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KATA PENGANTAR 
  

 
Pembangunan pertanian di Papua Barat mempunyai potensi 
yang besar sekaligus tantangan yang sangat berat baik dari 
kondisi geografis, ekonomi maupun sosial. Sarana dan 
prasarana dasar yang masih jauh dari memadai merupakan 
salah satu tantangan terberat seperti yang secara umum juga 
ditemui di Kawasan Timur Indonesia lainnya. Selain itu, kondisi 
sosial budaya seperti adanya keterikatan masyarakat lokal pada 
budaya tradisional yang telah terbukti mampu memberi 
penghidupan secara turun temurun membuat sebagian 

masyarakat enggan mengadopsi teknologi baru.  
 
Laporan ini berisi ringkasan kondisi dan kinerja Balai. Laporan ini juga 
merupakan salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
untuk perbaikan kinerja institusi di masa mendatang.  
 
Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan terhadap 
pelaksanaan kegiatan BPTP Papua Barat sepanjang tahun 2012 serta dalam 
penyelesaian laporan ini. Masukan dan saran guna perbaikan di waktu yang akan 
datang sangat diharapkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Manokwari,   Januari 2013 
 Kepala Balai, 
 
 
 
  
 
 Dr. Ir. Abdul Wahid Rauf, M.Si 
 NIP.  19631231 199903 1 053 
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I. PENDAHULUAN 
 

Visi dan misi pemerintah dalam kurun waktu 2010-2014 telah dijabarkan ke 

dalam berbagai program prioritas nasional yang bersifat operasional sehingga 

lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Dalam 

Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 terdapat sebelas 

program prioritas nasional dimana ketahanan pangan merupakan salah satu dari 

sebelas program prioritas nasional tersebut. 

 

Sektor pertanian telah dan terus dituntut berperan dalam perekonomian 

nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, 

penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyedia 

lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain kontribusi 

langsung, sektor pertanian juga memiliki kontribusi tidak langsung berupa efek 

pengganda (multiplier effect), yaitu keterkaitan input-output antar industri, 

konsumsi dan investasi.  

 

Ketahanan pangan merupakan satu dari sebelas program prioritas nasional yang 

dimasukkan dalam RPJMN 2010-2014. Program ketahanan pangan bertujuan 

pada peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk 

mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, 

peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya 

alam. Dalam penjabaran substansi inti program aksi ketahanan pangan, 

penelitian dan pengembangan pertanian menjadi salah satu bagiannya. 

Penelitian dan pengembangan mencakup peningkatan upaya penelitian dan 

pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan 

hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian 

nasional yang tinggi.  

 

Kementerian Pertanian sebagai lembaga negara yang memegang peran penting 

dalam pencapaian target program prioritas nasional ketahanan pangan telah 

menetapkan empat target sukses Kementerian Pertanian sebagai terjemahan 

target program prioritas ketahanan pangan dalam lingkup Kementerian 

Pertanian. Empat target sukses Kementerian Pertanian adalah  (1) Swasembada 
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dan swasembada berkelanjutan, (2) Diversifikasi pangan, (3) Peningkatan nilai 

tambah dan daya saing ekspor, serta (4) Peningkatan kesejahteraan petani.  

 

Sebagaimana telah disebut diatas, penelitian dan pengembangan pertanian 

memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target-target sukses 

Kementerian Pertanian. Peran strategis tersebut dapat diimplementasikan 

melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan kelembagaan berbasis sumberdaya 

lokal dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, produktivitas dan produksi, 

nilai tambah, daya saing ekspor dan kesejahteraan petani.  

 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian sejak 

pertama kali dibentuk tahun 1974 telah berperan dalam pembangunan 

pertanian. Dalam waktu lebih dari tiga dekade terakhir, Badan Litbang Pertanian 

telah menghasilkan teknologi yang keandalannya telah teruji. Teknologi yang 

dihasilkan dituntut untuk dapat mendorong proses adopsi inovasi teknologi oleh 

petani dan pelaku agribisnis. Usaha pertanian yang sangat dipengaruhi oleh 

berbagai kondisi lokal menuntut adanya dukungan teknologi yang bersifat 

adaptif dan sekaligus responsif terhadapat dinamika yang terjadi dalam usaha 

pertanian spesifik lokasi tersebut.  

 

Dalam rangka mempercepat proses adopsi dan pengembangan inovasi 

teknologi, Badan Litbang Pertanian mengambil inisiatif regionalisasi/ 

desentralisasi peran dan kelembagaan penelitian pertanian dengan mendirikan 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Keberadaan BPTP secara 

kelembagaan ditandai dengan diterbitkannya Permentan No. 

16/Permentan/OT.140/3/2006 tanggal 1 Maret 2006 di 30 Provinsi yang ada di 

Indonesia saat itu dengan mandat melaksanakan pengkajian dan perakitan 

teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. BPTP Papua Barat sendiri dibentuk 

setelah lahirnya Provinsi Papua Barat melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian 

No. 48/Permentan/OT.140/6/2007.  

 

Pengembangan wilayah pulau Papua secara umum dan wilayah provinsi Papua 

Barat secara khusus memiliki tantangan yang sulit jika dibanding dengan 

wilayah lainnya. Mengacu pada Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2012-2025, beberapa masalah yang 



 L a p o r a n  T a h u n a n  2 0 1 2  B P T P  P a p u a  B a r a t  

 

3 

perlu menjadi perhatian dalam melaksanakan pembangunan di Papua antara lain 

adalah: (1) Adanya disparitas yang besar di antara beberapa kabupaten di 

Papua; (2) Tingginya risiko berusaha dan tingkat kepastian usaha yang rendah; 

(3) Produktivitas sektor pertanian belum optimal yang salah satunya disebabkan 

oleh keterbatasan sarana pengairan; (3) Keterbatasan infrastruktur untuk 

mendukung pembangunan ekonomi (termasuk di dalamnya sektor pertanian); 

(4) Jumlah penduduk yang sangat rendah dengan mobilitas tinggi. Selain itu, 

kompleksitas masalah yang menjadi tantangan dalam pembangunan di Papua 

juga mencakup aspek sosial, politik, budaya dan sejarah yang mensyaratkan 

adanya komitmen serius dari pemerintah pusat untuk menjalankan 

pembangunan di Papua dengan pendekatan khusus yang mungkin sangat 

berbeda dengan daerah lain.  

 

Kebijakan penelitian dan pengembangan pertanian dapat menghasilkan 

teknologi yang diharapkan mampu memberi dukungan dalam mengatasi 

masalah-masalah tersebut. Teknologi inovatif pertanian juga diharapkan Badan 

Litbang Pertanian diharapkan memberikan dampak yang nyata bagi 

pembangunan pertanian. Oleh karena itu, BPTP Papua Barat sebagai satu-

satunya unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di provinsi 

Papua Barat memegang peran penting dalam mengembangkan teknologi spesifik 

lokasi yang dapat menjawab tantangan-tantangan yang muncul dari adanya 

berbagai masalah di atas.  

 

Dalam tahun anggaran 2012, BPTP Papua Barat telah melaksanakan beberapa 

kegiatan pengkajian, pendampingan serta diseminasi hasil pengkajian yang 

dibiayai dari APBN. Kegiatan pengkajian di antaranya adalah pengkajian 

kompetitif adaptasi varietas padi dan pengelolaan hara pada lahan sawah, 

pengkajian kompetitif kelembagaan perbenihan. Kegiatan pendampingan di 

antaranya adalah kegiatan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS), Model 

Pengembangan Pertanian Pedesaan Melalui Inovasi (MP3MI) dan Model Kawasan 

Rumah Pangan Lestari (MKRPL).  



 L a p o r a n  T a h u n a n  2 0 1 2  B P T P  P a p u a  B a r a t  

 

4 

 
 

Sumberdaya Manusia  

Sampai akhir tahun 2012, BPTP Papua Barat didukung oleh 41 orang pegawai 
yang terdiri dari 28 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri 
Sipil, 11 orang berstatus tenaga honorer, ditambah 2 orang PNS berstatus 
tenaga perbantuan (detasering) dari BPTP Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2012, 
satu orang peneliti bergelar doktor mengajukan perpindahan tugas dari 
Kementerian Pertanian ke Pemda Provinsi Papua Barat sehingga terjadi 
pengurangan jumlah total personil dari 42 menjadi 41 orang. Perbandingan 
komposisi sumberdaya manusia berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan dan 
status kepegawaian antara tahun 2012 dan 2012 disajikan dalam Tabel 1 
dibawah ini:  

Tabel 1. Perbandingan komposisi pegawai tahun 2012 dan 2013 

No 
Jenjang 

Pendidikan 
2012 2013 

PNS CPNS Honorer
/ THL Jumlah PNS 

CPNS Honorer
/ THL 

Jumlah 

1 Doktor/ S3 2 0 0 2 1 0 0 1 
2 Master/ S2 5 (+1)* 0 0 5(+1)*  6 (+1)* 0 0 6 (+1)* 
3 Sarjana/ S1 10 (+1)* 6 0 16(+1)* 15 (+1)* 0 0 15 (+1)* 
4 S0 2 1 3 6 3 0 3 6 
5 SLTA 3 0 6 9 3 0 6 9 
6 SLTP 0 0 2 2 - 0 2 2 

Jumlah 22(+2)* 7 11 40(+2)* 28(+2)* 0 11 39(+2)* 
 *) tenaga detasering dari BPTP Sulawesi Tenggara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SUMBERDAYA MANUSIA, SARANA & 
PRASARANA 
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Sampai akhir tahun 2012, empat orang staf peneliti BPTP Papua Barat berstatus 
tugas belajar/ izin belajar. Para petugas belajar tersebut mulai mengikuti 
program pendidikannya antara tahun 2008 sampai 2012 pada strata pendidikan 
dan perguruan tinggi yang berbeda.  

Tabel 2 Pegawai yang mengikuti program pelatihan jangka panjang per 31 Desember 
2012 

No Nama Perguruan Tinggi Strata Tahun 
Masuk 

Perkiraan 
Tahun 
Selesai 

1 Aser Rouw, SP, M.Si *) Institut Teknologi Bandung S3 2008 2012 
2 Ir. Amisnaipa, M.Si *) Institut Pertanian Bogor S3 2009 2013 
3 Atekan, SP, M.Si *) Universitas Brawijaya S3 2012 2014 
4 Ir. Alimuddin **) Universitas Negeri Papua S2 2012 2013 
5 Nataniel Wihyawari, 

A.Md **) Universitas Negeri Papua S1 2012 2014 

*) status tugas belajar ; **) status izin belajar 

Komposisi sumberdaya manusia pada BPTP Papua Barat berdasarkan klasifikasi 
golongan dan ruang dalam jenjang kepangkatan Pegawai Negeri Sipil 
ditampilkan dalam Tabel 3 berikut: 

Tabel 3 Komposisi PNS menurut klasifikasi golongan ruang per 31 Desember 2012 

Golongan Ruang Jumlah A B C D 
IV 1 (+1)* (+1)* 0 0 1 (+2)* 
III 12 3 2 4 21 
II 1 1 3 1 6 
I 0 0 0 0 0 

Jumlah 28 (+2)* 
 *) tenaga detasering dari BPTP Sulawesi Tenggara 
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Ketersediaan tenaga fungsional peneliti pada BPTP Papua Barat disajikan dalam 
Tabel 4 di bawah.  

Tabel 4. Komposisi tenaga fungsional pada BPTP Papua Barat per 31 Desember 2012 

No Jenjang Fungsional Jumlah 
1 Peneliti Pertama 4 
2 Peneliti Muda 2 
3 Peneliti Madya 1(+2)* 
4 Peneliti Utama 0 

Jumlah 7(+2)* 
  *) tenaga detasering dari BPTP Sulawesi Tenggara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari segi jumlah tenaga fungsional peneliti yang tersedia, kekuatan sumberdaya 
manusia BPTP Papua Barat masih berada jauh  dari kondisi minimal yang 
memadai untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi utama BPTP. 
Demikian juga jika dilihat dari jumlah tenaga fungsional penyuluh yang 
memegang juga mememegang peran penting dalam pelaksanaan fungsi 
diseminasi inovasi teknologi. Sampai akhir tahun 2012, BPTP Papua belum 
memiliki belum memiliki tenaga fungsional penyuluh.  
 
Berdasarkan informasi ketersediaan tenaga fungsional di atas, dibutuhkan 
strategi pengelolaan sumberdaya manusia yang dirancang secara seksama agar 
kinerja insitusi dapat mencapai tingkat yang optimal dengan masukan 
sumberdaya manusia yang ada. Selain itu, perlu pula dirancang rencana jangka 
panjang dan strategi pemenuhan kebutuhan minimum tenaga fungsional inti 
(peneliti dan penyuluh) serta tenaga fungsional pendukung lainnya.  
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Sarana dan Prasana 
 
Ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang diperlukan 
dalam pelaksanaan tugas BPTP Papua Barat. Dalam upaya untuk semakin 
melengkapi kebutuhan sarana  maupun prasarana, pada tahun 2012 
dilaksanakan beberapa kegiatan pengadaan di antaranya peralatan laboratorium 
dan kantor, rumah dinas, kendaraan roda empat dan roda dua, . Data inventaris 
barang milik negara yang dikelola BPTP Papua Barat dapat dilihat pada dalam 
Tabel 5 dan 6.   
 
Tabel 5. Daftar Inventaris Barang Milik Negara Berupa Aset Berwujud Di BPTP Papua 
Barat Per 31 Desember 2012 

AKUN NERACA/ SUB KELOMPOK BARANG 
SAT 

SALDO PER 31 DESEMBER 
2012 

KODE URAIAN KUANTITAS NILAI 
131211 PERALATAN & MESIN   379 2,129,786,548 
  Mobil workshop Unit 1 290,266,538 

  Mesin Diesel Unit 2 99,600,000 

  Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) Unit 3 595,854,000 

  Sepeda Motor Unit 7 102,392,000 

  Tool Kit Box Buah 1 360,000 

  Global Positioning System Buah 2 10,623,900 

  Bor Sample Tanah Buah 4 7,344,000 

  Traktor Tangan Dengan Perlengkapannya Buah 2 44,080,000 

  Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci) Buah 1 1,800,000 

  Mesin Ketik Manual Portable (14-16 inci) Buah 1 1,820,000 

  Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 inci) Buah 2 12,455,000 

  Mesin Hitung Elektronik/ Calculator Buah 2 600,000 

  Lemari Kayu Buah 13 23,132,500 

  Filing Cabinet Besi Buah 1 728,000 

  Filing Cabinet Kayu Buah 13 40,500,000 

  Brandkas Buah 1 6,000,000 

  Peti Uang/ Cash Box/ Coin Box Buah 2 600,000 

  White Board Buah 1 2,272,000 

  Mesin Absensi Buah 1 15,000,000 

 
Penangkal Petir Buah 1 40,020,000 

  LCD Projector/ Infocus Buah 1 10,000,000 

 
Focusing Screen/ Layar LCD Projecotr Buah 2 3,000,000 

  Perkakas Kantor Lainnya Buah 3 639,000 

  Meja Kerja Kayu Buah 66 161,330,010 

  Kursi Besi/ Metal Buah 114 66,770,000 

  Kursi Kayu Buah 32 17,009,800 

  Sice Buah 4 10,479,000 

  Meja Rapat Buah 19 40,900,000 

  Tempat Tidur Kayu Buah 5 4,712,000 
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  Meja Resepsionis Buah 1 3,600,000 

  Meja Makan Kayu Buah 5 9,212,000 

  Mesin Pemotong Rumput Buah 3 14,900,000 

  A.C Split Buah 12 97,300,000 

  Kipas Angin Buah 3 900,000 

  Sound System Buah 1 28,750,000 

  Wireless Buah 1 6,000,000 

  Handy Cam Buah 1 8,900,000 

  Slide Projector Buah 1 25,000,000 

 
Camera Digital Buah 1 10,000,000 

  Kompas Geologi Buah 1 2,851,200 

  Clinometer Buah 1 1,560,000 

  Kursi Dorong Buah 4 11,000,000 

  Refractometer (Alat Kedokteran Mata) Buah 1 6,000,000 

  Refrigerator Buah 1 11,900,000 

 
Timbangan elektronik Buah 1 17,500,000 

 
Drying Oven Buah 1 32,000,000 

 
Thermometer (Alat Laboratorium Umum) Buah 2 3,000,000 

 
Refrigerator Buah 1 11,900,000 

 
Refraktometer (Alat Laboratorium Umum) Buah 1 6,000,000 

  Generator Buah 1 1,620,000 

  Penetrometer (Alat Laboratorium Pertanian) Buah 1 2,274,000 

  pH meter portable Buah 1 3,531,600 

  
Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat 
Laboratorium Pertanian) Buah 4 33,560,000 

  P.C. Unit Buah 6 86,162,000 

  Note Book Buah 5 84,569,000 

  Printer (Peralatan Personal Computer) Buah 3 9,048,000 

 
Scanner (Peralatan Personal Computer) Buah 1 3,000,000 

131111 GEDUNG DAN BANGUNAN   14 5,723,927,226 

  Bangunan Gedung Kantor Permanen Unit 3 4,042,032,226 

  Bangunan Gudang Tertutup Permanen Unit 1 64,121,000 

 
Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen Unit 2 199,159,000 

 
Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen Unit 3 260,557,000 

 
Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen Unit 4 1,076,759,000 

  
Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan 
Permanen Unit 1 81,299,000 

134111 JALAN DAN JEMBATAN   824 153,386,400 

  Jalan Khusus Kompleks M2 824 153,386,400 

134113 IRIGASI   1 13,000,000 

  
Bangunan Gorong-gorong (Bangunan Pelengkap 
Irigasi) Unit 1 13,000,000 

 

Bak Penyimpanan/ Tower Air Baku Unit 1 35,000,000 

134113 JARINGAN   4 140,628,110 
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  Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS) Unit 1 36,051,110 

  Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya   2 86,477,000 

  Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil Unit 1 18,100,000 

166112 ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN   7 66,271,000 

  Mesin Diesel Unit 1 15,000,000 

 
Sepeda Motor Unit 3 3,591,000 

 
P.C. Unit Unit 1 9,680,000 

 
Notebook Unit 2 38,000,000 

TOTAL 8,261,999,284 
 

Tabel 6. Daftar Inventaris Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Di BPTP Papua 
Barat Per 31 Desember 2012 

AKUN NERACA/ SUB KELOMPOK BARANG 
SAT 

SALDO PER 31 DESEMBER 
2012 

KODE URAIAN KUANTITAS NILAI 
162151 SOFTWARE 

 
36 80,916,003 

  Software komputer  36 80,916,000 
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Sumber dan Realisasi Anggaran  

Dalam tahun anggaran 2012, BPTP Papua Barat menyetorkan pendapatan negara dalam 
bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 16,304,355 dan menerima hibah 
luar negeri dalam bentuk kerjasama kegiatan penelitian sebesar Rp 132.548.000 serta 
mengelola anggaran belanja dari APBN sebesar Rp 8,149,232,000. Jika dibandingkan 
dengan jumlah anggaran belanja tahun sebelumnya, anngaran belanja tahun 2012 
mengalami peningkatan yang signifikan (111 %) dari tahun 2011 sebesar Rp 3,846,416,952 
menjadi Rp 8,149,232,000.   

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi per 31 Desember 2012 

No Uraian Anggaran Realisasi  
% 

Realisasi 
Anggaran 

A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH       

  I 
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI 
KAS 0 

 
0.00 

    1. PENERIMAAN DALAM NEGERI 0 16,304,355 0.00 
      a. Penerimaan Perpajakan 0 0 0.00 
      b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 0 16,304,555 0.00 
    2 HIBAH  132,548,000 132,548,000 100.00 

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 148,852,555 132,548,000 89.04 
B BELANJA       
  I Belanja Transaksi Kas 8,149,232,000 7,608,049,160 93.36 
    Belanja Pegawai 1,675,762,000 1,475,049,160 88.07 
    Belanja Barang 4,870,770,000 4,564,581,516 93,71 
    Belanja Modal 1,602,700,000 1,567,682,000 97,82 

JUMLAH BELANJA 8,149,232,000 7,608,049,160 93.36 

III. ANGGARAN/ PEMBIAYAAN 
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IV. HASIL PENGKAJIAN DAN DISEMINASI 
 

A. KEGIATAN PENGKAJIAN 

 

A. 1. Pengkajian Keragaan Pertumbuhan Dan Produktivitas Varietas Unggul 

Ubijalar Pada Dataran Tinggi Di Papua Barat 

Ubi jalar merupakan komoditas yang sangat penting di Papua termasuk Papua 

Barat, karena merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk di 

pedalaman terutama bagi penduduk yang bermukim di daerah-daerah 

pegunungan. Konsumsi ubi jalar terbesar di Indonesia terdapat di Papua dan 

Papua Barat yaitu mencapai 33,97 kg/kapita/tahun disusul Nusa Tenggara 32,2 

kg/kapita/tahun, sedangkan di pulau Jawa hanya 8,395 kg/kapita/tahun 

(Anonim, 2005). Pada tahun 2007 angka partisipasi konsumsi ubi jalar tertinggi 

terdapat di Provinsi Papua Barat yaitu mencapai 42%, sementara provinsi 

lainnya di Indonesia rata-rata hanya 1,39%-17,38% (BPS, 2007). Dibeberapa 

lokasi di Papua Barat, kedudukan ubi jalar sangat strategis karena komoditas ini 

selain memiliki nilai ekonomis juga memiliki nilai sosial dan budaya yang cukup 

tinggi, sehingga ubi jalar tetap dipertahankan dan dikembangkan oleh 

masyarakat, meskipun produktivitasnya masih sangat rendah, yaitu masih 

dibawah dari rata-rata produksi ubi jalar nasional. 

Salah satu penyebab rendahnya produktivitas ubijalar ditingkat petani pada 

wilayah pegunungan Papua Barat, adalah penggunaan jenis ubi jalar lokal yang 

secara turun temurun dibudidayakan oleh petani, sehingga kapasitas 

produksinya makin lama makin menurun pula. Selain itu pula umurnya dalam, 

sehingga petani rata-rata hanya memanen tiga kali dalam dua tahun. Sistem 

budidaya tanaman juga menjadi penyebab masih rendahnya produksi yang 

diperoleh petani. Penanaman umumnya hanya dilakukan dilakukan seadanya 

tanpa dibumbun atau dibuat guludan. 

