu tanaman (OPT), dan iklim secara terpadu dan berkelanjutan dalam
upaya peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan.
Tujuan penerapan PTT jagung adalah untuk meningkatkan produktivitas dan
pendapatan petani serta melestarikan lingkungan produksi melalui pengelolaan lahan,
air, tanaman, OPT, dan iklim secara terpadu. Prinsip PTT mencakup empat unsur,
yaitu integrasi, interaksi, dinamis, dan partisipatif. Selama kurun waktu 9 tahun
terakhir, Badan Litbang Pertanian telah melepas 11 varietas jagung hibrida dan 6
varietas jagung bersari bebas dengan potensi hasil 7,0 – 9,0 t/ha, namun varietas-
varietas tersebut masih kurang dikenal oleh petani sehingga masih jarang dijumpai
pada pertanaman petani.
1. Penggunaan benih unggul merupakan kunci utama untuk peningkatan

produktivitas jagung. Dalam kaitan ini pemerintah mendorong penggunaan benih
jagung hibrida unggul karena memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Sampai
saat ini tingkat penggunaan benih jagung hibrida masih rendah yaitu baru sekitar
56% dari total pertananaman. Tingkat penggunaan benih unggul yang masih
rendah ini antara lain disebabkan harga benih jagung hibrida relative tinggi
sehingga tidak terjangkau oleh sebagaian besar petani.
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2. Selain masalah harga, distribusi benih unggul jagung hibrida yang belum meluas
juga menjadi kendala bagi petani untuk menanam jagung varietas unggul.
Dengan adanya pendampingan dari BPTP, maka diharapkan teknologi PTT jagung
dapat dilakukan oleh petani. Selanjutnya diharapkan terjadi percepatan
penyebaran teknologi PTT dan VUB dari BPTP ke petani peserta kemudian
berlangsung difusi secara alamiah dari peserta GP-PTT kepada petani disekitarnya.

3. Model pendampingan yang dilakukan adalah model pendampingan kawasan
berbasis koorporasi, dimana semua lembaga yang terkait dalam kegiatan produksi
jagung diharapkan dapat ikut andil dalam pendampingan dimaksud. Lembaga
permodalan seperti BRI diajak untuk dapat turut serta dalam pengambangan
kawasan jagung.

5.8.  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 – 2019
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 2019 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 2019 terutama komponen
yang belum berjalan atau butuh penyesuaian sesuai kondisi keberadaan petani.
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ABSTRACT

Assessment of Bio-Industry Agricultural Model based on Crop-Livestock
Integration on Farmer Level in East Nusa Tenggara has been done in 2015 – 2019
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, 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 2019 particularly the components that considered not
yet realised or needs to be ajusted with local farmers’ circumstances.

5.9.  KAJIAN TERPADU MANAGEMEN PEMELIHARAAN TERNAK SAPI DI NUSA
   TENGGARA TIMUR

ABSTRAK

Pelaksanaan kegiatan pendampingan teknologi dalam program swasembada
daging di NTT khususnya di Pulau Timor selama lima tahun yaitu sejak tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu tahap
persiapan, penumbuhan, pemantapan dan pengembangan, mengindikasikan bahwa
pendampingan secara langsung yang diikuti dengan demonstrasi teknologi
memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penampilan produktivitas
ternak sapi. Pada tahun 2015 program tersebut dilanjutkan dengan program
pendampingan pengembangan kawasan peternakan, yang meliputi 14 kabupaten
yang masuk dalam kawasan pengembangan peternakan di NTT. Pendampingan
teknologi pada kawasan peternakan di NTT sampai tahun 2017 telah mencakup
delapan kabupaten, 9 kecamatan, 14 desa, 20 poktan dengan beberapa inovasi
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teknologi yaitu teknologi kandang komunal dan bank (rak) pakan, introduksi lamtoro
Tarramba dalam kebun kelompok, pelatihan teknis, perawatan kesehatan serta
penyebaran leaflet, brosur dan poster. Selain introduksi lamtoro Tarramba yang
telah nyata berkembang, saat ini introduksi beberapa legum herba adaptif yang
telah dikaji sejak tahun 2006, seperti Centrosema pascuorum, Clitoria ternatea,
Lablab purpureus, Stylosanthes seabrana, yang makin memperkaya keberadaan
tanaman hijauan pakan berkulitas di NTT. Dibutuhkan langkah operasional lebih
lanjut di lapangan untuk menghimpun berbagai teknologi teruji ini dalam suatu
kegiatan: “kajian terpadu manajemen pemeliharaan ternak sapi di NTT”, yang
diharapkan akan memberikan manfaat bagi petani/peternak, mitra usaha dan
pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan dalam mengatasi permasalahan
khususnya subsektor peternakan.

Kata kunci : kajian terpadu, pemeliharaan sapi, bank (rak) pakan, kandang
komunal, legum  dan NTT

5.10.  PENDAMPINGAN KAWASAN TANAMAN PERKEBUNAN DI PROVINSI
      NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK

Di Nusa Tenggara Timur (NTT) tanaman kakao 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 dan busuk buah kakao melalui penerapan integrasi P3S dan sarungisasi.
Pendampingan dilaksanaka di kelompoktani Meten Ler dan Plea Puli Desa Bloro
Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Tujuan kegiatan pendampingan tahun 2019 untuk
mendiseminasikan inovasi teknologi peningkatan produktivitas tanaman pekebunan
Kakao; menginisiasi penumbuhan/pengembangan kelembagaan ekonomi petani
berbasis korporasi; meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani
tentang inovasi teknolodogi tanaman perkebunan Kakao. Luaran yang diharapkan
adalah terdiseminasinya inovasi teknologi peningkatan produktivitas tanaman
pekebunan Kakao; terinisiasinya penumbuhan/pengembangan kelembagaan ekonomi
petani berbasis korporasi; meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani
tentang inovasi teknolodogi tanaman perkebunan Kakao. Hasil kegiatan
pendampingan ini adalah: 1) petani kakao di Lokasi sasaran telah menerapkan
sarungisasi pada sebagian besar tanaman kakao miliknya; 2. penerapan sarungisasi
dapat mengendalikan hama PBK, Helopeltis, busuk buah dan meningkatkan produksi
kakao serta pendapatan petani; 3) Petani di Desa Bloro telah memiliki dan
memanfaatkan kelembagaan ekonomi pemasaran hasil kakao berupa Koperasi
dengan unit UPH Plea Puli; 4) Petani peserta kegiatan ini memiliki respon tinggi
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terhadap sarungisasi buah kakao. Untuk mewujudkan respon petani yang telah
tinggi menjadi mengadopsi teknologi, maka perlu pendampingan, fasilitasi secara
berkelanjutan oleh penyuluh dan petugas dinas terkait. Selain itu, diperlukan
pendampingan manajemen dan penguatan modal bagi unit pemasaran hasil Koperasi
Plea Puli guna menghadapi persaingan pemasaran yang semakin keras.

