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I. PENDAHULUAN 
 

 

Tantangan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan. 

Globalisasi ekonomi yang berjalan cepat dan penuh dinamika menuntut 

Indonesia untuk siap menghadapinya tidak hanya di pusat-pusat ekonomi global 

tapi juga dalam ekonomi domestik.  

 

Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) adalah sebuah langkah strategis yang diambil pemerintah 

untuk menghadapi tantangan ini. MP3EI memberikan arah pembangunan 

ekonomi Indonesia hingga 2025 untuk mempercepat terwujudnya suatu negara 

maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati 

secara merata oleh seluruh masyarakat. Melalui percepatan dan perluasan 

pembangunan ekonomi ini, perwujudan kualitas Pembangunan Manusia 

Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak saja melalui peningkatan pendapatan 

dan daya beli semata, namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan 

kualitas hidup seluruh bangsa (Dokumen MP3EI, Perpres No 32 tahun 2011) 

 

Fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 program utama, yaitu 

pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, 

serta pengembangan kawasan strategis. Pengembangan wilayah pulau Papua 

secara umum dan wilayah provinsi Papua Barat secara khusus memiliki 

tantangan yang sulit jika dibanding dengan wilayah lainnya. Beberapa masalah 

yang 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 
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mensyaratkan adanya komitmen serius dari pemerintah pusat untuk 

menjalankan pembangunan di Papua dengan pendekatan khusus yang mungkin 

sangat berbeda dengan daerah lain.  

 

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 

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 
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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.  

 

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.  
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Dalam tahun anggaran 2013, BPTP Papua Barat telah melaksanakan beberapa 

kegiatan pengkajian, pendampingan serta diseminasi hasil pengkajian yang 

dibiayai dari APBN. Kegiatan pengkajian di antaranya adalah pengkajian Uji 

Adapatasi Beberapa Varieatas Jagung Komposit dan Hibrida Pada Lahan Kering, 

Kajian Pengembangan Ternak Sapi Pada Masyarakat Lokal, dan Kajian Perbaikan 

Teknologi Budidaya Kedelai. Kegiatan diseminasi teknologi kepada pengguna 

dilaksanakan melalui kegiatan model Pengembangan Pertanian Pedesaan Melalui 

Inovasi (M-P3MI) dan model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL). Kegiatan 

pendampingan inovasi pertanian dan program strategis nasional dilaksanakan 

untuk kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), 

Kalender Tanam (KATAM) dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 

(PUAP). 
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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 Pendidikan PNS CPNS Total 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1 S3 1 1 - - 1 1 
2 S2 7* 7* - - 7* 7* 
3 Sarjana/ S1 17*/** 17*/** - - 17*/** 17*/** 
4 S0/ D3 3 3 - - 3 3 
5 SLTA 4 4 - - 4 4 
6 SLTP - - - - - - 
Jumlah 32 32 0 0 32 32 

 *) tenaga detasering dari BPTP Sulawesi Tenggara (1 orang S2 dan 1 orang S1) 
 **) 2 orang pendidikan SLTA diperbantukan di Pemda kab.Fak-fak dan Sorong, 1 orang pendidikan S2 
di kab. Raja Ampat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SUMBERDAYA MANUSIA, SARANA & PRASARANA 

Gambar 1  Persentase komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan 
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Sampai akhir tahun 2013, lima 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 
2013 

No Nama Perguruan Tinggi Strata Tahun 
Masuk 

Perkiraan 
Tahun 
Selesai 

1 Aser Rouw, SP, M.Si *) Institut Teknologi Bandung S3 2008 2014 
2 Ir. Amisnaipa, M.Si *) Institut Pertanian Bogor S3 2009 2014 
3 Atekan, SP, M.Si *) Universitas Brawijaya S3 2012 2015 
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 2013 

Golongan Ruang Jumlah A B C D 
IV 1 (+1)* (+1)* 0 0 3 (+2)* 
III 12 3 3  (-1)** 4 22 
II 1 2 (-1)** 1 3 (-1)** 7 (-2)** 
I 0 0 0 0 0 

Jumlah 32 
 *) tenaga detasering dari BPTP Sulawesi Tenggara 
 **) 2 orang gol. II diperbantukan di Pemda kab.Fak-fak dan Sorong, 1 orang gol. III di kab. Raja Ampat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Persentase jumlah PNS berdasarkan golongan kepangkatan 
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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 2013 

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

Jumlah 10 
  *)  2 orang peneliti madya tenaga detasering dari BPTP Sulawesi Tenggara 
 **) **) 1 orang peneliti pertama diperbantukan di kab. Raja Ampat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

Gambar 3  Persentase pegawai fungsional 
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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 2013 

AKUN NERACA/ SUB KELOMPOK BARANG 
SAT 

SALDO PER 31 DESEMBER 
2012 

KODE URAIAN KUANTITAS NILAI 
131211 PERALATAN & MESIN   401 2,319,986,548 
  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 4 26,623,900 

  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 

 
Mesin fotokopi elektronik Buah 1 12,000,000 

  Lemari Kayu Buah 13 23,132,500 

 
Rak kayu Buah 5 9,600,000 

  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 3 63,000,000 

 
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 

  Meja Kerja Kayu Buah 67 166,830,010 

  Kursi Besi/ Metal Buah 114 66,770,000 

  Kursi Kayu Buah 32 17,009,800 

  Sice Buah 5 22,979,000 

  Meja Rapat Buah 19 40,900,000 
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  Tempat Tidur Kayu Buah 5 4,712,000 