Beberapa jenis ubi jalar telah dihasilkan Badan litbang pertanian yang memiliki 

potensi hasil yang tinggi (≥20 t/ha), serta umur yang tidak terlalu dalam dan 

sesuai untuk daerah ketinggian. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan suatu 
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kajian untuk mempelajari keragaman pertumbuhan dan produksi ubi jalar 

unggul hasil rakitan Badan Litbang Pertanian pada daerah-daerah ketinggian di 

Papua Barat. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap komponen pertumbuhan ubi jalar 

diketahui bahwa perlakuan pola tanam (tanpa digulud, digulud tunggal, digulud 

memanjang) tidak memberikan perbedaan nyata pada pertumbuhan ubi jalar di 

Minyambow. Sedangkan perlakuan varietas yang diujikan, memberikan 

perbedaan nyata pada pertumbuhan ubi jalar di Minyambow. 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa ubijalar dengan sulur (batang) terpanjang 

diperoleh Vareitas Cangkuang (100,49 cm) dan berbeda nyata dengan varietas 

lainnya. Sementara untuk internode terpanjang diperoleh Varietas Beta-2 namun 

tidak berbeda nyata dengan varietas lainnya kecuali Varietas Kidal. Selanjutnya 

Varietas Ubi Jalar yang mempunyai diameter batang terpanjang ditunjukkan 

oleh Varietas Beta-2 namun tidak berbeda nyata dengan varietas lainnya kecuali 

Varietas Kidal. 

Tabel 1. Rata-rata Hasil Komponen Pertumbuhan Beberapa Varietas Ubi Jalar Di 
Minyambow 

Varietas 
Panjang Sulur 

(cm) 
Panjang Internode 

(cm) 
Diameter Batang 

(mm) 
 SOLOSSA 92,61111b 4,467a 0,4156a 

 SAWENTAR 81,47778bc  4,422a 0,3856a 

 CANGKUANG 100,4889a 4,600a 0,3967a 

 BETA-2 83,13333bc 4,656a 0,4333a 

 KIDAL 62,75556d 3,700b 0,3067b 

 MANOKWARI 
(LOKAL) 87,94444bc 4,511a 0,4167a 

Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak beda nyata pada taraf 5% menurut uji DMRT 
(Duncan Multiple Range Test) 

Dari pengkajian ini diketahui juga bahwa perlakuan pola tanam memberikan 

perbedaan nyata pada produksi ubi jalar di Minyambow. Begitu pula perlakuan 

varietas yang diujikan, memberikan perbedaan nyata pada produksi ubi jalar di 

Minyambow. 

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa ubijalar dengan jumlah umbi terbanyak 

diperoleh pada pola tanam digulud tunggal namun jumlah tersebut tidak 

berbeda nyata dengan pola tanam lainnya. Sementara untuk berat 
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umbi/tanaman diketahui bahwa pola tanam digulud tunggal memberikan massa 

terberat dan berbeda nyata dengan yang tanpa digulud, namun tidak berbeda 

nyata dengan yang digulud memanjang. Selanjutnya ubi jalar yang ditanam 

tanpa digulud memberikan hasil (ton/ha) terkecil dan berbeda nyata dengan ubi 

jalar yang ditanam dengan digulud tunggal dan digulud memanjang. Sedangkan 

hasil (ton/ha) tertinggi diperoleh dari ubi jalar yang digulud memanjang, namun 

hasil tersebut tidak berbeda nyata dengan hasil (ton/ha) ubi jalar yang digulud 

tunggal. 

 

Tabel 2. Rata-rata Hasil Komponen Produksi Beberapa Pola Tanam Ubi Jalar Di 
Minyambow 

Pola Tanam Jumlah Umbi 
Berat Umbi/tan 

(kg) 
Berat Umbi/plot 

(kg) 
Hasil 

(ton/ha) 
Digulud Tunggal 3,2111a 0,5994a 10,0450a 11,1611a 

Digulud Panjang 3,1444a 0,5433ab 9,0750a 10,0822a 

Tanpa Digulud 2,8556a 0,4539b 6,7494b 7,5006b 

Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak beda nyata pada taraf 5% menurut uji DMRT 
(Duncan Multiple Range Test) 

Selain memperhatikan kondisi media tanam (tanah), tingginya faktor produksi 

juga ditentukan oleh faktor genetiknya (varietas). Berdasarkan tabel 3 diketahui 

bahwa jumlah umbi terbanyak diperoleh Variatas Introduksi Cangkuang (4,1 

buah) dan jumlah ini berbeda nyata dengan varietas lainnya. Jumlah umbi 

terbanyak kedua diperoleh Varietas Solossa dan jumlah umbinya tidak berbeda 

nyata dengan 2 varietas introduksi Sawentar dan Beta-2. Namun ketiga varietas 

tersebut jumlah umbinya berbeda nyata dengan Varietas lokal Manokwari dan 

Varietas introduksi Kidal. Varietas lokal Manokwari menempati urutan ketiga 

dengan rata-rata jumlah umbi 2,8 dan berbeda nyata dengan rata-rata jumlah 

umbi varietas lainnya. Sedangkan rata-rata jumlah umbi tersedikit ditunjukkan 

oleh Varietas introduksi Kidal. 
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Tabel 3. Rata-rata Hasil Komponen Produksi Beberapa Varietas Ubi Jalar Di Minyambow 

Varietas Jumlah Umbi Berat umbi/tan (kg) Berat umbi/plot (kg) 
Hasil 

(ton/ha) 

 SOLOSSA 3,5
b

 0,606
b

  9,562
b

  10,624
b

  

 SAWENTAR 3,1
bc

 0,611
b

  9,894
b

  10,993
b

  

 CANGKUANG 4,1
a

 0,814
a

  11,46
a

  12,727
a

  

 BETA-2 2,9
bc

 0,523
bc

  9,192
b

  10,214
b

  

 KIDAL 1,9
d

 0,182
d

  2,883
c

  3,201
c

  

 MANOKWARI 2,8
c

 0,457
c

  8,754
b

  9,728
b

  

Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak beda nyata pada taraf 5% menurut uji DMRT 
(Duncan Multiple Range Test) 

Pada tabel 3 terlihat bahwa bobot umbi/tanaman, bobot umbi/plot dan hasil 

(ton/ha) tertinggi diperoleh Varietas Introduksi Cangkuang dan berbeda nyata 

dengan varietas lainnya. Seperti halnya pada jumlah umbi, urutan varietas yang 

memiliki hasil tertinggi antara lain Cangkuang, Sawentar, Solossa, Beta-2, lokal 

Manokwari (Patipi) dan Kidal dengan hasil masing-masing 12,73 t/ha, 10,99 

t/ha, 10,62 t/ha, 10,21 t/ha, 9,73 t/ha, dan 3,2 t/ha. 

A. 2. Kajian Peningkatan Produktivitas Padi Gogo Melalui Pengelolaan Tanaman 

Terpadu Di Papua Barat  

Peningkatkan produktivitas tanaman antara lain padi gogo dapat dilakukan 

melalui pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Pengelolaan tanaman terpadu 

merupakan suatu alternatif pengelolaan tanaman secara intensif pada suatu 

lahan pertanaman. Komponen-komponen pengelolaan tanaman terpadu seperti 

pengelolaan hama terpadu, hara terpadu, air terpadu, dan gulma terpadu telah 

dipraktekkan beberapa tahun terakhir. Namun pengelolaannya masih parsial, 

sehingga hasilnya belum optimal. 

Pengembangan padi gogo di Papua Barat merupakan salah satu upaya untuk 

mendukung peningkatan ketahanan pangan, khususnya bagi penduduk lokal 

yang bermukim pada wilayah-wilayah terpencil. Budidaya padi gogo cenderung 

lebih mudah dilakukan bagi penduduk lokal yang sudah terbiasa melakukan 

usahatani pada lahan kering dibandingkan dengan usahatani padi pada lahan 

sawah. Namun teknologi budidaya padi gogo yang dilakukan oleh penduduk 
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lokal ini produktivitasnya masing sangat rendah yaitu baru mencapai 2,72 ha. 

Sementara padi gogo yang dilepas oleh Badan Litbang Pertanian 

produktivitasnya dapat mencapai 4,5 sampai 5,0 ton/ha gabah  kering giling 

pada kondisi agroekologi yang sesuai. 

Rendahnya hasil padi yang diperoeleh petani, khususnya petani lokal disebabkan 

karena belum diketahui dan diterapkannya inovasi-inovasi teknologi budidaya 

padi gogo, antara lain penggunaan varietas unggul baru, teknik budidaya yang 

meliputi pengelolaan hara dan tanah, pengelolaan hama dan penyakit, dan 

pengelolaan gulma. Berdasarkan hal tersebut maka dalam kajian ini 

diperkenalkan kepada petani mengenai pengelolaan tanaman secara terpadu 

guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani padi gogo di Papua 

Barat. 

Kegiatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) diawali dengan PRA dan Temu 

Lapang. Kegiatan PRA inhouse dilaksanakan bulan Maret 2012 di SP 2, 

Kelurahan Mariyai, distrik Mariat, Kabupaten Sorong. Dengan mengikutkan 

kelompok tani Sido Dadi dengan diketuai Bapak Tunis dan anggotanya Doto, 

Harno, Darto, Joko, herman, Hada, Syawal, Karsidi. Budidaya padi di lokasi 

pengkajian masih mengandalkan cara-cara tradisional. 

Kegiatan temu lapang inhouse dilakukkan di kelompok tani Sido Dadi langsung 

dengan petani yang mengikuti kegiatan inhouse. Temu lapang yang dilakukkan 

selama kegiatan membahas tentang :pengelolaan tanah, cara tanam, 

pemupukkan, pengendalian gulma, penanganan hama/penyakit, dan panen.  

Hasil produksi yang diperoleh selama pengkajian dilaksanakan disajikan dalam 

bentuk tabel di bawah ini :  

Tabel 1. Pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah anakan padi gogo pada pola PTT dan Non PTT di 
Sorong MT I 2012. 

Pola/Varietas 
Tinggi Tanaman Jumlah anakan 

30 hst bunga 50 % 30 hst Anakan produktif 

PTT     

- Situbagendit 40,76 ±1 ,68 103,25 ± 2,81 10,4 ± 1,26 21,8 ± 2,97 

- Batutegi 45,04 ± 2,83 149,99 ± 1,20 7,6 ± 2,59 12,5 ± 1,84 
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Non PTT     

- Limboto 38,53 ± 6,18 105,07 ± 8,77 6,7 ± 2,11 10,9 ± 2,28 

Keterangan : ± standar deviasi perlakuan 

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukan bahwa nilai rata-rata tinggi tanamaan 

umur 30 hst dan waktu berbunga 50 % pada pola PTT lebih tinggi dengan nilai 

40,76 cm dan 103,25 cm dengan varietas Situbagendit dengan standar deviasi 

1,68 dan 2,81, varietas Batutegi dengan nilai 45,04 cm dan 149,99 cm dengan 

standar deviasi 2,83 dan 1,20, bila dibandingan tinggi tanaman Non PTT yaitu 

sebesar 38,53 cm dengan standar deviasi yang tinggi 6,18 dan 8,7. 

Keragaman tinggi tanaman lebih homogen pada perlakuan PTT yaitu varietas 

situbagendit sebesar 1,68 dan varietas batutegi 2,83. Sedangkan keragaman 

Non PTT lebih tinggi pada 30 hst sebesar 6,18 dan waktu berbunga 8,77 ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman Non PTT lebih beragam dan tidak 

merata dalam tinggi tanamanya. Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa 

tinggi tanaman dan anakan produktif berbeda antar perlakuan dan antar 

varietas, hal ini karena dipengaruhi oleh sifat genetis tiap-tiap varietas. 

Berkaitan dengan hal ini, petani lebih menyukai tanaman yang memiliki tinggi 

tanaman sedang, karena akan lebih mudah dalam melakukan panen (penyabitan 

tanaman). 

Berdasarkan tabel 1 diatas rata-rata jumlah anakan pada umur 30 hst dan 

waktu panen yang terbanyak pada pola PTT dengan varietas situbagendit 

dengan 21,8 dengan standar deviasi 2,94. Hal ini disebabkan karena unsur hara, 

cahaya dan air yang diserap oleh tanaman berbeda akibat adanya olah tanah. 

Menurut Atmodjo (2003) menyatakan bahwa pengolahan tanah memainkan 

peran yang sangat penting dalam mengatur pendauran kembali hara yang 

terimobilisasikan dalam sisa tanaman. Pembajakan atau pencangkulan, tidak 

hanya menyebabkan residu terpendam, akan tetapi juga terjadi pembalikan dan 

penghancuran tanah permukaan, sehingga akan meningkatkan porositas tanah. 

Kondisi ini akan mempercepat dekomposisi sisa tanaman dan pelepasan hara ke 

tanah.  
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Tabel 2. Pengaruh keragaman hasil dan hasil padi gogo pada pola PTT dan Non PTT di Sorong MT I 
2012. 

Pola/ 

varietas 

Panjang 

Malai 

Jumlah 
Umur 

Panen 
(hst) 

Berat 

1000 

Butir(gr
) 

Hasil 

(t/ha) 
Gabah/mal

ai 
Gabah isi 

Gabah 
hampa 

PTT        

- Situbagendit 26,60 ± 

1,19 

137,9 ± 3,96 133,8 ± 

4,64 

3,8 ± 1,48 110 28,14 4,48 

- Batutegi 28,57 ± 

0,92 

574 ± 35,32 427,7 ± 

16,10 

146,3 ± 

29,77 

115 27,61 4,16 

Non PTT        

- Limboto 26,85 ± 

1,42 

218,4 ± 

44,83 

187,8 ± 

40,52 

30,6 ± 8,95 118 26,7 3,52 

Keterangan : ± standar deviasi perlakuan 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa panjang malai, jumlah gabah isi dan 

gabah hampa per malai masing-masing perlakuan bervariasi. Untuk panjang 

malai tertinggi pada perlakuan PTT dengan varietas Batutegi sebesar 28,57 cm, 

untuk jumlah gabah isi per malai tertinggi dihasilkan oleh varietas Batutegi yaitu 

427,7 butir per malai dan berbeda. Sedangkan jumlah gabah isi terendah 

dihasilkan oleh situbagendit yaitu 133, 8 butir per malai. Sedangkan untuk 

jumlah gabah hampa per malai tertinggi dihasilkan oleh perlakuan PTT dengan 

varietas Batutegi yaitu 146,3 butir per malai dan jumlah gabah hampa per malai 

terendah dihasilkan oleh varietas Situbagendit, yaitu 3,8 butir per malai. 

Perbedaan tersebut dapat dipahami mengingat faktor genetik tanaman dan 

faktor lingkungan sangat bepegaruh terhadap performa tanaman. 

Mangoendidjojo (2000) menyebutkan bahwa penampilan suatu tanaman pada 

suatu lingkungan tumbuhnya merupakan dampak kerjasama antara faktor 

genetik dan lingkungan. Perbedaan genetik mengakibatkan setiap varietas 

memiliki sifat dan ciri khusus yang berbeda satu sama lain. 

Berdasarkan tabel 2 diatas, umur panen, berat 1000 butir dan hasil produksi di 

pola PTT dan Non PTT menunjukkan bahwa umur panen yg genjah terdapat 
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pada pola PTT yaitu pada varietas Situbagendit dengan umur 110 hst, bobot 

1000 butir dan hasil produksi yang paling tinggi pada pola PTT dengan varietas 

Situbagendit dengan hasil 4,48 ton/ha. Hal ini menunjukkan dengan adanya 

pemupukan yang berimbang maka mampu meningkatkan bobot 1000 butir dan 

hasil produksi dimana setiap tanaman membutuhkan masukan unsur hara P 

dalam mengisi bulir padi sehingga berpengaruh dalam peningkatan produksi 

pada varietas Situbagendit dengan pola PTT.  

Tabel 3. Pengamatan serangan hama/penyakit pada pola PTT dengan beberapa varietas padi gogo di 
Kabupaten Sorong MT I 2012. 

Jenis Hama/penyakit 
PTT 

Situbagendit Batutegi 

 % 

Penggerek batang 3,64 38,38 

Ulat gulung 0,40 0,67 

Walang sangit 1,96 1,60 

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa masalah hama terbesar pada 

pada pola PTT yaitu pengerek batang 38,38 %, diikuti dengan walang sangit 

1,60 %. Hal ini diduga karena varietas yang tidak tahan terhadap hama tersebut 

dan kurangnya musuh alami dalam lingkungan tanaman padi, oleh karena itu 

Inovasi teknologi pengendalian terpadu baik berupa strategi penggunaan 

varietas tahan, opsi kultur teknis, penggunaan pestisida hayati maupun non 

hayati harus didiseminasikan serta diimplementasikan di tingkat petani. 

Tabel 4. Pengamatan serangan hama/penyakit pada pola Non PTT dengan beberapa varietas padi 
gogo di Kabupaten Sorong MT I 2012. 

Jenis Hama/penyakit 
Non PTT  

Limboto 

 % 

Penggerek batang 25,91 

Ulat gulung 33,69 

Walang sangit 14,51 
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Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukan bahwa intensitas serangan hama pada 

pola Non PTT lebih banyak mengalami serangan,hal ini juga diduga karena cara 

tanam tegel yang mempengaruhi perkembangan hama tersebut. Dengan tidak 

adanya sistem legowo pada pola tanam Non PTT terjadi perkembangan hama 

yang lebih pesat bila dibandingan dengan cara tanam legowo. 

Pengendalian gulma dilakukan secara kultur teknis dan secara kimiawi dengan 

menggunakan herbisida. Secara mekanis gulma dapat dikendalikan dengan 

menggunakan cangkul atau kored. Pelaksanaannya dilakukan pada saat 

tanaman berumur 14–35 dan 45-65 hari. Sedangkan untuk mengendalikan 

gulma secara kimiawi menggunakan herbisida dengan bahan aktif Isopropilamin 

glifosat 486 g/l dan 2,4 D Dimetil Amina 826 g/l. Gulma yang ada dilahan 

percobaan yaitu Jawan (Echinocloa sp), Adas-adasan (fimbristis Milacea), Genjer 

(Lymnnocharis Flava), Eceng (Eichornia sp) dan golongan teki. 

Analisis Usahatani 

Tabel 5. Analisis Usahatani Padi 

URAIAN PTT NON PTT 

Hasil (kg/ha) 4160 3520 

Penerimaan (Rp/ha) 14560000 12320000 

Sarana Produksi (Rp/ha) 2680000 3050000 

Tenaga Kerja (Rp/ha) 6520000 6870000 

Total Biaya Produksi (Rp/ha) 9200000 9920000 

Keuntungan (Rp/ha) 5360000 2400000 

B/C Ratio 1.6 1.2 

MBCR 3,11 

 
Biaya usahatani padi pada perlakuan PTT lebih rendah dari perlakuan Non PTT. 

Perbedaan ini terutama disebabkan oleh penggunaan sarana produksi dan biaya 

tenaga kerja PTT juga lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan non PTT, 

terutama dalam penggunaa herbisida dan biaya penggunaan pupuk. 

Hasil padi yang lebih tinggi dengan introduksi teknologi inovasi akan 

berpengaruh terhadap penerimaan dan keuntungan yang akan diterima oleh 

petani. Penerapan teknologi introduksi inovasi PTT memberikan penerimaan dan 

keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan Non PTT. Hasil analisis B/C ratio 
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diperoleh nilai sebesar 1,6 untuk PTT dan 1,2 untuk cara Non PTT. Nilai ini 

memberi indikasi bahwa untuk setiap Rp 100 biaya yang dikeluarkan dalam 

bentuk input (cateris paribus) akan mampu memberikan imbalan penerimaan 

sebesar Rp 160 untuk PTT dan Rp 120 untuk Non PTT. Dengan kata lain untuk 

setiap Rp 100 biaya yang dikeluarkan mampu memberikan keuntungan rata-rata 

sebesar Rp 160 untuk PTT dan Rp 120 untuk Non PTT. 

Berdasarkan analisis usahatani keuntungan yang diperoleh dari kedua komponen 

teknologi introduksi yang diterapkan di tanaman padi gogo lahan kering lebih 

menguntungkan dan layak secara finansial pada pola PTT yaitu Rp 5.360.000,- 

dibandingkan Non PTT yaitu Rp 2.400.000,-. Efisiensi inovasi teknologi yang 

diterapkan melalui pendekatan MBCR diperoleh bahwa PTT lebih unggul 

dibandingkan Non PTT, ditunjukkan oleh nilai MBCR PTT sebesar 3,11 hal ini 

menunjukkan bahwa tambahan penerimaan yang diperoleh dengan penerapan 

inovasi teknologi masing-masing sebesar 3,11 kali untuk setiap satu unit 

tambahan biaya input yang dikeluarkan dan juga untuk Non PTT. Dengan 

demikian perlakuan PTT dapat digunakan karena dapat memberikan tambahan 

penerimaan yang cukup besar untuk setiap penambahan biaya yang dikeluarkan 

dengan penerapan teknologi tersebut. 

A. 3. Pengkajian Usaha Tani Integrasi Ternak Itik-Padi Pada Lahan Sawah Irigasi 

Di Papua Barat 

Budidaya padi pada lahan sawah secara monokultur sepanjang tahun tanpa 

dibarengi dengan diversifikasi usahatani atau pola integrasi padi akan dapat 

mengurangi tingkat produktivitas lahan sawah tersebut, karena sifat fisika-kimia 

tanah terganggu yang pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap 

pendapatan dan kesejahtraan petani (Anonim, 2001). Upaya yang perlu 

ditingkatkan penerapannya adalah usahatani sistem integrasi itik–padi pada 

lahan sawah, serta upaya dengan pola tanam yang baik yang banyak memberi 

keuntungan kepada petani. Seperti halnya dengan pola tanam jajar legowo dan 

penggunaan varietas unggul. Adanya sistem integrasi itik-padi sangat 

mendukung program pemerintah dalam melaksanakan penanaman padi di 

berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Barat. 
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Salah satu program nasional Kementerian Pertanian yaitu swasembada pangan 

diantaranya meningkatkan produksi beras, daging dan telur. Untuk dapat 

meningkatkan produksi beras dapat dilakukan dengan menekan populasi keong 

mas (Pomacea canaliculata) di lahan sawah yang selama ini dikenal sebagai 

musuh para petani karena sebagai hama potensial pada tanaman padi. Disisi lain 

keong mas justru dapat dimanfaatka sebagai bahan makanan alternatif untuk 

ternak itik. Oleh karena itu pengkajian usaha tani integrasi ternak itik-padi pada 

lahan sawah irigasi di Manokwari perlu dilakukan guna mengetahui sebarapa 

besar manfaatnya bagi petani. 