5.11.  PAMERAN DAN PUBLIKASI DAN KTI

ABSTRAK

Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi untuk
memantapkan ketersediaan pangan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat
dari segi jumlah, kualitas dan harga terjangkau. Meningkatkan pendapatan petani
dengan mengembangkan system usahatani yang berwawasan agribisnis agar mampu
menghasilkan produk yang berkualitas, produktivitas tinggi dan efisien. Dengan
kata lain tujuan pembangunan pertanian adalah meningkatkan pendapatan petani
melalui peningkatan produktivitas, efisiensi usaha dan perbaikan system pemasaran
dengan pengenalan teknologi, penguatan kelembagaan.

Untuk mendukung pembangunan pertanian di Negara Rebuplik Indonesia maka
badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dibawah kementerian Pertanian,
telah banyak menghasilkan inovasi teknologi pertanian, namun belum semuanya
digunakan dengan baik oleh pengguna. Inovasi pertanian tersebut seperti cara
atau metoda budidaya yang disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah/wilayah
Penyebarluasan informasi inovasi teknologi pertanian masih belum dapat terjangkau
kepada pengguna/stakeholder. Dalam mendukung swasembada pangan terutama
padi, jagung, kedelai, badan Penelitian dan pengembangan Pertanian melalui Balai
Besar penelitian tanaman padi sejak tahun 2003 hingga 2016 telah melepas berbagai
Varietas Unggul Baru (VUB) padi spesifik lokasi untuk semua agroekosistem budidaya
padi. Jumlah VUB padi yang telah dilepas menurut jenisnya yaitu Inpari (Inbrida
Padi sawah Irigasi) 48 varietas, Inpara (Inbrida padi Rawa) 9 varietas, Inpago
(Inbrida Padi Gogo) 11 varietas, dan HIPA (Hibrida Padi) 19 varietas. Melalui Balai
Penelitian Tanaman Serealia sejak tahun 1995 hingga 2015 telah melepas jagung
varietas unggul yaitu 16 varietas komposit dan 35 varietas hibrida. Melalui Balai
Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan ubi-ubian sejak tahun 1993 hingga 2016
telah melepas Kedelai varietas unggul 78 varietas, sejak tahun 1987 hingga 2016
telah melepas Kacang tanah varietas unggul 30 varietas, sejak tahun 1979 hingga
2014 telah melepas Kacang Hijau varietas unggul 19 varietas.

Terobosan lain dalam sector peternakan, juga telah dilakukan oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian berupa teknologi budidaya peternakan
diantaranya teknologi pengembangan ternak kecil maupun besar, teknologi
penggunaan ransum dan pakan ternak dalam upaya untuk peningkatan kualitas
dan kuantitas dari ternak yang dipelihara.

Secara umum, masyarakat tani (petani) dan pengguna lainnya dalam
usahataninya masih dihadapkan pada keterbatasan informasi sebagai inovasi untuk
meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani.
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Dalam upaya untuk menyebarluaskan hasil-hasil  penelitian serta temuan baru
kepada pengguna/stakeholder, dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya
adalah dengan melakukan Pameran hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian
oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Republik Indonesia.  Pameran
merupakan salah satu sarana dalam komunikasi massal.

5.12.  OPAL - TAGRIMART DAN DUKUNGAN PADA PENGEMBANGAN KAWASAN
     RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) DI NTT

ABSTRAK

Teknologi inovasi pertanian semakin berkembang secara dinamis seiring
berkembangnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Menyikapi hal ini BPTP
sebagai sumber inovasi teknologi memaksimalkan potensi yang ada untuk menjawab
berbagai tantangan dan permasalahan pertanian yang berkembang dimasyarakat.

Membangun taman agroinovasi mart (Tagrimart) sebenarnya sudah ada dalam
konsep KRPL dan KBI. Pengembangan taman agro inovasi dan agro inovasi mart
pada prinsipnya tidak mengembangkan atau membangun suatu hal yang baru,
namun sebagai pengembangan dari program atau kegiatan yang telah ada dan
telah dibangun. Pengembangan Taman Agro Inovasi akan diintegrasikan juga dengan
agro inovasi mart dan klinik, serta diintegrasikan juga dengan KRPL dan KBI yang
sudah ada.

Taman agroinovasi juga merupakan upaya peningkatan ketersediaan pangan
yang beragam dan berbasis potensi sumberdaya lokal untuk memenuhi pola konsumsi
pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dalam implementasinya Taman
Agroinovasi juga mendukung empat kunci sukses pembangunan pertanian di
Indonesia, yaitu percepatan upaya diversifikasi pangan dan peningkatan ketahanan
pangan nasional.