  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 21 107,900,000 

  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 

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

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

  Refrigerator Buah 1 11,900,000 

 
Generator Buah 1 1,620,000 

 
Timbangan elektronik Buah 1 17,500,000 

 
Drying Oven Buah 1 32,000,000 

  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 9 110,162,0000 

  Note Book Buah 7 117,569,000 

  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 

  Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS) Unit 1 36,051,110 
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  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 2 20,180,000 

 
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 2013 

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 2013, BPTP Papua Barat menyetorkan pendapatan negara dalam 
bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 22.567.152 dan menerima hibah 
luar negeri dalam bentuk kerjasama kegiatan penelitian sebesar Rp 219.115.549 serta 
mengelola anggaran belanja dari APBN sebesar Rp 7.567.027.000. Jika dibandingkan 
`dengan jumlah anggaran belanja tahun sebelumnya, anngaran belanja tahun 2013 
mengalami penurunan 4.45% dari tahun 2012 sebesar Rp 8.149.232.000 menjadi Rp 
7.567.027.000   

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi per 31 Desember 2013 

No Uraian Anggaran Realisasi  
% 

Realisasi 
Anggaran 

A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH       

  I 
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI 
KAS 0 22,567,152 100.00 

    1. PENERIMAAN DALAM NEGERI 0 0 0 
      a. Penerimaan Perpajakan 0 0 0.00 

      b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 0 22,567,152 100.00 
    2 HIBAH  219,115,549 219,115,549 100.00 

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 219,115,549 241,682,701 100.00 
B BELANJA       
  I Belanja Transaksi Kas 7,567,027,000 7,104,507,091 93,89 
    Belanja Pegawai 1,894,647,000 1,542,623,848 81.42 

    Belanja Barang 5,044,680,000 4,935,960,243 97,84 
    Belanja Modal 627,700,000 625,923,000 99,72 

JUMLAH BELANJA 7,567,027,000 7,104,507,091 93.89 

III. ANGGARAN/ PEMBIAYAAN 
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IV. HASIL PENGKAJIAN DAN DISEMINASI 
 

A. TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI 

 

A.1 UJI ADAPTASI BEBERAPA VARIETAS JAGUNG KOMPOSIT DAN HIBRIDA  

 

Jagung merupakan tanaman serealia yang memiliki peranan yang sangat 

penting di Indonesia setelah padi, karena selain sebagai bahan konsumsi bagi 

manusia juga digunakan sebagai bahan baku industri pakan. Pada tahun 2009 

produksi jagung pipilan kering di Indonesia mencapai 16.629.748 ton, 

meningkat tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 13.287.527 ton 

jagung pipilan kering (BPS, 2009). Namun belum mampu mencukupi kebutuhan 

jagung Indonesia yang juga setiap tahunnya meningkat.  

 

Produktivitas jagung Indonesia pada tahun 2009 baru mencapai 4,23 t/ha 

jagung pipilan kering. Sementara pada tahun yang sama di Papua Barat 

produktivitas jagung, jauh lebih rendah lagi dari rata-rata produktivitas nasional, 

yaitu baru mencapai 1,71 t/ha jagung pipilan kering (BPS, 2012). Secara umum 

rendahnya produktivitas jagung yang ditanam oleh petani antara lain disebabkan 

oleh tingkat kesuburan tanah rendah, rendahnya adopsi inovasi teknologi dan 

terbatasnya teknologi-teknologi spesifik lokasi (Subandi, 1998), serta cekaman 

biotik dan abiotik lainnya (Swastika, et al., 2004). Namun bagi petani yang 

menerapkan inovasi teknologi dan varietas unggul dengan pengelolaan yang 

baik dapat memperoleh hasil yang tinggi (Cassman, 1999). 

 

Pengembangan jagung di Indonesia tersebar mulai dari dataran rendah sampai 

dataran tinggi pada berbagai tipe iklim dan jenis tanah.  Zubachtirodin et al., 

(2010) menyatakan bahwa tanaman jagung mempunyai adaptasi yang luas dan 

relatif mudah dibudidayakan, sehingga komoditas ini ditanam oleh petani di 

Indonesia pada lingkungan fisik dan sosial-ekonomi yang sangat beragam.  

 

Demikian pula halnya di Papua Barat, tanaman jagung dibudidayakan pada 

kondisi agroekologi yang beragam, mulai dari lahan kering dataran rendah 
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sampai dataran tinggi, dengan tingkat produktivitas yang bergam pula. Wilayah 

potensial untuk pengembangan jagung di Papua Barat tersebar pada lahan 

kering iklim basah. Pengembangan jagung pada kondisi iklim seperti ini tentunya 

memerlukan teknologi budidaya yang spesifik termasuk penggunaan varietas 

yang adaptip.  

 

Bergamnya kondisi agroekologi pertanaman jagung, maka diperlukan adanya 

varietas yang memiliki daya adaptasi luas pada kondisisi agroekologi spesifik 

(Mejaya et al., 2010). Dengan adanya varietas spesifik agroekologi maka 

pengaruh interaksi genotipe dengan lingkungan dapat diminimalkan (Kamara et 

al., 2004). Beberapa varietas unggul jagung yang telah dilepas memiliki daya 

adaptasi luas, namun pada kondisi agroekologi yang spesifik masih diperlukan 

pengujian untuk melihat respon tanaman pada kondisi agroekologi spesifik 

tersebut. Mejaya et al., (2010) menyatakan bahwa varietas jagung yang 

dihasilkan melalui perbaikan populasi perlu diuji pada daerah-daerah 

pertanaman yang mempunyai agroklimat yang berbeda untuk mengetahui 

tanggapannya terhadap lingkungan setempat.  