Hasil produksi yang diperoleh selama pengkajian dilaksanakan baik pada 

tanaman padi maupun pada ternak itik disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini  

Tabel 1. Produksi Padi dan Produksi Ternak Itik 

No 
Jenis 

Kegiatan 

Produksi 

Ket. Ton/
ha 

Telur (btr/bulan) 

1 
Tanaman 

Padi  

3,9 

(gkp) 
A

pril 

M
ei 

Juni 

Juli 

A
gustus 

Septem
ber 

O
ktober 

N
ovem

ber 

Menggunakan 
Var. Inpari 10 

2 
Cara 

Petani 

2,8 

(gkp) 

Menggunakan 
Var Campuran 
(tidak jelas)  

3 
Ternak 

Itik 
 0 385 1032 1200 1178 360 279 1080 

Produksi telur 
di September  
dan Oktober 
sangat rendah 
karena itik 
sudah engalami 
gugur bulu 

 Rata-rata 0 12,4 33,3 38,7 38,0 12,0 9,0 36,0 

 Persentase (%) 0 29,5 79,3 92,1 90,5 28,6  21,4 85,7 

Keterangan : Jumlah itik 47 ekor umur 4 bulan lebih (betina 42 ekor, jantan 5 ekor) 

Dari Tabel 1. Menunjukkan hasil yang diperoleh pada pengkajian ini adalah 3,9 

t/ha gabah kering panen (GKP). Hasil tersebut masih tergolong rendah 

produksinya bila dibandingkan dengan rata-rata hasil yang sebenarnya dari 

varietas tersebut yakni sekitar 5 ton/ha (Suprihatno dkk, 2010).  Hal ini 

disebabkan oleh faktor lahan yang memiliki kandungan pH agak masam 

berperan dalam menurunkan produksi, hal ini dapat kita amati dari tingkat 

pematangan bulir padi yang tidak seragam sehingga menyebabkan penurunan 

produksi mencapai 10 %. Faktor ini menjadi penyebab karena unsur penunjang 
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perkembangan generatif tanaman yaitu unsur P terikat oleh kandungan unsur-

unsur logam dalam tanah (kemungkinan Fe), hal ini ditandai dengan tingkat pH 

tanah yang agak masam sehingga menyebabkan reaksi pengikatan unsur P oleh 

unsur-unsur logam (Fe) dalam tanah (Cahyono,2011). Faktor serangan hama 

dan penyakit juga sangat berperan dalam menurunkan produksi padi pada saat 

pengkajian berlangsung. Adapun jenis OPT yang menyerang selama masa 

pengkajian berlangsung yaitu : penyakit tungro, penggerek batang padi putih, 

walang sangit, penggulung daun.Hasil produksi telur yang diperoleh pada 

kegiatan pengkajian Integrasi Itik – Padi (2011) di Disrik Masni yaitu 79,3% - 

92,1% pada umur itik mencapai 6 – 7 bulan dengan komposisi pakan  dedak (4-

5 kg), singkong (2-4 kg) dan keong kecil dengan cangkang (6-8 kg) ditambah 

makanan tambahan yang tidak terhitung pada saat pengembalaan termasuk 

keong dan ikan-ikan kecil yang terdapat di sawah, Lebih tinggi dibanding dengan 

hasil yang diperoleh oleh Wasito dan Khairiah (2004) yakni 70 - 85%. 

Tabel 2. Komposisi Pakan Itik 

No Uraian 

Jumlah 
(kg) 

Bulan 

April-Mei 

Jumlah 
(kg) 

Bulan 

Juni-Agust 

Jumlah 
(kg) 

Bulan 

Sept-Okto 

Jumlah (kg) 

Bulan  

November 

Total 
Konsumsi 

(kg) 

1 Dedak padi 4  (244) 4  (368) 4  (244) 4  (120) 976 

2 Singkong 2 (122) 2  (184) 2 (122) 2  (60) 488 

3 Keong 
kecil/cangkan 

4 (244) 6 (552) 4 (244) 6 (180) 1.220 

4 Pengembalaan Tidak 
terhitung 
jumlahnya 

Tidak 
terhitung 
jumlahnya 

Tidak 
terhitung 
jumlahnya 

Tidak 
terhitung 
jumlahnya 

Tidak 
terhitung 
jumlahnya 

Menurut Abduh, Ella dan Nurhayu (2004) Variasi-variasi baik dalam berat badan 

maupun jumlah konsumsi makanan, ditentukan oleh berbagai hal, misalnya 

sistem pemeliharaan, pemberian makanan, keadaan lingkungan maupun jenis 

itiknya sendiri. Lanjut dikatakan bahwa setelah itik mulai bertelur, konsumsi 

ransum akan meningkat mencapai 150–175 gr/ekor/hari, kenaikan umumnya 

berlangsung sampai pada bulan ke-3, ke-4 atau ke-5. Sedang penggunaan 

makanan itik pada pengkajian adalah 212 gr/ekor/hari sampai 255 gr/ekor/hari 
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sehingga penggunaan pakan jauh lebih besar, hal ini dilakukan karena telah 

dicoba untuk menurunkan konsumsi makanan dilevel 160–200 gr/ekor/hari 

mengakibatkan produksi telur menurun dan setelah konsumsi makanan 

dinaikkan dilevel 255 gr/ekor/hari produksi telur meningkat menjadi 79,3% 

sampai 92,1% (rata-rata 33,3 – 38,7 butir/hari). 

Kegiatan integrasi itik–padi pada lahan sawah irigasi di Distrik Masni 

memberikan hasil yang cukup menguntungkan bila dibanding dengan pola 

petani, dimana hasil yang diperoleh tidak hanya dari hasil tanaman padi, akan 

tetapi ditambah lagi dari hasil ternak itik. Pola integrasi ternak dengan tanaman 

pangan mampu menjamin keberlanjutan lahan melalui kelestarian sumberdaya 

alam yang ada (crop-livestock system) dan dewasa ini sudah banyak 

dikembangkan di berbagai negara Asia (Diwyanto.K dan B.Haryanto, 2003).  

Sistem integrasi padi dan ternak (SIPT) akan memberikan keuntungan dari sisi 

tanaman padi, seperti tersedianya pupuk organik yang bersal dari ternak yang 

akan menyuburkan tanah dan menyebakan produktivitas padi meningkat, serta 

menyebabkan kelestarian lingkungan terjaga (L.Haloho et al, 2004). Peran 

ternak dapat dimasukkan dalam integrasi sistem usaha tani untuk saling mengisi 

dan bersinergi yang memberi hasil dan nilai tambah optimal. Tanaman, baik dari 

tanaman semusim maupun tanaman tahunan tidak hanya menghasilkan pangan 

sebagai produk utama, tetapi juga menghasilkan produk sampingan berupa 

limbah pertanian yang dengan cara-cara sederhana dapat diubah menjadi pakan 

ternak (Anonimous, 2000 dalam E.S. Rohaeni et al, 2006) 

Tabel. 3 Perbandingan Hasil Penerimaan Pengeluaran dan Penerimaan Bersih Pola Petani 
dan Introduksi 

URAIAN 

POLA  PETANI INTRODUKSI 
Jumlah Harga Biaya 

(Rp) 

Jumlah Harga Biaya 
(Rp) 
Padi 

Biaya 
(Rp) 
Itik Keperluan Satuan Keperluan  Satuan 

Biaya         

A. Saprodi               
1. Bibit Padi 20 7,000 140,000 20 30,000 600,000 0 
2. Bibit Itik     0 47 90,000 0 4,230,000 
3. Pupuk     0     0 0 

    - Urea 2 
110,00

0 220,000 1 110,000 110,000 0 

    - PONSKA 3 
120,00

0 360,000 2 120,000 240,000 0 
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    - KCL 0 0 0 1 225,000 225,000 0 
4. Pupuk 
Kompos 0 0 0 0 0 0 0 

5. Drusband 2 
160,00

0 320,000 1 125,000 125,000 0 
6. Metido 0 0 0 1 80,000 80,000 0 
7. Spontan 1 45,000 45,000 1 45,000 45,000 0 
8. Fastak 1 80,000 80,000 0 0 0 0 
9. Maja 10 25,000 250,000 10 25,000 250,000 0 
B. Tenaga 
Kerja     0     0 0 
1. 
Pengolahan/Baja
k 1 

800,00
0 800,000 1 800,000 800,000 0 

2. Pembibitan/ 
Cabut benih 1 

350,00
0 350,000 1 350,000 350,000 0 

3. Penanaman 1 
600,00

0 600,000 1 700,000 700,000 0 

4. Penyiangan 1 
250,00

0 250,000 1 250,000 250,000 0 
5. Pengendalian 
H/P 1 

150,00
0 150,000 1 150,000 150,000 0 

6. 
Panen/Pascapan
en 1 

750,00
0 750,000 1 750,000 750,000 0 

C. Bahan 
Ternak           0 0 
1. Pembuatan 
Kandang       1 

1,250,00
0 0 1,250,000 

2. Peralatan 
makan       1 75,000 0 75,000 
3. Timbangan 
pakan       1 250,000 0 250,000 
4. Dedak       976 2,000 0 1,952,000 
5. Singkong       488 500 0 244,000 

6. Keong Emas       1,220 500 0 610,000 

  Jumlah Biaya     
4,315,00

0     4,675,000 
8,611,00

0 
Penerimaan                
a. Gabah kering 
giling 2,300 4,500 

10,350,00
0 3,000 4,500 13,500,000 0 

b. Jual untuk 
benih       400 7,000 2,800,000   

c. Telur Itik 0 0 0 5,348 2,000 0 
10,696,00

0 

d. Jual Itik 0 0 0 47 70,000 0 3,290,000 
Penerimaan 
Kotor     

10,350,00
0     16,300,000 

13,986,00
0 
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Penerimaan 
Bersih     

6,035,00
0     

11,625,00
0 

5,375,00
0 

R/C     1     2,5 0,6 

B/C     2,4     3,5 1,6 

MBCR           2,2 

Hasil penerimaan bersih dapat dilihat pada Tabel 3. Yakni : Hasil penerimaan 

bersih petani (Pola Petani) adalah Rp. 6.035.000, (B/C 2,4) dan (R/C 1) sedang 

petani (introduksi) adalah Rp. 11.625.000 (B/C 3,5) dan (R/C 2,5) untuk 

tanaman padi, untuk kegiatan itik adalah Rp.5.375.000 (B/C 1,6) dan (R/C 0,6) 

dan tingkat kelayakan introduksi baik (MBCR: 2,2). 

A. 4. Kajian Kelembagaan Perbenihan Padi Di Papua Barat 

Salah satu penyebab rendahnya produktivitas padi adalah masih rendahnya 

penerapan teknologi, termasuk penggunaan benih unggul bermutu. Sampai saat 

ini petani Papua Barat pada umumnya masih menggunakan benih hasil panen 

sendiri atau yang berasal dari sesama petani,  tanpa ada proses sertifikasi. 

Rendahnya akses petani terhadap benih unggul bermutu tersebut karena 

kelembagaan perbenihan yang ada di Papua Barat belum berfungsi secara 

optimal sehingga system penyediaan benih bermutu belum dapat ditangani 

sesuai harapan. Akibatnya ketersediaan benih bermutu masih sangat kurang. 

Kebutuhan benih bermutu di Papua Barat ditaksir paling sedikit 625 ton, yang 

tercukupi baru sekitar 10 ton. Sebagai ilustrasi begitu rendahnya penyediaan 

benih unggul bermutu. Bahwa program BLBU (Bantuan Langsung Benih Unggul) 

yang diprogramkan oleh Dinas Pertanian, dalam implementasinya mayoritas 

masih menggunakan benih yang beredar di petani.  

Untuk meningkatkan produktivitas padi di Papua Barat, sekaligus mendukung 

program P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional), maka ketersediaan 

Varietas Unggul Bermutu harus diprogramkan secara cepat dan tepat . Jalan 

untuk mencapai kearah itu dapat ditempuh melalui perbaikan, pembentukan dan 

pengembangan kelembagaan perbenihan padi, termasuk kegiatan produksi 

benih bermutu dan pembinaan penangkar benih padi secara intensif. Sejalan 

dengan itu, maka kajian yang berkaitan dengan kelembagaan perbenihan padi 

dipandang perlu untuk segera dilakukan. 
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SMS CENTER KELEMBAGAAN 
PERBENIHAN PADI

ORANSBARI
085344272125

ORANSBARI II
081248091543

PRAFI I
085254953227

PRAFI II
082199024321

MASNI I
081248899249

MASNI II
085243828856

MASNI III
085344716203

BBU
085244072689

BBI
081248407455

BPTP
08124122105

BPSB
081344203237

Hasil koordinasi dengan BBI Papua Barat dan BBU kabupaten Manokwari dapat 

ditentukan 7 calon penangkar yang akan di bina oleh BPTP bersamaan dengan 

BBI dan BBU.  Lokasi dan  Identitas calon penangkar tersebut dituangkan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Calon Penangkar Benih Padi Binaan di Kabupaten Manokwari Tahun  2012 

No Calon Penangkar Jumlah anggota Lokasi Ketua 
kelompok 

1 Kelompok Penangkar Orans 
bari I 

 9 kk Kampung Sindang 
Jaya, Distrik 
Oransbari 

Irianto *) 

2 Kelompok Penangkar Orans 
bari II 

10 kk Kampung 
Sidomulyo, Distrik 
Oransbari 

Imam 
Suprihatin 

3 Kelompok Penangkar Prafii 
I 

13 kk Kampung Prafi 
Mulya, Distrik 
Prafi 

Sumarto *) 

4 Kelompok Penangkar 
 Prafi I I 

14 kk Kampung Prafi 
Mulya, Distrik 
Prafi 

Hadi Pranoto 

5 Kelompok Penangkar Masni  
I 

12 kk Kampung 
Sumberboga 

Jumali 

6 Kelompok Penangkar Masni  
II 

10 kk Kampung Wariori Sugito 

7 Kelompok Penangkar Masni  
III 

8 kk Kampung Wariori Ibin Saribin 

 Jumlah 73 kk   
Keterangan *)  kelompok penangkar binaan tahun 2011  

Selanjutnya untuk memudahkan  komunikasi dalam peningkatan efektivitas 

kinerja kelembagaan perbenihan, telah  dibentuk jaringan SMS Center seperti 

pada gambar 1. 
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Bentuk pembinaan  dilakukan baik melalui pertemuan formal, maupun non 

formal. Selain itu dilakukan pula penyebaran buku “ teknologi produksi benih 

bermutu, dan pelatihan dilapangan yang dikaitkan dengan pengawasan 

lapangan, atau pada saat kunjugan BPSB di lapangan. 

Saat ini kegiatan pembinaan sudah berjalan, dimulai dengan pembinaan 

kelembagaan kelompok penangkar, dalam hal ini selain revitalisasi dan 

penyempurnaan pengurus, juga setiap penangkar diberi buku panduan sebanyak 

10 buah, dimana  buku tersebut diterbitkan langsung oleh  BPTP Papua Barat. 

Produksi Benih 

Kegiatan produksi benih bermutu dilaksanakan di salah satu kelomok penangkar 

binaan sekaligus dijadikan sebagai media pelatihan. Dalam hal ini dilakukan di 

kelompok Oransbari II pada MT I yaitu bulan April sampai Juli 2012. Banyaknya 

calon penangkar yang terlibat langsung berjumlah 10 kk dengan total luas areal 

5 Ha. VUB yang ditangkarkan adalah Inpari 11 berada pada kelas benih SS 

untuk menghasilkan benih sebar (ES). 

Tabel 2. Produksi Benih Bermutu yang dilakukan Penangkar Binaan Oransbari II 

No Nama Penangkar Luas (ha) 
Produksi gabah 

(Ton) 
Produksi 

Benih (Ton) 
1. Yatin 0,5 3,2 2,5 

2. Abdul Gani 0,5 3,0 2,0 

3. Suparno 0,5 2,7 1,5 

4. Nazam 0,5 2,6 1,5 

5. Sartan 0,5 2,7 1,5 

6. Supardi 0,5 3,0 2,0 

7. Kasim 0,5 2,6 1,5 

8. Muslim 0,5 2,7 1,5 

9. Yatno 0,5 2,6 1,5 

10 Sulis 0,5 2,9 2,0 

 Jumlah 5,0 27,9 17,5 
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Tabel 2. Menunjukkan bahwa produksi benih bermutu yang dilakukan oleh 

kelompok penangkar Oransbari II dengan jumlah penangkar 10 kk yang meliputi 

areal tanam seluas 10 ha. Kegiatan ini menghasilkan benih bermutu sebanyak 

17,5 ton varietas Inpar11 yang berada pada kelas benih ES (label biru). Benih 

hasil penangkar tersebut dibeli oleh BLBU (bantuan Langsung Benih Utama) 

sebanyak 12 ton dengan harga Rp 5.500 per kg, sisanya sebanyak 5,5 ton 

dijadikan benih untuk keperluan sendiri. 

Analisis Biaya dan Pendapatan Produksi Benih Bermutu 

Seperti diulas pada bagian sebelumnya bahwa produksi benih bermutu tidak 

sama dengan produksi gabah. Dibanding dengan produksi gabah masih ada 

beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada saat produksi benih bermutu. 

Kegiatan tambahan tersebut tentu mengakitban terjadinya tambahan biaya, 

sehingga biaya produksi benih bermutu akan lebih besar dari biaya produksi 

gabah. Analisa biaya dan pendapatan produksi benih bermutu di sajikan pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Analisis Biaya dan Pendapatan per ha Produksi Benih Bermutu di Kelompok Penangkar benih 
Oransbari II, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari 2012. 

No Uraian Fisik Harga 
Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp) 

1 Penerimaan (Nilai Produksi) 3 500 5,500 19.250.000 
2 Pengeluaran :    
a. Sarana Produksi 

a. Benih (kg) 
b. Pupuk (zak) 
c. Obat-Obatan (liter) 
d. Lain-lain 

 
25 
6 
5 

 
5500 
100.000 
30.000 
112500 

 
137.500 
 600.000 
 150.000 
112500 

 Sub Jumlah   1.000.000 
b. Tenaga Kerja. 

a. Persemaian (OH) 
b. Pengolahan tanah 
c. Tanam+cabut bibit 
d. Rouging (OH) 
e. Panen 
f. Pengeringan 
g. Sortir/pengepakan 
h. Lain-lain  

 
15 
Traktor 
borongan 
20 
biaya 
menyabit 
15 OH 

 
50,000,- 
1.000.000,- 
1.500.000, 
50.000 
1000.000 
50.000 
500.000 
250.000 

 
750.000,- 
1.000.000 
1.500.000,- 
1000.000 
1.000.000 
750.000 
500.000 
250.000 

 Sub jumlah   6.750.000 
c. Uji Lapangan*/ 1 ha, 2x 200.000 400.000 
e Uji Laboratorium*  400.000 400.000 
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f Pelabelan* (lembar) 100 1000. 100.000 
 SubTotal TK   500.000 
 Total Pengeluaran   8.250,000 
3 Pendapatan  (1-2)   11.000.000 
4 R/C Ratio   2,3 
6 TIP   1.500 kg/h 
7 TIH   Rp 3.420 /kg 

*) biaya tidak real dibayarkan 

Tabel 3 menunjukkan bahwa  biaya produksi benih bermutu per ha dapat 

mencapai sebesar Rp 8.250.000,- dari biaya tersebut dapat memproduksi benih 

bermutu sebanyak 3500 kg/ha benih kelas ES. Kondisi seperti ini dapat 

menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp 11 juta per ha/MT, atau sebesar Rp 

2.750.000 per bulan. Jika produksi baru mencapai 1500 kg/ha atau harga jual 

hanya Rp 3420/kg dengan kondisi sekarang, maka kegiatan produksi tidak 

untung dan tidak rugi, atau dengan kata lain kegiata usaha baru mencapai titik 

impas. Kondisi usaha seperti ini dapat dikatakan layak secara ekonomi dengan 

nilai R/C ratio sebesar 2,3. Artinya setiap penambahan biaya sebesar Rp 1000, 

akan meberi pendapatan sebesar Rp 2300,-. 

I. 5. Kajian Diseminasi Multi Channel Pada Masyarakat Petani Kakao 

Provinsi Papua Barat memiliki lahan yang cukup luas untuk pengembangan 

kakao, namun luas pengembangan sampai saat ini masih relatif kecil, 

produktivitas yang dicapai  juga masih rendah, sehingga pendapatan petani juga 

masih rendah. Kondisi ini mengakibatkan animo masayarakat petani yang 

berminat untuk mengembangkan usahatani kakao relatif kecil. Apabila 

produktivitas kakao meningkat, pendapatan petani juga meningkat, maka animo 

petani untuk mengusahakan kakao juga akan meningkat. Sejalan dengan itu 

pengembangan kakao di Papua Barat juga akan berkembang pesat, pada 

akhirnya bukan saja meningkatkan pendapatan petani tetapi pendapatan daerah 

juga akan meningkat sehingga dapat menunjang terhadap perkembangan 

perekonomian daerah. 

Rendahnya produktivitas kakao di Papua Barat disebabkan oleh rendahnya 

penerapan teknologi budidaya kakao. Keadaan tersebut berkaitan dengan masih 

lemahnya pelaksanaan  diseminasi. Dengan demikian untuk meningkatkan 

produktivitas diperlukan adanya teknologi produksi kakao yang sesuai, serta  
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adanya penerapan suatu model  diseminasi yang mampu mempercepat 

penerapan teknologi produksi kakao. Disinalah perlunya suatu kajian penerapan 

teknologi yang didukung sistem diseminasi yang handal. 