Lahan pekarangan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan
masyarakat. Bagi masyarakat pedesaan pekarangan umumnya luas, tidak berpagar,
nilai ekonomis rendah sehingga fungsi pekarangan lebih banyak dimanfaatkan dalam
hubungan social,dan tempat bermain anak-anak.  Ada empat fungsi pokok
pekarangan yaitu: sebagai sumber bahan makanan, sebagai hasil tanaman
perdagangan, sebagai hasil tanaman obat-obatan dan sumber berbagai macam
kayu-kayuan. Oleh karena itu pekarangan Masyarakat di pedesaan dapat dipandang
sebagai “lumbung hidup” yang tiap tahun diperlukan untuk mengatasi paceklik,
yang sewaktu-waktu dapat diambil manfaatnya apabila usaha tani disawah atau
tegalan mengalami bencana atau  gagal panen.

5.13.  PENINGKATAN KOMUNIKASI, KOORDINASI DAN DISEMINASI HASIL
     INOVASI TEKNOLOGI BADAN LITBANG PERTANIAN

ABSTRAK

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi
ekonomi, yaitu menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki
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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.

Rogers dan Shoemaker (1971) mengemukakan bahwa peranan penyuluhan
dikatakan berhasil jika individu-individu petani mau menerima dan menerapkan
alternatif inovasi pertanian yang paling tepat bagi usaha tani mereka. Oleh karena
itu penyuluh pertanian berupaya agar petani belajar untuk sampai pada mau
mengambil keputusan untuk menerima dan menggunakan teknologi yang dapat
meningkatkan produktivitas usahatani mereka.

        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
Komunikasi, Koordinasi dan Diseminasi Hasil Litkaji Badan Litbang Pertanian yang
meliputi: 1) Sinkronisasi Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi NTT, 2)
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Daerah, dan 3) Temu Teknis Inovasi Pertanian, 4)
Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi melalui media online, radio,
bimbingan teknis petani dan temu lapang.

5.14.  PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN
    INDEKS PERTANAMAN

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
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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 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
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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.

5.15.  PENDAMPINGAN KAWASAN PERTANIAN HORTIKULTURADI PROVINSI
     NUSA TENGGARA TIMURRINGKASAN

ABSTRAK

Kegiatan Pendampingan Kawasan Hortikultura Tahun 2019 masih diarahkan
kepada pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu menggunakan benih
asal biji (TSS) dalam budidaya bawang merah. Hal ini dimaksudkan untuk terus
mensosialisasikan dan dengan demplot dan pendampingan yang baik petani akan
yakin akan keberhasilan menggunakan benih asal biji. Selain komoditas bawang
merah juga kembali dikembangkan bubidaya cabe rawit. Pertimbangan ini karena
harga cabe rawit masih tinggi dan ini menjadi sumber pendapatan bagi petani.

Tujuan kegiatan PKH dibagi menjadi tujuan jangka panjang dan tujuan jangka
pendek. Tujuan jangka panjang yaitu mewujudkan kawasan pertanian hortikultura
di Provinsi NTT. Tujuan jangka pendek, yaitu (a) melakukan pendampingan budidaya
bawang merah menggunakan benih asal biji (TSS) dan budidaya cabe rawit sebagai
sumber pendapatan petani, (b) melakukan pendampingan teknologi dari sisi
budidaya, pemasaran dan kelembagaan, dan (c) menyiapkan media diseminasi
teknologi budidaya produksi bawang merah dan cabe rawit.

Tahapan kegiatan meliputi Koordinasi Tk Provinsi, Koordinasi Tk Kabupaten.
Demplot sebagai media display dilakukan di Desa Oeue Kecamatan Kuatnana,
kabupaten TTS. Demplot sebagai display teknologi cabe rawit 1 ha dan bawang
merah 1 ha. Terdapat 3 kelompok tani untuk kegiatan demplot, yaitu: Poktan Taruna
Tani dan Asri untuk demplot cabe rawit dan Poktan Samaria untuk demplot  bawang
merah.

Teknologi inovasi untuk budidaya cabe rawit yaitu (a) olah lubang yang
berkualitas, (b) pemuliaan, dan (c) penggunaan air secara efisien. Inovasi pada
bawang merah yaitu menggunakan benih asal biji (TSS).

Kegiatan yang dilakukan dalam Pendampingan Kawasan Hortikultura komoditas
cabe rawit dan bawang merah yaitu (1) Penyediaan SDM dan Demplot, meliputi (a)
sosialisasi kegiatan pendampingan, (b) pelatihan teknik  budidaya cabe rawit, (c)
persiapan bedeng persemaian, (d) persiapan lubang penanaman dengan teknik
olah lubang, (e)  meningkatkan kualitas lahan dengan memberikan kompos, dan
(f) mulsa rumput dan bahan organik  lain untuk antisipasi musim kemarau.

Performa Agronomi ditunjukkan dari persemaian sebanyak 7000 koker dan
berhasil 6500 tanaman, umur 1,5 bulan dipindahkan dari persemaian ke lahan
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usaha. Jumlah populasi dalam 1 ha demplot 6000 tanaman. Kendala air sehingga
siram sekali sehari (pagi atau sore). Performa tananaman cabe rawit tumbuh baik,
tidak ada serangan hama penyakit. Panen 400 kg dengan 4 kali panen dan harga
jual Rp 20.000 – 30.000/kg.

Respon petani bahwa inovasi menggunakan lubang tanam dengan memberikan
kompos serta pemulsaan disukai petani karena selama ini menggunakan bedeng.
Inovasi lubang berkualitas ini untuk antisipasi kemarau dan kekurangan air.

Pada demplot bawang merah performa agronomi menujukkan persemaian
sebanyak 3 kg TSS varietas Lokananta untuk luas 1 ha. Penampilan bibit tanaman
baik sampai umur pindah (34 - 40 hari). Tanaman setelah pindah berpenampilan
baik, tidak ada serangan hama penyakit yang berat. Kendala: debit air turun drastis
dan mengalami kekeringan. Produksi tidak sesuai harapan (200 kg).