 

Berdasarkan hal tersebut maka dilakuakan penelitian beberapa varietas jagung 

komposit pada lahan kering iklim basah  di Papua Barat dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan produktivitas beberapa varietas jagung komposit pada 

kondisi agroekologi tersebut.  

 
Komponen pertumbuhan 
 Komponen pertumbuhan tanaman merupakan salah satu kriteria untuk melihat 

daya adaptasi tanaman pada suatu wilayah pengembangan baru. Komponen 

pertumbuhan tanaman jagung yang diamati pada penelitian ini adalah tinggi 

tanaman 30 hari setelah tanam (HST), dan tinggi tanaman saat panen serta 

umur mulai mengeluarkan bunga baik bunga serta umur panen 

 

Hasil analisis statistik pada Tabel 1, menunjukkan bahwa tinggi tanaman pada 

umur 30 HST tidak memperlihatkan adanya perbedaan yang nyata diantara 

varietas yang diuji, namun demikian varietas Lagaligo memperlihatkan 

pertumbuhan tanaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya 
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kemudian diikuti secara berturut-turut oleh varietas Bima-3, Provit-A, Arjuna, 

dan Bisma.  

 

Tabel 8.  Rata-rata tinggi tanaman 30 HST, tinggi tanaman saat panen, umur  

berbunga 50%, dan umur panen pada beberapa varietas unggul jagung di 

Kabupaten Fak-Fak 

Varietas 
Tinggi 
tanaman  
30 HST (cm) 

Tinggi tanaman 
saat panen 
(cm) 

Umur berbunga 
50% (HST) 

Umur Panen 
(HST) 

Arjuna 79,17    185,20 abc 54 ab 85,00a 
Lagaligo 82,30  191,13 c 54 ab 98,33c 
Bisma 79,03        186,27 bc 53 ab   95,33abc 
Bima-3 81,03    185,47 abc 56 b 96,67bc 
Provit-A 80,97  178,33 a 46 a 95,33abc 
KK (%) 8,67 11,83 9,27 7,01 
 

Selanjutnya tinggi tanaman saat panen memperlihatkan adanya pengaruh yang 

nyata diantara varietas yang diuji. Tanaman tertinggi saat panen diperoleh pada 

varietas Lagaligo akan tetapi tidak berbeda nyata dengan varietas Bisma, Bima-

3, dan Arjuna kecuali terhadap varietas Provit-A. Terjadinya perbedaan tinggi 

tanaman diantara varietas ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungan. 

Secara genetik varietas Lagaligo memiliki tinggi tanaman dapat mencapai 200-

225 cm dan lebih tinggi dibandingkan dengan varietas lainnya 

(Puslitbangtan,2013). 

 

Umur berbunga juga memperlihatkan perbedaan yang nyata diantara varietas 

yang diuji. Varietas yang paling cepat berbunga adalah varietas Provit-A yaitu 

pada umur 46 HST, sedangkan varietas yang paling lambat berbunga adalah 

varietas Bima-3 yaitu pada umur 56 HST, berarti ada perbedaan waktu 

berbunga sekitar 10 hari antara varietas Provit-A dengan varietas Bima-3 (Tabel 

1). 

 

Komponen produksi 

Komponen produksi jagung yang dimati dalam penelitian ini antara lain adalah, 

panjang tongkol, jumlah baris per tongkol, jumlah biji per tongkol, berat 1000 

biji, dan hasil jagung pipilan kering (JPK). Analisis statistik menunjukkan bahwa 

pajang tongkol diantara varietas yang diuji tidak mempelihatkan adanya 

perbedaan yang nyata, namun demikian tongkol terpanjang diperoleh pada 
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varietas Bima-3 yaitu mencapat 18,933 cm, sementara tongkol terpendek 

diperoleh pada varietas Arjuna yaitu 16,233 cm (Tabel 2).  

 

Tabel 9. Rata-rata hasil komponen produksi  pada beberapa varietas unggul 

jagung di Fak-Fak 

Varietas Panjang 
tongkol 
(cm) 

Jumlah 
biji/tongkol 

Berat 1000 
biji  
(g) 

Hasil JPK 
(t/ha) 

Arjuna 16,233 482,50 270,33a 4,07a 
Lagaligo 18,200 493,25 284,00ab 5,17a 
Bisma 17,667 490,50 302,00bc   5,30ab 
Bima-3 18,933 499,25 342,67d 7,30c 
Provit-A 17,300 487,50 310,67c  6,37bc 
KK (%) 7,41 9,03 4,21 7,89 
 

Jumlah biji/tongkol tidak memperlihatkan adanya perbedaan yang nyata 

diantara beberapa varietas, namun jumlah biji per tongkol terbanyak diperoleh 

pada varietas Bima-3 yaitu mencapai 499,25 biji, sementara varietas yang 

memiliki jumlah biji pertongkol adalah varietas Arjuna dengan jumlah biji 

pertongkol 482,50 biji (Tabel 2). Jumlah biji per tongkol memperlihatkan adanya 

keterkaitan antara panjang tongkol, yaitu cenderung semakin panjang tongkol 

maka jumlah biji pertongkol juga semakin tinggi.  

