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KATA PENGANTAR

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

(BPTP) NTT melaksanakan pengkajian untuk menghasilkan inovasi teknologi dan

kelembagaan dalam rangka mendukung pembangunan pertanian.

Didukung oleh sumber daya manusia dan sarana yang memadai berbagai inovasi

teknologi telah dihasilkan untuk menjawab tantangan dalam pembangunan pertanian.

Laporan Tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang keadaaan

Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, kegiatan-kegiatan Pengkajian dan

Diseminasi Hasil Pengkajian yang dilaksanakan oleh BPTP- NTT selama tahun 2016.

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, Maret 2017

Kepala Balai,

Ir. Amirudin Pohan, MSi
NIP. 19650706 199303 1 002
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I. PENDAHULUAN

1.1. Visi dan Misi

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebiajakan dan Program  Badan Litbang

Pertanian, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BPTP/UPT dituangkan

menjadi rencana operasional. Oleh karena itu visi, misi kebijakan 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 : 16/Permentan/OT.140/3/2006, Balai Pengkajian

Teknologi Pertanian (BPTP) sebagai UPT Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian di daerah, mempunyai tugas pokok.

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat

guna spesifik lokasi.

Fungsi :

1. Pelaksanaan Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian

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

guna spesifik lokasi;

3. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian

serta perakitan materi penyuluhan;

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

pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi

pertanian tepat guna spesifik lokasi;

5. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan

pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai

1.3. Sasaran Kelompok Pengguna Hasil Penelitian

Sesuai Tupoksi BPTP maka kelompok pengguna utama hasil-hasil Litkaji

adalah  :

1. Masyarakat petani pedesaan yang mengelola lahan kering (ladang, kebun

campuran,  pekarangan), lahan sawah irigasi dan lahan sawah tadah hujan

2. Jajaran pemerintah daerah baik Propinsi maupun Kabupaten,

3. pelaku agribisnis, dan

4. Lembaga Swadaya Masyarakat.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPTP NTT  terdiri atas satu pejabat eselon III (Kepala

Balai), dua eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi

Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta rumah tangga.

Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan dan

evaluasi serta laporan, dan penyiapan bahan kerjasama, informasi, dokumentasi

dan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil, serta pelayanan sarana pengkajian,

perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
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Dalam menjalankan fungsinya maka Kepala BPTP dibantu oleh beberapa

kelembagaan internal yaitu :

1. Kepala Kebun Percobaan dan Laboratorium Diseminasi bertugas

mengelola adminsitrasi kepegawaian dan urusan rumah tangga terutama

pendaya-gunaan asset untuk melayani kebutuhan pengguna dan mengelola

asset produktif (tanah dan peralatan) untuk memenuhi kewajiban PNBP

dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti yang mempunyai tugas : i)

melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian

tepat guna spesifik lokasi, ii) melakukan penelitian, pengkajian dan

perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, iii) melakukan

kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

3. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang mempunyai tugas

: i) melakukan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian

serta perakitan materi penyuluhan, ii) melakukan kegiatan fungsional

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Subagian, Kepala

Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan

organisasi pada BPTP maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas

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

Berdasarkan data kepegawaian pada akhir tahun 2016, tercatat bahwa

sumberdaya manusia yang berada di BPTP NTT jumlahnya terus berkuran, karena

banyak diantara karyawan yang telah memasuki masa pensiun, disamping ada

pegawai yang meninggal.  Secara keseluruhan  jumlah total  Pegawai BPTP NTT

berjumlah 153 orang, tersebar di beberapa unit kerja, selengkapnya dapat dilihat

pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah dan Sebaran Pegawai BPTP NTT, tahun 2016

No Unit Kerja
Jumlah

PNS Honorer

-Laki-laki Perempuan

1. Kantor Pusat 96 67 29 -

2. KP. Naibonat 11 10 1 -

3. KP. Lili 10 10 0 1

4.
Lab.Dis.

Kupang

12
10

2 -

5. KP. Maumere 19 16 3 -

6. KP. Waingapu 5 4 1 -

TOTAL 153 117 36 1

Satu orang honorer masih diperjuangkan untuk diangkat menjadi PNS di

BPTP NTT karena masa kerjanya cukup lama, dan yang bersangkutan telah

mengikuti tes honorer kategori 2 (K2) lingkup Kementerian Pertanian pada

November 2015.
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2.1. Sebaran Menurut Umur dan Masa Kerja

Dari sisi umur (Tabel 2.2 dan Tabel 2.3), PNS/CPNS BPTP NTT berumur

antara <20-55 tahun dan sebagian besar berumur antara 41-50 (78orang), 6orang

berumur antara 31-40, dan 50orang berumur antara 51-55.

Tabel 2.2.  PNS/CPNS BPTP NTT menurut jenis kelamin dan kelompok
umur, tahun 2016

No Golongan
Masa Kerja, tahun

JML
< 20 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 > 60

1. Laki-laki - - - 1 3 16 40 41 22 - 123

2. Perempuan - - 1 1 1 03 19 09 2 - 36

TOTAL - - 1 2 4 19 53 50 4 - 153

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.

Tabel 2.3. PNS/CPNS BPTP NTT menurut Golongan dan masa kerja, tahun
2016

No Golongan Masa Kerja, tahun
Jum

lah
<=5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 >35

1. I 0 1 1 3 9 1 0 0 15

2. II 0 1 4 22 31 8 0 0 66

3 IIII 3 0 7 28 19 1 0 0 58

4 IV 0 0 0 5 12 3 0 0 20

TOTAL 3 2 12 52 71 13 0 0 153

Pegawai di BPTP NTT rata-rata mempunyai masa kerja yang cukup lama yaitu

16-25 tahun.
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2.2. Sebaran menurut pendidikan

Kualifikasi pendidikan PNS/CPNS BPTP NTT terdiri atas SD sampai S3

(Tabel 2.4) dengan rincian SD (13orang), SLTP (13 orang), SLTA ( 77orang), D3

( 5 orang), D4 ( 7 orang), Sarjana Muda ( 1 orang), S1 (24orang), S2 (17orang)

dan S3 (8 orang).

Tabel 2.4.  PNS/CPNS BPTP NTT menurut tingkat pendidikan, tahun 2016
(153 orang)

No Golongan
Tingkat Pendidikan

JML
S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD

1. I/a - - - - - - - - - - - -

2. I/b - - - - - - - - - - 12 12

3 I/c - - - - - - - - - - 1 1

4 I/d - - - - - - - - - 6 5 11

5 II/a - - - - - - - - - 1 - 1

6 II/b - - - - - - - - 48 5 - 53

7 II/c - - - - - 1 - - 4 - - 5

8 II/d - - - 1 - - - - 9 - - 10

9 III/a - - 2 4 - 2 - - 7 - - 15

10 III/b - 2 1 - - 2 - - 9 - - 15

11 III/c - 2 4 2 1 - - - - - - 9

12 III/d - 8 6 - - - - - - - - 14

13 IV/a 5 10 - - - - - - - - - 11

14 IV/b 1 1 1 - - - - - - - - 3

15 IV/c 1 1 - - - - - - - - - 2

16 IV/d - - - - - - - - - - - -

17 IV/e - - - - - - - - - - - -

TOTAL 7 19 14 7 1 5 0 0 72 13 18 153

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia, maka melalui berbagai

sumber pembiayaan  dari APBN telah dilakukan peningkatan pengetahuan bagi para staf
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di BPTP NTT melalui pendidikan jangka pendek (kursus/latihan) dan pendidikan jangka

panjang (program S2 dan S3), (Tabel 2.5).

2.3. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Institusi dan SDM

Kegiatan pengembangan kapasitas institusi pada tahun 2016 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.

Tabel 2.5. Jumlah PNS yang sedang mengikuti pendidikan jangka panjang

(program D4, S2 dan S3) tahun 2016

No Nama PNS Program Perguruan

Tinggi

TMT

D4/S2/S3 Jurusan

1. Haruna, SPi, MSi S3 Klimatologi IPB 2015

2. Emanuel Maubuti D4 Penyuluhan STTP Malang 2013

3. Soleman Tualaku D4 Penyuluhan STTP Malang 2014

Staf yang lain masih melanjutkan studinya baik S2 maupun S3 dapat di

lihat pada tabel 2.5.

2.4. 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 2.7. Pada Tabel 2.8. 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.
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Tabel 2.6.  Jenis dan Jenjang Fungsional di BPTP NTT, tahun 2016

No Jenis dan jenjang JML

Jumlah

Kantor.

Pusat

Kp.

Naibonat

KP.

Lili

Lab.Dis.

Kupang

KP.

Maumere

KP.

Waigapu

A. Peneliti

1. Peneliti Pertama 4 - - - - - -

2. Peneliti Muda 5 - - - - - -

3. Peneliti Madya 11 - - - - - -

4. Peneliti Utama - - - - - - -

5. Non Klasifikasi - - - - - - -

TOTAL (A) 20 -

B. Penyuluh

1. Penyuluh Pertama 8 4 - 1 1 2 -

2. Penyuluh Muda 3 3 - - - - -

3. Penyuluh Madya 4 3 - 1 - -

4. Penyuluh Utama - - - - - - -

5. Non Klasifikasi - - - - - - -

TOTAL (B) 15 - - 1 2 2 -

C. Non

Peneliti/Penyuluh

1. Pranata Komputer - - - - - - -

2. Litkayasa Pemula - 1 1 - - - -

3. Pustakawan - - - - - - -

4. Arsiparis - - - - - - -

5. Analis Kepegawaian - - - - - - -

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

umum yang telah dipersyaratkan oleh Menpa
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Tabel 2.7. Keadaan Tenaga Fungsional Menurut Disiplin Ilmu

No Disiplin Ilmu/Spesialisasi
Pendidikan

S3 S2 S1 D4/SM SLTA

A. Peneliti

1. Peternakan 1 6 - - -

2. Tanaman (Pangan/Horti dan

Perkebunan)

1 1 - - -

3. Perikanan/Pasca panen - - - - -

4. Sumberdaya

- Ilmu Tanah/Evaluasi Lahan - 2 - - -

- Agroklimat - - - - -

- Lingkungan - - - - -

- Geografi - - - - -

5. Sosial-Ekonomi Pertanian

- Ekonomi Pertanian 2 3 1 - -

- Sosiologi pedesaan - - - - -

6. Teknologi Pangan/Pasca panen - 1 - - -

7. Hama/penyakit - - - - -

JUMLAH (A) 4 13 1 - -

B. Penyuluh

1. Peternakan - - 2 - -

2. Tanaman (Pangan/Horti dan

Perkebunan)

- 2 3 - -

3. Teknologi Pangan - - - - -

4. Komunikasi - 1 - - -

. Ekonomi Pertanian - 1 - - -

6. Perikanan - - - - -

JUMLAH (B) - 4 5 - -
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III. SARANA DAN PRASARANA

Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai kegiatan utama BPTP NTT

didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, yaitu terdiri

dari barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang-barang  tidak bergerak

terdiri dari : (1) tanah bangunan negara Golongan II (2) Tanah Bangunan kantor

Pemerintah; (3) Bangunan Gedung Kantor Permanen dan (Rumah Negara

Golongan II Type A Permanen.

Sementara barang-barang  bergerak secara umum meliputi alat angkutan

(kendaraan roda 4 dan roda 2), Furniture, elektronik, serta aset tetap lainnya.

Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari hibah, pembelian

melalui anggaran rutin dan anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN),

dan anggaran kerjasama penelitian. Untuk dapat menyajikan data barang

inventaris yang akurat, BPTP NTT telah melaksanakan SIMAK-BMN pada tahun

anggaran 2016.

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.
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Tabel 3.1.  Luas tanah dan peruntukan

No Lokasi

Luas

Tanah

(ha)

Peruntukan

Kantor/

Perumahan

(ha)

Sarana

Penunjang

(ha)

Kebun

Percobaan

(ha)

Padang

Penggembalaan

(ha)

1. Kantor Pusat/

KP. Naibonat

501.600 0,5680 0,9175 48,5145 -

2. Kota Kupang 596 0,595 - - -

2. KP. Lili 410 0,45 0,21 1,34 38

3. Lab. Dis. Kupang 2.048 0,1435 - 1,9045 -

4. KP. Maumere 13.6893 0,1760 - 13,5133 -

5. KP. Waingapu 1.001,300 0,08 - 0,92 100,30080

TOTAL 204,1606 2,304 1,1275 66,1923 138,30080

Tabel 3.2. Jumlah perumahan dinas di BPTP NTT, 2016

No Lokasi

Guest
House

(Tipe 120)

Rumah Dinas, Tipe (buah) Jumlah

120 70 50 36

1. Kantor

Pusat/KP.Naibonat

1 1 15 11 10 24

2. Kota Kupang - - 1 - - 1

2. KP. Lili 1 - 5 5 10 21

3. Lab. Dis. Kupang 1 - 5 4 - 10

4. KP. Maumere 1 - 5 4 - 10

5. KP. Waingapu 1 - - 2 - 3

TOTAL 5 1 28 24 10 78
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Tabel 3.3.  Jumlah gedung/sarana penunjang di BPTP NTT, 2016

No Sarana Penunjang

Jumlah

Kantor
Pusat

Kp.
Naibonat

KP.
Lili

Lab.Dis
Kupang

KP.
Maumere

KP.
Waingapu

1. Gedung kantor 2 1 1 1 1 1

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

3. Laboratorium tanah dan tanaman 1 - - 2 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 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 - 1

14. Kandang percobaan 3 - 8 - - 1

15. Rumah Genzet 1 - 1 - 1 -

16. Tower/bak air 3 - 1 1 1 2

17. Sumur bor 3 2 - - 1 -

18. Gudang benih 1

Laboratorium yang sudah operasional selama ini hanya laboratorium tanah

dan tanaman sedangkan laboratorium lain belum berfungsi walaupun sudah

tersedia peralatan bantuan proyek UFDP/P2ULK. Laboratorium tanah dan

tanaman lebih banyak melayani kebutuhan pengkajiandan SUT tetapi juga sudah

dimanfaatkan oleh pihak luar.

3.2. Barang bergerak

Kondisi barang bergerak di BPTP NTT tahun 2016 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 2016

No Jenis barang

Jumlah/lokasi (buah)

Kantor

Pusat

KP.

Naibonat
KP. Lili

Lab.Dis

Kupang

KP.

Maumere

KP.

Waingapu

A. Kendaraan/Mesin

1. Kendaraan roda 6 - - 1 - - 1

2. Kendaraan roda 4 09 1 2 1 2 2

3. Kendaraan roda 3 (VIAR) 1

5. Kendaraan roda 2 15 3 2 1 09 6

6. Traktor besar - 2 1 - - -

7. Traktor sedang 1 1 - - - 1

8. Hand tractor 1 1 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 2 1

11. Kulkas 5 - - - - -

12. Komputer PC 11 1 1 2 1 1

13. Komputer Notebook 12 - - - - -

14. Printer 9 - 1 1 1 1

15. Ploter 1 - - - - -

16. Kamera digital 3 - - - - -

17. Handycam 4 - - - - -

18. OHP 2 - - - - -

19. Infokus 2 - - - 1 -

20. Telepon 4 - 1 2 1 2

21. Fax 1 - - 1 1 -

22. PDA HP 4 - - - - -

23. Televisi 4 - - 1 1 1

24. Jaringan internet 1 - - - - -

C. Ternak

25. Sapi Bali - - 25 - - -



15

26. Sapi Ongole - - - - - 30

27. Kambing - - 42 - - -

D. Koleksi Perpustakaan

28. Buku Teks 1.395 - - - - -

29. Prosiding 30 - - - - -

30. Jurnal 413 - - - - -

31. Tesis 8 - - - - -

32. Laporan Tahunan 26 - - - - -

33. Brosur 196 - - - - -

34. Poster 46 - - - - -

35. Warta 6 - - - - -

36. Leaflet 57 - - - - -

37. Karya ilmiah 25 - - - - -
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IV. PROGRAM DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

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:
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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.

Program Strategis Litbang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, BPTP membantu

mensukseskan program strategis Deptan yakni: (1) Pendampingan kawasan

pertanian padi di NTT,  (2) Pendampingan kawasan tanaman pangan jagung, (3)

Pendampingan kawasan peternakan, (4) Pendampingan kawasan tanaman

perkebunan, (5) Pendampingan kawasan pertanian hortikultura, (6) Pendampingan

Katam pada wilayah kawasan pertanian di provinsi NTT, (7) Pendampingan

KRPL di provinsi NTT, (8) Pendampingan PUAP, (9)  Identifikasi calon lokasi,

koordinasi, bimbingan dan dukungan teknologi UPSUS, PJK, ATP, dan

komoditas utama Kementan, dan (10) Pembangunan Agro Tekno Pak (ATP) di

NTT.

Tabel 4.1. Kegiatan Pengkajian Tahun 2016

No Judul RPTP/RDHP/RPTP Penanggung-jawab

I Pendampingan program Strategis Nasional

1 Pendampingan kawasan pertanian padi di NTT Ir Charles Y. Bora, Msi

2 Pendampingan kawasan tanaman pangan jagung Helena da Silva, MSi

3 Pendampingan kawasan peternakan Dr. Jacob Nulik

4 Pendampingan kawasan tanaman perkebunan (3 lokasi) Dr. Yusuf

5 Pendampingan kawasan pertanian hortikultura (3 lokasi) Dr. Bernard deRosari
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6 Pendampingan Katam pada wilayah kawasan pertanian

di propinsi NTT (15 Kabupaten/Kota)

Haruna, MSi

7 Identifikasi calon lokasi, koordinasi, bimbingan dan

dukungan teknologi UPSUS, PJK, ATP, dan komoditas

utama Kementan

Ir. Amirudin Pohan,

MSi

8 Pendampingan PUAP Ir. Andreas Ila

9 Pembangunan Agro Tekno Park (ATP) di NTT Dr. Tony Basuki

10 Produksi benih sumber padi dan jagung Ir. Lukas kia Gega, MSi

II Teknologi yang Terdiseminasi ke Pengguna Penanggung-jawab

1 Peningkatan Komunikasi Inovasi Teknologi Diseminasi Ir. Lukas Kia Gega, MSi

2 Pengembangan Laboratorium Lapangan Inovasi

Pertanian (LLIP) kawasan perbatasan RI-RDTL

Provinsi NTT (2 teknologi = tanam dan pemupukan

padi Legowo)

Dr. Yohanis Ngongo

4 Model penyediaan benih padi dan jagung untk

pemenuhan kebutuhan wilayah melalui peningkatan

kemampuan calon penangkar

Dr. Ever Hosang, MSi

IV Teknologi Spesifik Lokasi

1 Optimalisasi lahan berang untuk usahatani padi pada

tanah berformasi Bobonaro Scaly clay

Dr. Tony Basuki, Msi

2 Teknologi sistem pertanian terpadu lahan kering Iklim

kering menunjang kebutuhan pangan

Ir. Yohanes Leki Seran, MSi

3 Pengelolaan sumberdaya genetic Dr. Evert Y. Hosang

4 PePeningkatan Efisiensi Reproduksi sapi bali melalui

teknologi gertak birahi

Ir,Paskalis Fernandez, Msi

V Analisis Kebijakan

1 Kajian Analisis Kebijakan  Pembangunan Pertanian di

Provinsi NTT.

Dr. Bernard de Rosari, MSi

VIII Model Pengembangan Pertanian Bioindustri
berbasis komoditas unggulan daerah

1 Model pertanian Bioindustri integrasi ternak dan

tanaman ditingkat petani

Ir. Ignas K. Lidjang, MSi



19

Kegiatan Kerjasama

Kegiatan kerjasama dengan berbagai institusi lingkup Badan Litbang

Kementerian Pertanian (2 judul) dan ACIAR (1 Judul) dapat dilihat pada Tabel

4.2.