Berdasarkan hasil koordinasi dan peninjauan lapangan maka ditentukan lokasi 

pengkajian yaitu kampung Muari, Distrik Oransbari, kabupaten Manokwari. 

Sebagai dasar pertimbangan adalah bahwa daerah ini merupakan 

pengembangan kakao rakyat dan pembinaannya masih sangat kurang. Di lokasi 

ini terdapat hamparan kebun kakao rakyat seluas 60 ha, tidak jauh dari 

pemukiman penduduk sebagai pemilik kebun. Kondisi seperti ini diharapkan 

dapat memudahkan pembinaan petani. Petani binaan ditentukan satu kelompok 

besar sekitar 30 kk dengan luas hamparan  sekitar 30 ha dan ditetapkan satu ha 

untuk kegiatan peragaan teknologi. Penentuan petani dan lokasi ini tidak 

terlepas juga atas saran dari dinas pertanian, perkebunan, dan kehutanan 

kabupaten Manokwari, dimana disarankan bahwa petani kooperator perlu 

difokuskan pada masyarakat lokal. 

Kegiatan sosialisasi dilakukan di gereja, dihadiri oleh Kepala BPP Oransbari, 

Sekdis mewakili kepala distrik Oransbari, para peneliti, penyuluh, dan petani. 

Peserta yang hadir sekitar 30 orang. Menurut hasil survai bahwa masyarakat 

petani merupakan masyarakat lokal papua berasal dari darah pegunungan Arfak. 

Mereka termasuk suku besar Mandacan. Keadaan sosial ekonomiya masih belum 

maju. Perkampungan  ditempati sederatan rumah semi permanen yang 

dibangun melalui fasilitas BANSOS (Bantuan Sosial), tingkat pendidikan masih 

rendah, pola konsumsinya masih menitikberatkan pada pemenuhan kalori dari 

makanan pokok sejenis umbi-umbian dan mendapatkan beras dari program 

RASKIN, demikian juga sarana kesehatan masih kurang.  

Mata pencaharian pada umumnya bertani ladang berpindah dan berburu sebagai 

pekerjaan sampingan. Komoditas yang diusahakan adalah tanaman pangan di 

lahan kering seperti ubi, talas, batatas, dan pisang. Kebun kakao diperoleh dari 

hasil proyek SADP, umur tanaman sekitar 8 tahun. Tingkat penerapan teknologi 

kakao masih sangat sederhana. Tanaman baru di pupuk kalau ada bantuan 

pemerintah, bahkan pada awalnya bantuan pupuk sering tidak digunakan, kalau 

digunakan cara aplikasinya masih kurang tepat. Dengan demikian produktivitas 

yang dihasilkan juga masih sangat rendah hanya sekitar 300 – 500 kg per ha. 
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Pembinaan Petani 

a. Pembentukan/Revitalisasi Kelompoktani 

Hasil pembentukan kelompok terpilih Paulus Iriyo sebagai ketua, Petrus 

sebagai sekretaris, dan Seblon sebagai bendahara. Jumlah anggota 33 kk 

(lampiran 5). Sedangkan kebun kakao yang diusahakannya oleh kelompok 

tersebut berjumlah sekitar 30 ha dan berada dalam satu hamparan seluas 60 

ha (lampiran 6). Perkembangan selanjutnya, terjadi pemekaran kelompok 

menjadi 2 kelompok yaitu: (1) kelompok Naisa (kelompok induk) ketuanya 

adalah Paulus Iriyo, dengan anggota sebanyak 17 KK; (2) kelompok Upin 

dengan ketua Petrus Induwek, dengan anggota sebanyak 16 KK.  

Dalam perjalanan selanjutnya, mendekati akhir tahun, ternyata anggota 

kelompok yaang aktif semakin bertambah, sehingga peserta dimekarkankan 

lagi menjadi 3 kelompok, kelompok tambahannya diberinama kelompok 

senjud dengan ketuanya adalah Sani Induwek, yang beranggotakan sekitar 17 

kk. 

b. Pembentukan dan Pembinaan Gapoktan 

Setelah jumlah kelompok kakao mencapai 3 kelompok, dilakukan advokas 

untuk membentuk gapoktan. Selanjutnya melalui pemilihan terbentuk 

pengurus gapoktan sebagai berikut: 

Ketua  :Apner Iriyo  

Sekretaris  : Seblon Toeansiba 

Bendahara : Petrus Induwek 

Gapoktan tersebut dilengkapi oleh beberapa seksi meliputi : Seksi Produksi 

/Pengolahan Agus iriyo; seksi Saprodi  Sani Induwek; seksi Pemasaran  Sem 

Iriyo;  seksi  Permodalan Hendrik Ainus, dan  seksi Humas Herencus Induwek. 

Seluruh pengurus gapoktan tersebut berasal dari pengurus kelompok, jadi 

seluruh kelompok yang berada dibawah gapoktan tersebut memiliki 

keterwakilannya disetiap kelompok.  

Adanya peningkatan jumlah peserta yang mengikuti program pelatihan dalam 

pengkajian ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan respon petani  
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terhadap implementasi teknologi. Hal ini dapat diartikan bahwa adopsi 

teknologi memiliki peluang untuk ditingkatkan. 

c. Pertemuan dan Pelatihan 

Kegiatan pertemuan dilakukan sejalan dengan kegiatan pelatihan teknis di 

lapangan, dalam hal ini sebelum diadakan pelatihan di lapangan terlebih 

dahulu dilakukan pertemuan. Tujuan pertemuan ini terutama dilakukan untuk 

memberi penjelasan tentang pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan 

dengan harapan peserta lebih memahami sehingga pelaksanaan pelatihan di 

lapangan dapat berjalan dengan lancar. 

Kegiatan pelatihan itu sendiri ini dilakukan bersamaan dengan peragaan 

teknologi yang difokuskan di lokasi demplot seluas 1 ha. Kegiatan pelatihan 

yang telah dilakukan meliputi pembersihan tanaman, pemangkasan dan 

pemupukan sesuai kegiatan peragaan teknologi.Dalam hal ini kegiatan 

rehabilitasi tanaman menggunakan metode sambung belum dpt dilakukan 

karena tanaman yang di demplot umurnya, relatif masih muda. 

Peragaan Teknologi 

a. Pembersihan lahan 

Kegiatan pembersihan lahan meliputi pembersihan gulma yang ada di 

bawah/sekitar tanaman kakao, mengumpulkan daun atau ranting kakao yang 

jatuh, mengambil buah kakao yang busuk di pohon. Seluruh limbah tersebut 

di masukan ke dalam lubang yang dibuat diantara tanaman kakao, kemudian 

lubang tersebut di timbun. Melalui kegiatan seperti ini disaamping lahan 

kebun menjadi bersih, juga menghasilkan bahan organik sebagai pupuk. 

b. Pemangkasan 

Pemangkasan yang dilakukan termasuk pemangkasan pemeliharaan, 

tujuannya menghilangkan cabang-cabang tanaman (tunas wiwilan) yang tidak 

produktif, mengurangi kerimbunan, dan menghilangkan ranting-ranting yang 

sudah mati. Tujuannya agar sinarmatahari dapat menyinari tanaman sehingga 

merangsang proses pembuatan makanan. Selain itu dapat menghindari 

kelembaban yang tinggi sehingga dapat mencegah munculnya bakteri yang 
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dapat menyebabkan busuk buah. Kegiatan dilakukan oleh anggota kelompok 

sekaligus menjadi wahana pelatihan pemeliharaan tanaman.  

c. Pemupukan I 

Kegiatan pemupukan dilakukan dengan sistim lingkar, besaran dimaeter 

lingkaran sesuai dengan lebarnya tajuk. Tujuan utama kegiatan ini adalah 

untuk merangsang pembuahan dan menguatkan buah muda agar tidak 

mudah jatuh. Pupuk digunakan berupa pupuk organik yang berasal dari 

limbah tanaman, dan pupuk An-organik dengan mengutamakan unsur makro 

seperti N, P, K, S. Pupuk N diambil dari Urea, pupuk P dan K dimbil dari pupuk 

NPK Ponska, dengan dosis sesuai hasil tes kesuburan lahan dengan 

menggunakan PUTK. Untuk memudahkan aplikasi pupuk dibuat takaran yang 

terbuat dari bekas botol air mineral. Aplikasi pupuk dilakukan  kali yaitu 

menjelang musim hujan dan akhir musim hujan.  

d. Produksi Kakao 

Produksi kakao di lokasi demplot baru mencapai rata-rata sekitar 500 kg, 

sementara di luar demplot baru mencapai sekitar 450 kg/ha. Dengan 

demikian terlihat bahwa peningkatan produktivotas masih relatif kecil (sekitar 

10 %). Hal ini disebabkan karena kakao merupakan tanaman tahunan dimana 

proses perubahan produktivitas relatif lambat dibandingkan dengan tanaman 

musiman. Artinya peningkatan intensitas pemeliharaan yang dilakukan 

sekarang pengaruhnya baru dapat dilihat pada tahun berikutnya. Dalam hal 

ini pengamatan produksi dilakukan pada bulan Desember, sedangkan waktu 

panen raya kakao di distrik Oransbari mulai  bulan Juli sampai September dan 

aplikasi pemupukan baru dilaksanakan pada bulan Oktober. Dengan demikian 

jelas pengaruhnya belum dapat dilihat pada tahun berjalan. 

Sejalan dengan itu peningkatan pendapatan petani belum dapat dianalisis 

mengingat, tingkat produktivitas kakao hasil demplot masih belum 

stabil/sifatnya masih sementara. 
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JARIGAN SMS CENTER

BPTP. PAPUA.BARAT
O85281220077

BAKORLUH. PB
081354097447

GAPOKTAN
081344738142
081354172999

BAPELUH MKW.
081248202303

BPP. ORBAR
081259347733

DISTAN MKW
085254672726

MANTRI TANI ORB
81248438273

DISHUTBUN 
PROV.PB

DISTRIK ORB

KP. MUARI
081344738142

Implementasi Pengembangan Diseminasi 

Arah pengembangan diseminasi Multi Chanen mulai di rintis melalui Jaringan 

SMS Center seperti pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaringan SMS Center ini, apabila sudah sudah dapat dioperasionalkan secara 

efektif, akan ditingkatkan lagi pada Jaringan SDMC ( Spektrum Diseminasi 

Multi Channel).  

 

B.  KEGIATAN PENDAMPINGAN INOVASI PERTANIAN DAN PROGRAM 

STRATEGIS NASIONAL 

 

B. 1. Sekolah Lapang – Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) 

Sasaran program Kementerian Pertanian dikelompokkan menjadi (1) Program 

Ketahanan Pangan, (2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3) Program 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Primatani diinisiasi untuk mempercepat 

tercapainya keluaran yang bermuara pada ketahan pangan, daya saing, dan 

kesejahteraan masyarakat (Deptan 2006 dalam Achmad M. Fagi1 at al 2008). 

Merespon kondisi saat ini, salah satu misi Badan Litbang Pertanian Tahun 2009–

20014 yaitu meningkatkan efisiensi khususnya penyediaan benih unggul dan 

percepatan diseminasi inovasi pertanian kepada para penggunanya serta 
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penjaringan umpan baliknya. Program Pemerintah untuk menjadi daerah sentra 

produksi padi di Papua Barat, yaitu dengan memperluas areal pertanaman padi 

sawah hingga mencapai 8.800 ha, serta membangun dan memperbaiki jaringan 

irigasi. Penaman varietas unggul memegang peranan penting dalam peningkatan 

produksi komoditas. Menurut Bambang Suprihatno dan Aan A. Daradjat 2009., 

varietas unggul padi berperan besar dalam mengubah sistem pertanian 

subsistem menjadi usaha pertanian komersial, dengan kemampuan produksinya 

yang tiga kali lipat lebih tinggi dibandingakan dengan varietas lokal. Penggantian 

varietas lokal oleh varietas unggul gandum, padi dan jagung yang berdaya hasil 

tinggi, responsif terhadap pemupukan dan tahan terhadap penyakit utama, 

disertai dengan perbaikan irigasi dan teknik budidaya telah meningkatkan 

produktivitas, efisiensi produksi, dan kecukupan pangan (Udin S. Nugraha, at al. 

2009). Melihat keseriusan pemerintah maka perlu adanya pengkajian dan 

pengembangan varietas padi bermutu yaitu Inpari 7, 10, 11 dan 13.  

Rendahnya produksi padi di Kabupaten Manokwari, Sorong, Sorong Selatan dan 

Bintuni karena petani tidak menerapkan komponen teknologi budidaya untuk 

meningkatkan produktivitas padi sawah yaitu (1) Varietas unggul baru, (2) benih 

bermutu dan sehat (perlakuan benih di persemaian sebelum tanam), (3) 

penanaman bibit muda (umur 15 hari), (4) pengaturan cara tanam (populasi), 

(5) pemberian bahan organik saat pengolahan tanah, (6) pengairan berselang, 

(intermittent irrigation), (7) pemupukan P dan K berdasarkan hasil analisis tanah 

PUTS (perangkat uji tanah sawah), (8) pemupukan N menurut tingkat kehijauan 

daun tanaman dengan mengacu kepada Bagan Warna Daun (BWD), 

pengendalian OPT dengan konsep PHT, dan (10) perbaikan penanganan panen 

dan pascapanen  (zulkifli zaini1 et al. 2008).  

Upaya pemerintah untuk meningkatakan produksi padi dapat dilakukan dengan 

mengintroduksi beberapa varietas baru sesuai dengan agroekosistem setempat 

dan perluasan areal tanam. Berdasarkan potensi lahan yang cukup luas untuk 

areal pengembangan tanaman dan peningkatan produktivitas padi maka 

pengkajian dan pengembangan benih padi varietas unggul disentra-sentra 

produksi dengan menerapkan sistem PTT akan mampu meningkatkan produksi 

sehingga tersedianya benih padi varietas unggul berkualitas. 
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Pendampingan Display Varietas padi dilakukan di 4 Kabupaten kabupaten 

Manokwari, Sorong, Sorong Selatan dan Teluk Bintuni. Kondisi pendampingan 

pada wilayah ini terbagi atas dua zona agro ekologi yaitu lahan sawah 

berpengairan teknis dan lahan tadah hujan. Pada zona lahan sawah 

berpengairan teknis dapat ditanami padi 2 kali setahun, zona ini berada di 

Kabupaten Manokwari dan Bintuni. Zona Kedua, masyarakat petani hanya dapat 

menanam padi satu kali setahun, zona ini berada di Kabupaten Sorong dan 

Sorong Selatan. Keadaan lokasi Pendampingan Display Varietas secara rinci 

dituangkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Lokasi Pendampingan Display Varietas di Papua Barat Berdasarkan Kabupaten, Banyaknya 
Unit Pendampingan, dan  Zona Agro Ekologi Tahun 2012. 

No. Kabupaten Jumlah unit Display Varietas Zona Agro Ekologi 

1. Manokwari 3 Sawah Peng. Teknis 

2. Sorong 3 Sawah tadah Hujan 

3. Sorong Selatan 2 Sawah tadah Hujan 

4. Teluk Bintuni 2 Sawah Peng. Teknis 

 Jumlah Unit 10   

*   Pendampingan dilaksanakan 2 Musim Tanam (MT) 

Benih yang digunakan dalam display varietas padi berasal dari kegiatan 

perbanyakan penangkar dalam kegiatan UPBS BPTP Papua Barat tahun 2011 

yang di bustribusikan ke SP1 dan SP-2 (Kab. Manokwari), kelas benih dari 

keturunan kelas FS sedangkan Kabupaten Sorong, Sorong Selatan dan Bintuni 

berasal dari Balai Besar Sukamandi dengan kelas benih FS. Setiap unit (lokasi) 

masing-masing ditanami varietas Inpari 7; 10; 11; dan 13. 

Tingkat  produksi padi di Wilayah Pendampingan Display Varietas dan SL-PTT 
Papua Barat pada tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 
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Tabel 2. Tingkat produksi Padi di Lokasi Display Varietas dan SL-PTT Kabupaten Manokwari 
Berdasarkan Varietas dan Pola Pengembangan Tahun 2012 

N0 Lokasi/Varietas 

Musim Tanam I Musim Tanam II 

Peserta 
Display 
Varietas 

Peserta 
SL-PTT 

Peserta 
Non SL-

PTT 

Peserta 
Display 
Varietas 

Peserta 
SL PTT 

Peserta 
Non SL- 

PTT 

(kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) 

      1 DISTRIK PRAFI             

  Inpari-7 5,236.00 - - - - - 

  Inpari-10 5,866.00 - - - - - 

  Inpari-11 5,920.00 - - - - - 

  Inpari-13 5,572.00 - - - - - 

  Mekongga - - 4,80 - - - 

  Cigeulis - - 4,5 - 4.78 - 

 Ciherang  - - 5,400 - - - 
 

Inpari 10 - - 4,50 - - - 

- Display SP satu 2 Unit dan SP dua 1 unit 
- Demplot LL menanam Varietas Inpari-7, Inpari-10, Inpari-11, Inpari-13 
- Peserta SLPTT nenaman Varietas Cigeulis 
- Non-SLPTT nenaman Varietas Mekongga, Cigeulis, Ciherang dan Inpari-10  

Petani Display Varietas dan petani Non SL-PTT tanam pada MT I sedangkan 

petani SL-PTT (petani binaan Dinas Pertanian) melaksanakan tanam pada MT II. 

Berdasarkan hasil pada Tabel 2 menunjukkan terdapat perbedaan tingkat 

produksi padi petani Display Varietas, Peserta SL-PTT dan Non SL-PTT pada 

lokasi pendampingan. Produksi Display Varietas rata-rata 5,649 ton lebih tinggi 

dibandingkan Non-SLPTT yaitu 4,95 ton dan Petani SL-PTT yaitu 4,78 ton. Hal 

tersebut memberikan arti bahwa produksi padi petani Display Varietas lebih 

tinggi 14,11 % dari produksi padi  petani peserta SL-PTT, dan lebih tinggi 18,17 

% dari produksi padi petani non SL-PTT. 

 

 

 

Keterangan 
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Tabel 3. Produktivitas padi pada Wilayah Pendampingan  Display Varietas dan SL-PTT kabupaten 
Sorong, Sorong Selatan, dan Kabupaten Teluk Bintuni, Berdasarkan varietas dan Model 
Pengembangan Tahun 2012. 

No. Lokasi/Varietas 

Produktivitas 
(kg/ha) Peserta 

SL- PTT 

Non 

SL- PTT 
Display Varietas 

1. Kabupaten Sorong        

 Inpari-7 3.968 - - 

 Inpari-10 4.569,6 - - 

 Inpari-11 4.832 - - 

 Inpari-13 4.243,2 - - 

 Ciliwung - - 3,456 

 Ciherang - 3.968 3.584 

 Memberamo - 5.440 3.968 

2. Kabupaten Sorong 
Selatan 

    Inpari-7 3.872 - - 

 Inpari-10 3.584 - - 

 Inpari-11 4.096 - - 

 Inpari-13 5.344 - - 

 Ciherang - 5.760 - 

3. Teluk Bintuni 

    Inpari-7 3.800,0 - - 

 Inpari-10 2.966,67 - - 

 Inpari-11 3.833,3 - - 

 Inpari-13 3.933,3 - - 

 Inpari 9 

 

 2.800 

 Intani 

 

 3.500 
 

Mekongga 

 

 3.660 
 Keterangan 
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- Display Kabupaten Sorong 2 Unit; Sorong Selatan 1 unit dan Teluk Bintuni 1 unit 
Display Varietas menanam Varietas Inpari-7, Inpari-10, Inpari-11, Inpari-13 

- Peserta SL-PTT nenaman Varietas Ciherang, Memberamo 
- Non-SLPTT nenaman Varietas Ciherang, Ciliwung dan Memberamo  

Potensi hasil dari table 3, rata-rata produksi padi yang dihasilkan varietas inpari 

11, lebih besar dibandingkan varietas inpari-7, 10 dan ipari 13. Hasil rata-rata 

produksi padi yang ditanam peserta SL-PTT lebih tinggi 301 kg dibandingkan 

hasil produksi rata-rata petani peserta Display Varietas dan 1.035 kg terhadap 

petani Non SL-PTT di Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong Selatan hasil rata-

rata produksi padi yang ditanam petani SL-PTT lebih tinggi sebab varietas padi 

ciherang yang ditanam lebih adaptif dan potensial hasilnya lebih baik dihasilkan 

dibanding varietas inpari-7, 10, 11, dan inpari 13 yang ditanaman peserta 

Display Varietas. Di kabupaten Sorong Selatan selain petani peserta Display 

Varietas dan peserta SL-PTT, petani padi lain masih enggan mengolah lahan dan 

menanam padi sebab menurut mereka sangat sulit air, sering gagal panen dan 

petani mengalami kerugian serta penyuluhan padi sangat kurang. 

Rata-rata produksi padi petani peserta Display Varietas yang tertinggi adalah 

varietas inpari 13 sebesar 3.933,3 kg diikuti varietas inpari-11, sebesar 3.833.3 

kg dan diikuti inpari-7 sebesar 3.800 kg sedangkan produksi rata-rata yang 

terendah adalah varietas inpari-10 dengan rata-rata produksi sebesar 2.966,67 

kg. Hasil rata-rata produksi padi petani peserta Display Varietas lebih besar 313 

kg di bandingkan petani Non SL-PTT. Hal ini berarti rata-rata produksi padi 

petani peserta Display Varietas meningkat 9, 44 % dibandingkan petani Non SL-

PTT. Varietas-varietas yang sudah lama ditanam seperti varietas ciherang dan 

Memberamo hasil rata-rata produksinya lebih tinggi dibandingkan hasil display 

berupa varietas inpari-7, 10, 11, dan inpari-13, hal ini berarti potensial hasil 

varietas ciherang lebih besar dan lebih adaptif dibandingkan varietas display. 

Analisis usahatani padi di kabupaten Manokwari, Sorong, Sorong Selatan dan 

Teluk Bintuni dilakukan perbandingan antara petani Display Varietas, Petani 

peserta SL-PTT dan petani non SL-PTT di seluruh wilayah Pendampingan. Hasil 

analisis usahatani padi dapat dilihat pada tabel 4, 5, 6 dan 7.  
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Tabel 4. Analisis Usahatani Rata-rata Produksi Padi, Petani   Display Varietas, Peserta  SL-PTT, dan 
Non SL-PTT di  Kabupaten Manokwari, Tahun 2012. 