Jumlah biji per tongkol merupakan salah satu faktor penentu yang lebih 

dominan terhadap terhadap peningkatan hasil dibandingkan dengan berat biji 

utamanya pada kondisi tanaman tercekam sementara pada kondisi lingkungan 

optimal atau cukup air maka berat biji yang sangat menentukan peningkatan 

hasil jagung (Kamara et al., 2003). Berat 1000 biji memperlihatkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata diantara varietas. Berat 1000 biji tertingi diperoleh 

pada varietas Bima-3 yaitu mencapai 342,62 g, dan berbeda nyata dengan 

varietas lainnya. 

Hasil analisis statistik pada Tabel 2, menunjukkan bahwa hasil jagung pipilan 

kering berbeda nyata diantara varietas. Hasil jagung pipilan kering tertinggi 

diperoleh pada varietas Bima-3 yaitu mencapai 7,30 ton/ha, akan tetapi tidak 

bebeda nyata dengan hasil jagung pipilan kering pada varietas Provit-A yaitu 

6,37 ton/ha. Varietas Bima-3 adalah merupakan varietas hibrida yang secara 

genetik memiliki potensi hasil lebih tinggi dibandingkan dengan varietas jagung 

bersari bebas. Mejaya (2005) menyatakan bahwa jagung hibrida dapat 

memberikan hasil yang lebih tinggi daripada jagung bersari bebas. Perbedaan 
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hasil antara jagung hibrida dan bersari bebas akan semakin tinggi pada lahan 

yang produktif. Penampilan jagung hibrida yang memiliki hasil lebih tinggi 

dibandingkan dengan varietas lainnya, maka secara teknis agronomis varietas 

hibrida Bima-3  memiliki kemampuan adaptif di Kabupaten Fak-Fak. 
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A.2 KAJIAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI 

 

Pembangunan peternakan tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi dan 

pendapatan peternak akan tetapi diperluas hingga mencakup agribisnis secara 

terpadu.  Peternak sbagai subyek pembangunan didorong kearah pemahaman 

peternakan menjadi sumber pendapatan. 

 

Peternakan adalah bagian dari sektor pertanian yang merupakan sub sektor 

yang penting dalam menunjang perekonomian masyarakat.  Peternakan sangat 

penting kontribusinya dalam penyediaan kebutuhan akan protein hewani yang 

berperan dalam penambahan kualitas pangan dan gizi masyarakat, juga 

memiliki fungsi lain yaitu sebagai pendapatan dan taraf hidup peternak.Sektor 

peternakan saat ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi 

sudah berkembang menjadi salah satu alternative usaha yang menguntungkan.  

Bahkan sebagian telah menjadi usaha skala industry yang dapat memberikan 

kesempatan bagi sebagian besar masyarakat. 

 

Sumber daya pertanian, khusunya usaha peternakan sapi merupakan salah satu 

sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan berpotensi untuk dikembangkan 

guna meningkatakan dinamika ekonomi.  Usaha sapi sangat berpotensi 

dikembangkan, dikarenakan usaha ini tidak tergantung pada ketersediaan lahan 

dan tenaga kerja yang berkualitas tinggi, dapat membuka lapangan pekerjaa, 

modal yang dibutukan tidak terlalu besar.  Usaha peternakan sapi sudah banyak 

yang menjurus keusaha penggemukan untuk pemanfaatan daginggya saja, 

sehingga dapat dihasilkan produk daging sapi dengan berat optimal dan 

berkualitas. 

 

Provinsi Papua Barat memliki potensi lahan yang cukup luas.  Dimana luas lahan 

non sawah diantaranya ladang/tegalan 340.275 Ha, Perkebunan seluas 125.135 

Ha, Usaha lain seluas 332.688 Ha, dan tanah tandus yang tidak diusahakan 

seluas 82.197 Ha.  Dari luas tersebut sebagian besar berpotensi untuk 

pengembangan ternak sapi.  Dimana rumput alam yang banyak dan  tumbuh 

subur dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak sapi.  
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Kabupaten  Fak-Fak  secara Geografis terletak diantara 131o 53’ 03” – 133o 

29’19” BT dan 2o 30’ 58” – 3o 57’51”LS, dengan luas wilayah adalah 14.320 

Km2.  Perbatasan wilayahnya di sebalah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Kaimana, di sebalah Barat berbatasan dengan Laut Seram dan Teluk Berau, di 

sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Bintuni, dan di sebelah Selatan 

berbatasan dengan Laut Arafura dan Kabupaten Kaimana., (BPS. 2010).   

Distrik Karas Merupakan daerah yang terluas Kabupaten Fakfak. Sedangkan 

Distrik Fakfak Tenggah merupakan daerah yang terkecil yaitu 705 Km2 atau 

4,92% dari total luas Kabupaten Fak-fak.  Dari luas tersebut sebagian besar 

berpotensi untuk pengembangan ternak sapi. Kabupaten Fak-fak memiliki 

potensi sumber daya lahan seluas 544.160 Ha. Distrik Bomberay memiliki lahan 

seluas 193.992 Ha yang terdiri dari padang rumput savana hingga 143.250 Ha. 

(BPS. 2010).   