Tabel  4.2. Kegiatan Kerjasama Pengkajian

No. Judul Kegiatan Penanggung Jawab

Kegiatan dengan

Badan Litbang Kementerian Pertanian

1 Diseminasi Teknologi Pengembangan dan

Penanganan pascapanen tanaman sorgum

sebagai pakan local di NTT

Ir. Amirudin Pohan, MSi

2 Penyediaan benih sumber padi dan jagung

melalui optimalisasi lahan kebun Percobaan

Naibonat mendukung upaya khusus

swasembada pangan di NTT

Ir. Amirudin Pohan, MSi

3 Survey identifikasi dan desain (SID)

Penetapan kawasan pemurnian sumber bibit

sapi sumba ongole dan kuda sandalwood

pada dinas peternakan kabupaten Sumba

Timur

Dr. Jacob Nulik

Kegiatan Dengan ACIAR

1. Integrating Herbaceous Forage Legumes

Into crop and livestock Systems in Eas Nusa

Tenggara Indonesia

Dr. Jacob Nulik

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
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dengan dana yang disiapkan oleh masing-masing lembaga. MoU yang telah

dilakukan pada tahun 2016 adalah, sebagai berikut:

1. MOU dengan Kerjasama kemitraan penelitian pertanian dan

pengembangan sumberdaya manuisia satuan kerja Badan Litbang

Pertanian tentang kegiatan Diseminasi Teknologi Pengembangan dan

Penanganan pascapanen tanaman sorgum sebagai pakan local di NTT

2. MOU dengan Kerjasama kemitraan penelitian pertanian dan

pengembangan sumberdaya manuisia satuan kerja Badan Litbang

Pertanian tentang Penyediaan benih sumber padi dan jagung melalui

optimalisasi lahan kebun Percobaan Naibonat mendukung upaya

khusus swasembada pangan di NTT

3. MOu dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur tentang Survey

identifikasi dan desain (SID) Penetapan kawasan pemurnian sumber

bibit sapi sumba ongole dan kuda sandalwood pada dinas peternakan

kabupaten Sumba Timur

V. KEGIATAN PENGKAJIAN DAN DISEMINASI

Dalam Tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan pengkajian dan diseminasi

hasil penelitian. Adapun Hasil secara ringkas dari kegiatan-kegiatan dimaksud

adalah :

5.1 Kegiatan Pengkajian

5.1.1 PENDAMPINGAN KAWASAN PERTANIAN PADI DI NTT

Pendekatan (Kerangka Pemikiran)

Kegiatan pendampingan oleh BPTP dalam program GP-PTT padi di NTT

masih tetap berpedoman pada Permentan 45/2011 tentang tata hubungan kerja

kelembagaanteknis, Litbang, Penyuluh Pertanian dalam mendukung P2BN. Sesuai

tupoksi litbang yaitu sebagai narasumber teknologi, penyebaran informasi,

melakukan uji adaptasi varietas unggul baru, demplot komponen teknologi dan

supervisi penerapan teknologi. Melihat tupoksi tersebut maka kegiatan akan

dilakukan melalui pendekatan yang bersifat komunikatif, partisipatif, sinergis dan

spesifik lokasi.
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Ruang Lingkup Kagiatan

Kegiatan pendampingan mendukung program GP-PTT padi NTT oleh

BPTP NTT dialokasikan di Kabupaten Sumba Barat Daya di dua lokasi kawasan

pengembangan padi. Terdapat tiga lingkup kegiatan yang akan dilakukan yaitu :

i) Sebagai narasumber teknologi dalam pelatihan

BPTP NTT sebagai sumber teknologi pertanian termasuk di dalamnya

teknologi budidaya padi berkewajiban mendiseminasikan ke stakeholders

terutama petugas lapangan dan petani. Salah satu bentuknya adalah menjadi

narasumber dalam pelatihan. Dalam kegiatan ini BPTP tidak mengadakan

pelatihan, namun bersedia menjadi narasumber dalam setiap kesempatan baik

dalam bentuk pelatihan, pembinaan teknis (bimtek), pertemuan kelompok dan

pertemuan lainnya bila dibutuhkan. Pembinaan teknis dalam hal ini termasuk

kegiatan bimtek bagi Babinsa (TNI AD) yang sudah dan sedang dilakukan

termasuk diluar kedua Kabupaten lokasi pendampingan. Sehingga yang menjadi

indikator kegiatan adalah : jumlah pelatihan, topik perlatihan, tempat/lokasi,

jumlah peserta dan materi apa yang disampaikan.

ii) Penyebaran media diseminasi

Sebagai salah satu bentuk penyebaran teknologi kepada stakeholders adalah

melaui media diseminasi. Media diseminasi yang akan dipakai dalam bentuk

media cetak seperti folder, lieflet, brosur dan poster. Sebagai indikator dalam

kegiatan ini adalah model media, topik/judul, jumlah eksemplar masing-masing

topik, sasaran distribusi (level dan tempat). Topik atau judul dalam media

diseminasi berkisar pada komponen teknologi budidaya padi sawah dan

komponen pendukung lainnya.

iii) Dispaly komponen teknologi budidaya padi berorientasi perbenihan.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Badan Litbang Pertanian telah

menghasilkan varietas unggul baru padi baik hibrida, inbrida, inpago maupun

inpara. Pada periode tersebut untuk padi sawah irigasi telah dirilis jenis inpari dari

inpari 1 sampai dengan inpari 30. Beberapa varietas Inpari telah tersebar di

sebagian besar wilayah persawahan NTT melalui kegiatan SL-PTT padi. Hasil

display uji varietas tahun 2015 menunjukkan bahwa padi Inpari 30 menghasilkan
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produktivitas tertinggi yaitu di atas 9 t/ha. Untuk itu pada tahun 2016 akan

dikembangkan padi Inpari 30 yang diarahkan untuk perbenihan.

Luas lahan yang digunakan  per lokasi kawasan seluas 5 ha sehingga

terdapat 10 ha. Lokasi kegiatan diharapkan berada dalam satu kelompok yang

dapat dibina lebih lanjut untuk menjadi kelompok penangkar dan padi yang

ditanam bisa dikembangkan lebih lanjut melalui proses perbenihan. Benih sumber

berasal dari BB Padi Sukamandi dengan kelas benih SS (Stock seed/label ungu).

Bahan dan Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini lebih dominan bersifat diseminasi teknologi budidaya padi

sawah baik diseminasi dalam bentuk media cetak maupun media lapangan. Untuk

itu bahan yang dibutuhkan berupa alat tulis kantor (ATK), berbagai media

diseminasi bentuk cetakan, sedangkan kegiatan lapangan khusus untuk display

komponen teknologi budidaya berorientasi perbenihan bahan yang dibutuhkan

berupa benih Inpari 30 label ungu, pupuk, obat-obatan dan bahan pendukung

lainnya.

Metode pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan draf topik yang

didiseminasikan, mencetak dan mendistribusikan ke stakeholders. Untuk kegiatan

lapangan dilaksanakan di lahan petani atau kelompok tani responsif di dua lokasi

kawasan pengembangan padi di Kabupaten SBD.

I.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Narasumber Teknologi dalam Pelatihan

Sesuai tugas dan fungsi BPTP di daerah salah satunya adalah narasumber

teknologi spesifik lokasi. Dalam pelaksanaan Gerakan Penerapan Pengelolaan

Tanaman Terpadu (GP-PTT) padi sawah membutuhkan pemahaman yang sama

dalam pelaksanaannya. Suatu model baru yang diterapkan dalam pengawalan dan

pendampingan kawasan pengembangan padi mulai tahun 2015 sudah melibatkan

TNI Angkatan Darat. Untuk itu petugas pendamping baik dari unsur penyuluh

maupun aparat lain memerlukan pemahaman dasar terutama tentang teknis

budidaya anjuran.

BPTP selalu menjadi narasumber baik aspek budidaya dalam GP-PTT

Padi maupun mekanisme pelaksanaannya terutama kesamaan dalam pendataan
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lapangan.Pelatihan terhadap petugas penyuluh lapangandan TNI lebih banyak

dilakukan pada tahun 2015.UPSUS tahun 2016 merupakan implementasi dari

hasil yang sudah dilatih pada tahun 2015 sehingga praktis di tahun 2016 pelatihan

teknis bagi petugas pendamping sudah berkurang dan lebih focus pada koordinasi

pelaksanaan lapangan. Terutama dalam upaya pencapaian target luastanam yang

dikenal dengan luastam bahtanam (LTT) dengan system pelaporan harian melalui

sms center.

Sebagai narasumber teknologi, BPTP selalu bersedia untuk memberikan

informasi teknologi khususnya tentang budidaya padi bahkan jagung dan kedelai.

Berdasarkan kelompok kerja UPSUS NTT bersama petugas pusat sudah

melakukan pelatihan dan sosialisasi di 15 Kabupaten di NTT terutama kepada

petugas Babinsa TNI AD dan penyuluh lapangan. Materi yang disampaikan

adalah tentang budidaya padi dalam program GP-PTT dan sosialisasi program

pembangunan jaringan irigasi tersier (JIT) serta Optimalisasi lahan. Pelatihan

dilakukansecara langsung di lapangan kepada petani pelaksana display perbenihan

VUB Inpari 30 di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).

1.2. Penyebaran Media Diseminasi

Salah satu bentuk penyebarluasan informasi teknologi khususnya tentang

budidaya padi sawah disampaikan dalam bentuk media cetak berupa folder dan

poster. Paket teknologi budidaya dipisah dalam bentuk komponen teknologi per

topik yang disusun dalam bahasa yang sederhana agar mudah dipahami baik oleh

petugas pendamping dan petani itu sendiri. Pada tahun 2015 telah dicetak media

diseminasi sebanyak 18 judul dalam bentuk folder dan 2 judul dalam pentuk

poster (Tabel 1). Media yang disebarluaskanpadatahun 2016 merupakan

kelanjutan dari perbanyakan dari tahun 2015 dengan bentuk dan topic yang sama

tentang budidaya padi sawah.
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Tabel 1. Topik media diseminasi budidaya padi tahun 2015/2016

No Judul/Topik Media Bentuk
Media

Jumlah
expl.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Olah tanah lahan sawah
Persiapan benih padi bermutu
Cara menyemai benih padi yang baik
Bagan Warna Daun (BWD)
Jajar Legowo 2:1
Penyakit Hawar Daun dan Hawar Pelepah
Padi
Pengendalian Hama Keong Mas
Perangkat Uji Tanah Sawah
Teknologi Panen dan Pasca Panen Padi
Sawah
Cara Ubinan Padi Jajar Legowo 2:1 dan 4:1
Pengairan Berselang (Intermitten)
Penyakit Tungro dan Pengendaliannya
WBC (Wereng Batang Coklat)
Penyakit Blas
Hama Sundep dan Beluk
Jajar Legowo 4:1
Bokashi pupuk kandang, bertani selaras alam
Teknologi PTT Padi Sawah
Jajar Legowo (Jarwo) 2:1
Tanam Padi Jajar Legowo 4:1 Produksi
meningkat

Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Poster
Poster

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80

Jumlah 2160

1.3. Dispaly komponen teknologi budidaya padi berorientasi perbenihan.

Display komponen teknologi budidaya padi sawah berorientasi perbenihan

dilaksanakan di dua lokasi dan melibatkan 3 kelompok tani. Untuk lokasi

kecamatan Wewewa Timur terdapat dua kelompoktani yang terlibat yaitu Buah

Hijau seluas 3 ha dan Lolo Wini seluas 2 ha.Untuk kawasan Wewewa Selatan di

kelompok tani Mainda Ole 2 dengan luas 5 ha (Tabel 2).Paket teknologi yang

didisplaykan berupa komponen teknologi budidaya sesuai anjuran PTT.Sebagian

petani telah panen mulai awal Oktober terus berlanjut secara berurutan.
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Tabel 2. Lokasi display teknologibudidayapadiberorientasiperbenihan di
Kabupaten SBD

No Kelompoktani Desa Kecamatan Luas
(ha)

Kawasan

1.

2.

3.

Buahhijau

Lolo Wini

Mainda Ole 2

TemaTana

TemaTana

Mila Ate

WewewaTimur

WewewaTimur

Wewewa

Selatan

3

2

5

Weekelowosawah

Weekelowosawah

Wee Wagha

Total 10

Data hasil ubinan menunjukkan variasi antar lokasi dan kelompok tani.

Data produktivitas tertinggi diperoleh dari kelompok tani Lolo Wini yaitu sebesar

5.95 t/ha. Pada lokasi yang sama untuk di kelompok tani Buahhijau lebih rendah

yaitu hanya mencapai 5,86 t/ha. Hal ini disebabkan oleh adanya serangan hama

sundep dan beluk pada periode vegetative tanaman yang menyebabkan banyak

terdapat bulir hampa. Berbeda dengan hasil dari kelompok tani Mainda Ole 2 di

kawasan Wewewa Selatan yang menghasilkan 4,57 t/ha yang tergolongrendah

(Tabel 3). Hal ini lebih disebabkan oleh factor irigasi dimana pada fase primordial

dan memasuki periode matang susu tanaman tidak mendapat suplay air irigasi

karena sedang dilakukan perbaikan saluran tersier.

Tabel 3.Produktivitas Padi Inpari 30 diketiga kelompok di dua lokasi kawasan

No Kelompok tani Produktivitas (t/ha)

1.

2.

3.

Buah hijau

Lolo Wini

Mainda Ole 2

5,86

5,95

4,57

Rata-rata (t/ha) 5,46

Rata-rata produktivitas Inpari 30 sebesar 5,46 t/ha dan ini merupakan data

hasil ubinan. Sedangkan hasil riil yang diperoleh dan diusulkan untuk proses

perbenihahan dari kawasan Weekelowosawah (Kecamatan Wewewa Selatan)

sebanyak 29,5 ton yang dihasilkan darilahan seluas 5 ha. Dari lokasi kawasan

Wewewa Selatan yang telah diusulkan sebesar 16,5 ton yang dihasilkan dari luas

lahan yang sama yaitu 5 ha. Sehingga total jumlah calon benih yang diusulkan
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dari kedua kawasan tersebut sebesar 46 ton. Hasil ini menunjukkan bahwa sumber

benih padi Inpari 30 untuk Kabupaten Sumba Barat Daya tersedia sebanyak 46

ton yang apabila dikonversikan luas dampak pelayanan benih maka akan

memenuhi untuk luas  tanamseluas 1840 ha untuk penyebaran Varietas Inpari 30.

5.1.2. PENDAMPINGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN JAGUNG

Pendekatan (Kerangka Pemikiran)

Pada tahun 2015, Kementerian pertanian melaksanakan program strategis

nasional yaituGerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT)

jagung yang merupakan sebuah pendekatan baru dalam mendorong

peningkatanproduksi jagung secara berkelanjutan. GP-PTT merupakan

bentukimplementasi dari pendekatan peningkatan produksi pertanian

denganberbasis pengembangan kawasan.Di samping itu, karena

karakteristikproduk serta tata niaga yang spesifik/unik, maka jagung harus

dikembangkan secara terpadu dari hulu hingga hilir pada skala usaha

yangekonomis.Urgensi pengembangan jagung pada skala ekonomis

sangatdiperlukan mengingat pasar komoditas jagung cenderung

oligopsoni(pembelinya terbatas pada sejumlah industri).

selain itu juga melakukan program lain seperti BLBU jagung. Program

tersebut dikoordinir oleh Dinas Pertanian propinsi, yang mana BPTP NTT

merupakan bagian dari tim PTT. Sesuai tupoksinya BPTP NTT bertanggung

jawab terhadap penyebarluasan teknologi pertanian di provinsi NTT.Dukungan

BPTP NTT dalam kegiatan tersebut adalah melakukan pendampingan teknologi

yang dilaksanakan oleh Pemda kabupaten.Bentuk pendampingan yang dilakukan

adalah langsung dan tidak langsung seperti koordinasi, penyebarluasan teknologi

pertanian dan penyebarluasan VUB.

Ruang Lingkup Kegiatan

Pendampingan yang akan dilakukan oleh BPTP NTT adalah kabupaten-

kabupaten yang terdapat program GP-PTT jagung dan BLBU jagung.
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Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan 1. Workshop sinkronisasi program BPTP NTT dengan Pemda dan
Stakeholder lainnya

Tujuan

 Menjaring keterkaitan program BPTP NTT dengan Pemda

 Mengidentifikasi teknologi yang dibutuhkan PEMDA

Kegiatan 2. Melakukan Demplot Perbenihan jagung komposit srikandi
Kuning dan Pembentukan F1 Hibrida 15 sayang dan temu
lapang

Tujuan

 Menunjukkan teknologi PTT jagung

 Show VUB jagung

Metodologi

Demplot Perbenihan Jagung Komposit (Vrietas Srikandi Kuning dari

Label Putih ke Label Ungu) temu lapang di akhir kegiatan

Program
BPTP

Program Pemda

Keterkaitan program

Data program jangka pendek/panjang
 Pra produksi
 Produksi
 Pasca panen
 Pemasaran
 Kelembagaan
 Penyuluhan/transfer teknologi

Metodologi
 Workshop dengan Distanbun, BKP2, Kodim

dan TNI
 Wawancara/FGD
 Desk study
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Luas : 2 ha

Lokasi : Lahan sawah berpengairan, tidak tergenang, pinggir jalan

(Kabupaten Nagekeo)

Teknologi budidaya

Persiapan lahan : TOT + herbisida + saluran draenase

Varietas : Anoman, Srikandi putih, Provit A1, Provit A2, Gumarang

,Bima 3, Bima 4, Bima 5 Bima 6dan Bima 19 URI (ditata berurutan

masing2 25 are)

Jarak tanam : 75x40 cm, 2-3 biji/lb

Pupuk : 200 phoska pada 7-10 hst + 200 urea pada 25-30 hst

Penyiangan : Manual 14-21 hari + herbisida

Pengendalian hama : furadan pada pucuk terserang

Panen : masak fisiologis

Data

• Buku lapangan (daya tumbuh, tinggi tanaman, diameter batang, skor

keseragaman tanaman, skor menutupnya kolobot, produktivitas)

• Respon stakeholder terhadap VUB, dan komponen PTT lain

Demplot Pembentukan F1 Hibrida Bima 15 Sayang  temu lapang di akhir

kegiatan

Luas : 0,25 ha

Lokasi : Lahan sawah berpengairan, tidak tergenang, pinggir jalan

(Kabupaten Nagekeo)
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Kegiatan 3. Menyiapkan dan Menyebarkan Media Diseminasi Serta
Pendampingan di Kelompok GP-PTT jagung

Tujuan

 Mengasilkan liflet, Brosur, liptan, juknis, folder dan media elektronik

berupa film teknologi PTT Jagung

 Menyebarkan informasi teknologi yang dibutuhkan oleh petani

 Mempercepat penyebaran teknologi PTT jagung ke Petani

Metodologi

 Sinkronkan dengan program yang akan dilakukan oleh Pemda pada tahun

2015 dan 2016

 Melibatkan PPL dan aparat Kodim

 Mendistribusikan media diseminasi berupa Liflet, Brosur, Spanduk Liptan,

Juknis dan media elektronik

Data

 Produksi

 Respon stakeholder

 Identifikasi peluang pengembangan

 Pendistribusian Media

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan 1

Workshop sinkronisasi program BPTP NTT dengan Pemda dan Stakeholder

lainnya

Pelaksanaan Workshop sinkronisasi kegiatan GP-PTT  telah dilaksanakan pada

tanggal 15 Mei 2015 yang melibatkan Dinas tanaman Pangan dan Perkebunan

kabupaten Nagekeo, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2)

Kabupaten Nagekeo, Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) se kabupaten Nagekeo,

PPL kabupaten Nagekeo, Pengawas benih kabupaten Nagekeo, Kelompok tani

dan kelompok penangkar benih kabupaten Nagekeo, Peneliti dan Penyuluh BPTP

NTT.
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Kegiatan workshop diadakan dengan tujuan menjaring informasi dan

kebutuhan teknologi dari berbagai pihak dalam kegiatan dimaksud maka telah

terjalin suatu ikatan kerjasama yang juga melibatkan Babinsa serta kodim Ngada.

Peserta workshop sangat merespon kegiatan dimaksud dimana telah terjadi

diskusi dan sering pengalaman kegiatan masing-masing. Adapun materi yang

disampaikan adalah Teknologi Budidaya Jagung secara keseluran yang meliputi

pengolahan tanah, pemupukan, penyiangan, pengairan, pengendalian OPT dan

panen serta Pasca panen jagung.

Kegiatan 2 Demplot Perbenihan Jagung Komposit dan Temu lapang.

Kegiatan Demplot Perbenihan telah dilaksanakan di 1 Kabupaten yaitu

Kabupaten Nagekeo, yang merupakan pendampingan kawasan tanaman pangan

Jagung Propinsi NTT.  Demplot menggunakan perbenihan jagung komposit

menggunakan varietas Srikandi Kuning berlabel Putih dan dikawal oleh BPSB

untuk menghasilkan Label ungu.