No. Uraian 
Peserta Display 

Varietas 
Petani SL-PTT 

Petani Non SL-
PTT 

1. Produksi (kg/ha) 5,649 4,779 4,221 

2. Harga/kg (Rp) 4,000 4,000 4,000 

3. Penerimaam 22,594,000 19,116,000 16,885,000 

4. Pengeluaran /Biaya        

 Tenaga Kerja 10,270,000 9,170,000 8,570,000 

 Sarana Produksi : 2,120,000 2,120,000 2,120,000 

 Lain-lain 200,000 191,000 191,000 

 Total Biaya : 12,590,000 11,481,000 10,881,000 

5. Pendapatan Usahatani 10,004,000 7,635,000 6,004,000 

6. R/C ratio 2 2 2 

7. B/C 1 1 1 

8. Titik Impas prod, (kg) 3,148 2,870 2,720 

9. Titik impas Harga ( Rp) 2,229 2,402 2,578 

Hasil analisis usahatani padi pendampingan yang tertera dalam tabel 4 

menunjukan perbedaan tingkat pendapatan dan biaya usahatani padi petani 

Display Varietas, petani peserta SL-PTT dan Petani non SL-PTT di Kabupaten 

Manokwari. Petani Display Varietas memperoleh pendapatan lebih besar Rp. 

2.369.000 dari petani SL-PTT dan lebih besar Rp. 4.000.000 dari petani Non SL-

PTT. Peningkatan biaya yang dikeluarkan petani Display Varietas sebesar Rp. 

1.109.000 (9,66 %) dari petani SL-PTT dan sebesar 1.709.000 (15,71 %) dari 

petani Non SL-PTT, dapat diartikan bahwa penggunaan biaya sebesar 9,66 %, 

dapat meningkatkan pendapatan sebesar 31,03 % dari petani SL-PTT dan 

peningkatan pendapatan 66,62 % dari petani Non SL-PTT. Secara ekonomi 

semua usahatani layak dikembang karena R/C rasio > 1. Nilai B/C petani 

tersebut mengambarkan bahwa untuk setiap 1000 biaya produksi yang 

dikeluarkan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 1000. Petani Peserta 

Display Varietas lebih efisien dibandingkan usahatani petani peserta SL-PTT dan 
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Petani non SLPTT, hal ini ditunjukkan pula dengan semakin kecil titik impas 

harga petani LL. 

Tabel 5. Analisis Usahatani Rata-rata Produksi Padi Petani Peserta Display Varietas, Peserta SL-PTT, 
dan Petani Non SL-PTT di Kabupaten Sorong, Tahun 2012. 

No. Uraian Display Varietas Petani SL-PTT 
Petani Non SL-

PTT 

1. Produksi (kg/ha) 4,403 4,704 3,669 

2. Harga/kg (Rp) 3,500 3,500 3,500 

3. Penerimaam 15,411,200 16,464,000 12,842,667 

4. Pengeluaran /Biaya        

 Tenaga Kerja 5,400,000 5,400,000 4,500,000 

 Sarana Produksi : 1,805,000 1,800,000 1,500,000 

 Lain-lain 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 Total Biaya : 9,205,000 9,200,000 8,000,000 

5. Pendapatan Usahatani 6,206,200 7,264,000 4,842,667 

6. R/C ratio 2 2 2 

7. B/C 0.67 0.79 0.61 

8. Titik Impas prod, (kg) 2,630 2,629 2,286 

9. Titik impas Harga ( Rp) 2,091 1,956 2,180 

Dari hasil analisis pada table 5, terlihat petani SL-PTT memperoleh pendapatan 

lebih besar Rp. 1.057.800 dari petani Display Varietas dan lebih besar Rp. 

2.421.333 dari petani Non SL-PTT. Peningkatan biaya yang dikeluarkan petani 

Display Varietas sebesar Rp. 5.000 (0 %) dari petani SL-PTT dan sebesar 

1.205.000 (15,06 %) dari petani Non SL-PTT, dapat diartikan bahwa 

penggunaan biaya sebesar 5000, dapat meningkatkan pendapatan sebesar 17 % 

dari petani Display Varietas dan peningkatan pendapatan 50 % dari petani Non 

SL-PTT. Secara ekonomi semua usahatani layak dikembang karena R/C rasio > 

1. Nilai B/C petani tersebut mengambarkan bahwa untuk setiap 1000 biaya 

produksi yang dikeluarkan akan memberikan keuntungan berturut-turut sebesar 

Rp.670, Rp.790 dan Rp.610. Tingginya pendapatan petani SL-PTT karena hasil 

produksi padi yang ditanam varietas padi ciherang dan memberamo lebih adaptif 

dan potensial hasilnya lebih baik dihasilkan dibanding varietas inpari-7, 10, 11, 
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dan inpari 13 yang ditanaman peserta Display Varietas. Petani Peserta SL-PTT 

lebih efisien dibandingkan usahatani petani peserta Display Varietas dan Petani 

non SL-PTT, ditunjukkan dengan semakin kecil titik impas harga petani SL-PTT. 

Peserta SL-PTT lebih efisien ini karena petani menanam padi varietas ciherang 

dan Memberamo sedangkan petani peserta Display Varietas menanam Inpari 7, 

10, 11 dan Inpari 13. Petani no SL-PTT menanam varietas ciherang. 

Tabel 6. Analisis Usahatani Rata-rata Produksi Padi Petani Peserta Display Varietas, Peserta SL-PTT, 
dan Petani Non SL-PTT di Kabupaten Sorong Selatan, Tahun 2012. 

No. Uraian Display Varietas Petani SL-PTT 

 Produksi (kg/ha) 4,224 5,760 

 Harga/kg (Rp) 5,000 5,000 

1 Penerimaam 21,120,000 28,800,000 

2 Pengeluaran /Biaya      

 Tenaga Kerja 5,900,000 5,900,000 

 Sarana Produksi : 3,116,200 3,116,200 

 Lain-lain 0 0 

 Total Biaya : 9,016,200 9,016,200 

3 Pendapatan Usahatani 12,103,800 19,783,800 

4 R/C ratio 2 3 

5 B/C 1 2 

6 Titik Impas prod, (kg) 1,803 1,803 

7 Titik impas Harga ( Rp) 2,135 1,565 

Pendapatan petani SL-PTT lebih besar Rp. 7.680.000 dari petani peserta Display 

Varietas. Biaya yang dikeluarkan petani Display Varietas lebih besar dari petani 

SL-PTT. Secara ekonomi usahatani peserta Display Varietas dan petani SL-PTT 

layak dikembang karena R/C rasio > 1. Nilai B/C petani Display Varietas 

mengambarkan, untuk setiap 1000 biaya produksi yang dikeluarkan akan 

memberikan keuntungan sebesar Rp.1000, sedangkan petani Peserta SL-PTT 

memberikan keuntungan Rp. 2000. Petani SL-PTT lebih efisien dibandingkan 

usahatani petani peserta Display Varietas, ditunjukkan dengan semakin kecil 

titik impas harga petani SL-PTT, dapat dilihat pada table 6. Tingginya 
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pendapatan petani SL-PTT karena hasil produksi padi yang ditanam petani lebih 

tinggi dan varietas padi ciherang lebih adaptif dan potensial hasilnya lebih baik 

dihasilkan dibanding varietas inpari-7, 10, 11, dan inpari 13 yang ditanaman 

peserta demplot. 

Tabel 7. Analisis Usahatani Rata-rata Produksi Padi Petani Peserta Display Varietas, Peserta SL-PTT, 
dan Petani Non SL-PTT di Kabupaten Teluk Bintuni, Tahun 2012. 

No Uraian Display Varietas Petani Non SL-PTT 

  Produksi (kg/ha) 3,633 3,320 

  Harga/kg (Rp) 4,000 4,000 

1 Penerimaam 14,533,333 13,280,000 

2 Pengeluaran /Biaya      

 Tenaga Kerja 5,400,000 4,500,000 

 Sarana Produksi : 1,805,000 1,100,000 

 Lain-lain 1,800,000 1,000,000 

 Total Biaya : 9,005,000 6,600,000 

3 Pendapatan Usahatani 5,528,333 6,680,000 

4 R/C ratio 2 2 

5 B/C 1 1 

6 Titik Impas prod, (kg) 2,251 1,650 

7 Titik impas Harga ( Rp) 2,478 1,988 

Hasil analisis usahatani pada tabel 7, menunjukan pendapatan petani Non SL-

PTT lebih besar Rp. 1.151.667 dari petani peserta Display Varietas. Hal ini 

berarti petani Non SL-PTT pendapatnyanya lebih tinggi 20,83 % dari petani 

Display Varietas. Biaya yang dikeluarkan petani Display Varietas lebih besar dari 

petani Non SL-PTT. Secara ekonomi usahatani peserta Display Varietas dan 

petani Non SL-PTT layak dikembang karena R/C rasio > 1. Nilai B/C petani 

mengambarkan, untuk setiap 1000 biaya produksi yang dikeluarkan akan 

memberikan keuntungan sebesar Rp.1000. Petani Non SL-PTT lebih efisien 

dibandingkan usahatani petani peserta Display Varietas, ditunjukkan dengan 

semakin kecil titik impas harga petani Non SL-PTT.  

Dalam pelaksanan Pendampingan Display Varietas Padi ada beberapa kendala 

dalam penerapan teknologi yaitu adanya perubahan iklim menyebabkan 
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ketersediaan air kebutuhan tanaman terganggu, lokasi pendampingan yang 

berjauhan, dan masih lemahnya integrasi program. Harapan dan saran BPTP 

Papua Barat agar pemerintah daerah dapat mewujudkan iklim yang kondusif 

agar tumbuh dan berkembangnya kelembagaan yang dapat mendukung 

program Display Varietas, dan SL-PTT, sejalan hal tersebut diharapkan adanya 

peneingkatan kopentensi petugas lapangan dan peningkatan itegrasi program 

antar lini intasi yang terkait dalam bidang pertanian. 

 

B. 2. Unit Pengelolaan Benih Sumber (UPBS) Papua Barat: Pengembangan UPBS 

Padi Inbrida dan Padi Gogo BPTP Papua Barat 

Salah satu program Pemerintah Daerah Papua Barat di subsektor pertanian 

tanaman pangan adalah pengembangan usahatani padi sawah. Dari sembilan 

Kabupaten Kota yang ada di wilayah Papua Barat baru enam kabupaten yang 

mengembangkan padi sawah, dengan pusat pengembangan di Kabupaten 

Manokwari dan Kabupaten Sorong yang pada umumnya diusahakan oleh 

masyarakat pendatang (Transmigran). Sementara itu penduduk asli Papua 

masih lebih banyak mengusahkan lahan kering termasuk tanaman padi gogo 

dan tanaman pangan lainnya. Pada tahun 2008 tercatat luas panen padi sawah 

sekitar 20.616 ha dengan tingkat produktivitas sekitar 3,5 ton/Ha GKG. 

Sementara tanaman padi gogo mencapai luas panen 1.109 ha, dengan tingkat 

produktivitas mencapai 2,7 ton/ha (Papua Barat Dalam Angka, 2009). 

Permasalahan dalam pengembangan kedua komoditas di atas adalah masih 

berkaitan dengan rendahnya produktivitas. Hal ini banyak ditentukan oleh 

rendahnya penggunaan benih unggul bermutu. 

Dalam pelaksanaan kegiatan usahatani, penggunaan benih unggul bermutu 

memiliki peranan yang sangat besar untuk mendukung keberhasilan usaha. 

Nugraha at al (1994) mengatakan bahwa  Tujuan produksi benih adalah 

memperbanyak benih untuk bahan pertanaman pada musim berikutnya. Oleh 

karena itu, usaha yang maksimum harus dilakukan untuk mendapatkan benih 

yang bermutu tinggi. Aspek mutu benih mencakup mutu genetik, mutu fisiologis 

dan mutu fisik, serta kesehatan benih. Kelly (1988) mengemukakan 3 cara 

untuk memeriksa kemurnian dan keaslian varietas  yaitu Pengujian sample 

benih dan bibit di laboratorium, post-control test/check plots dan Inspeksi 

lapangan  Sementara itu, Agrawal (1980) dalam Nugraha et al. (1994) 

mengemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam produksi benih 
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untuk menghasilkan benih dengan tingkat kemurnian genetik yang tinggi, yakni 

: Pengecekan benih sumber, riwayat Lahan Isolasi tempat/waktu, roguing. 

pemeriksaan Lapangan  dan pemeriksaan alat-alat/mesin perontok dan 

prosesing. 

Salah satu kegiatan  penyebaran teknologi benih dapat dilakukan melalui 

kegiatan UPBS (Unit Pengembangan Benih Sumber) yang pada prinsipnya 

merupakan kegiatan perbanyakan dan penyebaran benih sumber berorientasi 

agribis yang dapat dilakukan baik di Kebun Percobaan maupun di lahan petani 

dengan melibatkan berbagai pihak terutama kelembagaan perbenihan yang ada 

di wilayah pengembangan.  Disamping itu pemanfaatan Kebun Percobaan juga 

perlu dioptimalkan, baik melalui kegiatan perbenihan, maupun kegiatan lainnya 

yang dapat memberikan hasil.  

Dalam implementasi UPBS, diperlukan adanya lembaga yang menangani 

kegiatan-kegiatan non teknologi, terutama berkaitan dengan urusan 

manajement dan komersial. Kebutuhan akan lembaga tersebut dapat dipenuhi 

melalui kerjasama dengan koperasi yang ada di BPTP, atau melalui 

pembentukan Unit Komersialisasi Teknologi (UKT) yang kedudukannya berada di 

bawah BPTP.  

Mengawali kegiatan ini dilakukan Koordinasi dengan instansi terkait baik di 

tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Di tingkat provinsi koordinasi 

yang sudah sering dilakukan adalah dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi 

Benih (BPSB) provinsi Papua Barat dan Balai Benih Induk (BBI) provinsi Papua 

Barat. Sedangkan ditingkat kabupaten koordinasi yang sudah sering dilakukan 

adalah dengan Balai Benih Utama (BBU) kabupaten Manokwari. 

Hasil koordinasi dengan BPSB diperoleh kesepakatan berkaitan dengan 

pengawasan/pembinaan penangkar di lapangan dan membantu proses sertifikasi 

benih pada tahap pengujian mulai dari lapangan/pertanaman hingga ke 

laboratorium dan sampai keluarnya sertifikat/label benh. Hasil koordinasi dengan 

BBI lebih fokus pada pembinaan calon penangkar dan VUB yang akan 

dikembangkan/diperbanyak oleh BPTP dan oleh BBI. Tahun 2012 BPTP 

memperbanyak benih varietas Inpari 7, 10, 11, 12, dan Inpari 13. Sedangkan 

BBI memperbanyak benih Mekongga, Ciherang, Cigeulis dan ada rencana 

mendatangkan benih sumber dari LAPAN. Hasil koordinasi dengan BBU 

kabupaten Manokwari, diperoleh hasil berkaitan dengan kemitraan dalam 

produksi benih Sumber. Pada tahun 2012 lahan yang digunakan untuk 
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perbanyak benih tidak lagi menggunakan seluruh lahan yang ada di BBU, tetapi 

melakukan kerjasama dengan petani penangkar. Dalam hal ini BBU bersedia 

untuk membantu membina penagkar yang terpilih sebagai mitra.  

Setelah melakukan koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan penentuan petani 

dan lokasi. Sampai saat ini BPTP Papua Barat belum memiliki kebun percobaan 

yang berbasis lahan sawah irigasi teknis. Oleh karena itu strategi produksi benih 

Sumber dilakukan melalui kerjasama dengan petani/penangkar. Berdasarkan 

hasil observasi lapangan ditetapkan 3 kelompok tani sebagai mitra dalam 

produksi benih sumber. Dasar penetapan kelompok tersebut lebih difokuskan 

pada pengalaman berusahatani padi yang mereka miliki, keinginan petani untuk 

menangkarkan benih, dan menyetujui kesepakatan dalam proses produksi benih 

sumber. Selain itu lahan milik petani yang akan digunakan untuk produksi benih, 

termasuk lahan yang sesuai dengan persyaratan teknis penangkar, terutama 

tidak termasuk daerah endemik serangan hama/penyakit tertentu. Rincian 

petani mitra dituangkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Penangkar Mitra berdasarkan Kelompok, Luas Lahan, dan Lokasi  pada Kegiatan 
UPBS di Papua Barat tahun 2012 

No 
Nama kelompok/ Ketua 

Kelompok 
Jumlah 

Anggota 

Luas Lahan 

(ha) 
Lokasi 

1 Penangkar Masni I 

( Sugito) 
10 kk 5 

Kampung Wariori, Distrik 
Masni, Kab. Manokwari  

2 Penangkar Masni II 

(Ibin Sarbini) 
8 kk 7 

Kampung Wariori, Distrik 
Masni, Kab manokwari 

3 Penangkar Mariat 

(Tunis) 
5 kk 3 

Kampung Mariat, distrik 
Mariae; Kabupaten Sorong 

Dalam kerjasama kemitraan produksi benih sumber, dibangun kesepakatan 
sesuai keinginan antar mitra dengan BPTP. Kesepakatan tersebut telah 
dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara BPTP Papua Barat dengan Petani 
Penangkar Mitra, secara rinci dituangkan dalam Tabel 2. 
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Tabel 2. Rincian Kesepakatan Antara BPTP Papua Barat dengan Penangkar Mitra dalam Produksi 
Benih Sumber, Tahun 2012 

No Pihak yang bermitra Kewajiban Hak 

1 Penangkar Mariat  Sorong 

(Tunis) 

 

BPTP:  Menyediakan benih, Pupuk, 
Pestisida,  Saprodi dan lainnya, 
termasuk upah kegiatan 

Penangkar: Bersedia mengikuti anjuran 
penggunaan teknologi; menyediakan lahan 
untuk produksi; mengawasi pelaksanaan 
lapangan 

BPTP : menerima 50 % 
dari hasil 

Penangkar: memperoleh 
50% dari hasil 

2 BPTP PB dengan Penangkar 
Masni I (Sugito) 

 

BPTP:  Menyediakan benih, Pupuk, 
Pestisida,  Saprodi dan lainnya, 
termasuk upah kegiatan 

Penangkar: Bersedia mengikuti anjuran 
penggunaan teknologi; menyediakan lahan 
untuk produksi; mengawasi pelaksanaan 
lapangan 

 

BPTP : menerima 50 % 
dari hasil 

Penangkar: memperoleh 
50% dari hasil 

3 BPTP PB dengan Penangkar 
Masni II 

(Ibin Sarbini) 

 

BPTP:  Menyediakan benih, Pupuk, 
Pestisida,  Saprodi dan lainnya, 
termasuk upah kegiatan 

Penangkar: Bersedia mengikuti anjuran 
penggunaan teknologi; menyediakan lahan 
untuk produksi; mengawasi pelaksanaan 
lapangan 

BPTP : menerima 50 % 
dari hasil 

Penangkar: memperoleh 
50% dari hasil 

Dalam rangka memproduksi benih sumber UPBS/BPTP Papua Barat melakukan 
kerjasama dengan beberapa petani calon penangkar, seperti telah diuraikan di 
atas. Hasil produksi benih sumber yang  dihasilkan, secara rinci dituangkan pada 
Tabel 3. 

 

Tabel 3. Produksi Benih Sumber  Berdasarkan Jenis Vaarietas tahun 2012 

No Varitas 
Klas 

Benih 

Luas (Ha) Produksi 

Manokwari Sorong Gabah (karung) Benih (Kg) 

     Petani BPTP  

1 Inpari 7 SS 2 1 56*/32** 56*/32** 1290 

2 Inpari 10 SS 1 - 23 23 480 
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3 Inpari 11 SS 2 1 46*/16** 46*/16** 870 

4 Inpari 12 SS 2 0,5 31*/18** 31*/18** 780 

5 Inpari 13 ES 5 0,5 106*/30** 106*/30** 1950 

 Jumlah  12 3 262*/96** 262*/96** 5.340/2.160 

Keterangan: Satu karung @ 30 kg 

         *Produksi Kabupaten Manokwari 

         *Produksi Kabupaten Sorong 

Tabel 3, menunjukkan bahwa melalui kegiatan Unit Pengelola Benih Sumber 
(UPBS)  telah dihasilkan benih sumber sebanyak  7,5 ton, terdiri dari 5 varietas, 
dan yang paling banyak  dihasilkan adalah varietas Inpari 13 sebanyak 1,950 
ton untuk kabupaten Manokwari dan sekitar 900 kg di kabupaten Sorong dengan 
kelas benih ES ( benih sebar) . Semua benih tersebut merupakan milik BPTP 
Papua Barat yang  di kelola langsung oleh UPBS. Hal ini memerlukan fasilitas 
gudang penyimpanan benih yang representatif namun sampai saat ini fasilitas 
pergudangan yang layak belum tersedia di BPTP terutama di kabupaten Sorong.  

Sampai saat ini BPTP Papua Barat belum memiliki gudang benih yang layak, 
pengalaman selama ini benih yang sudah dikemas dan sudah disertifikasi 
disimpan di ruangan biasa dengan mengunakan rak-rak yang terbuat dari kayu. 
Proses seleksi benih dilakukan di BBU dengan menggunakan seed cleaner, 
sedang proses pengemasan dilakukan di KP Amban. Kemasan yang digunakan 
terbuat dari plastik dengan berat 5 kg dan 10 kg per kemasan. Kapasitas 
ruangan yang ada hanya bisa memuat sekitar 4 ton benih.  

Selain hal di atas, promosi dan pemasaran produk hasil UPBS dimana kelas 
benih yang dihasilkan sebagian besar masih berada di atas kelas ES juga 
menjadi kendala. Hal ini disebabkan karena pasar benih hanya melalui BLBU 
(Bantuan Langsung Benih Unggul), salin itu harga benih pada BLBU hanya dinilai 
Rp 5.500 per kg, bahkan tahun sebelumnya (2011) harga benih hanya Rp 4500 
per kg untuk kelas ES. Namun harga tersebut dianggap harga tertinggi, 
sekalipun kelas benihnya masih berada di atas kelas ES. 