 

Pemerintah Provinsi Papua Barat mencanangkan kegiatan peningkatan produksi 

sapi, berbasis sumberdaya lokal yang merupakan penerapan program dari 

Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian untuk peningkatan 

populasi ternak sapi di Provinsi Papua Barat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah 

pengembangan lahan untuk padang penggembalaan, sebagai sentra pembibitan 

ternak sapi yang ditempatkan di Kabupaten Fak-Fak  pada Distrik Bomberay, 

Kabupaten Tambrauw pada Distrik Kebar dan Distrik Salawati Kabupaten 

Sorong. (DISTANAK Provinsi Papua Barat., 2012). 

 

Distrik Bomberay Kabupaten FakfaK, sangat potensial sebagai pusat 

pengembangan pembibitan ternak sapi potong untuk mendukung salah satu 

Program Kementerian Pertanian yakni Program Pencapaian Swasembada Daging 

Sapi (PSDS) di tahun 2014. Aspek sosial budaya suku asli Papua memegang 

peranan sangat penting dalam proses pengembangan pembibitan sapi di Provinsi 

Papua Barat, dimana kewenangan suku asli atau tokoh adat setempat sangat 

menentukan dalam hal pemanfaatan lahan atau wilayah sebagai hak ulayat 

mereka.  Sehingga Program Pencapaian Swasembada Daging (PPSD) dapat 

tercapai dengan asumsi terjadi peningkatan perubahan pola piker dan 

kesejahteraan masyarakat asli (SukuAsli) daerah tersebut. 
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 Pengembangan pembibitan sapi di Provinsi Papua Barat, peluang 

keberhasilan cukup besar karena didukung dengan potensi sumber daya 

alamnya, luas lahan dan ketersediaan pakan lokal yang cukup besar, namun 

harus dibarengi dengan pengembangan sumber daya manusia yang mendiami 

wilayah pengembangan tersebut. Sehingga terjadi perubahan pola piker 

masyarakat asli (Suku Asli) dari kebiasaan meramu menjadi menetap (semi 

intensif) yang pada akhirnya tercapai beternak dan berladang dengan system 

intensif berbasis agribisnis. 

 

Keadaan Umum Lokasi Pengkajian 
Distrik Bomberay merupakan salah satu daerah/distrik diantara 11 Distrik di 

Kabupaten Fak-Fak.  Jarak dari Ibukota Kabupaten Fak-Fak ke Ibukota Distrik 

Bomberay adalah sekitar 180 km arah Timur.  Distrik Bomberay memiliki luas 

wilayah 1.910 km2  atau 13,34% dari luas kabupaten Fak-Fak.   

 

Gambar 4. Peta Wilayah Administratif Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penduduk Distrik Bomberay sekitar 2,893 jiwa yang terhimpun dalam 762 KK 

yang tersebar di 11 kampung (Statistik Distrik Bomberay 2011) 
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Tabel 10. Jumlah Kampung, Jumlah Penduduk, Jumlah KK dan Jumlah Rumah 

Distrik Bomberay kabupaten Fak-Fak 

NO Nama Kampung 
Jumlah 

Penduduk 
(jiwa) 

Jumlah KK Jumlah Rumah 

1 Mbina Jaya (SP1) 491 130 112 
2 WarisaMulya (SP2) 324 90 66 
3 WonodadiMulya (SP 7) 104 33 24 
4 Onim Sari (SP 3) 449 121 87 
5 Mekar Sari (SP4) 184 49 43 
6 Pinang Agung (SP 5) 477 137 102 
7 BumiMoroh Indah (SP 6) 227 60 40 
8 Otoweri 345 73 60 
9 Tomage 203 42 34 
10 Thessa 61 15 5 
11 Wamosan 28 12 5 
 JUMLAH 2.893 762 578 
Sumber ; Statistik Distrik Bomberay, 2011 

 

Keadaan penduduk Distrik Bomberay tergolong sedikit sebagaimana tertera 

pada Tabel 1. di atas.  Kampung yang berpenduduk banyak yakni : Mbina Jaya 

(SP.1) 491 jiwa terdiri dari 130 KK, Pinang Agung (SP.5) 477 jiwa terdiri dari 

137 KK, Onim Sari (SP.3) 449 jiwa, terdiri dari 121 KK, Otoweri (Non 

Transmigrasi) 345 jiwa terdiri dari 73 KK dan Warisa Mulia 324 jiwa, terdiri dari 

90 KK.  Selain itu keadaan perumahan juga masih relatif kurang. 

 

Pada umumnya penduduk Distrik Bomberay terdiri dari masyarakat asli dan 

pendatang.  Masyarakat asli pada umumnya menempati Kampung Otoweri, 

Tomage, Tessa dan Wamosan, sedang Masyarakat pendatang umumnya berasal 

pulau Jawa yakni : Jawa Timur, Jawa Tengan, Jawa Barat yang didatangkan oleh 

Program Transmigrasi tahun 1996. 

 

Mata Pencaharian 

Mata pencaharian masyarakat di Distrik Bomberay pada umumnya bertani dan 

beternak, hasil pertanian seperti tanaman padi dan hortikultura kurang memberi 

kepuasan kepada masyarakat karena hasil yang diperoleh sangat rendah bila 

disbanding dengan daerah-daerah transmigsi yang ada di Pulau Papua. Hasil 

pertanian yang diperoleh hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan pokok itu 

pun terkadang tidak mencukupi. Hasil yang dirasakan petani bilamana 

keluarganya membutuhkan uang / biaya baik untuk keperluan sekolah anaknya 
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atau pun keperluan lain adalah hasil dari penjualan sapi. Mata pencaharian 

beternak sapi pada awalnya hanya sebagaimata pencaharian sambilan, namun 

hasil beternak sapi lebih banyak member manfaat karena dapat member uang 

sewaktu-waktu petani sangat membutuhkan. Harga seekor sapi jantan umur 2-3 

tahun berkisar 7 - 9 juta rupiah.  Hasil survey dilapangan diperoleh data rata-

rata petani/peternak menjual sapi 2-3 ekor/3 tahun, bahkan ada beberapa 

peternak sudah menjual 5 ekor selama 3 tahun. 