Kegiatan Demplot dilakukan di kelompok tani Sumber Hidup 1 yang

diketuai oleh Bapak Edelbertus Nico dan beranggotakan 23 orang. Adapun tabel

perbenihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Produksi Benih di Kab. Nagekeo

No Nama Petani Luas
Lahan

Varietas yang
ditanam

Produksi
Benih
Bersertifikat

Produksi
Konsumsi

1 Bernabas Mana 1,5 ha Srikandi Kuning 2.730 kg 2.750 kg

2 Damianus Djogo 0,5 ha Srikandi Kuning 800 kg 1.100 kg

3 Stanis Tiba 0,25 ha Bima 15  Sayang 256 kg 58 kg

Benih jagung didatangkan dari Balitsereal Maros dan ditanam di kelompok tani

dibawah bimbingan dan pengawasan BPSB kabupaten Nagekeo. Kegiatan

Demplot diakhiri dengan kegiatan temu lapang dan panen simbolis yang
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dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo yang dihadiri oleh Kepala

Dinas Pertanian kabupaten Nagekeo, Asisten II Kabupaten Nagekeo, Camat

Aesesa, Kepala Desa, Sekertaris Badan Ketahanan pangan dan penyuluhan

kabupaten nagekeo, PPL, Pengawas Benih, Ketua Kelompok tani dan anggota

kelompok tani. Adapun hasil dari temu lapang suda dipubilkasi di media koran

Dari hasil analisis ekonomi yang dilakukan pada kegiatan produksi benih

jagung Hibrida maka dapat dilihat bahwa petani sangat diuntungkan karena R/C

Ratio mencapai 3,43 dan petani tidak perlu mendatangkan lagi benih jagung

hibrida dari luar pulau. Dan jika petani sudah dapat memproduksi benih sendiri

maka keuntungan dan kesejahteraan petani akan meningkat.

Kegiatan 3. Menyiapkan dan Menyebarkan Media Diseminasi Serta
Pendampingan di Kelompok GP-PTT jagung

Untuk kegiatan Desiminasi sudah dilakukan perbanyakan 2 buah buku

yaitu buku Junis Pendampiingan GP-PTT jagung dan Rekomendasi Budidaya

Jagung di lahan Kering. Masing-masing judul sebanyak 150 exemplar. Buku-buku

tersebut sudah disebarkan ke kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka,

Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo disebarkan pada petani/kelompok

petani yang berada pada kawasan dan Non kawasan GP-PTT.

Selain penyebaran media informasi juga dilakukan pelatihan bagi petani

peserta GP-PTT dan Non GP-PTT mengenai pelatihan teknis dasar budidaya

jagung selama empat hari dan melibatkan kurang lebih 150 orang petani dan 20

orang petugas/ppl pendamping. Pelatihan dimaksud dirasakan sangat bermanfaat

karena banyak petani yang sebelumnya tidak memahami budidaya jagung yang

sebenarnya diakhir pelatihan mengalami penambahan pengetahuan yang

ditunjukkan oleh hasil diskusi yang menggunakan kuisioner dan wawancara

langsung.

Berdasarkan pengkajian pengetahuan diketahui bahwa sebagian besar

petani tahu tentang varietas unggul baru (81.25%), pemberian bahan organik

(87.50%), pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah

(59.38%), pengendalian OPT dengan pendekatan PHT (65.62%), pengolahan

tanah sesuai musim dan pola tanam (84.38%), tanam bibit 1 -3 batang per rumpun
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(78.13%), serta panen tepat waktu dan gabah segera dirontok (68.75%). Sebagian

besar petani kurang tahu  tentang benih bermutu berlabel (62.50%), pengaturan

populasi tanaman (65.62%), penggunaan bibit  muda (71.88%), serta pengairan

secara efektif dan efisien (59.38%). 56.25% petani tidak tahu tentang penyiangan

dengan landak atau gasrok. Sedangkan dari hasil pengkajian sikap diketahui

bahwa sebagin besar petani setuju terhadap varietas unggul baru (56.25%),

pemberian bahan organik (81.25%), pengendalian OPT dengan pendekatan PHT

(53.12%), pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam (81.25%), serta panen

tepat waktu dan gabah segera dirontok (87.50%). Sebagian besar petani kurang

setuju terhadap benih bermutu dan berlabel (62.50%), pengaturan populasi

tanaman (71.88%), pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara

tanah (56.25%), penggunaan bibit muda (65.62%), tanam bibit 1 -3 batang per

rumpun (62.50%), serta pengairan secara efektif dan efisien (65.62%). 59.38%

petani tidak setuju terhadap penyiangan dengan landak atau gasrok. Untuk

meningkatkan pengetahuan dan sikap petani terhadap teknologi PTT maka perlu

dilakukan kegiatan penyuluhan.

5.1.3. PENDAMPINGAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN
PERKEBUNAN

Tanaman perkebunan (kakao, kopi dan jambu mete) merupakan komoditas

sosial, artinya usaha perkebunan tersebut hampir 100% diusahakan secara

perkebunan rakyat. Di Nusa Tenggara Timur (NTT) tanaman tersebut memiliki

potensi besar sebagai pemasok kebutuhan baku baik untuk pasar domestik

maupun global. Pengembangan tanaman perkebunan dapat dilakukan dengan

intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan.Kegiatan pendampingan kawasan

perkebunan telah dilakukan di Kabupaten Sikka, Ende, Ngada, Manggarai Timur

dan Kabupaten Alor. Tujuan pendampingan, adalah: (i) meningkatkan peran dan

fungsi kelembagaan kelompok tani untuk menjadi kelompok tani yang mandiri,

berkembang dan berkelanjutan dan (ii) meingkatkan produktivitas, mutu hasil

tanaman perkebunan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Hasil

pendampingan, antara lain : (i) Produkivitas tanaman perkebunan masih rendah

dibandingkan rerata nasional. Tanaman yang tua dan tidak diremajakan menjadi

penyebab rendahnya produktivitas tanaman; (ii) Kegiatan pemupukan,
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pemangkasan dan panen sering serta sanitasi pada tanaman kakao menunjukkan

bahwa belum semua petani koperator terampil, karena keterbatasan alat. Alat yang

dimiliki petani hanya pisau atau parang yang secara teknis tidak disarankan untuk

pemangkasan; (iii) Kegiatan sambung samping pada tanaman kakao

menggunakan klon Sulawesi 1 dan Sulawesi 2 berbuah merah dan ICRI 04. Hasil

pendampingan menunjukkan bahwa jumlah entris yang sudah disambung di

Kabupaten Ende 900 batang dan 150 batang di Sikka. (iv) Kendala utama

pendampingan kakao adalah perubahan iklim esktrim diluar normal dimana curah

hujan sangat sedikit dan panas yang berkepanjangan sehingga banyak tunas yang

tumbuh dan mati karena kekeringan; (v) Sumbung pucuk pada tanaman kopi

menggunakan klon bawah kopi lokal (robusta) yang sudah berumur lebih dari 30

tahun sedangkan sambung atas menggunakan kopi arabika klon S795. Hasil

pendampingan menunjukkan bahwa jumlah pohon yang sudah tersambung di

Kabupaten Manggarai Timur 250 pohon dan di Kabupaten Ngada 150 pohon, (vi)

Rehabilitasi perluasan areal tanam jambu mete di Alor dilakukan di kawasan

potensial yang masih memiliki lahan kosong. Kendala utama karena sangat

terbatasnya curah hujan sehingga tanaman jambu mete banyak yang mati dan (vi)

Kegiatan penguatan kelembagaan kelompok melalui pertemuan rutin dan

penanaman modal melalui iuran kelompok di masing-masing kelompok tani

sudah mulai berjalan.

5.1.4. PENDAMPINGAN KAWASAN PERTANIAN HORTIKULTURA

Pendampingan Kawasan Pertanian Hortikultura di Provinsi NTT bertujuan

untuk mewujudkan kawasan pertanian hortikultura di NTT. Manfaat yang

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

bawang merah dan cabe bersumber dari produksi petani NTT, dan (2) pemenuhan

BPMT, batang bawah, dan penanganan tanaman produktif terindikasi

Diplodia/CVPD. Dampak dari kegiatan ini adalah (1) harga bawang merah dan

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

produktivitas dan produksi jeruk keprok meningkat, tersedia secara memadai di

pasar dengan harga terjangkau, menguntungkan petani jeruk dan meningkatkan

kesejahteraan pada rumahtangga petani jeruk. Lokasi kegiatan pendampingan
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untuk komoditas bawang merah dan cabe di Kabupaten Rote Ndao, Kupang, dan

Lembata. Komoditas jeruk keprok Soe dilakukan di Kabupaten TTS. Metodologi

yang digunakan melalui penyebaran informasi teknologi melalui media informasi

cetak, Pendampingan penyuluhan, dan visitor plot. Kegiatan pendampingan pada

tahun 2015 ditekankan pada data dasar (baseline) menyangkut karakteristik

rumahtangga tani dan aktivitas ekonomi pertaniannya. Kegiatan fisik lapangan

berupa workshop teknis pelaksanaan, pelatihan, diseminasi dan penerapan

teknologi.

Karakteristik petani yang terlibat dalam kegiatan kawasan agribisnis

hortikultura sebagai berikut, umur kepala keluarga berada dalam kondisi umur

produktif (42,3 tahun), tingkat pendidikan yang relatif rendah hanya mencapai

7,81 tahun atau setara kelas 7, jumlah anggota keluarga yang kecil yaitu 4,71 jiwa

dan memiliki angkatan kerja 2,39 jiwa.

Kepemilikan asset lahan pertanian berupa lahan basah sebanyak 47,6%

rumahtangga dengan rata-rata luas lahan basah 0,33 ha dan sebanyak 31,1%

rumahtangga memiliki lahan kering dengan rata-rata luas 0,64 ha.

Penggunaan saprodi relatif rendah, benih bawang merah yang digunakan

berasal dari panen sebelumnya sehingga kualitas dan produksinya relatif rendah.

Varietas bawang merah yang digunakan yaitu lokal, bima, bima brebes, cakra

putih, dan lainnya. Varietas bima brebes merupakan yang terbanyak digunakan

(33%). Rata-rata jumlah benih yangg digunakan 115 kg untuk rata-rata luasan 11

are/petani.

Terdapat 3 (tiga) tipe persiapan lahan, yaitu tanpa olah tanah (tot),

mencangkul, dan handtractor. Sebanyak 83% menggunakan cangkul.

Penggunaan pupuk hanya urea dan NPK/phonska dalam jumlah yang relatif

sedikit. Urea hanya digunakan 65,88 kg oleh 58,49% petani dan NPK/phonska

65,79 kg oleh 53,49% petani.

Hasil ubinan produktivitas bawang merah sebesar 8 ton/ha di Kupang, 16

ton/ha di Rote, dan 12 ton/ha di Lembata. Produktivitas cabai merah di Kupang 7

ton/ha, Rote sebesar 9 ton/ha, dan Lembata 7,2 ton/ha. Produksi bawang merah

dan cabe belum mencapai produksi potensial karena penggunaan sarana produksi
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yang tidak sesuai anjuran. Diharapkan pada kegiatan tahun 2016 benih bawang

merah untuk keperluan demplot dapat disediakan dari hasil Badan Litbang

Pertanian, Kementan.Produksi mata tempel dari 2 Blok Pengganda Mata Tempel

(BPMT) jeruk di TTS sebanyak 10.000 mata tempel. Pada 2 penangkar diproduksi

40.000 anakan jeruk keprok Soe (JKS) dan 2 kelompok tani mengikuti pelatihan

pengendalian hama/penyakit tanaman JKS.

Rata-rata pendapatan yang diperoleh rumahtangga tani selama setahun dari

kegiatan hortikultura (bawang merah, cabai, dan JKS) sebesar Rp 34,9 juta.

Apabila dirinci berdasarkan kriteria Bank Dunia pada kelas 40% berpendapatan

rendah rata-rata pendapatan yang diterima sebesar Rp 13,9 juta/tahun, pada kelas

40% berpendapatan sedang rata-rata pendapatan yang diterima Rp 42,1/tahun, dan

pada kelas 20% berpendapatan tinggi rata-rata pendapatan yang diterima sebesar

Rp. 63,7 juta/tahun.IS

5.1.5. PENDAMPINGAN KATAM PADA WILAYAH KAWASAN
PERTANIAN DI PROVINSI NTT

Tahun anggaran 2016 melalui DIPA BPTP NTT telah dilakukan

sosialisasi, verifikasi dan validasi KATAM yang meliputi 10 kabupaten di NTT.

Kegiatan Sosialisasi, Verifikasi dan Validasi ini berfokus pada membandingkan

waktu tanam antara analisis KATAM dan kondisi aktual. Berdasarkan prediksi

curah hujan oleh BMKG, sebagian besar wilayah di NTT selama MT.II dalam

(periode September sampai Desember) tergolong sebagai wilayah yang sifat curah

hujannya adalah normal, kecuali ada sebagian kecil beberapa daerah yang di atas

normal. Namun fakta di lapangan, hampir sebagian besar wilayah sampling di 52

kecamatan dalam 10 kabupaten mengalami gangguan curah hujan, sehingga

berkonsekuensi terjadi pergeseran waktu tanam yang cukup signifikan.

Konsekuensi perbedaan antara prediksi hujan BMKG dan fakta di lapangan, maka

terjadi bias informasi antara analisis KATAM dan fakta di lapangan. Hasil

verifikasi menunjukkan penyimpangan analisis Katam, terutama pada periode MT

II (November sampai Maret) baik untuk waktu tanam Padi maupun untuk

tanaman jagung. Jika situasi curah hujan yang di bawah normal yang ditandai

dengan gangguan curah hujan dan telah terjadi pergeseran waktu tanam masih
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sampai pada Janurai 2017, maka diprediksi akan terjadi resiko gagal panen jika

durasi musim yang biasanya berakhir antara akhir Maret atau awal April 2017

juga tidak berubah. Dan sebaliknya jika situasi waktu tanam mengalami

pergeseran seperti ini dan terjadi pergeseran akhir musim hujan, maka masih

memungkinkan untuk bisa memperoleh panen jagung ( di lahan kering). Dari 52

wilayah sampel verifikasi pada periode MT II (November 2016- Januari 2017)

hanya 7.7 % waktu tanam padi dan 19.6 % waktu tanam jagung yang sama

dengan informasi KATAM, khususnya informasi waktu tanam. Sisanya sebagian

besar terjadi penyimpangan informasi yang kategori berat (> 3 dasarian), baik

pada jadwal tanam padi maupun jagung pada lahan kering.

5.1.6. PENDAMPINGAN KAWASAN PETERNAKAN

Kabupaten Kupang

Lokasi pendampingan di Kabupaten Kupang baru pada tahap CPCL dan

direncanakan akan dilaksanakan di Kecamatan Camplong pada kelompoktani

yang mendapat program penyelamatan sapi betina produktif.

Kabupaten Timor Tengah Selatan

Lokasi pendampingan peternakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan

(TTS) di Kecamatan Mollo, Desa Eonbesi adalah salah satu penerima bantuan

ternak sapi melalui program penyelamatan betina produktif  mendukung Program

Swasembada Daging Sapi dan Kerbau, sejak Tahun 2012. Pada kelompoktani

Siloam  mendapat bantuan ternak sebanyak  62 ekor terdiri dari 2 ekor jantan dan

60 ekor betina. Jumlah anggota kelompok 30  anggota dan dari setiap anggota

mendapat sapi 2 ekor betina sedangkan pejantan dalam bentuk kelompok.

Sistim  pemeliharaan sapi bali secara umum di Desa Eonbesi dilaksanakan

secara extensif di padang pengembalaan atau di bekas-bekas kebun. Kondisi iklim

dan padang pengembalaan diwilayah tersebut menyebabkan penampilan sapi yang

digembalakan juga berbeda. Kondisi curah hujan yang rendah dan musim

kemarau yang lebih panjang menyebabkan ternak di wilayah ini kondisinya belum

optimal. Anggota peternak yang ada  masih kurang  optimal dalam mengelola

usaha peternakan. Walaupun anggota  mengakui bahwa sumber  utama mereka
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berasal dari usaha peternakan, namun pengelolaan usaha peternakan, belum

prioritas karena mereka masih mengutamakan usaha tanaman pangan, sehingga

usaha peternakan  masih dipandang sebagai usaha sambilan. Sebagian kelompok

tani terbentuk dengan motif utama untuk mendapatkan  bantuan ternak. Setelah

terima ternak, anggota kelompok sudah kurang aktif.

Selain bantuan ternak juga bantuan peralatan lainnya (kandang, penanaman

hijauan pakan ternak, pengadaan chooper, pengadaan mesin potong rumput).

Perkembangan ternak dari januari 2012 – Agustus 2015 berjumlah 114 ekor

sesuai hasil diskusi dengan pengurus kelompoktani Siloam Desa Eonbesi.

Pendampingan teknologi peternakan di Desa Eonbesi dalam bentuk

pelatihan pembuatan silase dan pengolahan kotoran sapi sebagai bokashi.

1. Pembuatan silase

Tujuan pembuatan silase adalah (1) Memanfaatkan hijauan pakan ternak yang

berlimpah saat musim hujan, (2) Mengatasi kekurangan pakan pada saat musim

kemarau, dan (3) Memasyarakatkan teknologi silase tanpa bahan pengawet pada

petani peternak.

Bahan baku yang digunakan adalah rumput lapangan dan daun gamal dengan

komposisi (40 % dan 60 %). Wadah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan

silase adalah drum vakum, terpal, parang dan timbangan. Ciri–ciri silase yang

baik adalah warna hijau kekuningan, bau khas silase, penjamuran 1 %, dan

penyusutan 0,18% .

Pembuatan silase di kelompoktani Siloam Desa Eonbesi
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2. Pembuatan bokashi

Pupuk bokashi adalah pupuk hasil dari proses penguraian bahan organic oleh

mikro organisme yaitu bakteri fototrofik. Pupuk bokashi merupakan komponen

penting dalam pertanian yang dapat memperbaiki sifat tanah baik secara kimia

dan fisika serta biologi tanah. Pupuk bokashi dapat menekan pertumbuhan bakteri

yang merugikan, menahan air, mempertahankan suhu dan kelembaban tanah. Juga

menekan pertumbuhan penyakit pada tanaman. Untuk menekan biaya maka para

petani diharapkan dapat membuat pupuk bokashi sendiri dari hasil kotoran

ternaknya.

Bahan pembuatan bokashi terdiri dari : Kotoran sapi/kambing/ayam, Romino

bacillus (RB), gula pasir, air. Alat yang digunakan sekop, ember, terpal. Untuk

membuat bokashi dengan kotoran sebanyak 75 kg, membutuhkan air 10 liter, RB

5 sendok makan, dan gula pasir 7 sendok makan pada setiap tahap pembalikan.

Pembuatan bokashi pada kelompoktani Siloam Desa Eonbesi
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Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Lokasi kegiatan pendampingan di Kabupaten TTU terdapat di Kecamatan

Noemuti dan   Insana. Bentuk pendampingan : (i) pelatihan; (ii) demonstrasi

teknologi.

Kecamatan Noemuti

Pelaksanaan pendampingan ternak di Kecamatan Noemuti pada

kelompoktani Telo Noapala yang merupakan lokasi baru pendampingan teknologi

peternakan untuk tahun 2016 telah dilakukan pembibitan tarramba sebanyak 4000

anakan yang akan ditanam pada akhir bulan Januari 2017. Kondisi anakan

tarramba tumbuh cukup baik dan sampai laporan ini di buat kondisi di Kelurahan

Kiuola belum hujan sejak akhir Desember 2016, dan untuk mengantisipasi hal

tersebut anggota kelompoktani telah membuat kesepakatan untuk melakukan

penyiraman secara bergilir.  Pada poktan yang lama yaitu poktan Malilmepu, Pua

Mes, Pasan dan Tuaktam, tetap dilakukan monitoring kegiatan yang telah

dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu kebun contoh lamtoro tarramba seluas 15 are

dan telah dilakukan pemangkasan.

Tabel 1. Introduksi teknologi di Kecamatan Noemuti Kelurahan Kiuola

Lokasi/Kelompoktani/jumlah
anggota

Inovasi teknologi Waktu
pendampingan

(Tahun)
Kelurahan Kiuola/poktan
Malilmepu, Pua Mes, Pasan
dan Tuaktam/80 orang

 Pelatihan pembibitan
tarramba dalam
kokeran

 Demonstrasi plot untuk
kebun tarramba seluas
22 are

 Pemanfaatan kotoran
sapi untuk tanaman
sayur

 Penyebaran poster

2015 dan 2016

Kelurahan Kiuola/Nekto
toapala/25

 Introduksi lamtoro
tarramba seluas 1 ha

 Penyebaran poster

2016

Data primer 2016, diolah

Kecamatan Insana

Bentuk pendampingan teknologi yang dilakukan di Kecamatan Insana

dilaksanakan pada dua desa yaitu Desa Oenbit (pendampingan tahun 2015) dan
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Desa Lanaus yang merupakan lokasi baru untuk tahun 2016 adalah demonstrasi

plot kebun hijauan pakan ternak seluas 1 ha. dan sudah ditanami lamtoro tarramba

pada tanggal 22 Desember 2016. Pada Tabel 1 disajikan bentuk pendampingan

teknologi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Insana pada dua lokasi yaitu

Desa Oenbit dan Desa Lanaus.