Respon petani inovasi menggunakan benih asal biji (TSS) cukup diminat, walau
waktu budidaya sampai panen lebih lama. Usaha bawang merah bisa dilakukan di
musim hujan dengan mengatur pembuangan air, karena mengusahakan di musim
kemarau terkendala menurun secara drastis debit air sampai kering. Adopsi inovasi
menunjukkan poktan lain di luar desa Oeue melakukan kunjungan yang difasilitasi
PPL untuk belajar budidaya cabe rawit dan bawang TSS, bibit bawang merah TSS
juga disebarkan pada kelompok lain, misalnya kelompok gereja, kelompok wanita
tani.

Rekomendasi dari kegiatan PKH tahun 2019 yaitu inovasi dalam Pendampingan
Hortikultura harus terus ditingkatkan dan didiseminasikan. Kendala dalam
pengembangan dan proses pendmpingan dapat diminimalkan dengan inovasi
tertentu, dan SDM petani perlu terus ditiingkatkan.

5.16.  PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN LOKAL DI NUSA
      TENGGARA TIMUR TAHUN 2019

ABSTRAK

Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman dan ternak lokal adalah salah satu kekayaan
plasma nuftah yang perlu dilestarikan. SDG lokal mempunyai peranan penting didalam
swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah dan
kesejaterahan petani.

Kegiatan pengelolaan SDG tanaman spesifik lokasi dilaksanakan oleh seluruh
BPTP-Balitbangtan yang meliputi kegiatan koleksi, konservasi, karakterisasi, dan
dokumentasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT merupakan salah
satu dari 33 BPTP di Indonesia yang mendapat mandat untuk melakukan eksplorasi
dan karakterisasi SDG lokal. Kegiatan Pengelolaan SDG tanaman lokal NTT  telah
dilaksanakan selama enam tahun sejak tahun 2013 hingga tahun ini. Hasil yang
diperoleh diantaranya bahan tanaman / benih yang sudah dikoleksi, data karakterisasi
sebagian tanaman yang dikoleksi dan sertifikat pendaftaran varietas-varietas lokal
yang telah didaftarkan ke kantor Pendaftaran Varietas Tanaman dan Perizinan
Pertanian (PVTPP). Selain itu, BPTP NTT juga memiliki Kebun Koleksi SDG Lokal di
Desa Naibonat dengan fasilitas pagar, pengairan, rumah petugas kebun dan saluran
drainase. Kebun ini telah  dimanfaatkan selama enam tahun.
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Sumber daya genetik tanaman  lokal merupakan bagian dari keanekaragaman
hayati yang perlu dilestarikan untuk mencegah kepunahan, yang mungkin diakibatkan
oleh alam maupun pergeseran dari penggunaan benih/ bibit lokal ke varietas unggul.
Sumber daya genetik tanaman lokal yang ada selama ini belum digali potensinya
dengan baik sehingga guna dan manfaatnya belum diketahui. Oleh sebab itu sumber
daya genetik tanaman lokal perlu dikelolah sebaik mungkin sehingga dapat berguna
dan bermanfaat  bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh
pemerintah pusat dalam melindungi sumberdaya genetik di Indonesia dengan cara
mendorong pemerintah dan unit-unit kerja daerah untuk mendaftarkan sumberdaya
genetik (SDG) lokalnya. Aturan tentang pendaftaran varietas terdapat dalam UU
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Oleh karena itu,
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. KOMDA NTT telah dibentuk sejak tahun 2006
sampai dengan tahun 2019 dan berjalan efektif.

5.17. PRODUKSI BENIH SUMBER PADI DAN JAGUNG DI NUSA TENGGARA
     TIMUR

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 tersebut
dengan mengalokasikan anggaran untuk  mendukung sistem perbenihan dan
ketersediaan benih sumber pada Balai dan Loka penelitian komoditas. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa Badan Litbang Pertanian memiliki komitmen yang tinggi
untuk mendukung peningkatan kinerja sistem perbenihan dan ketersediaan benih
sumber.

Berdasarkan kelas benih sumber yang diproduksi , maka UPBS lingkup Puslitbang
komoditas memiliki mandat menghasilkan benih sumber kelas BS dan FS, sedangkan
UPBS lingkup BBP2TP memiliki mandat menghasilkan benih sumber kelas FS dan
SS, sedangkan kuantitas dan varietas yang diproduksi disesuaikan dengan kebutuhan,
permintaan, preferensi serta karakteristik agroekosistem dan social budaya setempat.
Karena dinamika lingkungan strategis didaerah yang membutukan benih ES maka
UPBS dapat memproduksi benih kelas ES.

Pelaksanaan produksi benih sumber didasarkan pada pedoman umum unit
pengelola benih sumber Tanaman (UPBS) Badan Litbang Pertanian Tahun 2011
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melalui SK Kepala Badan Litbang Pertanian Nomor: 142/Kpts/OT.160/I/5/2011 tanggal
18 Mei 2011 dan petunjuk pelaksanaan UPBS Balai Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian (BBP2TP). Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin
pemenuhan prinsip 6 (enam) tepat perbenihan yaitu: tepat jumlah, tepat varietas,
tepat mutu, tepat waktu, tepat lokasi dan tepat harga.

Propinsi NTT merupakan sentra produksi jagung nomor enam di Indonesia dan
± 80 % masyarakatnya menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Rata-rata
produktivitas pada tingkat petani masih sangat rendah, berkisar antara 1,5-2,0 ton/
ha. Pada akhir tahun 2007, total produksi jagung di NTT mencapai 571.782 ton
padahal lahan potensial yang tersedia masih sangat luas terdiri atas lahan sawah
(sesudah padi) seluas 262.407 ha dan lahan kering seluas 1.528.258 ha (Pemprov
NTT. 2008).

5.18. PENDAMPINGAN KAWASAN PERTANIAN PADI BERBASIS KORPORASI
      PETANI DI NTT TAHUN 2019

ABSTRAK

Bersamaan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, komoditas
tanaman pangan khususnya padi/beras memiliki peranan penting sebagai konsumsi
pangan nasional. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional diperlukan
upaya peningkatan produksi yang luar biasa.Salah satu strategi dukungan kegiatan
antar sektor dalam pengembangan usaha pertanian dapat diwujudkan dengan
Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Tanaman Pangan
Komoditas melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT).