 

Usaha peternakan adalah suatu usaha pembibitan dan atau budidaya peternakan 

dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat yang 

diselenggarakan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam 

jangka waktu tertentu, untuk tujuan komersial atau sebagai usaha sampingan.  

Ternak sapi pada saat ini menjadi  ternak baik bagi para petani, karena mamfaat 

tenaga dan limbah organik  sebelum dijual. Namun pada saat ini telah terjadi 

pergeseran kedudukan dan fungsi ternak sapi tersebut. Dimana usaha ternak 

sapi hanya untuk produksi daging, sehingga pemeliharaan sapi lebih mengarah 

pada penggemukan dan mengabaikan kotoran yang dihasilkannya.  Hal ini 

disebabkan permintaan daging ternak potong terus meningkat. 

Hasil survey dilapangan telah diperoleh hasil atau cara peternak melakukan 

usaha penggemukan sapi yakni:  

1) Sistim penggemukan yaitu penggemukan sapi dengan digembalakan,  

2) Sistim kereman yaitu sistim penggemukan dimana sapi digemukkan terus 

menerus   didalam kandang dengan pemberian pakan dengan 

menggunakan pakan hijauan,  

3) Sistim kombinasi antara penggemukan digembalakan dan kereman.  

Namun usaha peternakan yang dilakukan masih bersifat tradisonil.  

Pengembangan ternak sapi potong di daerah survey terus meningkat dengan 

adanya program pemerintah yakni bantuan ternak sapi melalui program SDM 

maupun program Bansos ataupun program bagi hasil (gaduh). Namun 

kelemahan dari beberap program-program yang dikucurkan oleh pemerintah 

melalui Dinas Pertanian dan Peternakan adalah tidak adanya perjanjian yang 

kuat atau sosisalisasi yang baik dalam hal proses bagi hasil sehingga banyak 

peternak seenaknya menjual hasil tampa melaporkan hasilnya yang sudah 

diperoleh. 
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Program yang sudah berkembang di Distrik Bomberay adalah Program Gaduhan 

yakni dengan pemberian 1 (satu) ekor sapi induk/kepala keluarga (KK) dengan 

pola pengembalian kepemerintah selama 3 tahun yakni 1(satu) ekor jantan dan 

1 (satu) ekor betina dengan standar umur disapih dari induk.  Program Sarjana 

Masuk Desa (SMD) juga ada pembagian ternak sapi kepada masyarakat namun 

dengan pola kelompok.  Program pengembangan sapi tahun 2013 

petani/peternak diberi 2 ekor calon induk/KK, namun dalam bentuk kelompok 

sehingga jumlah yang diterima tergantung jumlah anggota kelompok. Jika 

dirata-ratakan peternak menjual sapi 2 ekor/tahun, maka rata-rata penghasilan 

Rp.7.000.000 x 2 =RP. 14.000.000/tahun atau rata-rata Rp.1.166.000/bulan. 

 

Kabupaten Manokwari 

Data yang diperoleh di Distrik Sidey dan Masni tidak jauh berbeda dengan yang 

ada di Distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak, namun program yang berkembang 

adalah program SDM dan Bansos, namun keterlibatan penduduk asli sudah 

mulai terlibat dalam program pengembangan sapi di Provinsi Papua Barat ini 

dengan membentuk kelompok – kelompok peternak sapi dari bantuan Bansos. 

 

Hasil survey diperoleh dilapangan adalah masih banyak masyarakat yang 

menerimah bantuan ternak sapi dari pemerintah tidak mengetahui kalau sapi 

yang diprolehnya adalah sapi gaduhan istilanya suatu saat jika sudah 

berkembang hasilnya akan dilihka kekelompok baru.  Menurut petugas 

pendamping hal tersebut terjadi disebabkan bilamana disampaikan kepetani 

peternak bahwa sapi tersebut adalah sapi gaduhan maka secara otomatis 

banyak petani peternak tidak mau menerima bantuan tersebut, inilah yang 

menjadi kendala dilapangan sehingga petani peternak sebagian seenaknya 

menjual hasilnya. 
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A.3 KAJIAN PERBAIKAN TEKNOLOGI BUDIDAYA KEDELAI 

 

Produksi kedelai di Provinsi Papua Barat baru mencapai 0,9 ton/ha (BPS 2009). 

Luas lahan dan produktivitas tersebut masih sangat rendah dibanding dengan 

potensi yang dimilikinya. Papua Barat memiliki potensi pengembangan paliwija 

masih besar, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun ketersediaan 

sumberdaya alam dan dukungan agroklimat yang kondusif.  Pemanfaatan 

potensi tersebut masih relative kecil, sehingga terdapat peluang yang besar 

untuk meningkatkan kinerja produksi pertanian diwilayah ini khususnya kedelai. 

 

Hingga saat ini kebutuhan kedelai nasional sebagian masih harus dipenuhi dari 

impor karena produksi dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan yang 

terus meningkat. Kedelai banyak digunakan untuk industri pangan, antara lain 

tahu dan tempe yang telah menjadi menu utama masyarakat. Untuk menekan 

volume impor yang terus membekakdiperlukan upaya percepatan peningkatan 

produksi kedelai (Marwoto at al. 2009).  