Tabel 2. Introduksi teknologi di Kecamatan Insana Desa Oenbit dan Desa Lanaus

Lokasi/Kelompoktani/jumlah
anggota

Inovasi teknologi Waktu
pendampingan

(Tahun)
Desa Oenbit/poktan
Tuinbatan/25 orang

 Introduksi lamtoro
tarramba seluas 0,5  ha

 Kandang komunal
untuk pembibitan

 Pemanfaatan kotoran
sapi pada tanaman
sayur

 Bank Pakan model
litbang
 Pengenalan pakan

konsentrat (dedak)
pada sapi jantan

 Perawatan kesehatan
ternak secara berkala
(1-2 bulan sekali)

 Penyebaran poster

2015 dan 2016

Desa Lanaus/poktan
telobolmeo/25 orang

 Introduksi lamtoro
tarramba seluas 1 ha

2016

Data primer 2016, diolah

Kelompoktani Tuinbatan pada tahun 2010 mendapat bantuan ternak sapi

dari Dinas Peternakan Kab.TTU melalui program penyelamatan sapi betina

produktif sebanyak 60 ekor dan sekarang telah berkembang menjadi ± 200 ekor,

dan tersebar pada 40 orang anggota.

Kecamatan Miomafo Timur

Lokasi pendampingan di Desa Taekas, Kecamatan Miomafo Timur,

jumlah jiwa 1573 dan jumlah KK 351 dengan luas wilayah 19,33 km2. Poktan

Selera, Yovita dan Oematalis yang akan mengembangkan lamtoro tarramba.

Jumlah anggota poktan sekitar 20-27 orang/poktan.
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Pada lokasi ini bentuk pendampingan adalah memperkenalkan lamtoro

tarramba namun dalam jumlah yang terbatas karena umumnya petani di Desa

Taekas mengusahakan sayuran dan memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk.

Oleh karena itu pada lokasi ini juga telah didistribusikan bibit sayur sesuai

kebutuhan petani.

Kabupaten Belu

Kegiatan pendampingan teknologi peternakan di Desa Bakustulama,

Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu pada kelompoktani Melus

dilaksanakan melalui introduksi teknologi perbaikan pemeliharaan sapi dengan

memanfaatkan kandang komunal yang dilengkapi bank pakan model litbang.

Sejak tahun 2007 dukungan pemerintah daerah (pemda) setempat berupa bantuan

sapi sebanyak 30 ekor pada 65 orang anggota poktan, namun yang aktif sebanyak

45 orang. Pada Tahun 2013 Dinas Peternakan (Disnak) melakukan pembinaan

kembali untuk melanjutkan kegiatan, dan yang aktif hanya 15 orang anggota

sampai tahun 2016. Penentuan lokasi berdasarkan kriteria antara lain ketersedian

air yang cukup, sudah ada bangunan kandang, balai pertemuan, serta kesepakatan

bersama Disnak Kabupaten Belu, juga partisipasi masyarakat baik perorangan

maupun kelompok, cukup tinggi.

Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu merupakan

salah satu desa yang sangat potensial untuk pengembangan usaha peternakan. Hal

ini didukung oleh luasnya lahan pertanian yaitu: ± 1.419 Ha dan padang

penggembalaan ± 200 Ha. Jarak antara desa dengan ibukota Kabupaten Belu

sekitar 21 km, sehingga sangat berpotensi pada akses pasar yaitu sebagai

produsen daging sapi.

Sejalan dengan meningkatnya populasi ternak sapi bahwa, salah satu

kendala yang dihadapi petani adalah kekurangan pakan hijauan terutama di

musim kemarau. Di sisi lain, potensi limbah pertanian berupa jerami sangat

melimpah pada saat panen raya. Hal ini dapat dilihat dari potensi yang ada, yaitu

luas lahan sawah sekitar 619 Ha dengan produksi jerami ± 300 ton (BPP Kimbana

Tahun 2009). Jumlah  KK 705 dengan jumlah jiwa 3.050 orang, rata-rata
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kepemilikan lahan per keluarga antara 0,25-1,00 Ha, serta jumlah ternak sapi 650

ekor, namun petani belum memanfaatkan jerami sebagai pakan ternak.

Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian terbesar (711,6 ton

dari luas areal sawah 1.482.5 Ha Data BPP Tahun 2007) di Kecamatan Tasifeto

Barat yang belum dimanfaatkan secara optimal, karena selalu dibakar setelah

proses pemanenan, padahal, sektor peternakan membutuhkan pakan ternak  yang

harus tersedia sepanjang waktu. Oleh karena itu, pemanfaatan jerami sangat

diperlukan untuk menjaga ketersediaan pakan bagi ternak sepanjang waktu.

Namun atas dasar pertimbangan itu, diperlukan penggunaan teknologi dalam

mengolah jerami padi menjadi pakan ternak berkualitas sehingga dapat

dimanfaatkan secara maksimal oleh ternak.

Pelaksanaan pendampingan teknologi dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas

Peternakan setempat serta penyesuaian terhadap kondisi lingkungan dan

kelompoktani yang akan melaksanakan program, sehingga tidak semua inovasi

teknologi yang diintroduksikan dapat diterapkan sama pada satu wilayah.

Pendampingan teknologi diharapkan memberi manfaat bagi petani pemelihara

ternak, mitra usaha dan pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan dalam

mengatasi permasalahan dalam subsektor peternakan.

Pada Tabel 3 disajikan beberapa dukungan teknologi pada kegiatan

pendampingan ternak di Desa Bakustulama.

Tabel 3. Dukungan teknologi kegiatan pendampingan ternak di Desa Bakustulama
Inovasi Teknologi Jenis Kegiatan
Teknologi pembibitan  Introduksi kandang komunal

 Bank pakan model litbang
Teknologi pemanfaatan kotoran sapi  Pemanfaatan pupuk kandang

untuk tanaman sayur
Teknologi pakan  Pengelolaan tanaman pakan yang

telah ada sebagai pakan sapi
Diseminasi dan transfer teknologi  Pengembangan media informasi

(poster, leafleat, brosur)
Sumber: data primer 2016
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Kabupaten Malaka

Pendampingan teknologi peternakan di Kabupaten Malaka pada tahun

2016 dilakukan pada dua kelompok  yaitu: (1) Kelompok "Kliduk" Desa

Kakaniuk, Kecamatan Malaka Tengah (lanjutan tahun 2015) dan  (2) Kelompok

"Intan Permai", Desa Leunklot, Kecamatan Weliman  Kabupaten  Malaka

sebagai tambahan pendampingan tahun 2016.

Pendampingan teknologi yang dilakukan tahun 2016 adalah: (1)

Kelompok Kliduk adalah : Monitoring pelaksanaan teknologi tahun 2015 dan

Data perkembangan ternak tahun 2016, dan (2)  Kelompok Intan Permai adalah:

(i) Pendampingan pembuatan bank pakan dan perbaikan kandang penggemukan,

(ii) Budidaya Pengembangan lamtoro varietas tarramba menunjang usaha ternak

sapi produktif berkelanjutan di lahan kering, (iii) Penanaman tanaman legum

herba di kebun kelompok untuk ketersediaan bibit dan pakan ternak bermutu, dan

(iv) Data perkembangan ternak.

Pada Tabel 4 disajikan beberapa dukungan teknologi pada kegiatan

pendampingan ternak di Kabupaten Malaka.

Tabel 3. Dukungan teknologi kegiatan pendampingan ternak di Leunklot
Inovasi Teknologi Jenis Kegiatan
Teknologi pembibitan  Introduksi kandang komunal

 Bank pakan model litbang
Teknologi pakan  Introduksi lamtoro tarramba,

leguminosa herba dan rumput
unggul

Perawatan kesehatan ternak  Melakukan pengamatan secara
seksama terhadap kesehatan
ternak dan segera melaporkan
pada petugas peternakan
setempat apabila terdapat tanda-
tanda gangguan kesehatan yang
tidak dapat ditangani sendiri

Diseminasi dan transfer teknologi  Pengembangan media informasi
(poster, leafleat, brosur)

Sumber: data primer diolah, 2016
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Sumba Barat Daya

Kecamatan Kodi Balaghar merupakan salah satu Kecamatan Sumba Barat

Daya (SBD) hasil pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat yang terbentuk

berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba

Barat Daya dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga menjadi

salah satu kabupaten dari 21 kabupaten/Kota Madya di Provinsi Nusa Tenggara

Timur (NTT).

Luas wilayah Kecamatan Kodi Balaghar ± 146,47 km2 dan terdiri dari 14

desa, 56 dusun/lingkungan, 124 Rukun Warga (RW) dan 267 Rukun Tetangga

(RT). Jumlah penduduk sebanyak 23.132 jiwa dengan rata-rata kepadatan

penduduk 144 jiwa/km2. Kepadatan tersebut masih berada di bawah rata-rata

kepadatan kabupaten yaitu 199 jiwa/km2. Jarak dari pusat pemerintahan

Kecamatan Kodi Balaghar ke pusat pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya

sekitar ± 63 km (Anonymous, 2015).

Secara umum mayoritas masyarakat di Kecamatan Kodi Balaghar

memiliki pola hidup berkaitan dengan kehidupan atau kebiasaan leluhur yang

lebih mengutamakan hidup berkelompok yang berdasarkan hubungan kekerabatan

Kegiatan pendampingan ternak di Kabupaten Malaka pada kelompok tani Intan
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dan adanya pola hidup ketergantungan pada orang-orang yang dianggap tokoh

dalam kehidupan masyarakat sangat dominan. Kondisi ini yang menjadi salah satu

faktor adanya penyebaran penduduk yang kurang merata, sehingga

mengakibatkan adanya kesenjangan distribusi pada seluruh wilayah kecamatan.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan ternak di Kabupaten Sumba Barat

Daya di lakukan di Kecamatan Kodi Balaghar di Desa Wailangira. Dukungan

pemerintah daerah yang bersinergi dengan program pendampingan teknologi

ternak mempunyai peranan penting dalam proses adopsi inovasi teknologi di Desa

Wailangira, serta pendampingan teknologi oleh BPTP dan PPL setempat dalam

mendukung program pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya

mempercepat diseminasi inovasi teknologi.

Pada Tabel 5 disajikan beberapa dukungan teknologi pada kegiatan

pendampingan ternak di Kabupaten Sumba Barat Daya .

Tabel 5. Dukungan teknologi kegiatan pendampingan ternak di Desa Wailangira
Inovasi Teknologi Jenis Kegiatan

Pelatihan teknis  Pembuatan pakan awet silase dan

pembuatan bokashi

Teknologi pakan  Introduksi lamtoro tarramba

Diseminasi dan transfer teknologi  Pengembangan media informasi

(poster, leafleat, brosur)

Sumber: data primer diolah, 2016

Aktivitas kegiatan pendampingan di Desa Wailangira Kecamatan Kodi

Balaghar terdiri dari pertemuan kelompoktani, pelatihan pembuatan bokashi,

pelatihan pembuatan silase (lihat gambar)
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Kabupaten Sumba Timur

Program peternakan pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur

dijabarkan dalam program peningkatan produksi hasil peternakan diantaranya

kegiatan pendistribusian bibit ternak, pendistribusian vaksin,  inseminasi buatan

(IB), penguatan kelompok petani ternak daerah irigasi dan daerah aliran sungai.

Program pemda yang bersinergi dengan program pendampingan teknologi ternak

mempunyai peranan penting dalam proses adopsi inovasi teknologi. Berdasarkan

hasil koordinasi dengan Dinas Peternakan, disepakati bahwa kawasan yang di

dampingi BPTP adalah Kawasan Maubokul dan Kelompok tani Mira Dida di

Kelurahan Watumbaka.

Jumlah anggota kelompok dalam kelompok mira dida sejumlah 75 orang

dan mereka bekerja di bidang Pertanian, peternakan  dan rumput laut. Kendala

yang di hadapi oleh petani di kelompok tani Mira Dida adalah pakan ternak,

dimana pada saat musim kemarau yaitu dari bulan Juni sampai dengan Oktober

sangat kekurangan pakan ternak bakahan sapi banyak yang mati pada puncak

musim panas. Oleh karena itu salah satu bentuk pendampingan ternak adalah

pelatihan pembuatan kokeran lamtoro tarramba disamping membuat contoh bank

pakan model litbang.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan teknologi ternak di Kecamatan

Kawangu, Desa Laipori pada poktan Miradida. Bentuk pendampingan yang

dilakukan adalah i) introduksi bank pakan model litbang; ii) pelatihan pembuatan

kokeran lamtoro tarramba .

Pelaksanakaan pendampingan dilakukan adalah diawali dengan pelatihan

pada Poktan Mira Dida  dengan materi: (i) cara menyemaikan benih lamtoro

tarramba dalam kokeran, dan (ii) cara penanaman anakan lamtoro tarramba.

Pelatihan dilanjutkan dengan praktek di lapangan bagaimana menyiapkan kebun

untuk penanaman lamtoro.

Kegiatan pendampingan ternak di Kabupaten Sumba Timur
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5.1.7. PENDAMPINGAN PUAP

Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan untuk mendorong pelaksanan kegiatan

PUAP di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara partisipatif dengan

melibatkan semua unsur yang terkait, pelaksanaan puap mulai dari pengurus

Gapoktan, Penyuluh pendamping Penyelia Mitra tani dan Tim Teknis PUAP

Kabupaten.

Berbagai factor yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan

program PUAP antara lain karakteristik sasaran calon penerima program

PUAP, kondisi geografis dan sumber daya manusia rendah.

Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan terdiri dari:

1.1. Melaksanakan fungsi kesekretariatan PUAP di tingkat provinsi

1.2. Melakukan  Pendampingan Teknologi agribisnis di kabupaten lokasi

PUAP

1.3. Melakukan Pendampingan  Pengembangan kelembagaan Gapoktan

dan LKMA di Lokasi program PUAP

1.4. Melaksanakan kegiatan Koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi  antara

BPTP dengan Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota , dan Tim

Pelaksana PUAP Pusat serta  Penyelia Mitra Tani dalam pelaksanaan

proram PUAP 2016

1.5. Melakukan monitoring dan evaluasi  Gapoktan PUAP 2008-2015 dan

PMT

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melakukan  Pendampingan Teknologi agribisnis di kabupaten lokasi PUAP

Pendampingan Inovasi teknologi merupakan suatu rangkaian kegiatan diseminasi

secara teori dan praktek yang lebih fokus dilakukan pada Gapoktan PUAP tahun

2008 – 2015 secara selektif. Penetapan  Gapoktan didasarkan pada kriteria

perkembangan asset kategori sangat baik dan baik.
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inovasi teknologi pada Gapoktan dilakukan melauli kegiatan pertemuan dengan

para pengurus Gapoktan dan Poktan, penyebaran media cetak dalam bentuk folder

dan poster

Melakukan Pendampingan Pengembangan kelembagaan Gapoktan dan

LKMA di Lokasi program PUAP.

Penumbuhan dan Pengembangan LKMA pada Gapoktan penerima dana BLM

PUAP merupakan suatu kebutuhan dalam upaya mempercepat pertumbuhan

ekonomi rakyat di perdesaan dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan

melalui penumbuhan usaha agribisnis. Pemberdayaan dan pembinaan kepada

Gapoktan penerima dana BLM PUAP untuk mengembangkan LKMA  sebagai

salah satu unit usahanya dimaksudkan untuk dapat terkelolanya aset dana PUAP

dan dana keswadayaan yang dapat dikumpulkan oleh Gapoktan dalam rangka

memberikan bentuk pelayanan keuangan mikro sesuai dengan yang dibutuhkan

keluarga miskin dan pengusaha mikro pertanian diperdesaan secara berkelanjutan.

LKMA dapat juga didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi petani ,

pengusaha kecil, dan mikro di perdesaan serta berfungi sebagai alat pembangunan

bagi masyarakat perdesaan ( Pedum LKMA Gapoktan Puap 2011 ).

Kegiatan LKM Agribisnis terus dikembangkan sebagai wahana

pengelolaan dana bantuan langsung masyarakat ( BLM ) dalam program

Pengembangan usaha Agribisnis Perdesaan  ( PUAP) . Keberadaan LKM dalam

PUAP menjadi keharusan untuk mengelola keuangan/gapoktan ( Kementerian

Pertanian 2010 ) . Kegiatan pendampingan Kelembagaan Gapoktan menuju

terbentuknya  embryo LKMA  dilakukan dengan tujuan (1). Untuk  menumbuh

kembangkan kemampuan pengurus gapoktan dalam menghimpun dana swadaya

angota (2). Untuk menumbuh kembangkan kemampuan pengurus Gapoktan

dalam mengelola Organisasi Gapoktan, adminstrasi dan pembukuan keuangan

Gapoktan (3). Untuk menumbuh kembangkan  kemampuan pengurus  Gapoktan

membangun kemitraan dengan sumber pembiayaan perbankan dan non perbankan
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5.1.8. MODEL PENGEMBANGAN PERTANIAN BIOINDUSTRI BERBASIS
KOMODITAS UNGGULAN DAERAH

Wilayah NTT didominasi oleh lahan kering beriklim kering, ketersediaan

sumberdaya pertanian potensial hanya 30 % dari totol luas wilayah, sebarannya

pun tidak merata antar wilayah dan terfragmentasi secara acak; angka kemiskinan

di pedesaan masih sangat tinggi dan pasokan bahan pangan dari luar masih sangat

besar. Namun demikian, NTT memiliki berbagai komoditas unggulan nasional

yakni ternak, jagung, jambu mete, kakao dan kelapa. Selain itu, terdapat pula

berbagai komoditas unggulan lokal yang sudah dilepas sebagai unggulan lokal

spesifik; antara lain kacang tanah sandel (Sumba), kacang hijau Fore Belu, padi

wangi Kodi, Apokat, pisang Barangan, ubikayu Nuabosi, dan cendana. Sesuai

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

memasuki pengembangan pertanian bioindustri maka Badan Litbang Pertanian

mengambil peran melakukan rintisan pengembangan model  pada setiap Propinsi

yang berbasis pada komoditas unggulan setempat. Pengembangan model

pertanian bioindustri di NTT pada tahun 2016 merupakan tahun kedua dengan

tujuan mengimplementasikan dan mengevaluasi kelayakan model yang telah

dirancang pada tahun 2015.

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

bekerjasama dengan Pemda TTS dengan komoditas unggulan jagung dan sapi

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

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

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

pengelolaan usahatani hulu-hilir (2) keragaan implementasi model pertanian

bioindustri integrasi jaguing-sapi di desa Billa, TTS dan model pengelolaan

bioindustri jagung di kawasan Oesao,  (3)  keragaan sembilan indikator

keberhasilan model bioindustri, dan (4) Produk-produk olahan bioindustri. Prinsip

dan metoda pengembangan model pertanian bioindustri mengacu pada konsep

Pandum yakni: minimal limbah, minimal input sarana produksi dari luar, minimal

input energi dari luar, terjadi daur ulang limbah menjadi produk baru bernilai

ekonomi tinggi, sebagai kilang energi, mengoptimalkan sumberdaya lahan dan air,

total quality management dari hulu sampai hilir, pengolahan hasil dan
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diversifikasi produk, yang dilaksanakan dalam koridor kerjasama lintas sektor

atau multi stakeholders.

Secara ringkas disajikan hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2016:

Kegiatan Koordinasi dan Advokasi

Koordinasi dengan Pemda Kabupaten Kupang untuk kegiatan di Kawasan

Oesao tentang (1) kegiatan di rumah jagung desa Manusak kerjasama BB Litbang

Pascapanen-BPTP NTT dengan KWT Bougenville, dan (2) konsep keterpaduan

antara produsen jagung di 11 desa dalam wilayah BP3K Kupang Timur dengan

rumah jagung di desa Manusak dan instalasi Pengaolahan hasil di KP. Naibonat.