Pemerintah dalam sector pertanian melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan produksi tanaman pangan melalui beberapa kegiatan yang
dilaksanakan di seluruh wilayah yang berpotensi pengembangan komoditas tanaman
pangan yang penting sepertipadi jagung dan kedai. Kegiatan yang telah dilaksanakan
dan dilanjutkan antara lain Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) sejak tahun 2004,
kegiatan dilanjutkan dengan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-
PTT) sejak tahun 2008 dilanjutkan dengan GP-PTT, kegiatan berubah dengan maupun
melalui PTT atau peningkatan mutu intensifikasi pada tahun-tahun sebelumnya.
Kementerian Pertanian terus melakukan terobosan dalam rangka upaya
meningkatkan produksi padi Nasional.Saat ini yang masih terus dilakukan adalah
melalui program UPSUS yang sudah melibatkan TNI di dalamnya. Bahkan program
UPSUS bukan saja untuk peningkatan produksi padi saja akan tetapi sudah meningkat
ke komoditas pangan strategis lainnya seperti jagung, kedelai dan bahkan ternak
sapi dengan program baru yaitu SIWAB. Untuk mencapai peningkatan produksi
komoditas strategis tersebut dibutuhkan dukungan penerapan teknologi.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah menghasilkan
berbagai teknologi guna mewujudkan ketahanan pangan, khususnya program
peningkatan produksi padi nasional. Teknologi tersebut antara lain varietas unggul
baru, system tanam jajar legowo, biodekomposer yang mampu mempercepat
pengomposan jerami, pupuk hayati dan pemupukan berimbang, pestisida hayati
dan alat mesin pertanian.
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Dengan menerapkan teknologi budidaya padi maka akan memberikan hasil padi
yang lebih tinggi dan akan memberikan manfaat bagi petani dan keluarga menuju
petani yang lebih sejahtera. Kesadaran petani dalam berusahatani padi dalam satu
lembaga kelompok tani memberikan manfaat terutama dalam mengakses informasi
tentang sarana produksi pertanian, sehingga keberadaan lembaga petani/kelompok
tani perlu dikembangkan menjadi kelompok tani yang mempunyai status korporasi
petani.

5.19. PENDAMPINGAN PETERNAKAN  SIWABDI 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 lokal 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 sapi dan
kerbau bunting). Dengan upaya khusus ini sapi/kerbau betina produktif milik peternak
dipastikan dikawinkan, baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam.

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ini, telah terbit Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016, tentang Upaya Khusus Percepatan
Peningkatan Populasi Sapi dan 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 Sapi dan 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 Sapi dan 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.
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5.20. PENGEMBANGAN AYAM KUB MELALUI PEMBERDAYAAN IP2TP DI NTT

ABSTRAK

Ayam KUB merupakan ayam unggul lokal hasil persilangan dan seleksi oleh
peneliti Badan Litbang Pertanian. Ayam KUB memiliki keunggulan dibandingkan
ayam kampung biasa. Keunggulan ayam KUB tersebut diikuti dengan sifat khusus
yang pada akhirnya mempengaruhi sistem pemeliharaan sehingga sedikit berbeda
dibandingkan ayam kampung biasa. Kegiatan pengembangan ayam KUB melalui
pemberdayaan IP2TP di NTT telah menghasilkan beberpa kegiatan yaitu: (i) renovasi
kandang ayam di IP2TP Naibonat serta rehab kandang bagian atap dan penyangga
kandang ayam di IP2TP Lili  selesai sesuai jadwal yang direncanakan; (ii) ayam KUB
yang ada di BPTP NTT terdiri dari Final Stock dan Parent Stock; (iii) kegiatan ayam
KUB di BPTP merupakan kegiatan Strata-2 dimana kegiatan inti nya ada di BPTP
NTT dan dua plasma di petani. Dua plasma ada di Desa Raknamo dan Kuimasi,
masing-masing plasma mendapat 200 ekor ayam KUB dengan perbandingan 5 jantan
dan 1 betina.

Kata Kunci: pengembangan, ayam KUB, Nusa Tenggara Timur.

5.21.  PELAKSANAAN KEGIATAN BPTP BALITBANGTAN NTT  DALAM RANGKA
    DUKUNGAN INOVASI PERTANIAN DI WILAYAH PERBATASAN (LPBE-
    WP) - KAB. BELU

ABSTRAK

Peternakan merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi NTT. Tersedianya
areal padang penggembalaan memungkinkan penggembalaan ternak bebas
mendominasi sistem peternakan di NTT. Namun, saat ini daya dukung lahan semakin
terbatas, terlebih pada musim kemarau. Untuk memaksimalkan daya dukung lahan
di musim kemarau maka BPTP Balitbangtan NTT mengembangkan salah satu varietas
lamtoro yang sudah berkembang baik di NTT yaitu varietas taramba.

Pengembangan lamtoro taramba sangat penting karena merupakan sumber
Hijauan Makanan Ternak yang berprotein tinggi dan dapat dikembangkan di lahan
tidur/di lahan marginal yang kering dimana produksinya cukup untuk memberi makan
sapi saat kemarau. Keunggulan lamtoro taramba, antara lain: mempunyai kandungan
protein yang cukup tinggi (23.7% - 34%), mudah didapat sepanjang tahun,
mengandung tannin sehingga dapat mencegah kembung pada ruminansia,
mempunyai palatabilitas tinggi, tahan terhadap hama kutu loncat serta tahan pada
musim kering yang sangat cocok dikembangkan di wilayah perbatasan RI-RDTL
seperti di Kec. Tasifeto Timur.

Salah satu varietas lamtoro yang sudah berkembang baik di Indonesia adalah
varietas teramba. Berdasarkan penelitian Yurmiaty dan Suradi (2010) lamtoro varietas
teramba (Leucaena leucocephalacv. tarramba) memiliki keunggulan tahan terhadap
hama kutu loncat dan tahan pada musim kering, namun belum diketahui pasti
tumbuh baik pada rentang kemasaman tanah. Lamtoro merupakan jenis leguminosa
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dengan kemampuan adaptasi yang sedang pada tanah masam. Berdasarkan
penelitian Jones (1974) lamtoro mampu tumbuh baik pada pH 6 – 6.5 (Manpaki,
2017).