B. 3. Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (M-P3MI) Pada 
Lahan Sawah Irigasi Teknis di Kampung Sindang Jaya-Kabupaten Manokwari-
Papua Barat. 

Sejak tahun 2005 Badan Litbang Pertanian telah mengembangkan program 
rintisan dan akselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian melalui 
PRIMATANI, yang sekaligus berperan menampung umpan balik guna perbaikan 
program penelitian ke depan (Deptan 2006). Program tersebut merupakan 
perwujudan implementasi paradigma baru Badan Litbang Pertanian yaitu 
penelitian untuk pembangunan (research for development). Dalam tahap 
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implementasi program, Badan Litbang Pertanian memposisikan diri sebagai the 
driving force karena terintegrsi langsung sebagai elemen esensial dari sistem 
percepatan inovasi (Simatupang, 2004). 

Keberhasilan program primatani di berbagai daerah, terutama dalam 
penyebaran inovasi  teknologi ke tingkat pengguna dan pengambil kebijakan di 
daerah, memberikan dorongan kepada Badan Litbang Pertanian untuk 
pencanangan model Pengembangan Pertanian Pedesaan Melalui Inovasi (M-3MI) 
sebagai program pembangunan pertanian melalui sistem diseminasi multi 
channel (SDMC) (Hendayana at al, 2009).  

Implementasi program tersebut di lapangan berbentuk unit percobaan berskala 
pengembangan bewawasan agribisnis terpadu. Unit percontohan yang holistik 
itu meliputi perbaikan aspek teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, 
aspek pemberdayaan masyarakat tani, aspek pengembangan dan penguatan 
sarana pendukung agribisnis. Dengan demikian akan terjadi proses 
pembelajaran dan diseminasi teknologi yang berjalan secara simultan, sehingga 
spektrum diseminasi semakin meluas (Badan Litbang Pertanian, 2011a). Unit 
Percontohan dalam M-P3MI itu sekaligus berfungsi sebagai laboratrium lapangan 
untuk ajang kegiatan pengkajian dalam rangka perbaikan teknologi dan 
rekeyasaan kelembagaan pendukung usaha agribisnis, untuk mengantisipasi 
perubahan lingkungan bio – fisik dan sosial ekonomi yang berkembang dinamis. 

Kegiatan MP3MI tahun 2012 ditentukan desa/kampung Sindang Jaya, distrik 
Oransbari, kabupaten Manokwari sebagai lokasi pengembangan kegiatan MP3MI  
yang baru. Untuk kegiatan implementasi teknologi (tempat pelatihan petani) 
telah ditentukan lokasi demfarm  seluas 5 ha dengan jumlah petani kooperator 
sebanyak 14 kk (luas masing-masig anggota 0,25 – 0,5 ha). Lokasi tersebut 
berada pada satu hamparan dimana pemiliknya (anggota kelompok demfarm) 
berasal dari beberapa kelompok domisili. Petani kooperator yang merupakan 
peserta demfarm ini dijadikan satu kelompok hamparan (di lokasi demfarm) 
yang  dipimpin (diketuai) langsung oleh ketua Gapoktan Tunas Harapan desa 
Sindang Jaya (hasil revitalisasi Gapoktan). 

Tabel 1. Revitalisai Kelompok tani dan Gapoktan di Kampung Sindang Jaya, tahun 2012 

No 

Sebelum Revitalisasi Setelah revitalisasi 

Keterangan Nama 
kelompok 

Jumlah 
Anggota 

Nama 
Kelompok 

Jumlah 
Anggota 

1 Sritunggal 20 Sritunggal 20 Melengkapi seksi 

2 Sukamaju 25 Sukamaju 25 Melengkapi seksi 

3 Tani maju 42 Tani makmur 22 Ganti nama, pemekaran, 

melengkapi pengurus 
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4 Belum ada 
kelompok 

 Primakarya 20 Pemekaran, membentuk 
pengurus 

5 Belum ada 

gapoktan 

 Gap.Tani Maju 87 Membentuk gapoktan dan 

pengurusnya 

 

Hasil revitalisasi berupa terbentuknya pengurus kelompok baru yang dilengkapi 

dengan 4 seksi yaitu, seksi produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran. 

Selain itu terbentuk  gapoktan Tani maju dengan jumlah anggota 87 kk yang 

terbagi dalam 4 kelompok tani. Dalam pembentukan gapoktan dilakukan secara 

demokratis, pengurusnya dipilih dari pengurus kelompok tani yang mengisi 

jabatan pengurus gapoktan, mulai dari pemilihan ketua, sekretaris, bendaharan 

dan empat seksi yaitu seksi produksi, permodalan, dan pemasaran. Dengan 

demikian seluruh pengurus gapoktan  berasal dari pengurus poktan. 

Kegiatan di awali dengan koordinasi dan dilanjutkan dengan Sosialisasi. 

Koordinasi dilakukan melalui pertemuan formal yang diadakan di lokasi kegiatan. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh istansi terkait yakni Dinas Pertanian kabupaten 

Manokwari, Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh kabupaten Manokwari), 

Penyuluh dari BPTP dan beberapa perwakilan kelompok tani dari kampung 

Sindang Jaya. Kegiatan koordinasi menghasilkan sinergis program, dimana 

Dinas Pertanian memiliki program Unit Pengelolaan Jasa Alsintan. Kelembagaan 

UPJA tersebut dapat disinergikan dengan MP3MI yang terkait dengaan 

pemanfaatan sumberdaya. Dalam Pertemuan ini disosialisasikan juga tentang 

pelaksanaan MP3MI, dimana program ini akan membangun model 

pengembangan Pertanian Perdesaan yang bertumpu pada pemanfaatan inovasi. 

Model pengembangan pertaian tersebut berbasis pada komoditas utama yaitu 

komoditas padi di lahan sawah irigasi. 

Selanjutnya dilakukan penguatan jaringan kerjasama untuk mendukung 

pelaksanaan program M-P3MI melalui penandatanganan Mou antara Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat, Dinas Pertanian Peternakan dan 

Ketahanan Provinsi Papua Barat, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan 

Kabupaten Manokwari, Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Manokwari, 

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Oransbari, Distrik Oransbari, Kepala kampung, 

dan pengusaha (Gambar 1.) 
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Sebagai implementasi  dari pernyataan kerjasama tersebut, BPP Oransbari 
termasuk seluruh penyuluh yang ada melakukan pengawalan langsung di 
lapangan bersama-sama dengan peneliti. Sedangkan dinas pertanian 
mengalokasikan program pengadaan peralatan, perbaikan/pembanagunan 
infrastruktur, dan kegiatan pelatihan. Realisasi sinergis program dari dinas 
pertanian provinsi dan Kabupaten dituangkan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Sinergi Program Berupa Infrastruktur dan Peralatan yang dialokasikan di kampung Sindang 
Jaya Tahun 2012 

No Jenis Bantuan Banyaknya 
(volume) Sumber 

1. Jalan usahatani (m) 1800 Dinas Pertanian 

2. Pembuatan saluran Tersier (m) 1500 Dinas Pertanian 

3. Traktor (unit) 4 Dinas Pertanian 

4. Power tresher (unit) 3 Dinas Pertanian 
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Dalam pelaksanaan  usahatani  padi kegiatan pengolahan tanah, tanam, dan 

panen merupakan kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja, sementara 

tenaga kerja dilokasi sangat kurang, maka solusinya harus ada dukungan 

mekanisasi, seperti traktor, mesin tanam, dan power trheser. Kebutuhan 

tersebut telah didukung oleh dinas pertanian provinsi dan kabupaten, walaupun 

belum memadai. Sinergi program lainnya berupa pelaksanaan kegiatan pelatihan 

seperti dituangkan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Sinergi program berupa pelaksanaan pelatihan yang dialokasikan di Distrik Oransbari Tahun 
2012 

No Uraian Kegiatan Tempat Narasumber Sumber  dana 

1. Pelatihan pendamping  
PTT 

BPP Oransbari BPTPH Dinas pertanian 

2. Pelatihan Pendamping 
lapangan 

BPP Oransbari Kabid Pertanian Dinas Pertanian 

3. Pelatihan Gapoktan PUAP Posko M-P3MI BPTP BPTP dan Dinas 
Pertanian 

4. Pelatihan Penangkar Benih 
Padi 

Demfarm M-P3MI BPSB BPTP dan Dinas 
Pertanian 

Model empirik untuk M-P3MI adalah berupa laboratorium inovasi skala ekonomi 

dimana didalamnya terdapat muatan-muatan seperti percontohan penerapan 

teknologi berbasis agroekosistem dan atau komoditas unggulan, adanya 

rekayasa sosial (Social Enginering), dan adanya pengkajian yang bersifat 

superimpose. Berdasarkan kriterian tersebut dan kondisi spesifik dari lokasi 

kegiatan M-P3MI di Distrik Oransbari, serta masukan peserta dalam proses 

perencanaan awal, maka model MP3MI yang akan dibangun adalah model 

pembangunan pertanian Perdesaan yang berbasis pada usahatani padi pada 

agroekologi lahan sawah irigasi, kongkritnya diwujudkan dalam bentuk demfarm 

uasahatani padi, seluas 5 ha dengan petani kooperator sebanyak 14 kk. 

Demfarm ini hanya sebagai prototipe, bentuk ideal yang dirancang khusus 

dengan mengimplementasi teknologi yang siap pakai, pelaksanaannya dilakukan 

oleh petani kooperator sekaligus dijadikan sebagai Laboratorium lapangan untuk 

media pelatihan petani.  
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Dalam kegiatan Demfarm tersebut pelaksanaan penanaman padi  telah 

dilakukan secara serempak mulai  tanggal 10 sampai 18 Juli 2012. Waktu tanam 

ditentukan melalui pertemuan yang dilakukan di tingkat distrik/kecamatan yang 

dihadiri oleh kepala distrik Oransbari, Kapolsek, BPTP Papua Barat,Kepala BPP 

(Balai  Penyluhan Pertanian) Oransbari dan kelompok tani. 

Teknologi yang diimplementasikan dalam kegiatan demfarm meliputi: 

penggunaan VUB, sistim tanam jajar legowo 4:1, dan penerapan pendekatan 

PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi. Benih yang digunakan adalah varietas 

Mekongga kelas benih ES (extention seeds) sebanyak 150 kg (30 Kg/ha) berasal 

dari Balai Besar Penelitian Padi Suka Mandi, yang telah ditangkarkan oleh 

penangkar binaan. Penanaman menggunakan sistim tanam jajar legowo 4:1, 

pemupukan berimbang dengan menerpkan alat uji PUTS (Perangkat Uji Tanah 

Sawah), yaitu pupuk urea 4 zak, dan NPK 3 zak per ha, yang diaplikasikan  dua 

kali yaitu umur tanaman 8 – 12 HST (hari setelah tanam) untuk pupuk I, dan 

pada umur 32 -34 HST untuk pupuk II. 

Produksi dan produktivitas padi petani kooperator pada lokasi demfarm di 

kampung Sindang Jaya, disajikan pada Tabel 4 

Tabel 4. Produksi dan Produktivitas padi pada lahan demfarm M-P3MI Kampung Sindang Jaya, tahun 
2012. 

No Uraian 
Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(ton/Ha) 

1 Tertinggi 1,6 6,5 

2 Terendah 1,4 5,5 

3 Rata-rata 1,5 6 

N = 14; rata-rata luas panen = 0,25 ha 

Melalui pelaksanaan demfarm M-P3MI dapat menghasilkan produktivitas sebesar 

6 ton/ha GKP. Produktivitas tersebut lebih tinggai dibanding petani non 

koperator yang baru mencapai 5 ton/ha, bahkan lebih tinggi dibanding produksi 

rata-rata tingkat provinsi Papua Barat yaitu 4 ton/ha. 

Kegiatan demfarm M-P3MI dilaksanakan pada MT II (Agustus-Desember) 

terdapat beberapa permasalahan. Pada musim tanam ke II intensitas hujan 

menurun dari biasanya, akibatnya lahan sawah yang berada di hilir mengalami 

kekurangan air karena debit air di Hulu juga menurun. Selain itu jarak waktu 
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JARINGAN SMS CENTER 
M-P3MI- KAMPUNG SINDANG JAYA

SRITUNGGA
085243191417

SUKA MAJU
082199532659

.

PRIMAKARYA
081248519095

TANI MAKMUR

BPP.ORANSBARI

BAKORLUH BPTP
085281220077

DISPER KAB
085254672726

G. TANI MAJU
085344272125

DISTRIK 
ORANSBARI

KAMP. SINDANGJAYA
085344272125

MANTRI TANI
081248438273

DISPER PROV
081344425888

BAPELUH
081248202303

tanam I dan II hampir tidak ada selang waktu (MT pertama panen pada bulan 

Juli) sehingga pada saat tanam MT.II, keadaan  hama tanaman di lapangan 

relatif masih tinggi, akibatnya terjadi serangan hama penggulung daun pada 

saat tanaman masih muda. Selain itu panen jatuh pada waktu musim hujan, 

sehingga kualitas gabah kurang baik. 

Program M-P3MI termasuk dalam wilayah Program Pengembangan Diseminasi, 

komitmen Badan Litbang Pertanian bahwa pelaksanaan diseminasi kedepan akan 

mengimplementasikan program SDMC. Sejalan dengan itu Rintisan SDMC yang 

telah dilakukan pada kegiatan M-P3MI di Papua Barat tahun 2012 dimulai 

dengan kerangka awal berupa SMS Center, yang dilanjutkan dengan 

pencanangan konsep SDMC yang dipandang cocok diterapkan di Wilayah Papua 

Barat. 

Jaringan SMS Center yang telah dibangun pada lokasi M-P3MI kampung Sindang 

Jaya. Seperti dituangkan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaringan komunikasi melalui SMS center melibatkan semua stakeholders, mulai 

dari tingkat provinsi, kabupaten, distrik, kampung, Gapoktan, dan Kelompok 

tani. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa seluruh petani dalam kelompk 

masing-masing terkoordinir dalam Gapoktan Tani Maju, dapat berkomunikasi 

melalui pesan singkat baik secara terstruktur maupun secara langsung. Hal ini 

sangat bermanfaat baik dalam menyalurkan informasi teknologi dari BPTP, atau 

sebaliknya informasi umpan balik dari pelaku utama, dan stake holder lainnya 

dapat langsung disampaikan kepada BPTP sebagai  sentral informasi. 
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Menindak lanjuti hasil pemanfaatan SMS Center, telah digagas model Spektrum 

Diseminasi Multi Channel (SDMC) yang akan diterapkan pada program MP3MI di 

Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari- Papua Barat, seperti tertuang pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara sederhana BPTP Papua Barat, selaku institusi Badan Litbang pertanian, 

dalam hal ini termasuk dalam subsistem penyampai teknologi “delivery system”  

menyampaikan informasi teknologi (teknologi spesifik lokasi) kepada seluruh 

stake holder yang dalam hal ini termasuk dalam sub sistem penyampai (delivery 

System) maupun subistem penerima teknologi “ Receiving System”. Demikian 

sebaliknya, dari stake holder diharapkan ada masukan berupa umpan balik 

teknologi. Dalam konsep SDMC, Balai Pengkajian Teknologi Pertaanian, dapat 

berperan sebagai “Geenerating system “  yang menghasilkan teknologi spesifik 

lokasi, dapat pula berada dalam “ delivery sistem” sebagai penyampai teknologi 

SPL. 

Pelaksanaan M-P3MI di Kampung Sindang Jaya telah menata kelembagaan 

petani, kelompok dan gapoktan, meningkatkan jaringan kerjasama, dan 

mendesiminasikan inovasi teknologi dan kelembagaan dalam wujud pelaksanaan 

demfarm, serta telah meletakan dasar untuk implementasi Spektrum Diseminasi 

Multi Channel (SDMC). Peningkatan jaringan kerjasama stakeholders, melalui 

     
   

KONSEP JARIGAN SDMC  – M - P3MI 

BPTP. PAPUA.BARAT 

BAKORLUH. PB 

GAPOKTAN 

BAPELUH MKW. 

BPP. ORBAR 

DISTAN MKW 

MANTRI TANI ORB 

DISTAN PROV.PB 

DISTRIK  
ORB 

KP.  
SINDANGJAYA 

UPT.  
LITBANG 

TEK SPL 
UMPAN BALIK 

TEK. SPL UMP - BLK 

Direkuntruksi dari model SDMC Badan Litbang Pertanian 2011 
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sharing Program dengan Dinas Pertanian Kabupaten Manokwari, telah 

diimplementasikan program pelatihan pendamping PTT padi, Pelatihan pemandu 

lapangan, pembuatan/perbaikan jalan usahatani, dan perbaikan Saluran Air 

(bangunan tersier permanen) di lokasi M-P3MI kampung Sindang Jaya. 

Implementasi teknologi berupa penggunaan VUB, tanam benih muda, 

pemupukan berimbang dan penerapan PHT, mampu menghasilkan produktivitas 

sebesar 6 ton/ha GKP, sehingga terjadi peningkatan produktivitas sebesar 20% 

dari produktivitas sebelumnya, atau sebesar 33 % dari produktivitas padi  rata-

rata provinsi Papua Barat.  

Permasalahan yang menonjol dalam perode pelaksanaan demfarm adalah 

kekurangan air dan adanya serangan hama penggulung daun. Namun demikian 

pengaruhnya terhadap produksi tidak terlalu signifikan, karena permasalahan 

tersebut mampu di atasi, melalui Tim penanggulangan yang dibentuk oleh BPP 

oransbari. Pengembangan teknologi pengolahan masih sangat lemah, kualitas 

beras masih relatif rendah, sehingga disarankan pada tahun mendatang 

diperlukan adanya dukungan tenaga ahli dan peralatan dari BB Pasca Panen dan 

BB Mektan, terkait dengan rencana pembuatan/produksi beras kepala. 

 

B. 4. Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL)  

 

Pemanfaatan pekarangan merupakan salah satu upaya yang dirumuskan di 

Kementerian Pertanian untuk mendukung pencapaian sasaran Pola Pangan 

Harapan tahun 2014 sebesar 95. Konsep Model Kawasan Rumah Pangan Lestari 

(MKRPL) disusun oleh Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Pengkajian 

dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) sebagai suatu model 

pemanfaatan lahan pekarangan yang dapat dipertahankan keberlanjutannya. 

Selain itu, MKRPL juga merupakan bentuk aktualisasi komitmen pemerintah 

untuk melibatkan rumah tangga dalam mewujudkan kemadirian pangan, 

diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, dan konservasi tanaman pangan 

untuk masa depan.  
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Dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai 

institusi yang memiliki fungsi utama menyediakan inovasi untuk pembangunan 

pertanian, MKRPL merupakan salah satu pintu masuk diseminasi inovasi Badan 

Litbang Pertanian. MKRPL diposisikan sebagai salah satu bagian penting dari 

Spektrum Diseminasi Multi Channel (SDMC) yang dterapkan di Badan Litbang 

Pertanian dalam menyampaikan secara efektif berbagai inovasi pertanian 

kepada para penggunanya.  

Dalam jangka pendek, dari model ini diharapkan dapat: (1) mendukung 

pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, (2) meningkatkan kemampuan 

keluarga dalam menjalankaan berbagai jenis usaha tani dengan memanfaatkan 

pekarangan, (3) mendukung kecukupan sumber benih/ bibit khususnya tanaman 

pangan lokal untuk keberlanjutan usaha tani di pekarangan dan (4) memperkuat 

ekonomi keluarga. Penggunaan serta upaya pelestarian berbagai sumberdaya 

hayati lokal dalam implementasi MKRPL merupakan salah satu strategi untuk 

mendukung pembangunan pertanian wilayah dan khususnya pedesaan melalui 

pendekatan spesifik lokasi. Semakin meningkatnya tuntutan akan kemajuan 

pembangunan pertanian pada pendekatan spesifik lokasi khususnya 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan lestari, maka BPTP Papua 

Barat berupaya untuk menyediakan dan mengaplikasikan paket-paket teknologi  

yang sesuai kebutuhan petani/masyarakat desa. Pencapaian ketahanan pangan 

wilayah maupun nasional yang efektif mutlak harus mencakup pemanfaatan 

sumberdaya pangan lokal antara lain karena secara intrinsik kondisi wilayah 

Indonesia yang sangat beragam baik dari segi budaya konsumsi, ekonomi, 

sosial, agroekosistem, iklim, geografis dan lain-lain.  

 

Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumberdaya alam pada sektor pertanian 

dan perikanan yang potensial untuk dikembangkan.    Upaya dalam peningkatan 

produksi pertanian baik sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan,  

hortikultura, peternakan dan perikanan melalui pendayagunaan  sumberdaya 

alam termasuk pekarangan  secara optimal dapat dilakukan  melalui suatu 

alternatif pengembangan “Kawasan Rumah Pangan Lestari” (KRPL).  

Implementasi kegiatan dalam KRPL merupakan bentuk upaya 

penganekaragaman pangan dalam mendukung program nasional untuk 

menciptakan ketahanan pangan masyarakat, khususnya di Papua Barat.  

Ketahanan pangan pada dasarnya adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan 
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bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik 

jumlah dan mutunya.  Pangan dalam pendekatan Model Rumah Pangan Lestari, 

dimaksudkan sebagai segala sesuatu dari sumberdaya hayati baik diolah 

maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk 

dikonsumsi manusia.  Penganekaragaman atau diversifikasi pangan selain 

sebagai pengertian konsumsi yang akan dikembangkan dalam kegiatan ini, 

adalah proses pemilihan atau penentuan komoditas pangan yang akan 

dikembangkan (mulai dari kegiatan budidaya, pengolahan hingga konsumsi) 

yang tidak tergantung pada satu jenis saja, tetapi dari mermacam-macam 

komoditas.   