Para pihak yang diajak berkoordinasi dan diadvokasi adalah Badan Penyuluhan

Pertanian-Perkebunan-Peternakan dan Kehutanan (BP4K), Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (BPMD), PKK Kabupaten, Balai Penyuluhan Pertanian-

Peternakan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Kupang Timur, 11 Gapoktan

Lingkup BP3K Kecamatan Kupang Timur + Poktan-Poktan pada sentra produksi

jagung, swasta yang bergerak dalam pengolahan hasil dan bengkel-bengkel

pembuatan alat-alat pertanian. Bahan advokasi berupa produk-produk olahan

jagung, alat-alat pasca panen dan konsep/mekanisme kerjasama. Kesepakatan

yang telah dicapai berupa: (1) konsep kerjasama antara “rumah jagung” di desa

Manusak (sentra pengolahan jagung) dengan 11 Gapoktan sebagai

produsen/pemasok bahan baku jagung, (2) kesepakatan harga antara produsen

dengan “rumah jagung”, (3) konsep kerjasama antara instalasi pengolahan jagung

di KP. Naibonat-Koperasi Karyawan BPTP-Swasta untuk produksi olahan jagung

(marning dan emping), dan (4) kesediaan bengkel Timbul Jaya Kupang untuk

melisensi alat pemipil jagung tanpa kupas dari BB Pascapanen untuk dimassalkan

di NTT. Selain berkoordinasi untuk kerjasama, pihak BP4K juga memberikan

kesempatan untuk mendemonstrasikan alat pasca panen dan memamerkan produk

olahan pada acara pameran yang dihadiri seluruh BP3K lingkup kabupaten

Kupang.

Koordinasi dengan Pemda TTS menyangkut kegiatan di desa Billa

merupakan kelanjutan tahun 2015 dalam rangka memantapkan kembali komitmen

para pihak yang telah disepakati tahun 2015 dan memperbaharui SK Bupati
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tentang Tim Teknis dengan memasukkan BPTP NTT sebagai salah satu

anggotanya. Hal lain yang dikoordinasikan adalah komitmen kontribusi

pendanaan/program dari para pihak baik untuk kegiatan on-farm maupun untuk

infrastruktur. Selain memperbaharui SK Bupati tentang Tim Teknis kegiatan

Program Unggulan Kabupaten (Prukab) di Desa Billa menjadi SK Tim Teknis

Kerjasama Pengembangan Kawasan Berwawasan Bioindistri, disepakati beberapa

kontribusi program/pendanaan: (1) dana koordinasi perencanaan dan temu lapang

dalam DPA Bappeda TTS sebesar Rp 90.000.000, (2) bantuan alat tanam dan

bajak masing-masing  sebanyak 2 unit dari Dinas Pertanian, (3) pengurusan Badan

Hukum Koperasi Gapoktan oleh Dinas Koperasi UKM, (4) mengkoordinir

pelaksanaan temu lapang oleh BP4K Kabupaten TTS dan BP3K Kecamatan

Amanuban Timur yang mengundang seluruh camat, seluruh Kades, seluruh

penyuluh dan ketua-ketua kelompok tani se TTS; dihadiri juga oleh Gubernur,

Bupati TTS, Pimpinan DPRD TTS dan Kepala SKPD anggota Tim Teknis, (5)

dengan Dinas Kehutanan untuk bantuan anakan cendana, mendapat bantuan 500

pohon, (6) dengan pihak DPRD kabupaten TTS khususnya komisi anggaran untuk

mendiskusikan kebutuhan anggaran yang dapat mereka koordinasikan

pengusulannya oleh SKPD terkait terutama untuk rumah alsintan + bengkel dan

peningkatan mutu jalan, (7) dengan Dinas Pertanian Perkebunan NTT dalam

rangka mendukung Pemda TTS mengembangkan kawasan jagung minimal 500

ha, dan (8) khusus dengan pemerintah kecamatan Amanuban Timur, BP3K

Kecamatan Amanuban Timur dan desa Billa, koordinasi yang dilakukan

menyangkut kebersamaan dalam pengawalan teknologi di lapangan.

Kegiatan On-farm dan Pengawalan Teknologi

Kegiatan on-farm dan pengawalan teknologi hanya dilaksanakan di desa

Billa-TTS. Pada MH 2015/2016 dan MK 2016 kegiatan on-farm dilaksanakan

pada tiga lokasi yakni di dalam laboratorium lapangan percontohan pertanian bio-

industri, 15 ha, ditangani intensif oleh peneliti/penyuluh/teknisi BPTP + BP3K

setempat; (2) di dalam kawasan Prukab yang dikawal oleh BP3K dan inovasi

teknologinya berasal dari BPTP, 189 ha; dan (3) pada dataran Aluvial sungai,

dalam musim kemarau, yang dikawal oleh BP3K dan dibantu BPTP berupa

rekoemndasi teknologi dan benih (jagung + kacang hijau). Pada lahan LL
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Pertanian Bio-industri, inovasi yang digelar adalah: (1) penanaman jagung

menggunakan lubang individu 20x20x20 cm + pupuk kandang 1 kg/lubang, seluas

0,5 ha; (2) sistim tanam tugal jagung jajar legowo 2:1 + pupuk organic

(Petroganic) + Ponskha seluas 11,5 ha, (3) penanaman jagung menggunakan

mesin/alat tanam seluas 0,5 ha, (4) VUB kacang hijau Vima-3 seluas 2,5 ha, dan

(5) Lamtoro Teramba dalam bentuk larikan-larikan dengan jarak 6 x 1 m. Pada

kawasan Prukab, inovasi yang dimassalkan adalah cara tanam jagung jajar legowo

2:1, sedangkan pada (3) dataran Aluvial sungai adalah perbanyakan VUB jagung

Srikandi Putih, direncanakan seluas 5 ha.

Hasil ubinan jagung pada cara tanam lubang individu adalah 6,3 ton/ha; pada

sisitim tanam jajar legowo 2:1 dalam LL sebanyak 6,1 ton/ha sedangkan pada

kawasan Prukab sebanyak 7,25 ton/ha; pada sistim tanam menggunakan mesin

sebanyak 6,2 ton/ha. Hasil ubinan kacang hijau Vima-3 sebanyak 0,9 ton/ha.

Perbanyakan benih gagal dilaksanakan karena curah hujan justru tinggi pada MK

sehingga sering terjadi banjir sehingga lahan budidaya sering tergenang bahkan

hanyut.

Kegiatan Temu Lapang

Puncak dari kegiatan diseminasi dan advokasi adalah Temu Lapang yang

dilaksanakan pada tanggal 21 April 2016. Hadir Kepala Dinas Pertanian

Perkebunan NTT mewakili Gubernur NTT, Bupati TTS, Ketua DPRD TTS + 17

pimpinan SKPD anggota Tim Teknis Kabupaten + seluruh camat TTS, seluruh

Kades TTS, seluruh penyuluh TTS dan petani di 11 desa kec. Amanuban Timur

(1500 org). Temu Lapang seluruhnya dibiayai oleh Bappeda TTS termasuk hadiah

uang untuk pemenang lomba penerap inovasi terbaik.

Isu-isu yang diadvokasi kepada peserta Temu Lapang adalah: (1) pentingnya

pengembangan jagung dalam skala kawasan, (2) perlunya integrasi jagung + sapi

+ kelembagaan koperasi + cendana dalam rangka akselerasi program unggulan

Pemprov NTT yang ingin menjadi NTT sebagai provinsi jagung, sapi, koperasi

dan candana, (3) pentingnya pertanian konservasi dalam pengembangan lahan

kering, (4) pentingnya penyediaan alsintan yang memadai.
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Dalam kesempatan tersebut, di lokasi LL didemonstrasikan pengguaan alat

pemipil jagung tanpa kupas, mesin pencacah limbah, alat tanam, dan traktor-

traktor bantuan Kemen PDT yang telah difungsikan oleh teknisi BPTP. Pada acara

itu pula, yang mewakili Gubernur NTT menyerahkan Badan Hukum Koperasi

Gapoktan sebagai wadah usaha bersama 13 Koptan di desa Billa. Disajikan pula

suguhan makanan yang semuanya berbahan jagung sebagai makanan selingan saat

acara berlangsung. Petani juga memamerkan aneka pangan lokal yang masih setia

dibudidayakan oleh mereka berupa sorghum, jewawut, aneka ubi dan aneka

kacang.

Kegiatan Pengolahan

Pengolahan di Desa Billa-TTS mencakup dua aspek: (1) aspek bio-proses

untuk menghasilkan produk-produk untuk mendukung peningkatan produktivitas

komoditas dalam kegiatan on-farm, dan (2) aspek panen-pasca panen untuk

meningkatkan nilai tambah produk primer. Pada TA. 2016, kegiatan bio-proses

baru menghasilkan satu produk yakni pupuk organic menggunakan dua jenis

decomposer yakni EM-4 dan Orgadec, dikerjakan di Instalasi pengolahan pupuk

organik (diinisiasi BPTP) dan beberapa kelompok di luar instalasi (bimbingan

BP3K). Jumlah pupuk organik yang dihasilkan sebanyak 12 ton yang

menggunakan EM-4 dan 40 ton yang menggunakan Orgadec. Sebanyak 32 ton

dimanfaatkan kembali dalam LL Pertanian Bioindustri yakni 2 ton untuk MH

2015/2016 dan 20 tonn untuk MH 2016/2017. Sisanya dijual oleh kelompok-

kelompok pengolah.  Pengolahan hasil (jagung) memanfaatkan alsintan bantuan

Kemen PDT difokuskan pada dua produk, yakni: (1) marning jagung, skala

komersial, kerjasama langsung dengan swasta, dan (2) pengolahan skala rumah

tangga berupa aneka kue. Selama 2016, target permintaan marning dari swasta

adalah 5 ton/bln tetapi baru terpenuhi 500 kg/bln karena kendala cuaca (hujan

yang tinggi dalam MK) sedangkan pengolahan skala rumah tangga juga belum

berjalan kontinyu karena faktor modal dan pasar. Pelatihan pengolahan hasil

dilaksanakan langsung oleh pengusaha agar standar mutu produk terjamin.

jagung di Kawasan Oesao intensif di “rumah jagung” desa Manusak

bekerjasama dengan Tim peneliti BB Pasca Panern. Jenis produk yang dihasilkan
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adalah berasan jagung konvensional, berasan jagung pratanak dan tepung jagung.

Kegiatan pengolahan di KP. Naibonat belum berjalan karena fasilitas dalam

instalisasi sedang dilengkapi dan sedang melakukan negosiasi dengan swasta

untuk berpartisipasi sebagai pembimbing dan juga pemasar. Sudah terbangun

kesepakatan kerjasama antara Tim Bioindustri-Koperasi karyawan BPTP-Swasta

sehingga pada TA 2017 sudah beroperasi penuh.

Kegiatan Pengadaan infrastruktur

Pengadaan infrastruktur yang dikerjakan di desa Billa-TTS sepanjang tahun

2016 meliputi kandang penggemukan (16 unit), bio-reaktor untuk produksi gas,

bio-urin dan bio-slury (1 unit), bak air (1 unit), gudang penyimpanan hasil bio-

proses (1 unit) dan bangunan bank pakan (1 unit). Dengan selesainya infrastuktur

tersebut maka dalam TA 2017 akan mengoptimalkan kegiatan pengolahan

berbasis bio-proses dan pengolahan jagung menggunakan energy bio-gas. Telah

disediakan pula beberapa perlatan masak/rebus jagung dan alat-alat untuk

penjemuran.

Infrastruktur yang diadalakan pada instalasi pengolahan hasil di KP.

Naibonat mencakup konektifitas gas dari kandang ke ruangan pengolahan,

tungku-tungku perebusan/pengukusan jagung, alat-lalat masak, alat-alat

penjemuran dan rehab ruangan pengoiahan. Dengan alat-alat yang telah tersedia

maka pada TA. 2017 kegiatan produksi akan berjalan optimal.

Inisiasi Kelembagaan

Pada TA. 2016 ada beberapa kelembagaan baru yang diinisiasi, yakni: (1)

koperasi Gapoktan, (2) kelompok pengolahan hasil, (3) Unit Pengelola Jasa

Alsintan, dan (4) kelompok pengolahan pupuk organik. Hanya satu yang belum

mantap yakni UPJA karena belum terbentuk pengurus dan AD/ART. Akan

dimantapkan pada TA. 2017. Koperasi Gapoktan sudah memiliki badan hokum

yang diserahkan saat Temu Lapang; kelompok pengolahan jagung sejumlah 5 dan

pengolah pupuk organic sebanayk 5 (1 kelompok diantaranya mengelola instalasi

pengolahan pupuk)
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Kegiatan MH 2016/2017

Kegiatan MH 2016/2017 yang sedang berjalan dalam bulan Desember

2016-Januari 2017 adalah: (1) distribusi benih jagung (Lamuru) bantuan Dinas

Pertanian NTT ke 700 ha lahan pengembangan di luar LL oleh BP3K, (2)

pengolahan lahan, (3) penanaman di dalam LL (15 ha), (4) finalisasi instalasi bio-

reaktor, dan (5) pengumpulan bahan pakan lokal/limbah untuk pengolahan pakan

konsentrat.

5.1.9. TEKNOLOGI SISTEM PERTANIAN TERPADU LAHAN KERING
IKLIM KERING MENUNJANG KEBUTUHAN PANGAN

Lahan kering biasanya dicirikan oleh wilayah yang kekurangan sumber

air. Petani di lahan kering biasanya mengusahakan sistem pertanian hanya dengan

mengandalkan curah hujan. Jenis teknologi yang dikembangkan untuk lahan

kering beriklim kering didominasi oleh sistem pertanian perladangan berpindah.

Pemanfaatan lahan kering  oleh petani di NTT masih berada pada tingkatan

subsisten, berproduktif rendah dan belum banyak memperhatikan aspek

konservasi lahan. Pada sisi lain usaha peternakan terutama ternak sapi masih

dipelihara secara ekstensif tradisional. Sistem pemeliharaan ternak sapi yang

umumnya mengandalkan sumber pakan ternak dari rumput di padang

penggembalaan alam dengan biaya produksi yang relatif murah dan hemat tenaga,

cukup kompetitif dibandingkan dengan usahatani lainnya.  Namun produktvitas

ternak dengan sistem ini sangat berfluktuasi mengikuti musim. Limbah yang

dihasilkam oleh sistem usahatani yang diusahakan oleh petani cukup banyak baik

yang berasal dari tanaman yang diusahakan maupun yang dihasilkan oleh ternak

yang dipeliharanya. Limbah tersebut belum maksimal dimanfaatkan dalam sistem

usahatani baik sebagai sumber pupuk organik maupun sebagai pakan ternak. Oleh

Karena itu upaya perbaikan teknologi yang diterapkan pada sistem usahatani di

daerah lahan kering beriklim kering dapat dilakukan melalui perbaikan sistem

usahatani terpadu yang memadukan atau mensinergikan antara satu komponen

dengan komponen yang lain, dan memanfaatkan ketersediaan air secara maksimal

diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
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Lahan kering biasanya dicirikan oleh wilayah yang kekurangan sumber

air. Petani di lahan kering biasanya mengusahakan sistem pertanian hanya dengan

mengandalkan curah hujan. Jenis teknologi yang dikembangkan untuk lahan

kering beriklim kering didominasi oleh sistem pertanian perladangan berpindah.

Pemanfaatan lahan kering  oleh petani di NTT masih berada pada tingkatan

subsisten, berproduktif rendah dan belum banyak memperhatikan aspek

konservasi lahan. Pada sisi lain usaha peternakan terutama ternak sapi masih

dipelihara secara ekstensif tradisional. Sistem pemeliharaan ternak sapi yang

umumnya mengandalkan sumber pakan ternak dari rumput di padang

penggembalaan alam dengan biaya produksi yang relatif murah dan hemat tenaga,

cukup kompetitif dibandingkan dengan usahatani lainnya.  Namun produktvitas

ternak dengan sistem ini sangat berfluktuasi mengikuti musim. Limbah yang

dihasilkam oleh sistem usahatani yang diusahakan oleh petani cukup banyak baik

yang berasal dari tanaman yang diusahakan maupun yang dihasilkan oleh ternak

yang dipeliharanya. Limbah tersebut belum maksimal dimanfaatkan dalam sistem

usahatani baik sebagai sumber pupuk organik maupun sebagai pakan ternak. Oleh

Karena itu upaya perbaikan teknologi yang diterapkan pada sistem usahatani di

daerah lahan kering beriklim kering dapat dilakukan melalui perbaikan sistem

usahatani terpadu yang memadukan atau mensinergikan antara satu komponen

dengan komponen yang lain, dan memanfaatkan ketersediaan air secara maksimal

diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

5.1.10.PENGELOLAAN SUMBERDAYA GENETIK

Pendekatan (kerangka pemikiran)

Pendekatan kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama antar lembaga Balai

Penelitian Komoditas (Balitsereal Maros, Balitkabi dan BB Padi) dengan Peneliti

pada BPTP NTT dan Petani ataupun Perguruan Tinggi.

HASIL KEGIATAN

A. Karakterisasi

1. Karakterisasi Sorgum lokal NTT

Sebanyak 34 aksesi sorgum lokal NTT yang dikoleksi dari beberapa

kabupaten penghasil sorgum di NTT (Tabel 2) telah ditanam untuk kemudian
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dicatat karakter agronominya. Masing-masing aksesi ditanam 1 baris

sepanjang 5 m seperti terlihat pada Gambar 1.

Tabel 2. Jumlah aksesi sorgum yang dikoleksi dari masing-masing kabupaten di NTT

Gambar 1.  Pertanaman beberapa aksesi sorgum lokal NTT sedang dilakukan
karakterisasi agronomi.

Variasi warna dan bentuk dari sorgum lokal yang dikarakterisasi dapat diloihat

pada Gambar 2 yang menunjukkan ada yang kulit bijinya berwar kuning, hitam,

merah dan lain-lain.

Gambar 2. Berbagai bentuk dan warna biji sorgum lokal NTT

Kabupaten Jumlah aksesi
Ende 4
Flotim 14
Malaka 3
Nagekeo 4
Sabu 4
Sikka 4
Sumba Tengah 1
Total 34
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Dari data karakteristik tanaman sorgum yang dievaluasi terlihat adanya

variasi potensi produksi biji sorgum dari masing-masing aksesi. Dari Tabel 3,

terlihat bahwa  sorgum yang memiliki daya produktivitas > 8 t/ha yaitu aksesi

no 446 dari Kabupaten Ende, aksesi no 458 dari Kabupaten Fleros Timur,

aksesi no 755 dari Kabupaten Nagekeo.

Sedangkan aksesi sorgum yang memiliki daya produktivitas sedang yaitu

antara 6-8 t/ha adalah nomor 200 dan 445 dari Kabupaten Ende, nomor 449,

451,452, 453, 457, 460 dari Kabupaten Flores Timur, serta nomor 471, 472

dan 473 dari Kabupaten Sabu-Raijua.

Aksesi yang lainnya memiliki kemampuan produksi kurang dari 6 t/ha yaitu

nomor aksesi 447 dari Kabupaten Ende, nomor 194, 448, 450, 454, 455, 457

dan 459 dari Kabupaten Flores Timur, nomor 193, 195, 196 dari Kabupaten

Malaka, nomor 198, 381 dari Kabupatek Nagekeo, nomor 470 dari

Kabupaten Sabu-Raijua, nomor 192, 503, 504 dan 505 dari Kabupaten Sikka

serta nomor 497 dari Kabupaten Sumba Tengah.

Tabel 3. Rata-rata produktivitas masing-masing aksesi sorgum lokal NTT tang
dikoleksi

No. Aksesi per Kabupaten Rata-rata produktivitas (t/ha)
Ende

200 7.5
445 6.0
446 8.2
447 4.6

Flotim
194 5.3
448 4.7
449 6.1
450 4.9
451 6.0
452 7.6
453 7.5
454 5.3
455 4.8
456 3.8
457 6.2
458 8.9
459 4.6
460 6.6

Malaka
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193 4.1
195 5.8
196 4.5

Nagekeo
198 4.5
381 5.1
755 8.5
757 8.3

Sabu
470 5.4
471 6.9
472 7.8
473 6.3

Sikka
192 4.1
503 5.6
504 3.3
505 4.1

Sumba Tengah
497 5.2

Berdasarkan data tinggi tanaman pada Tabel 4, tercatat sebagian besar (79

%) sorgum lokal NTT adalah sorgum tinggi sampai sangat tinggi dengan

ketinggian lebih dari 3 metr\er. Ini berarti sorgum-sorgum ini sangat

rentan terhadap kerusakan akibat angin kencang, sebab mudak rebah atau

patah jika terjadi angin kencang. Jika memiliki karakter agronomis lain

yang baik, jenis sorgum ini dapat disilangkan dengan sorgum yang rendah.