 

Kendala yang dihadapi Papua Barat dalam pengembangan kedelai  selain alasan 

faktor ekonomi (kemampuan modal petani lemah), juga dihadapkan pada sosial 

yaitu masih relative rendahnya tingkat pengetahuan petani terhadap teknologi 

dan kekurangan tenaga kerja pada saat diperlukan. Rendahnya produktivitas 

diduga karena petani masih bercocok tanam secara sederhana atau tradisional 

dan faktor lain yaitu petani selalu menggunakan varietas secara turun temurun 

dan tidak teradopsinya teknologi Badan Litbang dalam berbudidaya tanaman 

kedelai serta pengetahuan akan pentingnya VUB speifik lokasi belum disadari.  

 

Meningkatnya permintaan akan kedelai dipasaran setiap tahunnya sehingga 

konsumen selalu menggunakan kedelai yang diimpor dari provinsi Papua Barat. 

Pengkajain ini sangat perlu dilakukan dengan melihat permasalahan diatas agar 

dapat menerapkan teknologi budidaya kedelai sehingga ada peningkatan 

produksi dan teradopsinya teknologi Litbang Pertanian ke petani dalam 

mendukung swasembada kedelai di Provinsi Papua Barat 
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Karakteristik Wilayah Pengkajian 

Tipelogi lahan pengkajian adalah landai dan bergelombang, kesuburan tanah 

sedang sehingga pemberian pupuk sangat bermanfaat. Curah hujan di daerah 

pengkajian tinggi dan cukup merata sepanjang tahun. 

Sebagian besar penduduk dilokasi pengkajian adalah petani di lahan 

kering yaitu tanaman palawija dan hortikultura, sebagian kecil lahan usaha 

perkebunan kakao. Pada umumnya petani menggunakan input produksi agak 

rendah yaitu tanaman kedelai umumnya hanya menggunakan pupuk urea atau 

NPK saja, sehingga produksinya rendah (hasil rata-rata 0,6 ton/ha). 

Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah pendapatan petani sangat rendah 

akibatnya sulit bagi petani untuk memperoleh modal usaha. Sebagian petani 

mencari pekerjaan diluar usahataninya seperti bekerja sebagai buru banggunan, 

dan beternak.  

 

Penelitian bagi pengkajian sistem usahatani berbasis kedelai dapat dilaksanakan 

di Distri Sidey. Dilokasi ini sudah tersedia saran dan prasarana yang memadai 

seperti kelompok tani, penyuluh pertanian, alat pengolahan hasil dan pasar yang 

mudah dijangkau. Disamping itu juga tersedia prasarana jalan yang dapat 

menghubungkan satu desa dengan desa lainnya dan menghubungkan desa 

dengan ibu kota Distrik, Kabupaten dan Provinsi. Sebagian besar tingkat 

pendidikan adalah sekolah dasar. Oleh karena itu, tingkat adopsi teknologi dan 

pemahaman manajemen usahatani juga rendah. 

 

Keragaan Teknologi Sistem Usahatani 

Penggunaan Benih 

Komponen sistem teknologi usahatani untuk meningkatkan produktifitas kedelai 

di lahan kering antara lain :Benih yang digunakan dalam pengkajian varietas 

kedelai berasal dari Balitkabi Malang, kelas benih yaitu benih penjenis (label 

kuning) sedangkan pembanding berasal dari hasil tanaman petani yaitu varietas 

raja basa. Luas lahan satu hektar di bagi lima petak dan diulang sebanyak tiga 

kali, masing-masing petak ditanami varietas argomulyo, gema, willis, 

anjasmoro, grobokan dan raja basa. 
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Pengolahan Tanah dan Penanaman 

Pengolahan lahan dimulai sebelum jatuhnya hujan. Pemberian pupuk organik 

(kotoran sapi) sebanyak dua ton diberikan sebelum lahan dibajak. Tanah diolah 

dengan bajak dan garuk/cangkul hingga gembur. Untuk pengaturan air hujan 

dibuat saluran drainase pada setiap 16,7 m dan disekeliling petakan sedalam 30 

cm dan lebar 25 cm. 

 

Penanaman benih dilakukan menggunakan tugal dengan Jarak tanam 40 x 25 

cm karena daerah lahan pengkajian tanahnya agak subur dan curah hujannya 

tinggi. Jarak tanam kedelai tergantung pada tingkat kesuburan tanah dan sifat 

tanaman yang bersangkutan. Pada tanah yang subur, jarak tanam lebih 

renggang, dan sebaliknya pada tanah tandus jarak tanam dapat dirapatkan. 

Jarak tanam teratur sehingga tanaman memperoleh ruang tumbuh yang 

seragam dan mudah disiangi. 

 

Pemupukan 

Penerapan pupuk dilokasi pendampingan sudah menerapkan dosis pemupukan 

SPL (spesifik Lokasi) dengan menggunakan PUTK (Perangkat Uji Tanah Kering). 

Jenis pupuk yang digunakan di semua lokasi pendampingan yaitu Urea 250 kg, 

TSP 150 kg dan KCl 100 kg/ha dan pupuk kandang. Aplikasi pupuk dilokasi 

pendampingan ada dua kali. 