Secara administratif, Provinsi Papua Barat terdiri dari 10 (sepuluh) 

kabupaten dan 1 (satu) kotamadya, yaitu Kabupaten Fak-fak, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten 

Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja 

Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maibrat dan Kotamadya Sorong. Dan 

terdiri dari 136 Distrik dan 1.286 Desa. (BPS Papua Barat, 2012). Jika 

menggunakan acuan jumlah Distrik, sebaran lokasi KRPL tahun 2012 sebanyak 6 

lokasi maka persentasinya baru mencakup 0,05%.  Prosentase ini masih lebih 

kecil lagi jika dibandingkan dengan banyaknya desa atau yang setingkat, namun 

sebaran ini mewakili wilayah timur, barat, utara dan selatan sehingga 

diharapkan dapat menjadi titik sentral percontohan di masing-masing kategori 

pewilayahan.  

    
A.  Perkembangan Jumlah KK 
 
Tabel 1.  Perkembangan Jumlah KK pelaku RPL 

No Kab/Kota Desa/ Kelurahan 

Tahun 
Awal 
Perkemb
angan 

Jumlah KK (KRPL Jumlah 
Kawasan 

(KRPL) per 
2012 

Awal Per Des 
2012 

 Kab 
Manokwari 

Desa Gueintuy Distrik 
Warmare 2011 20 KK (th 

2011)  
20 KK  
 

1 kawasan 
pada 1 desa 

 Kab 
Manokwari 

Desa Waroser Distrik 
Oransbari 2012 20 KK 20 KK 1 Kawasan 

pada 1 desa 

 Kab Teluk 
Bintuni 

Desa Argosimerai 
Distrik Manimeri 

2012 20 KK 20 KK 1 Kawasan 
pada 1 desa 

 Kab Teluk 
Wondama 

Desa Sobey Indah 
Distrik Teluk Duairi 

2012 20 KK 20 KK 1 Kawasan 
pada 1 desa 

 Kab Sorong Desa Makbalim Distrik 
Mayambuk 

2012 20 KK 20 KK 1 Kawasan 
pada 1 desa 

 Kab Sorong Desa Klaigit Distrik 
Aimas 

2012 20 KK 20 KK 1 Kawasan 
pada 1 desa 
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 Kab Sorong 
Selatan 

Desa Bumi Ajo Distrik 
Moswaren 

2012 21 KK 12 KK 1 Kawasan 
pada 1 desa 

 Kab Fak-Fak Desa Sekru Distrik 
Fak-Fak Barat 

2012 20 KK 7 KK 1 Kawasan 
pada 1 desa 

Jumlah 161 KK 139 KK 8 Kawasan 

  
Perkembangan jumlah pelaku RPL di Papua Barat dari sebelumnya 161 KK 

terjadi penurunan jumlah pelaku RPL menjadi 139 (penurunan 13%) atau terjadi 

penambahan pelaku sebanyak 77 KK.  Secara umum, penurunan ini disebabkan 

oleh 4 masalah utama yang terjadi di semua lokasi yaitu: (1) Keberlanjutan 

pasokan bibit dan media tanam tidak dapat tercapai ; (2) Sangat terbatasnya 

sumber air saat musim kering yang panjang; (3) Serangan hama/ penyakit pada 

banyak jenis tanaman hortikultura mengharuskan adanya pemeliharaan intensif 

dalam hal perlindungan terhadap tanaman. Hal ini sulit dilakukan pada skala 

pertanaman di pekarangan karena memerlukan curahan tenaga dan waktu yang 

besar; (4) Kelembagaan pengelolaan benih dan pasar yang baik belum 

terbentuk.  

 

B.   Pola Pangan Harapan 

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh 

penduduk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi salah 

satu tujuan utama pembangunan nasional.  Disamping itu ketahanan pangan 

mempunyai perspektif pembangunan yang sangat mendasar karena : (a) akses 

pangan dengan gizi seimbang bagi segenap rakyat Indonesia merupakan hak 

yang asasi bagi manusia; (b) keberhasilan pengembangan kualitas SDM sangat 

ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan pangan dan gizi; dan (c) 

ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan 

ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Salah 

satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan adalah 

kondisi/ situasi konsumsi pangan masyarakat, karena situasi konsumsi pangan 

dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan 

kesejahteraannya, dan biasanya dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau 

pola pangan harapan (PPH). (BKP Prov, 2011). 

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/ susunan pangan atau 

kelompok pangan yang didasarkan pada konstribusi energinya baik mutlak atau 

relatif.  
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Kondisi umum konsumsi pangan masyarakat Papua Barat : 

- Konsumsi belum sesuai anjuran anjuran ditunjukkan   dari skor PPH  baru 

mencapai 84.5 (versi Badan Ketahanan Pangan Kemtan, 2011). 

- Konsumsi beras Papua secara keseluruhan mencapai 170 kg/kapita/tahun 

(diolah dari data konsumsi beras per tahun menurut Bulog). 

- Angka Konsumsi Energi 1.847,90 kkal/kapita/hari (Susenas BPS, 2011)  

- Angka Konsumsi Protein 51.03 gram/tahun (Susenas BPS, 2011) 

- Pengeluaran rata-rata per bulan untuk makanan Rp 321.274,- (pengeluaran 

rata-rata total per bulan Rp 750.381,-)  

Pentingnya pewujudan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan 

terjangkau oleh masyarakat Papua Barat adalah dalam upaya melaksanakan 

Empat Kunci Sukses Pertanian pada Renstra  Kementerian Pertanian Tahun 2010 

– 2014,  yakni : 

1. Peningkatan Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 

2. Peningkatan diversifikasi pangan 

3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor 

4. Peningkatan Kesejahteraan Petani  

Kunci sukses kedua yakni “Peningkatan diversifikasi pangan”.  Jika kita 

memperhatikan regulasi yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun 

Provinsi, seyogyanya upaya peningkatan diversifikasi pangan di Papua Barat 

dapat dilakukan.  Dasar hukum yang telah dikeluarkan yang berhubungan 

dengan ketahanan pangan dan ini signifikan dengan upaya peningkatan 

diversifikasi pangan, adalah sebagai berikut :    

- UU nomor 7 tahun 1996: “Pemerintah bersama masyarakat mewujudkan 

ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

- Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang “Ketahanan Pangan”.  

- Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah 

tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.   

- Perwujudan ketahanan pangan dimulai dari wilayah terkecil yaitu perdesaan 

sebagai basis kegiatan pertanian. 

- Pangan adalah segala sesuatu dari sumberdaya hayati dan air, baik diolah 

maupun tidak, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman untuk 

dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku 
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pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. 

- Pangan lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan 

mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi 

sumberdaya wilayah dan budaya setempat. 

• Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal”. 

• Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang 

“Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 

Sumberdaya Lokal”. 

- Peraturan Gubernur Papua Barat nomor 22 tahun 2010 tentang “Gerakan 

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya 

Lokal”.  Gerakan percepatan dimaksud untuk memberi dorongan dan inisiatif 

pada penyediaan produk pangan berbasis sumberdaya lokal di Provinsi Papua 

Barat yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi. 

 

Upaya nyata yang dilakukan untuk mendukung peningkatan diversifikasi 

pangan di Papua Barat adalah melalui kegiatan rumah pangan lestari (RPL).  

Melalui kegiatan dalam RPL diharapkan ketahanan pangan masyarakat Papua 

Barat semakin baik denmgan indicator tercapainya sasaran atau target PPH.  

Target PPH 2012 Nasional 89,8, Provinsi (2011/2012) sebesar 88,1.  Kondisi PPH 

di 8 kawasan/lokasi kegiatan RPL adalah tertera pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.  Pola Pangan Harapan Kawasan Rumah Pangan Lestari Di Papua Barat 

No Kab/Kota 

Pola Pangan Harapan 
(PPH) 

Sebelum RPL 
2010/2011 

Setelah RPL 
2012 

 Desa Gueintuy Distrik Warmare, 
Kabupaten Manokwari strata III dan IV 
Perdesaan, luas lahan pekarangan s.d > 
120 - 400 m2. 

80.7 84.6 

 Desa Waroser, Distrik Oransbari 
Kabupaten Manokwari strata III dan IV. 
Perdesaan, luas lahan pekarangan s.d > 
120 - 400 m2. 

82.5 89.4 

 Desa Argosigemerai, Distrik 
Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni, strata 
III dan IV Perdesaan, luas lahan 
pekarangan s.d > 120 - 400 m2. 

84.3 85.0 

 Desa Sobey Indah, Distrik Teluk 
Duairi Kabupaten Teluk Wondama, strata 
III dan IV Perdesaan, luas lahan 
pekarangan s.d > 120 - 400 m2. 

82.8 85.0 
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 Desa Klaigit, Distrik Aimas 
Kabupaten Sorong, strata III dan IV 
Perdesaan, luas lahan pekarangan s.d > 
120 - 400 m2. 

82.0 84.5 

 Desa Mayambuk, Distrik Makbalin, 
Kabupaten Sorong, strata III dan IV 
Perdesaan, luas lahan pekarangan s.d > 
120 - 400 m2. 

85.2 88.6 

 Desa Bumi Ajo, Distrik Moswaren 
Kabupaten Sorong Selatan, strata III 
Perdesaan, luas lahan pekarangan 120 - 
400 m2. 

Tidak 
dihitung 

Tidak 
dihitung 

 Desa Sekru, Distrik Fak-Fak Barat, 
Kabupaten Fak-Fak, strata II Perdesaan, 
luas lahan pekarangan <120 m2. 

Tidak 
dihitung 

Tidak 
dihitung 

Rata-Rata PPH 82.9 86.1 

 
Sejauh ini, pembangunan pertanian di Papua Barat pada pendekatan 

peningkatan diversifikasi pangan (kunci sukses pertanian) dan kaitannya dengan 

skor PPH belum mencapai target yang diharapkan. Jika dibandingkan perhatikan 

target pola pangan harapan anjuran  Nasional, yakni Target PPH 2012 Nasional 

89,8 (target skor realisasi, maka distribusi pola pangan harapan masyarakat 

Papua Barat khususnya di lokasi KRPL masih di bawah target/anjuran.  Kondisi 

ini memerlukan perhatian dalam upaya peningkatan PPH khususnya di lokasi 

RPL.  Langkah-langkah operasional yang memungkinkan dalam mendongkrak 

peningkatan PPH ini diantaranya melalui gerakan : 

- Peningkatan mutu dan kualitas hasil panen komoditas pangan termasuk 

turunannya. 

- Gerakan sosialisasi, diseminasi dan kampanye gemar makan dari berbagai 

komoditas yang dihasilkan dari pekarangan sendiri. 

 

C.  Penghematan Pengeluaran Pelaku RPL 
 

Tabel 3.  Penghematan Pengeluaran per Rumah Tangga per Bulan 

No Lokasi Selang (Rp) 
Rataan 

(Rp) 
Sumber 

Penghematan 

1 
Desa Gueintuy, Distrik Warmare 
Kabupaten Manokwari 

50.000 – 250.000 150.000 
Sayuran, 
tanaman pangan 

2 
Desa Waroser, Distrik Oransbari 
Kabupaten Manokwari 

400.000 – 
1.000.000 

700.000 
Sayuran, 
tanaman rempah/ 
bumbu 

3 Desa Argosigemerai, Distrik 200.000 – 350.000 275.000 Sayuran 
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Manimeri Kabupaten Teluk 
Bintuni 

4 
Desa Sobey Indah, Distrik Teluk 
Duairi Kabupaten Teluk Wondama 

150.00 – 350.000 250.000 Sayuran 

5 
Desa Klaigit, Distrik Aimas 
Kabupaten Sorong 

150.000 – 450.000 300.000 Sayuran 

6 
Desa Mayambuk, Distrik Makbalin, 
Kabupaten Sorong 

400.000 – 800.000 600.000 Sayuran 

7 
Desa Bumi Ajo, Distrik Moswaren 
Kabupaten Sorong Selatan 

200.000 – 300.000 250.000 Sayuran, ikan 

8 
Desa Sekru, Distrik Fak-Fak Barat, 
Kabupaten Fak-Fak 

100.000 – 250.000 175.000 Sayuran 

Rata-rata per lokasi 337.500  

 

Jika dibandingkan terhadap data besarnya pengeluaran rata-rata per 
bulan untuk makanan Rp 321.274,- (dari pengeluaran rata-rata total per bulan 
Rp 750.381,-), maka rata-rata besar penghematan dari KRPL tampak seperti 
telah menutupi seluruh pengeluaran rata-rata untuk makanan per bulan. 
Namun, pada kenyataannya penghematan ini terjadi karena adanya tambahan 
pendapatan dari penjualan hasil KRPL yang kemudian digunakan untuk membeli 
bahan makanan.  

Besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanpa Migas per kapita 
provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2011 adalah 
sebesar Rp 21.008.046*  dan pada tahun 2012 sebesar Rp 23.005.394** (BPS 
Papua Barat, 2012 -- *data sementara, **data sangat sementara). Tingkat 
pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2012 sebesar 15.84%** dimana 
sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 1.48% terhadap angka 
pertumbuhan ekonomi tersebut. Kontribusi sektor pertanian tersebut merupakan 
angka terkecil dari total 9 sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi di Papua 
Barat. Walaupun kontribusi kegiatan KRPL terhadap pertumbuhan ekonomi total 
di Papua Barat sulit diukur, namun dengan dengan perluasan dan keberlanjutan 
berlangsungnya kegiatan KRPL, diharapkan mampu mendorong  pertumbuhan 
ekonomi dari sektor pertanian di Papua Barat yang pernah menjadi salah satu 
penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar pada beberapa tahun sebelumnya.  

 
D.  Pengembangan Teknis/Budidaya 
 Teknis pembudidayaan komoditas baik tanaman, ternak dan ikan 

disesuaikan dengan model KRPL yang dikembangkan yang disesuaikan dengan 
strata luas lahan pekarangan.  Secara sederhana teknis pengembangannya 
diuraikan pada tabel berikut : 
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 Tabel 4.  Teknologi Anjuran Pada KRPL Di Papua Barat 

No Kab/Kota Teknis Pembudidayaan 
Tanaman Ternak Ikan 

 Desa Gueintuy Distrik 
Warmare, Kabupaten 
Manokwari strata III dan IV 
Perdesaan, luas lahan 
pekarangan s.d > 120 - 400 
m2 

- Budidaya di lahan 
pekarangan dan dalam 
polibag 

- Jenis yang dikembangkan 
tanaman pangan, sayuran, 
bumbu, buah  

-  -  

 Desa Waroser, Distrik 
Oransbari Kabupaten 
Manokwari strata III dan 
IV. Perdesaan, luas lahan 
pekarangan s.d > 120 - 400 
m2. 

- Teknologi vertikultur, pot, 
polybag dan pemanfaatan 
lahan pekarangan 

- Jenis yang dikembangkan 
tanman sayuran, bumbu  

-  

 Desa Argosigemerai, 
Distrik Manimeri Kabupaten 
Teluk Bintuni, strata III dan 
IV Perdesaan, luas lahan 
pekarangan s.d > 120 - 400 
m2. 

- Budidaya di lahan 
pekarangan dan dalam 
polibag 

- Jenis yang dikembangkan 
tanaman sayuran, bumbu, 
buah  

-  -  

 Desa Sobey Indah, 
Distrik Teluk Duairi 
Kabupaten Teluk Wondama, 
strata III dan IV Perdesaan, 
luas lahan pekarangan s.d 
> 120 - 400 m2. 

- Budidaya di lahan 
pekarangan dan dalam 
polibag dengan vertikultur 

- Jenis yang dikembangkan 
tanaman sayuran, bumbu 

-  -  

 Desa Klaigit, Distrik 
Aimas Kabupaten Sorong, 
strata III dan IV Perdesaan, 
luas lahan pekarangan s.d 
> 120 - 400 m2. 

- Budidaya di lahan 
pekarangan. 

- Teknologi vertikultur dan  
dalam polibag 

- Jenis yang dikembangkan 
tanaman pangan, sayuran, 
bumbu 

-  -  

 Desa Mayambuk, 
Distrik Makbalin, Kabupaten 
Sorong, strata III dan IV 
Perdesaan, luas lahan 
pekarangan s.d > 120 - 400 
m2. 

- Budidaya di lahan 
pekarangan dan dalam 
polibag 

- Jenis yang dikembangkan 
tanaman sayuran, bumbu 

-  -  

 Desa Bumi Ajo, 
Distrik Moswaren 
Kabupaten Sorong Selatan, 
strata III Perdesaan, luas 
lahan pekarangan 120 - 400 
m2. 

- Budidaya di lahan 
pekarangan. 

- Teknologi vertikultur dan  
dalam polibag 

- Jenis yang dikembangkan 
tanaman sayuran, bumbu, 
buah 

-  Kolam 
terpal: ikan 
mas, nila 

 Desa Sekru, Distrik 
Fak-Fak Barat, Kabupaten 
Fak-Fak, strata II 
Perdesaan, luas lahan 
pekarangan <120 m2. 

- Teknologi vertikultur dan  
dalam polibag 

- Jenis yang dikembangkan 
tanaman sayuran, bumbu 

-  -  

 
E.  Kelembagaan Pemasaran 
Implementasi kegiatan yang juga mendapat perhatian dalam pelaksanaan 

KRPL di Papua Barat adalah : 
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- Jaminan pemasaran produk baik segar maupun olahan yang dihasilkan 
pelaku RPL termasuk harga produk yang layak diterima. 

- Kesulitan dalam pemasaran hasil produk yang dihasilkan dari lokasi RPL baik 
produk pangan panen ataupun pasca panen termasuk pemasaranan 
bibit/benih dari Kebun Bibit.  

- Kesinambungan produk dan volume yang dihasilkan. 
- Peningkatan peran, sikap dan kemamuan dalam memasarkan produk selain 

untuk konsumsi sendiri.  Hal ini mendapat perhatian, karena pelaku RPL 
dalam melaksanakan kegiatan banyak pula karena faktor hoby, kesenangan. 

Pasar dalam konsep atau pendekatan KRPL dimaksudkan sebagai termpat 
pertemuan antara penjual (pelaku RPL) dan pembeli dan berlangsung proses 
jual beli dengan harga produk yang disepakati.   Sedangkan pemasaran 
dimaksudkan berlangsungnya seluruh proses kegiatan pertukaran produk baik 
dengan jasa atau yang dinilai dengan nominal harga. 

Kelembagaan pemasaran dimaksudkan sebagai system hubungan yang 
melembaga baik berhubungan langsung maupun tidak, yang terdiri dari pelaku 
KRPL (bisa sebagai produsen ataun sebagi konsumen, perorangan atau 
kelompok), pedagang perantara/pedagang pengumpul, konsumen (rumah 
tangga, unit usaha swasta, rumah makan, dll.).  Dalam kelembagaan pemasaran 
yang juga tidak kalah pentingnya adalah terlibatnya pedagang saprodi untuk 
kegiatan KRPL. 

Kelembagaan pemasaran yang terbentuk di kawasan RPL Papua Barat 
(keadaan ini hanya menyangkut produk yang dihasilkan dari kawasan RPL) 
secara sederhana, sebagai berikut: 
- Pelaku RPL  Pedagang perantara/pengumpul  Konsumen (perorangan, 

unit usaha/kios/warung). 
- Pelaku RPL  Pedagang perantara/pengumpul  Pengecer  Konsumen 

(perorangan, unit usaha/kios/warung). 
- Pelaku RPL  Konsumen (perorangan,melalui pasar tradisional) 

Tempat berlangsungnya proses pemasaran berada pada lokasi RPL, pasar 
desa.   

Namun kelembagaan yang diharapkan selain sebagaimana telah 
disebutkan juga terjadi kemitraan dengan lembaga (unit pasar) yang kuat, 
mapan dan besar seperti dengan perusahaan swasta.  Selain itu yang tidak 
kalah penting adalah faktor promosi, diantaranya melalui pemberian label pada 
kemasan produk ataupun pembuatan kartu kelembagaan RPL utuk disebarkan 
ke publik.   Promosi yang diharapkan juga berlangsung melalui iklan dan 
penyiaran baik melalui radio maupun televisi.  Penyiaran untuk mempercepat 
dan meningkatkan proses pemasaran dapat difasilitasi oleh pemerintah. 

 
F.  Kebun Bibit Desa 
Fungsi Kebun Bibit Desa (KBD) dan pelembagaannya secara variatif cukup 

dipahami masyarakat pelaku KRPL.   Namun pemahaman tersebut dalam 
kenyataannya bahwa KBD masih belum berfungsi dengan baik dalam 
membangun pertisipatif masyarakat untuk gotong royong, tempat 
pertemuan/diskusi pelaksanaan KRPL dan kelanjutan/sifat lestari Rumah Pangan 
Lestari.    

Tujuan membentuk KBD pada prinsipnya adalah : 
- Menghasilkan bibit/benih untuk memenuhi kebutuhan pelaku KRPL ataupun 

masyarakat pengguna lainnya.  Bibit/benih yang dihasilkan sesuai kebutuhan 
(jenisnya adaptif untuk lahan/pekarangan di Papua Barat, jumlah/volume 
produksi, jadual/waktu penyediaan, kualitas mutu bibit/benih).  Selain 
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bensifat teknis, juga yang penting adalah apabila bersifat komersial, maka 
pengelola KBD mampu memperhitungkan harga jual bebit/benih yang layak 
setelah memperhitungkan seluruh sarana produksi yang digunakan. 

- Membangun sistem pengelolaan manajemen produksi bibit/benih.  Sistem ini 
berupa keorganisasian pelaksana KBD.   Proses produksi bibit/benih yang 
dilakukan pengelola KBD harus terorganisir dengan baik. 

- Berorientasi sosial dan komersial, efisiensi ekonomi dan memberikan nilai 
profit atau keuntungan usaha.  Harapan apabila KBD berfungsi dengan baik 
maka margin keuntungan untuk pengelola KBD menjadi lebih besar. 

- Menerapkan teknologi anjuran, ramah lingkungan sekaligus berperan dalam 
gerakan Indonesia Hijau. 

-  

Kondisi Kebun Bibit Desa di Papua Barat secara umum adalah sebagai 
berikut : 

Tabel 5.  Kelembagaan KBD di Papua Barat 

No Kab/Kota Fungsi KBD 
Produksi Bibit/Benih Keorganisasian Komersial 

 Desa Gueintuy Distrik 
Warmare, Kabupaten 
Manokwari strata III dan 
IV Perdesaan, luas lahan 
pekarangan s.d > 120 - 
400 m2 

Berproduksi : 
- Tidak tepat 
volume, kualitas bibit 
- Sumber 
bibit/benih Litbang 
hanya pada awal 
kegiatan, benih 
komersial ( 
perusahaan swasta) 

Organisasi belum 
berjalan dengan 
baik, dikelola 
perorangan/ 
beberapa orang 

Belum bersifat 
komersial dan masih 
bersifat komunal 

 Desa Waroser, Distrik 
Oransbari Kabupaten 
Manokwari strata III dan 
IV. Perdesaan, luas lahan 
pekarangan s.d > 120 - 
400 m2. 