Selain inggi tanaman, umur berbunga juga menrupakan salah satu karakter

yang menunjukkan umur tanaman. Tidak ada sorgum lokal NTT yang

berumur pendek karena sekitar 82 % aksesi yang dievaluasi memiliki

umur panjang karena lebih dari 75 hari baru keluar bunga dan sekitar 18 %

aksesi yang diuji berumur sedang.
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Tabel 4. Karakter tinggi tanaman dan Umur berbunga dari sorgum lokal NTT
yang dievaluasi

Karakter tanaman sorgum Jumlah aksesi Persentasi (%)

Tinggi tanaman
Rendah  (< 300 cm) 7 21.0
Tinggi (300 - 350 cm) 24 70.0
Sangat tinggi > 350 cm 3 9.0

Umur berbunga
Umure pendek (< 60 hari) 0 0
Umur sedang (61-75 hari) 6 18
Umur panjang (> 75 hari) 28 82

2. Hasil Karakterisasi Kacang hijau

Sebanyak 16 aksesi kacang hijau lokal NTT yang dikarkaterisasi dan aksesi-

aksesi kacang hijau itu berasal dari 9 kabupaten yaitu Kabupaten TTU,

Nagekeo, Ende, Ngada, Alor, Sabu, Sumba Barat Daya, Malaka dan Belu

(Tabel 5).. Gambar pertanaman kacang hijau yang dilakukan karakterisasi

terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Pertanaman kacang hijau lokal NTT yang sedang dikarakterisasi
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Tabel 5.  Nama lokal dan desa asal masing-masing aksesi kacang hijau yang
dilakukan karakterisasi

No  aksesi Nama lokal Desa Kecamatan Kabupaten
279 Fore Nutu Amol Miumafo

Timur
TTU

283 Uhbe Pasar Mbai Aesesa Nagekeo
284 Uhbe Pasar Mbai Aesesa Nagekeo
285 Bue kaju Reworangga Ende Timur Ende
288 Ute dhera Kisanata. Pasar Bajawa Bajawa Ngada
289 Ute dhera Kisanata. Pasar Bajawa Bajawa Ngada
291 Kat Lembor Barat Alor Utara Alor
474 Kebui naiki Raeloro Sabu Barat Sabu
475 Kebui naiki Lobo hede Sabu Mehara Sabu
476 Kebui naiki Eiada Sabu Timur Sabu
774 Uhbe Danga Aesesa Nagekeo
783 Uhbe Danga Aesesa Nagekeo
784 Kambi hau Ananggola Kodi Barat Sumba Barat

Daya
785 Fore hali Alkani Wewiku Malaka
786 Fore Belu cokelat Kota Atambua Kota Atambua Belu
792 Fore Belu hitam Kota Atambua Kota Atambua Belu

Variasi wana kulit biji kacang hijau dapat dilihat dari Gambar 4, yang

menunjukkan perbedaan warna antara kacang hijau berwarna hijau tua, warba

hitam dan warna kuning.Variasi warna kacang hijau ini merupakan konsekuensi

dari sifat genetik yang diturunkan dari induknya dan berdasarkan informasi petani

saat wawancana, mengatakan bahwa kacang hijau yang berwarna kuning dan

hitam memiliki khasiat tertentu untuk menyembuhkan penyakit tertentu seperti

sakit perut pada manusia. Karena itu evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk

membuka lebih besar manfaat yang bisa diperoleh dari kekayaan SDG lokal

kacang hijau yang dimiliki.

Gambar 4. Beberapa kacang hijau lokal NTT yang memiliki pervedaan warna biji
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Karakteristik kacang hijau yang sudah dievaluasi diantaranya adalah tinggi

tanaman, umur berbunga, jumlah polong per tanaman dan panjang polong seperti

digambarkan dalam data statistik Tabel 7.

Dari Tabel 6 terlihat bahwa umumnya kacang hijau lokal NTT memiliki

ketinggian tanaman yang didominasi oleh tanaman sedang sampai tinggi yaitu

sebanya 62,6% (terdiri dari 43.8% tanaman tinggi dan 18,8% tanaman sedang).

Kalau dihubungkan dengan umur tanaman yang digambarkan oleh umur berbunga

ternyata sebagian besar (94,8%)  berbunga sedang samapai lambat yaitu

pembungaan terjadi saat umur lebih dari 45 HST

Dalam hal produktivitas masih belum terlalu bagus yang ditunjukkan oleh

banyaknya polong per tanaman masih sedang sampai rendah yaitu yang sebanyak

25 polong per tanaman atau kurang sebanyak 93.7% aksesi dan hanya 6,3% aksesi

yang meiliki jumlah polong banyak. Sebaliknya, kacang hijau lokal NTT

didominasi oleh polong-polong panjang yaitu 25% aksesi memiliki polong > 8 cm

dan 75% aksesi memiliki panjang polong 7-8 cm. Sifat ini yang sangat positif dari

kacang hijau lokal. Jika populasi kacang lokal ini dilakukan seleksi masa dengan

memilih tanaman yang memiliki polong panjang dengan jumlah polong per

tanaman tinggi serta jumlah biji per polong relitf banyak dan bobot 100 biji yang

tinggi berarti potensi hasil kacang hijau lokal sudah bisa ditingkatkan menjadi

varietas berdaya hasil tinggi.

Tabel 6. Proporsi aksesi kacang hijau lokal berdasarkan karakteristik agronomi
yang dievaluasi yaitu tinggi tanaman, umur berbunga, jumlah polong
per tanaman dan panjang polong

Karakteristik tanaman Jumlah aksesi Persentase
Tinggi tanaman

Rendah (< 90 cm) 6 37.5
Sedang (90-110 cm) 3 18.8
Tinggi (> 110 cm) 7 43.8

Umur berbunga
Umur cepat berbunga (< 45 hst) 1 6.3
Umur sedang berbunga (45-50 hst) 9 56.3
Umur lambat berbunga (> 50 hst) 6 37.5

Jumlah polong per tanaman
Jumlah polong sedikit (< 15
polong/tanaman) 4 25.0
Jumlah polong sedang (15-25
polong/tanaman) 11 68.7
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Jumlah polong banyak (> 25
polong/tanaman) 1 6.3

Panjang polong
Polong pendek (< 7 cm) 0 0.0
Polong sedang (7-8 cm) 12 75.0
Polong panjang (> 8 cm) 4 25.0

3. Hasil Karakterisasi Pisang Luan

Hasil identifikasi Pisang Luan yang dikembangkan oleh  petani ada 2 jenis

yaitu pisang luan putih dan pisang luan hitam. Sebutan Pisang Luan putih dan

Pisang luan hitam didasarkan pada karakteristik agronomis dan rasa.

Keduanya jenis Pisang Luan ini sudah dikoleksi dari Kabupaten Timor

Tengah Selatan (TTS) dengan sebutan nama lokalnya adalah “Uki Luan”

seperti terlihat pada Tabel 7 dan telah ditanam di Kebun Koleksi SDG.

Gambar tanaman Pisang Luan seperti terlihat pada Gambar 5.

Tabel 7.  Nama lokal dan Desa asal koleksi Pisang Luan yang ditanam di Kebun
Koleksi SDG Lokal NTT

No  Aksesi Nama lokal Desa Kecamatan Kabupaten

797 Uki luan Meto Batu putih Batu putih TTS

798 Uki luan Muti Batu putih Batu putih TTS

Gambar 5. Tanaman Pisang Luan Putih )kiri) dan tandan serta jantung pisang
Pisang Luan Putih (kanan)
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Secara umum, dari Gambar 11 terlihat bahwa tanaman Pisang Luan memiliki

batang yang ramping dan struktur daun tidak terlalu padat dan juga jumlah

anakannya tidak banyak sehingga rumpun pisang yang ada terkihat tidak padat.

Struktur buah pisang yang terbentuk dalam bentuk tandan tidak terlalu padat dan

posisi sisir pisang pada tandan relatif tidak terlalu rapat dan jumlah sisir pisang

per tandanpun tidak banyak.

Bentuk buah Pisang Luan tidal silindris melainkan berbentuk hexagonal atau

memiliki lima sudu seperti terlihat pada Gambar 6. Vuah pisang ini biasanya

dikonsumsi oleh masyarakat pada saat masih berwarna hijau namun sudah hampir

memasuki masa tua sebelum kulit buah berwarna kuning dan daging buah masih

keras.

Gambar 6. Buah Pisang Luan Putih tampak sisi luar (kiri) dan irisan melintang

Data karakteristik agronomis tanaman Pisang Luan disajikan pada Tabel 8. Pada

data itu terlihat bahwa tinggi tanaman Pisang Luan Putih (385 cm) lebih tinggi

dari Pisang Luan Hitam (385 cm). Hal ini ditunjang oleh posisi keluarnya tandan

Pisang Luan Putih lebih tinggi dari posisi keluarnya tandan Pisang Luan Hitam

yaitu masing-masing 225 dan 200, dan panjang daun Pisang Luan Putih lebih

panjang dari Pisang Luan Hitam berturut-turut 211 dan 178.

Tabel 8.  Karakter agronomi tanaman Pisang Luan lokal NTT

Karakter agronomi Pisang luan hitam Pisang luan putih

Tinggi tanaman 372 385
Tinggi posisi keluarnya tandan 200 225
Diameter batang 16.5 14.3
Warna pangkal batang Cokelat kekuningan Hijau tua kecokelatan
Warna daun Hijau tua Hijau tua
Panjang helaian daun (cm) 178 211
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Lebar helaian daun (cm) 44 55
Jumlah sisir per tandang 7 5
Jumlah buah per sisir 13 14
Diameter buah (cm) 3,6 4,1
Tebal kulit buah (mm) 0,3 0,2
Tebal dagung buah (cm) 3,2-3,3 3,7-3,8
Panjang buah (cm) 14 16

Karakter visual yang terlihat berbeda antara kedua Pisang Luan ini adalah

warna pangkal batang yaitu Pisang Luan Putih memiliki warna pangkal batang

hujau tua kecoklatan sedangkan Pisang Luan Hitam memiliki warna pangkal

batang cokelat kekuningan.

Pisang lian Hitam memiliki batang yang lebih besar dari Pisang Luan Putih karena

diameter batang Pisang Luan Hitam 16,5 cm sedangkan Pisang Luan Putih 14,2

cm.

Pisang Luan Hitam menghasilkan sisir pisang per tandan lebih banyak

(Pisang Luan Hitam sebanyak 7 sisir per tandan dan Pisang Luan Putih 5 didir per

tandan) namun jumlah buah per sisir dan ukuran buah Pisang Luan Putih lebih

banyak dan besar dibandingkan Pisang Luan Hitam.

Karakter lain dari buah Pisang Luan Putih adalah jika direbus, kulit buahnya

akan terbelah sedangkan pada Pisang Luan hijam tidak terjadi, Dari sisi rasa, petani

lebih menyukai makan buah Pisang Luan Putih dibandingkan Pisang Luan Hitam.

B. Uji Proksimat dan Kandungan Nutrisi :

Uji proksimat dan nutrisi di Kaboratorium belum sempat dilaksanakan

karena terjadi pemotongan anggaran sehingga tidak tersedia anggaran untuk

pengiriman sampel dan analisa di laboratorium. Hal ini akan dilakukan pada tahun

depan.

C. Pendaftaran varetas ke kantor PVTP dan pelepasan varietas :

Pendaftaran padi gogo ke kantor PVTP belum terlaksana karena proses

karakterisasi data agronomi dan analisa nutrisi serta penyusunan proposal masih

sedang berlangsung. Juga proses diskusi dan negosiasi dengan Pemerintah

Kabupaten Sumba Barat Daya masih dilakukan untuk diakomodir dalam
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penganggaran APBD 2 sehingga dapat diusulkan oleh Bupati ke kantor PVTP.

D. Menghasilkan calom varietas :

Proses pemurnian sudah selesai dilakukan pada Bulan November 2016 dan

sudah terbentuk benih inti (Nucleo Seed). Calon varietas Jewawut ini yaitu Benih

inti, sebanyak 60 kg, disimpan di lemari pendingin dengan suhu terkontrol 10oC.

Kegiatan uji multi lokasi masih sedang dilakukan di 7 Kecamatan di Kabupaten

Nagekeo untuk mengevaluasi daya adaptasi calon varietas yang akan diusulkan

menjadi varietas unggul.

E. Komisi Daerah SDG LOkal NTT

Komisi Daerah SDG Lokal NTT masih aktif bekerja dan pada tanggal 23

Juni 2016, telah dilakukan Rapat Pengurus Komisi Daerah SDG LOkal NTT

untuk membahas evaluasi kegiatan tahun 2016 dan rencana kegiatan 2017 di

Kantor Bappeda Provinsi NTT

5.1.10. PENGEMBANGAN LABORATORIUM LAPANGAN INOVASI
PERTANIAN (LLIP) KAWASAN  PERBATASAN RI-RDTL PROVINSI
NTT

Kegiatan Laboratorium Lapangan Inovasi Pertanian (LLIP) kawasan perbatasan

RI – RDTL di Kabupaten Belu mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran (TA)

2013/2014 sebagai bagian dari komitmen Badan Litbang Pertanian untuk turut

berperan aktif dalam memajukan kawasan perbatasan melalui percepatan adopsi

inovasi pertanian.  Secara umum kegiatan LLIP bertujuan untuk meningkatkan

peran sektor petanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

wilayah perbatasan melalui inovasi pertanian.

Kegiatan LLIP direncanakan berlangsung selama lima tahun (2013 – 2017).  Ada

tujuh kegiatan utama yang dilaksanakan dalam kegiatan LLIP yakni perbaikan

teknologi budidaya komoditas padi, jagung, kacang hijau, hortikultura, ternak sapi

dan pakan ternak.  Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dalam konsep CLS dan

zero waste. Perbaikan teknologi budidaya tersebut telah memberikan kenaikan

produksi yang cukup signifikan untuk semua komoditas.  Inovasi pertanian yang

dianggap paling menonjol dan telah dirasakan manfaatnya oleh petani adalah

inovasi yang berkaitan dengan peningkatan produksi padi sawah. Kesuksesan itu
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menjadi pemicu perluasan areal tanam dan peningkatan jumlah petani yang

mengadosi inovasi baru.

Disamping melanjutkan perbaikan inovasi pada kondisi spesifik petani perbatasan

RI-RDTL, fokus kegiatan Tahun 2016 adalah pemantapan teknologi produksi

komoditas pangan (padi, jagung dan kacang hijau) dan pemantapan kelompok

perbenihan padi.  Sinergi kegiatan dengan SKPD terkait masih perlu ditingkatkan

demi perluasan dan percepatan adopsi teknologi oleh petani.

Walaupun secara keseluruhan terjadi penurunan produktivitas komoditas

pangan di Tahun 2016 jika dibandingkan dengan Tahun 2015, namun dengan

memperhatikan kondisi curah hujan yang sangat rendah di Timor Barat maka

capaian dari Kegiatan LLIP di kecamatan Raihat dianggap cukup baik.

Kelompok Perbenihan juga mampu meproduksi benih dan dapat memenuhi

permintaan benih dari Kabupaten Belu, TTU dan Malaka.

5.1.12. PENDAMPINGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
KAWASAN PERKEBUNAN (KOPI, KAKAO DAN JAMBUMETE)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pendampingan Peningkatan Produktivitas Kawasan Perkebunan (P3KP)

pada tanaman kopi, kakao, dan jambu mete merupakan salah satu dari berbagai

kegiatan pembangunan pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan

produktivitas, mutu dan pendapatan petani melalui inovasi produksi pertanian dan

pemasaran (agribisnis), yang langsung memberikan keuntungan melalui, yaitu :

(1) Identifikasi Teknologi yang sesuai ; (2) Mengembangkan dan melakukan

Outreach Programs; (3) Identifikasi thematic gaps (kesenjangan tematik) program

penelitian.

Pilihan komoditas kakao, kopi dan jambu mete di NTT dalam program

pendampingan kawasan perkebunan tentu didasarkan pada beberapa

pertimbangan, antara lain: (1) ketiga tanaman tersebut mempunyai peranan yang

sangat strategis sebagai sumber pendapatan petani; (2) ketiga komoditas tersebut

mempunyai prospek pasar, baik dalam negeri maupun ekspor; (3) mampu

menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan (4) mampu berperan  dalam

pelestarian lingkungan hidup.
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Tujuan dari kegiatan P3KP yaitu (1) meningkatkan peran dan fungsi

kelembagaan kelompok tani untuk menjadi kelompok tani yang mandiri,

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

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

pendapatan petani pekebun di NTT. Manfaat yang diperoleh adalah memberi

motivasi usaha peningkatan produktivitas tanaman perkebunan yang ada di

masyarakat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi,

kemampuan berinovasi dan adanya perubahan permintaan pasar. Dampak yang

diharapkan adalah meningkatnya kapasitas produksi dan produktivitas

perkebunan, melalui peningkatan produksi, produktivitas usahatani, efisiensi

usahatani dan optimalisasi penggunaan sumberdaya serta terbukanya kesempatan

kerja di desa. Akhirnya diharapkan kesejahteraan masyarakat desa meningkat

melalui peningkatan pendapatan petani perkapita.

Lokasi kegiatan di 3 kabupaten, yaitu pendampingan kopi dilaksanakan di

Kabupaten Ngada, pendampingan kakao di Kabupaten Ende, dan pendampingan

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

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

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

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

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

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

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

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

kakao, (2) Sambung samping dan pucuk pada tanaman kakao yg tidak produktif,

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

pembuatan kompos dari bahan lokal hasil panen dan kotoran ternak

(kambing/sapi).

Disamping dilakukan kegiatan teknis, juga dilakukan survey baseline

untuk mengidentifikasi karakteristik rumahtangga tani,  jenis dan performans

teknolgi eksisiting petani.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan tanaman perkebunan

(kopi, kakao, dan jambu mete) tahun 2016 melalui kegiatan sekolah lapang,
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pelatihan, dan penyebaran media informasi teknologi pertanian memberikan

manfaat bagi petani dan stakeholder lainnya berupa peningkatan pengetahuan dan

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

kegiatan pendampingan ditemukan berbagai permasalahan dan kendala.

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

BPTP untuk memenuhi pelaksanaan secara tepat waktu, sehingga banyak

penyesuaian yang terjadi. Atas manfaat dari kegiatan pendampingan dan

permasalahan yang ditemui di lapangan, maka disarankan kegiatan pendampingan

masih diperlukan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas dan produksi

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

kesejahteraan rumahtangga petani.

Pendampingan Peningkatan Produktivitas Kawasan Perkebunan (P3KP)

pada tanaman kopi, kakao, dan jambu mete merupakan salah satu dari berbagai

kegiatan pembangunan pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan

produktivitas, mutu dan pendapatan petani melalui inovasi produksi pertanian dan

pemasaran (agribisnis), yang langsung memberikan keuntungan melalui, yaitu :

(1) Identifikasi Teknologi yang sesuai ; (2) Mengembangkan dan melakukan

Outreach Programs; (3) Identifikasi thematic gaps (kesenjangan tematik) program

penelitian.

Pilihan komoditas kakao, kopi dan jambu mete di NTT dalam program

pendampingan kawasan perkebunan tentu didasarkan pada beberapa

pertimbangan, antara lain: (1) ketiga tanaman tersebut mempunyai peranan yang

sangat strategis sebagai sumber pendapatan petani; (2) ketiga komoditas tersebut

mempunyai prospek pasar, baik dalam negeri maupun ekspor; (3) mampu

menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan (4) mampu berperan  dalam

pelestarian lingkungan hidup.

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

kelembagaan kelompok tani untuk menjadi kelompok tani yang mandiri,

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

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

pendapatan petani pekebun di NTT. Manfaat yang diperoleh adalah memberi
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motivasi usaha peningkatan produktivitas tanaman perkebunan yang ada di

masyarakat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi,

kemampuan berinovasi dan adanya perubahan permintaan pasar. Dampak yang

diharapkan adalah meningkatnya kapasitas produksi dan produktivitas

perkebunan, melalui peningkatan produksi, produktivitas usahatani, efisiensi

usahatani dan optimalisasi penggunaan sumberdaya serta terbukanya kesempatan

kerja di desa. Akhirnya diharapkan kesejahteraan masyarakat desa meningkat

melalui peningkatan pendapatan petani perkapita.

Lokasi kegiatan di 3 kabupaten, yaitu pendampingan kopi dilaksanakan di

Kabupaten Ngada, pendampingan kakao di Kabupaten Ende, dan pendampingan

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

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

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

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

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

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

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

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

kakao, (2) Sambung samping dan pucuk pada tanaman kakao yg tidak produktif,

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

pembuatan kompos dari bahan lokal hasil panen dan kotoran ternak

(kambing/sapi).