Lamtoro Taramba sudah dikaji dan dikembangkan sejak tahun 2012 oleh BPTP
NTT. Pengkajian melibatkan petani peternak di Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu.
Dalam sistem penggembalaan bebas di wilayah Fatuleu, pertambahan bobot sapi
sekitar 0,5 kg/ekor/hari atau sekitar 15 kg/ekor/bulan. Introduksi Lamtoro Taramba
sebagai sumber pakan meningkatkan pertambahan bobot hidup sapi yang awalnya
sekitar 15 kg menjadi 30-40 kg/ekor/bulan. Selain capaian pertambahan bobot,
manfaat lain adalah produksi kotoran sapi (Nulik, 2015).

Bila dilihat dari kandungan nutrisinya hijauan ini termasuk hijauan yang bernilai
gizi cukup baik. Lamtoro mengandung protein, kalsium dan energi yang tinggi.
Daun lamtoro mengandung protein yang relatif rendah tingkat pemecahannya di
dalam rumen sehingga merupakan sumber protein yang balk untuk ternak
ruminansia. Kandungan proteinnya berkisar antara 25 - 32% dari bahan kering,
sedangkan kalsium dan fosfomya berturut-turut antara 1,9 - 3,2% dan 0,15 - 0,35%
dari bahan kering (Askar dkk ., 1997).Disamping itu lamtoro mengandung (3 karoten
yang merupakan provitamin A. Sekalipun pada musim kering daun lamtoro tetap
berwarna hijau berbeda dengan rumput yang pada musim kering menjadi kecoklatan
(Askar, 1997)

Lamtoro termasuk hijauan yang bernilai gizi tinggi namun pemanfaatannya
sebagai pakan ternak pemberiannya perlu dibatasi. Lamtoro mengandung zat anti
nutrisi yaitu asam amino non protein yang disebut mimosin, yang dapat menimbulkan
keracunan atau gangguan kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak
dan terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Ternak ruminansia yang
mengkonsumsi pakan yang mengandung mimosin dalam dosis yang tinggi dapat
menunjukkan gejala kehilangan bulu. Adanya zat anti nutrisi dalam hijaun Iamtoro
tidak mengurangi nilai manfaatnya sebagai pakan hijauan yang berkualitas.
Pencampuran hijauan ini ke dalam hijauan Iainnya adalah salah satu cara mengurangi
resiko keracunan pada ternak ruminansia. Disamping itu proses pemanasan
(pengeringan atau pelayuan) dapat meningkatkan pemecahan mimosin menjadi
DHP yang kurang (Nulik, 2007).

JAGUNG HIBRIDA (NASA-29 DAN BIMA-20 URI)
Jagung (Zea mays L.) termasuk bahan pangan utama kedua setelah beras.

Sebagai tanaman serealia, jagung biasa tumbuh hampir di seluruh dunia. Sebagai
salah satu sumber bahan pangan, jagung telah menjadi komoditas utama. Bahkan,
dibeberapa daerah di Indonesia, jagung dijadikan bahan pangan utama. Selain
sebagai bahan pangan, jagung juga dikenal sebagai salah satu bahan pakan ternak
dan industri (Bakhri, 2007).

Varietas hibrida merupakan generasi pertama hasil persilangan antara tetua
berupa galur inbrida. Varietas hibrida dapat dibentuk pada tanaman menyerbuk
sendiri maupun menyerbuk silang. Jagung merupakan tanaman pertama yang
dibentuk menghasilkan varietas hibrida secara komersial, dan telah berkembang di
Amerika Serikat sejak 1930an (Hallauer and Miranda 1987). Kini benih jagung hibrida
telah ditanam di sebagian besar areal jagung di dunia. Jagung hibrida di Indonesia
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mulai diteliti pada tahun 1913, dan dilanjutkan pada tahun 1950an. Galur diekstrak
dari varietas lokal dan introduksi berumur genjah berdaya hasil masih rendah tetapi
hasil hibridanya mencapai dua kali lebih tinggi dari hasil galur murninya (Takdir,
2007)

Jagung mempunyai peran ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain bahan pangan, by-product-nya bisa menjadi pakan alternatif untuk ternak
sapi. Di NTT, petani masih enggan menjual jagung ke pasar, karena alasan food
security. Sementara, permintaan pasar untuk komoditas ini masih terbuka lebar,
terbukti dari fakta menunjukkan bahwa, jagungpun dibeli dari luar NTT untuk
memenuhi kebutuhan (Hosang dan Tony, 2016). Produksi jagung di Indonesia pada
tahun 2013, 2014, dan 2015 adalah sebesar 18,51 juta ton, 19,01 juta ton dan
19,61 juta ton dengan produktivitas 4,84 ton per hektar, 4,95 ton per hektar dan
5,18 ton per hektar, serta luas panen 3,82 juta ha, 3,84 juta ha dan 3,79 juta ha
(BPS, 2016). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tersebut dapat dilihat
bahwa setiap tahunnya selalu dilaksanakan upaya-upaya peningkatan produksi dan
produktivitas untuk mencapai target produksi pada tahun berikutnya. Salah satu
upaya yang bisa dilakukan dalam peningkatan produktivitas jagung adalah dengan
penggunaan benih bermutu. Usaha peningkatan mutu benih menjadi bagian penting
dalam meningkatkan daya saing produk benih jagung hibrida. Namun hingga saat
ini, sumberdaya dan kelembagaan perbenihan jagung dalam negeri belum merupakan
produsen pertanian yang mumpuni dan berdaya saing handal (Sari, 2018).