Berproduksi : 
- Tidak tepat 
volume, kualitas, dll. 
- Sumber 
bibit/benih Litbang, 
benih komersial ( 
perusahaan swasta) 

Organisasi mulai 
berjalan dengan 
baik, dikelola KWT  

Bersifat komunal 
namun mulai 
berorientasi komersial 
(kios benih) 

 Desa Argosigemerai, 
Distrik Manimeri 
Kabupaten Teluk Bintuni, 
strata III dan IV 
Perdesaan, luas lahan 
pekarangan s.d > 120 - 
400 m2. 

Berproduksi : 
- Tidak tepat 
volume, kualitas, 
Sumber bibit/benih 
benih komersial ( 
perusahaan swasta) 

Organisasi belum 
berjalan dengan 
baik, dikelola 
perorangan 

Belum bersifat 
komersial dan masih 
bersifat komunal 

 Desa Sobey Indah, Distrik 
Teluk Duairi Kabupaten 
Teluk Wondama, strata 
III dan IV Perdesaan, luas 
lahan pekarangan s.d > 
120 - 400 m2. 

Berproduksi : 
- Tidak tepat 
volume, kualitas, dll. 
- Sumber 
bibit/benih benih 
komersial ( 
perusahaan swasta) 

Organisasi belum 
berjalan dengan 
baik, dikelola 
perorangan 

Belum bersifat 
komersial dan masih 
bersifat komunal 

 Desa Klaigit, Distrik 
Aimas Kabupaten Sorong, 
strata III dan IV 
Perdesaan, luas lahan 
pekarangan s.d > 120 - 
400 m2. 

Berproduksi : 
- Tidak tepat 
volume, kualitas, dll. 
- Sumber 
bibit/benih benih 
komersial ( 
perusahaan swasta) 

Organisasi belum 
berjalan dengan 
baik, dikelola 
perorangan 

Belum bersifat 
komersial dan masih 
bersifat komunal 
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 Desa Mayambuk, Distrik 
Makbalin, Kabupaten 
Sorong, strata III dan IV 
Perdesaan, luas lahan 
pekarangan s.d > 120 - 
400 m2. 

Berproduksi : 
- Tidak tepat 
volume, kualitas, dll. 
- Sumber 
bibit/benih benih 
komersial ( 
perusahaan swasta) 

Organisasi belum 
berjalan dengan 
baik, dikelola 
perorangan 

Belum bersifat 
komersial dan masih 
bersifat komunal 

 Desa Bumi Ajo, Distrik 
Moswaren Kabupaten 
Sorong Selatan, strata III 
Perdesaan, luas lahan 
pekarangan 120 - 400 
m2. 

Berproduksi : 
- Tidak tepat 
volume, kualitas, dll. 
- Sumber 
bibit/benih benih 
komersial ( 
perusahaan swasta) 
- Sumber benih 
ikan dari BBI milik 
pemerintah daerah 

Organisasi belum 
berjalan dengan 
baik, dikelola 
perorangan 

Belum bersifat 
komersial dan masih 
bersifat komunal 

 Desa Sekru, Distrik Fak-
Fak Barat, Kabupaten 
Fak-Fak, strata II 
Perdesaan, luas lahan 
pekarangan <120 m2. 

Berproduksi : 
- Tidak tepat 
volume, kualitas, dll. 

Sumber bibit/benih 
benih komersial ( 
perusahaan swasta) 

 Belum bersifat 
komersial dan masih 
bersifat komunal 

 

Memperhatikan kondisi KBD ini, langkah-langkap yang perlu diambil adalah : 

reorientasi fungsi dengan pelatihan manajemen organisasi, penyiapan promosi 

dan pelatihan teknis perbenihan.  Proses KBD dalam menghasilkan bibit/benih 

yang berkualitas, perlu dibangun jaringan dengan institusi BPSB Papua Barat. 

 

B.5. Temu Informasi dan Penyebaran Informasi Teknologi Melalui Media Cetak di 

Papua Barat  

Sebagai salah satu lembaga mempunyai kewajiban untuk penghasil teknologi di 

bidang pertanian. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) mempunyai 

kewajiban untuk menyebarkan teknologi tersebut kepada pengguna, khususnya 

petani dan keluarganya. Jika itu dilakukan, maka dapat diukur tingkat 

penghasilan pengkajian yang telah dilakukan oleh BPTP. Ujung atau muara 

daripada kegiatan pengkajian adalah diseminasi. Dengan kata lain, teknologi 

yang dihasilkan akan tidak ada artinya apabila tidak didesiminasikan kepada 

pengguna (Hendri 2011, Google). 

Kelemahan pada fungsi diseminasi dapat menyebabkan tidak sampainya 

informasi teknologi yang sudah dirakit oleh BPTP. Akibatnya, sebaik apapun 

teknologi yang sudah dihasilkan tidak akan berdaya guna, karena tidak 

dimanfaatkan sebagai materi penyuluhan. Menyadari hal tersebut, maka BPTP 
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Papua Barat perlu melakukan upaya-upaya untuk mendiseminasikan teknologi 

yang telah dirakit kepada penggunannya di seluruh Papua Barat.  

Keberadaan BPTP Papua Barat sudah memasuki satu dasa warsa. Dalam kurun 

waktu tersebut BPTP Papua Barat telah menghasilkan beberapa hasil pengkajian. 

Namun demikian, Laporan Tahunan Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat Tahun 

2010 menyatakan bahwa rendahnya produktivitas usahatani di Papua Barat 

antara lain disebabkan rendahnya pemanfaatan teknologi pertanian oleh petani. 

Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara penyediaan teknologi 

dengan pemanfaatannya. Isu ini menjadi perhatian BPTP Papua Barat untuk 

lebih meningkatkan peranannya bukan hanya sebatas menyiapkan dan 

menyampaikan teknologi tetapi bagaimana menyampaikannya dengan teknik 

yang tepat sehingga dapat memperlancar atau mempercepat alih teknologi dan 

pemanfaatannya. 

Maka pada tahun 2012 ini BPTP Papua Barat perlu merubah strategi 

diseminasinya yaitu dengan lebih meningkatkan efektifitas komunikasinya 

dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses alih teknologi lainnya di 

lingkungan Pemerintah Daerah dan pihak swasta serta lembaga – lembaga 

sosial; dan dengan meningkatkan efektifitas diseminasi teknologi yang 

menggunakan metode – metode penyuluhan yang lebih menekankan pada 

praktek kerja teknologi dan memperagakan hasil penerapannya. 

Temu informasi teknologi adalah suatu pertemuan antara peneliti, penyuluh, 

petani, petugas dinas terkait, Swasta, LSM dan pihak terkait lainnya untuk 

membahas dan memantapkan rancangan pengkajian, pengembangan suatu 

teknologi spesifik lokasi dan penggalian umpan balik dari lapangan (potensi 

masalah, aspirasi). 

Temu Informasi Pertanian dilaksanakan pada Tanggal 14 Juni 2012, bertempat 

di Hotel Fujita, Jln Drs Essau Sesa Manokwari- Papua Barat.Temu Informasi 

dihadiri sekitar 66 orang yang berasal dari berbagai instansi terkait lingkup 

pertanian. Dalam hal ini Gubernur, Bappeda, UNIPA (Universitas Negeri Papua), 

Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan Provinsi 

/ Kabupaten Papua Barat, Bakorluh / Bapeluh, Penyuluh Provinsi / Kabupaten, 

LSM dan BPTP Papua Barat. Dalam sambutan Wakil Gubernur (Ibu Bernarda 

Henan, SH) menyampaikan Pembangunan sektor pertanian di Provinsi Papua 

barat  mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kemandirian pangan 

berbasis sumber daya lokal, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian 
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lingkunagan  dan sumber daya alam. Dalam tataran operasionalnya peran BPTP 

Papua Barat sebagai unit kerjaa badan penelitian dan pengembangan pertanian 

d Provinsi Papua barat memegang peran penting dalam merakit dan 

mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi yang dapat menjawab 

tantangan-tantangan yang muncul dari adanya berbagai masalah dalam 

mengoptimalkan percepatan pembangunan. Upaya percepatan pembangunan 

pertanian seperti yang tertuang dalam tema kegiatan temu informasi ini, sejalan 

dengan program pembangunan di Papua Barat khususnya pertanian. 

Dalam kegiatan Temu Informasi Pertanian ini diadakan presentasi makalah yang 

dilaksanakan oleh instansi terkait lingkup Provinsi Papua Barat. Presentasi 

pertama disampaikan oleh Ka. Bappeda yang diwakili oleh Kabid Ekonomi 

dengan judul makalah "Arah Strategi Pembangunan Pertanian di Provinsi Papua 

Barat". Materi yang dibawakan mengenai kondisi sektor pertanian di Provinsi 

Papua Barat, prioritas dan sasaran pembangunan pertanian, arah kebijakan 

pembangunan pertanian, strategi pembangunan pertanian, dan rencana 

pembangunan pertanian tahun 2012-2016. 

Presentasi kedua disampaikan oleh Wakil Dekan fakultas Universitas Negeri 

Papua yang diwakili oleh Dr. Ir. Waskito Purnomo, Ms, dan  Fitriyanti Pakiding 

dengan judul makalah “Peran Fakultas Pertanian dalam mendukung 

Pembangunan Pertanian di Papua Barat”. Universitas Negeri papua (UNIPA) 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berkompoten sebagai sarana 

penyeia tenaga ahli dan pusat kepakaran ilmu pengetahuaan di Provinsi Papua 

Barat. Pola ilmiah pokok UNIPA yaitu ilmu pertanian dan Konservasi sumber 

daya alam mencerminkan bukan hanya kompetensinya tetapi juga komitmen 

UNIPA dalam mendorong perkembangan sektor Pertanian di Indonesia secara 

khusus di papua Barat. 

Dukungan Fakultas Pertanian dan Teknolgi Pertanian (FAPERTEK) telah 

menghasilkan berbagai karya ilmiah penelitian di Papua Barat. Salah satu 

pengabdian Fapertek adalah terbentuknya pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi 

dan dilakukan secara mandiri atau kerja sama dengan universitas lain. Sedang 

karya hasil kegiatan Fapertek UNIPA terhadap pengembangan sektor pertanian 

dilakukan dalam bentuk penerapan teknologi Pertanian dalam bidang mekanisasi 

pertanian, terutama dalam bidang usahatani melalui penggunaan alat dan mesin 

pertanian. Karya hasil kegiatan Fapertek Unipa dalam bidang alsintan antara lain 
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Pupuk Organik (pupuk nutrient, parutan sagu, pengekstrat pati sagu, unit rumah 

pengering tapioka, olahan buah merah, Inovasi vorna dan Pengering Fludized). 

Presentasi ketiga disampaikan oleh Ka. Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat, 

dengan judul “Implementasi Dan Kebutuhan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi 

Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Prov.Papua Barat”. Menurut Ka. 

Dinas issu strategis Program Pembangunan Pertanian di Papua Barat ada lima 

komoditas unggulan nasional yakni Jagung, Padi, Kedelai, Sapi dan Tebu. Hasil 

kajian Litbangtan 2007 komoditas unggulan Provinsi papua barat penemnagan 

kawasan di papua Barat yaitu Fakfak, Sorong, Tambraw. Sedang kawasan 

Pengembanagan Sapi Potong, Kabupaten Manokwari (Distrik Kebar) potensi 

lahan  + 20,000 ha, Fakfak (Distrik Bomberai ) + 46,217 Ha, Sorong (Distrik 

Salawati) > 8.000 Ha. Untuk Lahan dibawah luasan 8000 ha disebut kawasan 

budidaya sapi potong. Pembangunan dilakukan pada beberapa klaster dalam 

beberapa tahapan, dengan ketersediaan pangan sementara terdapt 20 Ha. 

Program pengembangan tanaman Pangan dan Hortikultura. Rencana 

pengembangan kedelai pada tahun 2013 seluas 250 Ha, dan jagung 425 Ha. 

Sedang kebutuhan teknologi peternakan: Introduksi hijauan peternakan pakan 

yang berkualitas untuk lahan marginal, Teknologi budidaya hijauan, Formulasi 

Ransum Pakan Unggas berbahan lokal, Teknologi Bio gas, Rekomendasi 

teknologi sapi potong, Babi, Kambing unggas dan kambing unggas. 

Presentasi keempat disampaikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Kabupaten Sorong yang diwakili oleh Ibu Iriana Yuniastuti. Dalam makalahnya 

mengenai "Penerapan dan Kebutuhan Teknologi Pertanian di Kabupaten 

Sorong", menjelaskan tujuan penerapan dan kebutuhan teknologi pertanian di 

Kabupaten Sorong. Hal tersebut kemudian menjadi pedoman penyusunan 

rencana strategis pembangun pertanian berbasis agribisnis di Kabupaten 

Sorong. Serta memberikan manfaat dan kegunaan dalam organisasi dan 

manajemen secara rasional dan mendapatkan nilai tambah komersil  yang 

maksimal dengan menghasilkan produk yang diminta oleh pasar. 

Penerapan teknologi spesifik lokasi dilaksakan pada tanaman pangan antara lain 

padi, jagung, kedelai, sayuran dan ubi-ubian. Sedangkan komoditi perkebunan 

meliputi kelapa dalam, kelapa sawit, coklat dan kopi. Pada bidang peternakan 

meliputi sapi, kambing PE dan kambing kacang. Namun dari penerapan 

teknologi tersebut ada beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya 

tanaman pangan khususnya tanaman padi yang masih menggunakan 
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sawah/ladang tadah hujan dan membuat sumur-sumur pompa sehingga sistem 

pengairan perlu dibenahi. Dibidang perkebunan permasalahan yang dihadapi 

adalah sumber daya manusia. Kurangnya pengetahuan petani tentang tehnik 

budidaya hingga panen, sehingga hasil yang diharapkan belum sesuai harapan. 

Sedangkan dalam bidang peternakan bibit masih perlu didatangkan dari luar 

daerah serta pakan ternak masih kurang. Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa teknologi pertanian di kabupaten Sorong perlu dicermati 

dengan seksama terutama pengadaan bibit tanaman dan ternak, pengetahuan 

petani/peternak dalam tehnik budidaya sampai pasca panen sehingga kebutuhan 

teknologi yang akan diberikan sesuai dengan spesifik lokasi di kabupaten 

Sorong. 

Presentasi kelima disampaikan oleh Bapak Ir. Abdul Hafids Fatamasa, 

mengatakan bahwa pengembangan pertanian di Kabupaten Fakfak dalam hal 

tanaman pangan khususnya padi produktifitasnya masih rendah. Hal tersebut 

dikarenakan kondisi tanah di Kabupaten Fakfak mempunyai unsur hara yang 

sangat rendah, hal ini perlu dukungan teknologi yang tepat guna untuk 

mengatasi persoalan tersebut. Dalam bidang perkebunan yang dikembangkan 

adalah pala papua (myristica Argetea, Werb) sebagai komoditas utama di 

Kabupaten Fakfak yang merupakan salah satu komoditas unggulan sub sektor 

perkebunan yang menghasilkan minyak Atsiri dan lemak khusus yang berasal 

dari biji dan fulinya, sedangkan daging buah dapat diproses untuk menghasilkan 

manisan kering, manisan basah, selei, permen, kecap dan asinan. Perlu 

dipahami bahwa 73 dari 126 (58%) kampung di Kabupaten Fakfak bermata 

pencaharian utama adalah perkebunan pala keadaan ini yang memberikan arti 

betapa pentingnya pengelolaan komoditas ini agar menghasilkan pendapatan 

yang optimal dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan 

dalam rangka peningkatan kualitas produk yang dihasilkan maka rumah asap 

merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilannya. Dalam bidang 

peternakan dikembangkan sapi dan kambing yang didasarkan pada potensi 

lokasi yaitu potensi padang savana dengan luas sekitar 143.250 ha, yang telah 

diarahkan untuk pengembangan ranch dan hijauan makanan ternak. Untuk 

ketersediaan pakan untuk kebutuhan ternak perlu adanya sentuhan penerapan 

teknologi untuk mencukupi kebutuhan tersebut dengan penerapan pengolahan 

pakan ternak ruminansia, teknologi pengolahaan limbah tanaman pangan 

(jerami padi). 
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Kebutuhan teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan pada tanaman pangan 

khusus peningkatan produksi beras didistrik Bomberay Kabupaten Fakfak tidak 

lepas dari beberapa hal antara lain: teknologi pengairan (irigasi), teknologi 

animalisasi iklim (embun), teknologi pengolahan tanah (traktor), teknologi 

budidaya, teknologi pemupukan penggunaan bibit unggul, dan teknologi 

terasering. 

Presentasi keenam disampaikan oleh Dinas Pertanian Peternakan, dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kaimana. Sesuai visi Kabupaten Kaimana 2011 – 

2016 yaitu “Mewujudkan Kaimana Baru Yang Sejahtera, Adil, Aman, 

Bermartabat dan Berkelanjutan” maka setidak-tidaknya aspek pembangunan 

pertanian harus menjadi prioritas utama. Tujuan Penerapan dan Kebutuhan 

Teknologi tersebut adalah konsep penerapan atau terapkan diharapkan dapat 

menghasilkan, inovasi teknologi adaptif dan kreatif ditingkat petani secara 

langsung dan mudah dalam mengatasi berbagai kendala teknis untuk 

menghasilkan produktivitas usaha pertama ditingkat petani dan keluarganya. 

Ada beberapa teknologi pertanian dan peternakan yang tersedia diantaranya 

teknologi perbenihan alami dan teknik pembenihan, peralatan untuk inseminasi 

buatan pada ternak sapi, peralatan pemrosesan pellet untuk ransum ayam, alat 

pengemasan bahan pangan dan peralatan untuk kemasan minyak kelapa. Selain 

itu juga dalam bidang pasca panen khususnya pengolahan hasil yang sudah 

dilakukan dan akan dikembangkan kearah pasar yaitu pengolahan sirup salak, 

VCO, minyak goring, kripik pisang khas Kaimana, dan kecap dari salak. 

Presentasi ketujuh disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 

Kabupaten Tambrauw. Dalam penyampaiannya mengatakan bahwa potensi alam 

masih sangat besar untuk berbagai komoditi pertanian. Utamanya dalam bidang 

perkebunan seperti tanaman kakao dan kopi. Penerapan teknologi spesifik 

bidang tanaman pangan adalah tanaman padi dan yang masih perlu diperbaiki 

peningkatan produksinya adalah penggunaan bibit unggul, pengolahan tanah 

dengan hand traktor, penggunaan jarak tanam, pemupukan PHP dan 

penggunaan alsintan untuk penanganan pasca panen. Sedang dibidang 

peternakan pada penerapan teknologi spesifik lokasi adalah penggunaan bibit 

unggul sapi potong. Yang pada kesimpulannya bahwa meningkatkan atau 

mempertahankan hasil perlu adanya penerapan teknologi yang tepat guna, 

dengan adanya perubahan teknologi perlu disikapi dengan inovasi yang tinggi 

baik itu dari petugas maupun petani. 
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Dari hasil kegiatan Temu Informasi Pertanian yang dilakukan oleh BPTP Papua 

Barat, mengkasilkan beberapa rumusan sebagai berikut:   

- Kegiatan Temu Informasi dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk 

memperkuat jembatan kerjasama dan koordinasi antara berbagai instansi 

pelaksana pembangunan pertanian serta stakeholder pertanian lainnya 

sehingga teknologi pertanian yang diperlukan dapat disampaikan 

kemasyarakat petani 

- Petani sangat selektif dalam memilih teknologi pertanian yang akan 

diterapkan dalam kegiatan usahataninya sehingga masyarakat petani menjadi 

kelompok masyarakat yang sangat konservatif.  Perilaku mereka dalam 

bertani umumnya merupakan metode lama yang dipegang kuat dan berasal 

dari kebiasaan bertahun-tahun.  Oleh karena itu upaya penyebarluasan 

pmanfaatan inovasi teknologi harus selalu mengakomodasi aspek budaya dan 

kebiasaan masyarakat setempat. 

- Inovasi merupakan factor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan 

pembangunan pertanian karena praktek usahatani secara tradisional tidak 

akan dapat mencapai produksi yang mengimbangi kebutuhan. 

- Masalah umum yang teridentifikasi dalam hal penerapan teknologi adalah 

adanya kesenjangan antara jumlah inovasi yang tersedia dan jumlah 

teknologi yang benar-benar diterapkan dan bermanfaat di tingkat masyarakat 

petani. 

- Kesenjangan antara ketersediaan teknologi teknologi dan tingkat adopsi 

menjadi salah satu penyebab rendahnya produksi pertanian yang pada 

akhirnya menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan dimana 

sebagian besar penduduknya adalah petani. 

- Dukungan institusional dari lembaga pemasok teknologi di Papua Barat 

sebenarnya sudah cukup kuat dengan adanya Universitas Negeri Papua, BPTP, 

STPP, Namun, di tingkat lapangan masyarakat lebih banyak yang tidak tahu 

tentang tentang ataupun tidak dapat mengakses informasi teknologi tersebut, 

salah satu cara mengatasi hambatan ini aalah dengan mengintensifkan 

kegiatan pendampingan. 

- Tekhnolologi yang dibutuhkan pada beberapa wilayah di Papua Barat,  adalah 

teknologi budidaya  beberapa komoditas unggulan daerahg lainnya antara lain 

teknologi alsintan guna mendukung peningkatan kualitas pertanian. 
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Teknologi yang diterapkan hendaknya secara menyeluruh dan terpadu dari 
bagian hulu, proses, sampai hilir sehingga tujuan akhir “ petani sejahtera” dapat 
tercapai.
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LAMPIRAN 

I. Publikasi/ Materi Diseminasi Teknologi Yang Dihasilkan Dalam Tahun 2012 
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II. Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan Tahun 2012  
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