Disamping dilakukan kegiatan teknis, juga dilakukan survey baseline

untuk mengidentifikasi karakteristik rumahtangga tani,  jenis dan performans

teknolgi eksisiting petani.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan tanaman perkebunan

pelatihan, dan penyebaran media informasi teknologi pertanian me(kopi, kakao,

dan jambu mete) tahun 2016 melalui kegiatan sekolah lapang, mberikan manfaat

bagi petani dan stakeholder lainnya berupa peningkatan pengetahuan dan

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

kegiatan pendampingan ditemukan berbagai permasalahan dan kendala.

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



71

BPTP untuk memenuhi pelaksanaan secara tepat waktu, sehingga banyak

penyesuaian yang terjadi. Atas manfaat dari kegiatan pendampingan dan

permasalahan yang ditemui di lapangan, maka disarankan kegiatan pendampingan

masih diperlukan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas dan produksi

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

kesejahteraan rumahtangga petani.

5.1.13. PERCEPATAN DISEMINASI “ALAT PEMBERAS JAGUNG”
MENDUKUNG DIVERSIFIKASI PANGAN DI NUSA
TENGGARA TIMUR (NTT)

A. Mensosialisasikan Inovasi teknologi Alat pemberas jagungdan Persepsi

serta respon stackeholder dalam mendukung diversifikasi pangan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Maumere Kabupaten Sikka bertepatan

dengan kegiatan HPS (Hari Pangan Sedunia) TK Prop. Yang diselenggarakan

oleh Badan Ketahan Pangan dan Penyuluhan Prop NTT selama 4 hari, yaitu

tanggal 18 – 21 Agustus 2016. Kegiatan ini melibatkan 22

Hasil Pengukuran persepsi serta respon stackeholder pada saat

demonstrasi dan sosialisasi alat pemberas jagung adalah sebagai berikut:

Respon Stackeholder terdiri dari beberapa item pertanyaan seputar alat pemberas

jagung dan manfaatnya.

Kesediaan
membeli
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Respon Konsumen Terhadap Alat Pemberas
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Gambar 2.  Respon konsumen terhadap Alat pemberas jagung
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon konsumen tertinggi pada kegunaan

alat pemberas hal ini dapat dijelaskan bahwa kesediaan membeli memiliki

rangking tertinggi dimana masyarakat pada saat demonstrasi dilakukan mereka

sangat antusias ingin memiliki alat pemberas ini hal ini dibuktikan dengan ada 15

orang/lembaga yang secara langsung memesan mesin ini kepada CV Putra

Lembata yang memiliki ijin produksi. kegunaan alat ini sangat dibutuhkan oleh

konsumen khususnya masyarakat NTT, dimana selama ini untuk memproses beras

jagung masyarakat selalu menggunakan alat penggiling jagung dan untuk

menghasilkan beras jagung, tepung ataupun bekatul harus dilakukan pekerjaan

manual yang membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang banyak. Sehingga pada

saat alat ini didemonstrasikan masyarakat langsung merespon dengan baik.

Selain kesediaan membeli, kegunaan alat, harga alat dean bentuk juga

mengarah pada kesediaan untujk memiliki secara individu atau kelompok, respon

sangat positif dimana sudah dibuktikan dengan mereka langsung memesan alat

tersebut dan direncanakan pada tahun 2017 akan diupayakan untuk membelinya

lewat desa masing-masing. Harga dan bentuk alat juga tidak menjadi masalah buat

mereka, konsumen merasa puas dengan produk yang dihasilkan oleh alat

pemberas ini.

Respon Stackeholder terdiri dari beberapa item pertanyaan seputar alat pemberas

jagung dan manfaatnya.

Kegunaan
alat
36%

Kesediaan
membeli

28%

Respon Konsumen Terhadap Alat Pemberas
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Diagram Respon konsumen terhadap Alat pemberas jagung Pada tahun

sebelumnya

Dengan melihat data respon konsumen terhadap alat pemberas jagung

yang sudah diukur pada tahun sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa terjadi

peningkatan dalam respon konsumen tersebut, hal ini telah dikuatkan dengan

berbagai respon baik dengan cara memesan alat secara langsung maupun

kunjungan-kunjungan yang dilakukan di rumah jagung.

Persepsi Konsumen terhadap Alat Pemberas Jagung:

a) Model alat pemberas jagung, (b) besar butiran beras jagung yang dihasilkan

alat, (c) kecepatan kerja alat pemberas, (d) harga jual alat dan (e) kesanggupan

untuk membayar

Gambar 3. Persepsi konsumen terhadap alat pemberas jagung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap alat

pemberas jagung tertinggi pada item produk alat, hal ini dapat dijelaskan bahwa

alat ini dapat mengsailkan 3 macam produk dalam satu kesatuan proses produksi

sehingga sangat membantu petani/konsumen dalam menghasilkan beras jagung

yang diinginkan. Dengan melihat kecepatan kerja alat ini juga membuat

konsumen yakin jika memiliki alat ini akan sangat membatu dalam hal efisiensi

Butiran beras
yang dihasilkan

alat
18%

Kesanggupan
untuk membayar

19%

Persepsi Konsumen Tehadap Alat Pemberas Jagung
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waktu dan tenaga. Persepsi konsumen terhadap item kesanggupan untuk

membayar masih rendah dibandingkan dengan item lainnya hal ini dapat

dijelaskan bahwa daya beli masyarakat untuk kebutuhan yang non primer masih

sangat sulit dimana masih terkendala faktor ekonomi keluarga, tetapi jika alat ini

dibeli secara berkelompok pasti sangat membantu mereka.

B. Menginisiasi/mengembangkan kelembagaan petani dalam mengelolah
alat pemberas jagung dan analisis kelayakan finansial industri beras
jagung

Kegiatan inisiasi kelembagaan ini di laksanakan di Desa Manusak

Kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang, dengan melibatkan kelompok

Wanita Tani Bougenvile.

Gambar 4. Model Pertanian bioindustri Jagung

Berdasarkan Gambar 4 di atas terlihat bahwa peranan timdalam memberikan

pembinaan dan pengawalan produk terhadap gapoktan sangat tinggi.  Hal ini tidak

terlepas dari pembinaan dan penerapan sistem manajemen mutu baik pada sistem

penanganan, pengolahan dan sistem distribusinya.

Kegiatan Gapoktan jagung tidak hanya di bidang budidaya (on-farm) tetapi

lebih dikembangkan kepada kegiatan hilir (off-farm) meliputi :

1. Usaha Sarana Produksi dan Pembiayaan
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1. Penyediaan sarana produksi seperti benih/bibit unggul, pupuk dan obat-

obatan (pestisida)

2. Penyediaan dan pelayanaan jasa sewa alsin budidaya tanaman

3. Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan/perbankan dalam rangka

penguatan  permodalan/ pembiayaan

4. Penyediaan pelayaan jasa konsultasi dan informasi tentang manajemen

budidaya tanaman

5. Usaha Pasca Panen

1. Melakukan usaha pasca panen mulai dari pemipilan, pengeringan dan

penyimpanan sementara serta  pengemasan jagung pipil kering.

2. Menerapkan sistem manajemen mutu sehingga sesuai dengan permintaan

pasar dan industri hilir pengolahan jagung.

3. Penyediaan pelayanan jasa konsultasi dan informasi tentang penanganan

pasca panen

4. Pengembangan usaha dalam bentuk diversifikasi produk  ( pemanfaatan

produk samping)

2. Usaha Pemasaran dan Kemitraan

1. Melakukan kegiatan agribisnis jagung terutama melalui pembelian jagung

baik dari anggota/bukan anggota Poktan

2. Melakukan kegiatan pemasaran meliputi sistem informasi pasar, promosi,

pemantauan, kelembagaan dan kemitraan

3. Memfasilitasi temu usaha pemasaran jagung dalam upaya mewujudkan

kemitraan usaha dengan industri hilir pengolahan jagung

Berjalannya seluruh aktivitas penanganan dan pengolahan jagung tidak

terlepas dari penerapan Sistem Manajemen Mutu seperti GAP, GHP, GMP, GWP

dan GDP.Model pembinaan Sistem Manajemen Mutu seperti ditunjukkan pada

Gambar 5.Pada Gambar tersebut keterlibatan yang sangat diharapkan dari

berbagai instansi dalam memberikan pembinaan sistem manajemen mutu terhadap

kelompok/gapoktan sebagai pelaksana pada kegiatan diseminasi alat pemberas

jagung.
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Gambar 5.  Model Pembinaan Sistem Manajemen Mutu

5. Membangun model produksi berbasis jagung dan pemantapan sistem
kelembagaan

Model bioindustri jagung sebagai tempat kegiatan pengolahan produk

jadi berbahan baku jagung dibangun dengan memperhatikan berbagai aspek

seperti :

1. Instalasi air dan listrik harus tersedia dengan pasokan terjamin sehingga

menunjang operasional penanganan dan pengolahan.

2. Agar air dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi genangan, maka

saluran air (drainase) harus dibuat sesuai kebutuhan.

3. Kantor yang dilengkapi dengan fasilitas dan perlengkapan sesuai

kebutuhan.

4. Sistem keamanan yang dilengkapi ruang jaga yang berada di luar gudang

serta diberi pagar yang kokoh disekelilingnya.

5. Bangunan  harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah jagung.

6. Bangunan pabrik mini jagung harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi

untuk menjaga kebersihan produk maupun lingkungan sehingga mutu

produk dapat dipertahankan.

7. Bangunan harus dilengkapi dengan sarana penyediaan air bersih.
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8. Bangunan harus dilengkapi dengan sarana pembuangan air, cerobong

asap  dan penampungan limbah yang memenuhi ketentuan yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bangunan harus dilengkapi sarana kebersihan bagi pekerjanya yang

letaknya  tidak  terbuka  langsung ke ruang proses penanganan pasca

panen dan dilengkapi dengan bak cuci tangan (wastafel).

Beberapa persyaratan untuk peralatan dan mesin yang akan digunakan

dalam model pengolahan jagung adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan jenis produk yang akan dihasilkan

2. Permukaan yang berhubungan dengan bahan yang diproses tidak boleh

berkarat dan tidak mudah mengelupas.

3. Mudah dikelola, dioperasikan dan dirawat.

4. Tidak mudah mencemari jagung yang disimpan sehingga produk yang

dihasilkan memenuhi persyaratan higenitas.

Pemantapan sistem kelembagaan merupakan kegiatan evaluasi dari kinerja

kelembagaan yang telah dibentuk serta masing-masing fungsinya.  Kegiatan

evaluasi ini meliputi evaluasi terhadap kualitas SDM, organisasi, infrastruktur dan

program yang berjalan.  Untuk memantapkan fungsi kelembagaan ini dilakukan

revitalisasi seluruh perangkat kelembagaan dalam model.

Hasil analisis Kelayakan finansial pengoperasian alat pemberas jagung

memberikan keuntungan dimana dapat dilihat dari nilai B/C ratio sebesar 2,005

dan nilai ROI 19,952%. ROI adalah pengukuran kemampuan perusahaan secara

keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah aktiva yang tersedia

dalam perusahan , Ratio yang menunjukkan kemampuan modal yang ditanam

secara keseluruhan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian jika nilai

ROI dari kelayakan pengoperasian alat pemberas jagung 19,952% artinya dalam

1.000.000 biaya yang diinvestasikan selama 1 tahun akan m,enghasilkan

keuntungan sebesar Rp.199.520. dimana kondisi ini menunjukkan bahwa usaha

pengolahan alat pemberas jagung berada pada kondisi “green” yang berarti berada
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dalam batas aman atau menguntungkan karena mempunyai tingkat pengembalian

atau keuntungan terhadap harta atau aset.

Peyback Period menunjukkan berapa lama (dalam berapa tahun) suatu

investasi akan bisa dikembalikan. Dalam perhitungan investasi ini dapat dilihat

bahwa PP nya selama 0,997 tahun artinya bahwa modal untuk investasi

pengoperasian alat pemberas jagung ini akan kembali modal setelah berjalan

selama 11,9 bulan

5.1.14. PRODUKSI BENIH SUMBER PADI DAN JAGUNG UPBS DI NTT

Secara umum kegiatan dalam pengembangan perbenihan meliputi

produksi dan distribusi benih sumber, pengendalian mutu melalui sertifikasi

benih, dan optimalisasi fungsi kelembagaan perbenihan.

Produksi benih Padi

Produksi benih padi (lulus uji lab.)

Varietas Kelas
benih

Luas
tanam
(are)

Gabah
calon
benih
(kg)

Tanggal
ambil
sempel

Hasil
uji
lab.

Akhir
label

Stok

gudang

Inpari 13 FS 6 80 19Juli 2016 lulus 28/01/17 80
Inpari 15 FS 4 220 19Juli 2016 lulus 28/01/17 220
Inpari 23 FS 10 80 19Juli 2016 lulus 28/01/17 80
Inpari 24 FS 2 50 19Juli 2016 lulus 28/01/17 50
Inpari 28 FS 8 210 19Juli 2016 lulus 28/01/17 210
Inpari 30 FS 10 290 19Juli 2016 lulus 28/01/17 290
Ciherang FS 8 190 19Juli 2016 lulus 28/01/17 190
Situbagendit (MT1) FS 8 100 19Juli 2016 lulus 28/01/17 100
Situbagendit (MT2) FS 25 180 180
Towuti 1(MT1) FS 2 40 19Juli 2016 lulus 28/01/17 40
Towuti 2 (MT2) FS 50 1180 19Juli 2016 166
Inpari 6 jete SS 20 160 19Juli 2016 lulus 28/01/17 160
Ciherang SS 35 480 19Juli 2016 lulus 28/01/17 480
Inpari 10 SS 45 790 19Juli 2016 lulus 28/01/17 790

233 4050 4050

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

disebabkan tanaman kekurangan air, karena hanya mengharapkan sumur pompa

sementara embung yan ada kodisi airnya kering.
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Produksi benih padi (Tidak lulus uji lab.)

Varietas Kelas
benih

Luas
tanam
(are)

Gabah
calon
benih
(kg)

Tanggal
ambil
sempel

Hasil
auji
lab.

Akhir
label

Stok
akhir
14 Nop.

Inpari 6 jete FS 8 120 19Juli 2016 tdk lulus - 0
Inpari 10 laeya FS 3 50 19Juli 2016 tdk lulus - 0
Inpari 20 FS 5 30 19Juli 2016 tdk lulus - 0
Inpari 25 FS 2 20 19Juli 2016 tdk lulus - 0
Inpari 34 FS 4 30 19Juli 2016 tdk lulus - 0
Membramo FS 6 140 19Juli 2016 tdk lulus - 0
Situbagendit SS 30 110 19Juli 2016 tdk lulus - 0

58 500 0

Adapun beberapa varietas yang tidak lulus uji sehingga dijual sebagai
gabah konsumsi

Distribusi benih padi

Varietas Kelas
Benih

Stok
awal
(kg)

Distribusi Stok akhir
(31/12/2016)
kg

Tujuan (kabupaten) Volume
(kg)

Inpari 13 FS 80 Kab. Kupang, kab. Sabu 80 0
Inpari 15 FS 220 Kupang, Malaka, Rote 220 0
Inpari 23 FS 80 Kupang, Rote 80 0
Inpari 24 FS 50 Kupang, Rote, Malaka 50 0
Inpari 28 FS 210 Kupang 210 0
Inpari 30 FS 290 Ngada, Matim, TTS,TTU,

Kupan, Sumba Timur
290 0

Ciherang FS 190 Kupan, TTS,TTU, Rote 185 0
Situbagendit (MT1) FS 100 Kupang, TTS, TTU, Rote 100 0
Situbagendit (MT2) FS 180 Kupang, Belu 180 0
Towuti MT 1 FS 40 TTS,TTU 40 0
Towuti MT2 FS 1180 Masih diuji 1014 166
Inpari 6 SS 160 Kupang, Rote, Sumba

Timur,
160 0

Ciherang SS 480 Kupang 480 0
Inpari 10 SS 790 Kupang, TTS,Flotim, Ngada 790 0

4050 3884 166
Sama halnya juga dengan produksi benih jagung karena kekurangan air.
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Produksi Benih Jagung
Produksi benih jagung (Lulus uji Lab)

Varietas Kelas
benih

Luas
tanam
(are)

Gabah
calon
benih
(kg)

Tanggal
ambil
sempel

Hasil
auji
lab.

Akhir
label

Stok
gudang.

Lamuru FS 100 980 19/07/ 2016 lulus 29/01/17 980
Lamuru FS 130 750 26/09/ 2016 lulus 17/04/17 750
Lamuru FS 120 750 26/09/ 2016 lulus 17/04/17 750
Lamuru FS 200 4050 11/11/ 2016 lulus 21/05/2017 4050
Lamuru FS 100 1900 11/11/ 2016 lulus 21/05/2017 1900
Lamuru FS 100 900 dalam

proses
lulus 900

Lamuru SS 200 1040 19Juli 2016 lulus 29/01/17 1040
1050 10.370 10.370

Distribusi benih Jagung

Varietas Kelas
Benih

Stok
awal
(kg)

Distribusi Stok akhir
(14/11/2016) kgTujuan (kabupaten) Volume

(kg).
Lamuru FS 9.330 Kupang, Malaka, Nagekeo,Belu, sabu 3829 5.501

SS 1040 Kupang, Malaka 1040 0
10.370 4.869 5.510

Produksi benih Padi
Produksi benih padi (lulus uji lab.)

Varietas Kelas
benih

Luas
tanam
(are)

Gabah
calon
benih
(kg)

Tanggal
ambil
sempel

Hasil
uji
lab.

Akhir
label

Stok

gudang

Inpari 13 FS 6 80 19Juli 2016 lulus 28/01/17 80
Inpari 15 FS 4 220 19Juli 2016 lulus 28/01/17 220
Inpari 23 FS 10 80 19Juli 2016 lulus 28/01/17 80
Inpari 24 FS 2 50 19Juli 2016 lulus 28/01/17 50
Inpari 28 FS 8 210 19Juli 2016 lulus 28/01/17 210
Inpari 30 FS 10 290 19Juli 2016 lulus 28/01/17 290
Ciherang FS 8 190 19Juli 2016 lulus 28/01/17 190
Situbagendit (MT1) FS 8 100 19Juli 2016 lulus 28/01/17 100
Situbagendit (MT2) FS 25 180 180
Towuti 1(MT1) FS 2 40 19Juli 2016 lulus 28/01/17 40
Towuti 2 (MT2) FS 50 1180 19Juli 2016 166
Inpari 6 jete SS 20 160 19Juli 2016 lulus 28/01/17 160
Ciherang SS 35 480 19Juli 2016 lulus 28/01/17 480
Inpari 10 SS 45 790 19Juli 2016 lulus 28/01/17 790

233 4050 4050
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Dari data tersebut diatas terlihat bahwa hasil yan diperoleh berbeda-beda hal ini

disebabkan tanaman kekurangan air, karena hanya mengharapkan sumur pompa

sementara embung yan ada kodisi airnya kering.

Produksi benih padi (Tidak lulus uji lab.)

Varietas Kelas
benih

Luas
tanam
(are)

Gabah
calon
benih
(kg)

Tanggal
ambil
sempel

Hasil
auji
lab.

Akhir
label

Stok
akhir
14 Nop.

Inpari 6 jete FS 8 120 19Juli 2016 tdk lulus - 0
Inpari 10 laeya FS 3 50 19Juli 2016 tdk lulus - 0
Inpari 20 FS 5 30 19Juli 2016 tdk lulus - 0
Inpari 25 FS 2 20 19Juli 2016 tdk lulus - 0
Inpari 34 FS 4 30 19Juli 2016 tdk lulus - 0
Membramo FS 6 140 19Juli 2016 tdk lulus - 0
Situbagendit SS 30 110 19Juli 2016 tdk lulus - 0

58 500 0

Adapun beberapa varietas yang tidak lulus uji sehingga dijual sebagai gabah
konsumsi

Distribusi benih padi

Varietas Kelas
Benih

Stok
awal
(kg)

Distribusi Stok akhir
(31/12/2
016) kg

Tujuan (kabupaten) Volume
(kg)

Inpari 13 FS 80 Kab. Kupang, kab. Sabu 80 0
Inpari 15 FS 220 Kupang, Malaka, Rote 220 0
Inpari 23 FS 80 Kupang, Rote 80 0
Inpari 24 FS 50 Kupang, Rote, Malaka 50 0
Inpari 28 FS 210 Kupang 210 0
Inpari 30 FS 290 Ngada, Matim, TTS,TTU,

Kupan, Sumba Timur
290 0

Ciherang FS 190 Kupan, TTS,TTU, Rote 185 0
Situbagendit (MT1) FS 100 Kupang, TTS, TTU, Rote 100 0
Situbagendit (MT2) FS 180 Kupang, Belu 180 0
Towuti MT 1 FS 40 TTS,TTU 40 0
Towuti MT2 FS 1180 Masih diuji 1014 166
Inpari 6 SS 160 Kupang, Rote, Sumba Timur, 160 0
Ciherang SS 480 Kupang 480 0
Inpari 10 SS 790 Kupang, TTS,Flotim, Ngada 790 0

4050 3884 166

Sama halnya juga dengan produksi benih jagung karena kekurangan air.
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Produksi Benih Jagung

Produksi benih jagung (Lulus uji Lab)

Varietas Kelas
benih

Luas
tanam
(are)

Gabah
calon
benih
(kg)

Tanggal
ambil
sempel

Hasil
auji
lab.