Tanaman jagungagar dapat tumbuh dan berproduksi optimal, maka memerlukan
hara yang cukup selama pertumbuhannya. Karena itu, pemupukan merupakan faktor
penentu keberhasilan budidaya jagung. Dalam hal pemupukan, kendala utama yang
dihadapi petani dalam penerapan teknologi adalah tingginya harga pupuk terutama
pupuk N, P, dan K. Harga pupuk buatan terus mengalami kenaikan, sementara
harga dasar jagung cenderung stabil malah menurun terutama pada saat panen
raya (Fattah, 2010). Pemupukan dengan pupuk kimia hanya menambah unsur hara
tanah tanpa memperbaiki sifat fisika dan biologi tanah, bahkan dapatmenimbulkan
dampak negatif terhadap tanah. Berpedoman kepada tingginya pemakaian pupuk
kimia ditingkat petani, peningkatan harga pupuk dan kelangkaan pupuk buatan
akhir-akhir ini, maka kita perlu mencari alternatif menggantikan pemakaian pupuk
kimia tanpa menurunkan hasil (Murni dan Arief, 2008).

Salah satu alternatif untuk meningkatkan kesuburan tanah adalah melalui
penggunaan pupuk organik yaitu pupuk kandang kotoran sapi. Beberapa kelebihan
pupuk kandang kotoran sapi antara lain adalah untuk memperbaiki struktur tanah,
dan berperan juga sebagai penguraian bahan organik oleh mikro organisme tanah.
Bahan organik mempunyai daya serap yang besar terhadap air tanah, oleh karena
itu pupuk kandang kotoran sapi padat mempunyai pengaruh yang positif terhadap
hasil tanaman (Tawakkal, 2009). Dengan menggunakan pupuk kandang sapi dan
pemberian pupuk kimia diharapkan kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas
produksi pertanian (Dharmawan, 2016).

Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam penanaman jagung antara lain;
tidak boleh di lahan tergenang air, pengendalian gulma selama masa pertumbuhan
tanaman jagung, lahan tidak ternaungi pohon besar, lahan terhindar dari masuknya
ternak sapi/kambing dan pengairan yang tepat.Keunggulan jagung hibrida NASA
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29 yaitu dapat bertongkol dua dengan persentase  90% pada kondisi lingkungan
yang sesuai, pengisian biji pada tongkol penuh dan kelobot tertutup sempurna,
batang kokoh, rendeman tinggi, janggel keras, tahan terhadap serangan hawar
daun, penyakit bulai dan busuk tongkol.  Warna batang dan daun di atas tongkol
masih hijau saat biji sudah masak atau waktu panen sehingga dapat dimanfaatkan
untuk pakan ternak. NASA 29 mempunyai adaptasi yang cukup luas baik di dataran
rendah sampai dataran tinggi, memiliki gen prolifik yang dapat mencapai 70%
pada dataran tinggi (>1000 m dpl), potensi hasil 13,5 t/ha dan rata-rata hasil11.93
t/ha.Keunggulan jagung hibrida BIMA 20 URI antara lain; potensi hasil tinggi 12,5
t/ha, tahan terhadap penyakit bulai, toleran penyakit karat dan bercak daun, toleran
kekeringan, tahan rebah akar/batang serta stay green. Varietas ini lebih
menguntungkan jika ditanam pada lahan sawah atau tadah hujan pada musim
kemarau di lahan sawah atau lahan kering yang sangat cocok di wilayah perbatasan
RI-RDTL seperti di Desa Tohe. Keragaan fisik tanaman BIMA 20 URI disukai oleh
petani karena batangnya yang kokoh, besar dan berdaun lebar.

5.22.  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
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(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) (Dirjen Tanaman Pangan 2017). Berdasarkan potensi luas tanaman
jagung pada tahun 2017  Propinsi NTT  mencapai 86.931 ha,  untuk 22 kabupaten
dan 1 kota dengan  jumlah kelompoktani 4.929 kelompoktani, dengan jumlah benih
yang dibutuhkan sebanyak 11.2298 ton. Kabupaten Kupang luas lahan 26.475
ha.benih yang dibutuhkan 794,24 ton dan kabupaten TTS luas lahan 3.000 ha
dengan benih yang dibutuhkan 90 ton(data dari Dinas Pertanian Propinsi NTT),
Pada tahun 2017  juga  Dinas Pertanian Provinsi NTT memprogramkan perbanyakan
benih jagung komposit di 16 Kabupaten termasuk Kabupaten Kupang dan Kabupaten
TTS, dengan luas  lahan 115 ha untuk Kabupaten Kupang dengan perkiraan benih
yang diproduksi 345 ton ( rata-rata 3 ton/ha), jumlah penangkar 6 orang dan
Kabupaten TTU luas lahan 10 ha dengan perkiraan Produksi 30 ton (rata-rata 3 ton/
ha), dengan jumlah penangkar 1 orang.  (Sumber data Dinas pertanian Propinsi
NTT dan data yang sudah diolah).

Kabupaten Kupang  memproduksi benih jagung  345 ton,  sedangkan kebutuhan
akan  benih jagung 794 ton, masih kurang 449,3 ton, sedangkan kebutuhan benih
jagung di Kabupaten  TTU 90 ton, sementara  yang diproduksi 30 ton, sehingga
masih kurang 30 ton, termasuk  beberapa kabupaten lain di NTT sementara
kekurangan benih jagung, dan program perbanyakan benih jagung di kabupaten
lain lebih kecil dari 2 kabupaten diatas,Karena itu Kegiatan  Model Penyediaan Benih
Jagung Melalui Peningkatan Kemampuan Kelompok Calon Penangkar  Mendukung
SL-Mandiri Benih Jagung di NTT. Pada tahun 2019  dilaksanakan di Kabupaten
Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kupang.