Akhir
label

Stok
gudang.

Lamuru FS 100 980 19/07/ 2016 Lulus 29/01/17 980
Lamuru FS 130 750 26/09/ 2016 Lulus 17/04/17 750
Lamuru FS 120 750 26/09/ 2016 Lulus 17/04/17 750
Lamuru FS 200 4050 11/11/ 2016 Lulus 21/05/2017 4050
Lamuru FS 100 1900 11/11/ 2016 Lulus 21/05/2017 1900
Lamuru FS 100 900 dalam

proses
Lulus 900

Lamuru SS 200 1040 19Juli 2016 Lulus 29/01/17 1040
1050 10.370 10.370

Distribusi benih Jagung

Varieta
s

Kela
s
Beni
h

Stok
awal
(kg)

Distribusi Stok akhir
(14/11/2016
) kg

Tujuan (kabupaten) Volume
(kg).

Lamuru FS 9.330 Kupang, Malaka, Nagekeo,Belu, sabu 3829 5.501
SS 1040 Kupang, Malaka 1040 0

10.370 4.869 5.510

5.1.15. PENDAMPINGAN  TEKNOLOGI BUDIDAYA PEMBIBITAN
SAPI BALI DI KABUPATEN MALAKA, PROPINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

Sistem pemeliharaan ternak sapi pada musim kemarau yang panjang di

Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan secara ekstensif dengan dukungan

rumput alam yang ketersediaannya berflukuasi menurut musim serta introduksi

hijauan rumput dan legume unggul diharapkan mampu untuk mendukung

budidaya pembibitan dan penggemukan ternak sapi Bali  di kabupaten Malaka.

Oleh karena itu pendampingan teknologi di Kawasan budidaya pembibitan sapi

yang sedang dikembangkan di Kabupaten ini sangat dibutuhkan. Beberapa

teknologi pendampingan yang dilakukan adalah perbaikan sistem pemeliharaan

dalam kandang kelompok (bank pakan, tempat minum), perbaikan pakan ternak

induk setelah beranak. Pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala pada

kedua kelompok.  Hasil pengamatan dihasilkan bahwa terjadi peningkatan
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populasi dari tahun 2015 ke tahun 2016. Penambahan anak yang lahir pada tahun

2016 masing - masing 31 ekor pada kelompok Kliduk dan 45 ekor pada kelompok

Intan Permai. Pengembangan pakan lamtoro varietas tarramba yang ditanam pada

bulan Awal bulan Mei dan akhir bulan Juni tahun 2016 seluas 2,5Ha;  dengan rata

- rata tinggi tanaman masing - masing adalah 126,10 cm dan 233, 90 cm.

Produktivitas  legum herba varietas clitoria ternate rata - rata sebesar 4,206

ton/Ha. Dukungn teknologi untuk memperbaki produktivitas sapi Bali. perbaikan

manajemen pemeliharaan ternak pada kelompok  meningkatkan populasi ternak

sapi yang cukup signifikan dalam upaya peningkatan populasi ternak sapi di

kabupaten malaka.

5.1.16. PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN
HORTIKULTURA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura di Provinsi NTT

bertujuan untuk mewujudkan kawasan pertanian hortikultura di NTT. Manfaat

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

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

rumahtangga meningkat karena bertumbuhnya industri pengolahan hasil bawang

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

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

Kesejahteraan rumantangga tani bawang merah dan cabai meningkat karena

meningkatnya produksi, pendapatan baik dari pemasaran dalam bentuk bahan

primer (mentah) maupun produk olahan bawang merah dan cabai

Kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2015 yaitu kegiatan 1. Baseline tentang

(a) Karakteristik RT tani dan Kepemilikan asset pertanian, (b) Penggunaan input

produksi bawang merah, cabai dan jeruk keprok, (c) Produktivitas dan produksi

bawang merah, cabai dan jeruk keprok, serta (d) pendapatan RT tani, Kegiatan 2.

Peningkatan Kapasitas melalui kegiatan (a) Workshop teknis tingkat petani, (b)

Pelatihan, (c) pendampingan teknologi, dan (d) Penyebaran media cetak.

Kegiatan pendampingan pengembangan kawasan hortikultura (bawang merah dan

cabai) tahun 2016 dilakukan  di Kabupaten Rote Ndao, Kupang, dan Lembata.

Jenis kegiatan yang dilakukan yaitu (a) peningkatan kualitas budidaya melalui
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perbaikan teknologi budidaya, (b) memperkenalkan teknologi pascapanen untuk

meningkatkan nilai tambah bawang dan cabai sehingga membangun industri skala

rumahtangga (home industry), (c) perbaikan kesehatan tanah melalui komposting

dan biocharge, dan (d) penyebaran media informasi melalui media cetak dan

media sosial.

5.1.17. MODEL PENYEDIAAN BENIH JAGUNG MELALUI SEKOLAH
LAPANG MENDUKUNG DESA MANDIRI BENIHMELALUI
PENINGKATAN KEMAMPUAN CALON PENANGKAR

Kegiatan penangkar benih jagung kali ini dilakukan di 4 Kabupaten yaitu di

Kabupaten TTS, Sikka, Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

1. Budidaya Perbanyakan Benih Jagung

a. Kabupaten TTS

Kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten TTS dilaksanakan di

Kelompok Tani Batu Putih II, desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih.

Rincian luas tanam dari masing-masing varietas jagung yang diperbanyak serta

waktu pelaksanaan kegiatan  terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1.Varietas, petani pelaksana, luas tanam dan tanggal tanam maupun tanggal
panen kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten TTS.

No. Varietas Luas
tanam

(ha)

Tanggal
tanam

Tanggal
panen

Petani
pelaksana

1 Anoman 1 10 Juni
2016

18-24
September

2016

Stefanus Bani

2 Lamuru 1 19 Juni
2016

17-18
September

2016

Yohanis
Nubatonis

3 Hibrida Bima 14 1 16
Agustus

2016

Diprediksi
tanggal 22

Oktober
2016

Osias Talan

Data agronomi dari pertanaman jagung di lokasi ini disajikan pada Tabel 2.



85

Tabel 2. Tinggi tanaman dan posisi tongkol jagung di Desa Oeboboa, Kabupaten
TTS/

Varietas Tinggi tanaman
(cm)

Tinggi posisi
tongkol (cm)

Produksi calon
benih (kg)

Produksi
benih (kg)

Lamuru 246.3 106.6 4300 4000
Anoman 243.3 97.5 3020 2850

Seluruh benih yang diproduksi sudah lulus pengujian laboratoium BPSB dan

sudah berlabel bahkan sudah dibeli seluruhnya oleh beberapa lembaga seperti

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten TTS, LSM YMTM

dari Kabupaten TTU dan BPTP NTT.

Gambar-gambat kegiatan sebagai visualisasi kegiatan disajikan pada Gambar 1-4

berikut ini.

Gambar 1. Persiapan lahan dan penanaman jagung pada kegiatan perbanyakan
benih jagung di Kabupaten TTS.

Gambar 2. Penampilan tanaman jagung Anoman berumur 28 hari setelah tanam
pada kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten TTS.
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Gambar 3. Penampilan tanaman jagung Anoman berumur 75-80 hari setelah
tanam pada kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten TTS.

Gambar 4. Penampilan tanaman jagung Anoman siap panen pada kegiatan
perbanyakan benih jagung di Kabupaten TTS.

a. Kabupaten Sikka

Kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten Sikka dilaksanakan di

kelompok tani Karya Mandiri Bersama, desa Kolisia, Kecamatan

Magepanda.Rincian kegiatan seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 3.Varietas, petani pelaksana, luas tanam dan tanggal tanam maupun tanggal
panen kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten Sikka.

No. Varietas Luas
tanam
(ha)

Tanggal
tanam

Tanggal
panen

Petani
pelaksana

1 Provit A 1 12Mei 2916 5September
2016

Agustinus
Buang

2 Lamuru 1 26 Juni
2016

5-8 Oktober
2016

Gaspar  Bao

3 Hibrida Bima 14 1 Rencana 12
November

2016

Rencana 27
Februari

2017

Gasper Bao

Data produksi jagung di Kabupaten Sikka disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Produksi calon benih dan benih jagung pada lokasi kegiatan di
Kabupaten Sikka

Varietas Produksi calon benih (kg) Produksi benih (kg)

Lamuru 7230 7000

Anoman 3100 3000

Benih jagung Provit A1 dan Lamuru yang sudah berlabel, dibeli seluruhnya oleh

Dinas Pertanian Kab. Sikka untuk didistribusi ke petani di Kabupaten Sikka pada

musim hujan 2016/2017.

Gambar-gambat kegiatan sebagai visualisasi kegiatan disajikan pada Gambar 5-8

berikut ini.

Gambar 5. Persiapan lahan dan penanaman jagung pada kegiatan perbanyakan
benih jagung di Kabupaten Sikka.

Gambar 6. Penampilan pertanaman jagung Provit A1 saat berumur 16 hari setelah
tanam pada kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten Sikka.

Gambar 7. Penampilan pertanaman jagung Lamuru saat berumur 60-70 hari
setelah tanam pada kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten
Sikka.
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Gambar 8. Penampilan pertanaman jagung Lamuru saat masak fisiologis pada
kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten Sikka.

a. Kabupaten Sumba Barat Daya

Kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten Sumba Barat Daya

dilaksanakan di kelompok tani Tunas Mekar, desa Mereda kalada, Kecamatan

Wewewa Timur.Rincian kegiatan seperti terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5.Varietas, petani pelaksana, luas tanam dan tanggal tanam maupun tanggal
panen kegiatan perbanyakan benih jagung di Kabupaten Sumba Barat
Daya.

No. Varietas Luas tanam
(ha)

Tanggal
tanam

Tanggal
panen

Petani
pelaksana

1 Lamuru 1 26 Juli 2016 Diprediksi 1
November

2016

Markus Lende

Data produksi jagung di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Produksi calon benih dan benih jagung pada lokasi kegiatan di
Kabupaten Sumba Barat Daya

Varietas Produksi calon benih (kg) Produksi benih (kg)

Lamuru 1530 1200

Benih jagung Lamuru yang sudah berlabel, dibeli seluruhnya oleh

Dinas Pertanian Kab.Sumba Barat Daya untuk didistribusi ke petani di Kabupaten

SBD pada musim hujan 2016/2017.

Gambar-gambat kegiatan sebagai visualisasi kegiatan disajikan pada Gambar 9

berikut ini.
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Gambar 9. Persiapan lahan dan penampilan tanaman jagung Lamuru berumur 45
hari setelah tanam pada kegiatan perbanyakan benih jagung di
Kabupaten Sikka.

10. S ekolah lapang

Sekolah Lapang sudah dilakukan di Kab. TTS, Sikka dan Sumba Barat

daya.Kegiatan SL Jagung di kelompok tani Batu putih II di kabupaten TTS

berlangsung sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 2 Juni 2016 dan yang kedua

dilakukan pada tanggal 22 September 2016. Rincian kegiatan SL Jagung ini

seperti terlihat pada Tabel 7-9 dan Gambar 10-12.

Tabel 7.Materi dan narasumber serta peserta sekolah lapang pada kegiatan
perbanyakan benih di Kabupaten TTS.

Tanggal Materi Pelatihan
pada SL

Jumlah
peserta

Asal peserta Narasumber

8 Juni 2016

26
September
2016

Persiapan lahan,
penanaman dan
pengendalian hama
dan penyakit serta
pemupukan

Panen,pengeringan,
pipil dan packing

19

81

Anggota kelompok tani
Batu putih II, PPL dan
Matritani serta
Pengawas benih.

Anggota kelompok tani
Batu putih II, ketua
kelompok tani Batu putih
1, Mandiri, Tavena kuan
1, Tunas Muda dan
Tunas muda 2 dan
Sanmar dan Suka maju
dan Nekmese,
Himalaya, Cinta Tani,
Tunu, Tufi kuan, Kolton,
Vini alekot, Nunu
amfaun., PPL, Kabid
Produksi Distan Kab.
TTS dan Mantritani serta
Pengawas benih.

BPTP NTT
dan BPSB
NTT

BPTP NTT
dan BPSB
NTT
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Gamber 10. Suasana saat sekolah lapang berlangsung pada kegiatan perbanyakan
benih jagung di Kabupaten TTS.

Tabel 8.Materi dan narasumber serta peserta sekolah lapang pada kegiatan
perbanyakan benih di Kabupaten Sikka.

Tanggal Materi SL Jumlah
peserta

Asal peserta Narasumber

25 Juni 2016

22 September 2016

Persiapan lahan,
penanaman,
pengendalian hama
dan penyakit serta
pemupukan.

Panen,
pengeringan, pipil
dan packing

23

45

Anggota kelompok tani
Karya bersama
mandiri,, PPL dan
Pengawas benih.

Anggota kelompok tani
Karya bersama
mandiri,, PPL dan
Pengawas benih.

Balitsereal
Maros, BPTP
NTT dan
BPSB NTT

Balitsereal
Maros, BPTP
NTT dan
BPSB NTT

Gambar 11. Suasana saat sekolah lapang pada Bulan Juni 2016 pada kegiatan
perbanyakan benih jagung di Kabupaten Sikka.

Gambar 12. Suasana saat sekolah lapang Bulan September 2016 pada kegiatan
perbanyakan benih jagung di Kabupaten Sikka.
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Tabel 9.Materi dan narasumber serta peserta sekolah lapang pada kegiatan
perbanyakan benih di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Tanggal Materi SL Jumlah
peserta

Asal peserta Narasumber

5 Juli 2016 Persiapan lahan,
penanaman dan
pengendalian hama
dan penyakit serta
pemupukan.

16 Anggota kelompok tani
Tunas Mekar, PPL,
pengawas benih serta
staf Disatan Kab.
Sumba Barat Daya

BPTP NTT
dan BPSB
NTT

Pelatihan kepada petani dilaksanakan di lahan sebanyak 2 kali berdasarkan fase

pertumbuhan tanaman, yaitu pelatihan pertama dilakukan pada saat akan

dilakukan penanaman benih dan pelatihan kedua dilakukan pada saat masak

fisiologis atau 1-2 minggu sebelum panen. Materi pelatihannya antaralain

pengenalan tentang warna label dan kelas benih, benih sumber, persyaratan lokasi

perbanyakan benih, isolasi tanaman, waktu penanaman, cara melakukan seleksi

tanaman atau roguing, perawatan tanaman, panen dan prosesing benih,

pendaftaran penangkar dan pengawasan perbanyakan benih kepada Balai

Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), kemasan dan packing, penyimpanan

benih dan masa kadaluarsa benih.

Pelatih terdiri dari pemulia dari Balai Penelitian Jagung dan Serealia

(BALITSEREAL) Maros, peneliti dari BPTP, dan Pengawas Benih dari

BPSB.Sedangkan peserta sekolah lapang adalah penangkar atau calon penangkar

atau anggota kelompok tani yang berminat mengetahui teknik memproduksi benih

varietas unggul baik dari desa tempat pelatihan atau desa tetangga yang

merupakan peserta kegiatan desa mandiri benih.Teknik penyampaian materi dapat

dilakukan secara kombinasi antara metode presentase dan praktek lapangan.

11.Temu lapang

Temu lapang dan temu wicara hasil pelatihan selama SL dilakukan di Kabupaten

TTS dan Sikka seperti divisualisasi lewat Gambar 13 dan 14.
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Gamber 13. Suasana saat Temu Lapang dan panen jagung pada kegiatan
perbanyakan benih jagung di Kabupaten TTS.

Gambar 14. Suasana saat Temu Lapang dan panen jagung pada kegiatan
perbanyakan benih jagung di Kabupaten Sikka.

12. Pengawasan dan sertifikasi benih

Secara umum di seluruh lokasi sudah dilaporkan kepada Kantor BPSB untuk

lokasi perbanyakan benih tersebut diawasi oleh petugas pengawas benih

kabupaten. Petugas pengawas benih sudah lebih dari 3 kali mendatangi lokasi

pertanaman jagung dan nanti setelah selesai dipipil dan dikeringkan sampai kadar

air benih < 12%, calon benih dapat diambil sampel untuk diuji di laboratorium

BPSB di Kupang.

5.1.18. Pembangunan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Mollo

Pembangunan Taman Teknologi Pertanian (TTP) telah dilaksanakan sejak

TA 2015. Program nasional yang digagas oleh Bappenas ini diharapkan bisa

menjadi wahana peningkatan ekonomi daerah dan hilirisasi iptek-inovasi (daya

saing dan nilai tambah). Pembangunan TTP Mollo direncanakan
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penganggarannya selama 3 tahun, sampai TA. 2017, yang didasarkan atas arahan

Roadmap Pembangunan TTP yang telah dibuat serta didasarkan oleh hasil-hasil-

hasil karakterisasi wilayah, diantaranya adalah hasil PRA, Business Plan dan

action Plan yang tertuang dalam granddesign. Kegiatan 2015 terdiri dari aktifitas

(i). Pemilihan lokasi; (ii). Identifikasi karakteristik wilayah dan SDM petani; (iii).

Pemetaan hara dan air; (iv). Membuat Master Plan/siteplan; (v). Menyusun bisnis

plan; (vi). pembangunan infrastruktur pendukung di TTP center, (vii).

Implementasi inovasi pada zona on-farm; (viii). Implementasi inovasi pada hilir;

(ix). Eksploitasi dan distribusi air dan (x). rekayasa Sosial. Kegiatan di tahun 2016

adalah (i) Implementasi dan pendampingan, (ii). Pengawalan inovasi pada on

farm, (iii). Implemenetasi inovasi hilir; (iv). implementasi inovasi pengelolaan air;

(v). Pembangunan infrastruktur yang belum sempat dibangun pada 2015 dan (vi).

Pembinaan teknis kelembagaan. Hingga saat ini (akhir 2016) hasil yang diperoleh

adalah sebagai berikut : (i) Secara umum, Pembangunan Taman Teknologi

Pertanian (TTP) Mollo telah berjalan sesuai rencana. Secara fisik, dukungan

fasilitas dan sarana mendukung pemgembangan TTP Mollo sebagian besar telah

disiapkan hingga tahun 2016; (ii). Pelaksanaan pembinaaan terhadap hal-hal

teknis berkaitan dengan proses transfer knowledge dan teknologi usahatani yang

diperkenalkan/ diperbaiki dianggap berjalan baik dan bisa diterima oleh petani;

(iii). Penyediaan SDM sebagai pengel
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VI. ANGGARAN

Total pagu dana sesuai DIPA 2016 sebesar Rp. 27.333.731,548 terdiri atas

APBN/RM sebesar Rp. 26.460.499,648. dan hibah 622.400.000. Sampai dengan

31 Desember 2016 dana terserap sebesar   91.00 % atau Rp. 22,819,848,452

.Tabel . Jumlah Dana dan Realisasi Penggunaan per 31 Desember 2016

No Sumber
Pagu

(Rp)

Realisasi Pagu
per 31 Desember 2016

Sisa

(Rp)
Jumlah (Rp) (%)

1. RM 24,266,350,000 22,072,200,352 90.96 2,194,149,648

2. Loan - - 0.00 0

3. RMP - - 0.00 0

4. Hibah 622,400,000 622,400,000 100.00 0

5. PNBP 188,040,000 125,248,100 66,61 62,791,900

JUMLAH 25,076,790,000 22,819,848,452 91,00 2,256,941,548

Tabel . Realisasi Penerimaan Tahun 2016

No Jenis penerimaan Target
(Rp)

Realisasi
Jumlah (Rp) (%)

1. Penerimaan Perpajakan - - 0.00%

2.
Penerimaan Negara Bukan
Pajak

259,130,000 181,857,578 70.18%

JUMLAH 259,130,000 181,857,578 70.18%
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VII. KESIMPULAN

Dari kegiatan selama tahun 2016 dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kegiatan pengkajian dan diseminasi telah dilaksanakan secara baik sesuai

prosedur yang berlaku.

2. Peran BPTP dalam pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur sudah

mulai dirasakan oleh Pemda hal ini terlihat dari adanya beberapa MOU

kerjasama yang tercipta.
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