5.23.  SEKOLAH LAPANG KEDAULATAN PANGAN MENDUKUNG SWASEMBADA
    PANGAN TERINTEGRASI DESA MANDIRI BENIH PADI

ABSTRAK

Sekolah lapang Model Desa Mandiri benih padi di Nusa Tenggara Timur sudah
berlangsung selama 3 tahun, dimulai tahun 2016 dan pada tahun 2019 merupakan
tahun keempat telah dilaksanakan di desa Oeteta Kecamatan Sulamu dan Desa
Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan sejak bulan Juni s/d bulan Desember
2019. Sebagaimana tahun sebelumnya, kegiatan masih dilaksanakan pada lokasi
kawasan 1000 desa mandiri benih atau pada desa yang tidak tersedia benih unggul
spesifik lokasi dengan harapan benih yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan
di desa yang telah dipilih. Tujuan kegiatan tahun 2019 yaitu (1) Menumbuhkan
kemampuan  petani menerapkan inovasi teknologi produksi benih varietas unggul
padi sawah yang diminati secara mandiri  dan berkelanjutan (2) Memotivasi petani
menjadi  calon penangkar benih yang mampu menyediakan benih padi bermutu (3)
Mempercepat  adopsi  Inovasi  produksi benih  padi sawah spesifik lokasi.
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Modus dari kegiatan  adalah pemberdayan dengan  5 pendekatan strategis,
yakni: (1) pendekatan pengembangan percontohan dalam bentuk laboratorium
lapangan dengan komponen teknologi meliputi varietas Inpari 42 dan 43, cara
tanam jajar legowo 2:1, pemupukan berimbang sebagai lokasi pembelajaran anggota
kelompok tani, (2)  Sekolah lapang  sebagai  proses pembelajaran non formal bagi
petani untuk meningkatkan  Pengetahuan dan ketrampilan (3) Bimbingan teknis
dan kelembagaan untuk menguasai  teknologi dan dinamika kelompok tani (4)
Membangun jejaring dan kemitraan lainnya untuk sinergisme program, dan penjualan
hasil (5) temu lapang untuk peragaan inovasi teknologi produksi benih  dan
menghimpun umpan-balikserta mempercepat penyebarluasan adopsi inovasi
perbenihan padi

Dengan penerapan  berbagai metode dan media diseminasi  yang telah diterapkan
petani kooperator mampu memproduksi benih bersertifikat sebanyak  4 ton dari
total produksi 12 ton  sehingga memenuhi kebutuhan  benih  padi dalam wilayah

5.24.  IDENTIFIKASI TINGKAT PENERAPAN TEKNOLOGI PRODUKSI PAJALE
     DI BERBAGAI SENTRA PRODUKSI  NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK

Saat ini padi, jagung dan kedelai adalah tiga jenis tanaman pangan yang
mendapat prioritas pengembangan. Kementrian pertanian menargetkan produksi
padi tahun ini mencapai 73,4 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung sebanyak
20,33 juta ton, kedelai 1,27 juta ton sebagai upaya serta tekad pemerintah dalam
mewujudkan kedaulatan pangan. Langkah strategis yang dilakukan tidak hanya
berupa peningkatan luas tanam tetapi juga produktifitas daerah sentra produksi.
Upaya perlu dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan yang terus
meningkat.dengan anggaran APBN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
teknologi produksi pajale di berbagai sentra produksi belum sepenuhnya dilakukan
petani sesuai rekomendasi/anjuran, kendala penerapan teknologi produksi pajale di
tingkat petani bersumber baik dari internal seperti kekurangan tenaga kerja, kesulitan
pemakaian alat semprot (padi) masih menyisipkan penanaman kacang tanah diantara
pertanaman  jagung, minim aplikasi pupuk (jagung), belum berpengalaman, belum
terlalu berpengalaman, tidak dibekali dengan prosedur penangana pasca panen
yang baik (kedelai)sedangkan eksternal :  birokrasi toko saprotan (padi),  pembatasan
pembelian pupuk disertai prosedur tambahan dari toko penjual pupuk (jagung),
keterlambatan dropping bibit oleh dinas dan kesulitan pemasaran. (kedelai)
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5.25.  PRODUKSI BENIH BUAH TROPIKA DAN SUB TROPIKA (BaseLine)
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S. Produksi Benih Mente
1. Perbenihan Jambu mente (25,000)
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VI.  ANGGARAN

Total pagu dana sesuai DIPA 2019 sebesar Rp 22,187,549,000 terdiri atas
APBN/RM sebesar Rp 18,785,658,000 dan Loan 2,525,000,000, PNBP sebesar Rp.
237,496,000 Sampai dengan 31 Desember 2019 dana terserap sebesar  96,43. % atau
Rp.  21,395,598,997.

Tabel. Jumlah Dana dan Realisasi Penggunaan per 31 Desember 2019

Tabel.  Realisasi Penerimaan Tahun 2019

44

No. Sumber
Pagu

(Rp)

Realisasi Pagu
per 31 Desember 2019

Sisa

(Rp)
Jumlah (Rp) (%)

1. RM 18,785,433,000 18,203,114,028 96.90% 582,318,972

2. Loan - 0.00% -

3. RMP 2,525,000,000 2,327,850,000 92.19% 197,150,000

4. Hibah 639,620,000 639,620,000 100% -

5. PNBP 237,496,000 225,013,975 94.74% 12,482,025

JUMLAH 22,187,549,000 21,395,598,003 96.43% 791,950,997

No. Jenis Penerimaan
Target
(Rp)

Realisasi Sisa

Jumlah (Rp) (%)

1.
Penerimaan
Perpajakan

- 0.00%

2.
Penerimaan Negara
Bukan Pajak

289,585,000 327,740,688 113.18% (38,155,688)

JUMLAH 289,585,000 327,740,688 113.18% (38,155,688)



VII.  KESIMPULAN

Dari kegiatan selama tahun 2019 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.

45



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/bptpnt
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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 keadaan
Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, kegiatan-kegiatan Pengkajian dan
Diseminasi Hasil Pengkajian yang dilaksanakan oleh BPTP- NTT selama tahun 2019.
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,            2019

Kepala Balai,

Dr. Procula Rudlof Matitaputty, S.Pt, M.Si.
NIP.19670414 199803 1 001
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