 

Pengendalian PHT 

Petani menerapkan pengendalian tanaman secara kimia dengan bijak yaitu tepat 

dosis, tepat waktu dan tepat sasaran tetapi Pengendalian PHT (Pengendalian 

Hama Terpadu) belum dapat dilaksanakan secara tepat. Hal ini terkait dengan 

kurangnya dukungan kelembagaan yang memungkinkan untuk penerapan PHT 

pada lokasi pengkajian. 
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Panen dan Pasca Panen 

Penentuan waktu panen sudah mengacu pada kriteria fisik tanaman, yaitu > 90 

% berwarna coklat. Pemotongan kedelai dilakukan dengan menggunakan sabit, 

perontokan menggunakan alat Power Tresher, sedangkan penjemuran kedelai 

masih dilakukan secara manual, yaitu memanfaatkan sinar matahari dengan 

menggunakan terpal sebagai pengalas gabah.  

 

Produktivitas 

Hasil pengkajian menunujukan tanaman yang tertinggi adalah varietas gema 

(47cm) diikuti berturut-turut varietas grobokan (43 cm), anjasmoro (42 cm), 

dan yang terendah varietas argomulyo dan varietas raja basa (39 cm). Varietas 

raja basa mempunyai rata-rata cabang produktif paling tertinggi (8 batang) 

diikuti oleh varietas anjasmoro (6 batang), argomulyo (5 batang) dan varietas 

Grobokan dan gema (4 batang). Umur berbunga dan umur panen tanaman yang 

tergenjah varietas argomulyo, grobokan dan raja basa sedangkan yang hari 

yang terpanjang varietas anjasmoro, raja basa dan varietas gema yang terdapat 

pada table 4 

 

Tabel 11. Hasi Keragaan Vegetatif dan Umur Tanaman Kedelai di Distrik Sidey 

Kabupaten Manowari Tahun 2013. 

No
. Varietas 

Tinggi Rata-
rata Tanaman 

(cm) 

Jumlah Rata-
rata Cabang 

Produktif 

Umur Berbunga 
(hr) 

Umur Panen 
(hr) 

1 Anjasmoro 42 6 30-35 80-85 

2 Argomulyo 39 5 25-30 70-75 

3 Raja Basa 39 8 30-35 75-80 

4 Grobokan 43 4 25-30 70-75 

5 Gema 47 4 25-30 70-75 
- Data Primer  =  Hasil pengkajian kedelai di Kampung Sidey Makmur Kabupaten 

Manokwari Papua Barat Tahun 2013. 

 

Jumlah polong isi yang tertinggi varietas anjasmoro (34 polong) diikuti varietas 

raja basa, grobokan dan gema (29 polong), dan terendah varietas argomulyo 

(23 polong). Jumlah polong hampa terendah varietas argomulyo (6 polong) 

sedangkan jumlah polong hampa dari sedang sampai terbanyak berturut-turut 

adalah varietas gema (8 polong), varietas anjamoro (11 polong), varietas raja 

basa dan grobokan (14 polong) yang terdapat pada table 5. 
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Selanjutnya berat 100 gr biji kedelai yang tertinggi adalah varietas grobokan 

(25,4 gr), diikuti oleh varietas argomulyo (21,81 gr), gema (19,21 gr), dan 

terendah varietas raja basa (16,32 gr). Produksi rata-rata yang tertinggi adalah 

varietas anjasmoro dan raja basa (1,5 Ton/han) diikuti oleh varietas gema (1,37 

Ton/han), argomulyo (1,03 Ton/han), dan terendah varietas grobokan (0,72 

Ton/han). Hasil dari keragaan maka petani dianjurkan menanam varietas 

anjasmoro, argomulyo, raja basa, dan gema yang berlabel/benih sebar.  

Tabel 12. Hasil Keragaan Generatif Kedelai di Distrik Sidey Kabupaten Manowari 

Tahun 2013. 

No Varietas Jumlah Rata-
rata Polong Isi 

Berat 100 
Biji (gr) 

Jumlah 
Rata-rata 

Polong 
Hampa 

Hasil Produksi 
kedelai (BKG) 

(Ton/Ha) 

1 Anjasmoro 34 15,98 11 1,50 

2 Argomulyo 23 21,81 6 1,03 

3 Raja Basa 29 16,32 14 1,50 

4 Grobokan 29 25,40 14 0,72 

5 Gema 29 19,21 8 1,37 
- Data Primer  =  Hasil pengkajian kedelai di Kampung Sidey Makmur 

Kabupaten Manokwari Papua Barat Tahun 2013. 

- BKG =  Biji Kering Giling 

 



 L a p o r a n  T a h u n a n  2 0 1 3  B P T P  P a p u a  B a r a t  

 

28 

Analisis Usahatani dan Tingkat Kelayakan Usahatani Kedelai 

Perkiraan analisis budidaya Kedelai di lahan kering yang ditanami per musim 

tanam (4 bulan) di daerah Papua Barat pada Tahun 2013 adalah sebagai 

berikut: 

Table 13. Analisis Usahatani Kedelai Petani Koopertaor dan Petani Non 

Koopertaor di Kabupaten Manokwari Tahun 2013. 

No
. Uraian 

Petani Kooperator 

Petanin 
Non 

Kooperat
or 

Anjasmor
o 

Argomul
yo Raja Basa Groboka

n Gema Raja Bas 

1 Biaya Produksi 
a Bibit 400,000 400,000 400,000 40,000 40,000 400,000 
b Pupuk              
  Ponska 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 360,000 
  Urea 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 90,000 
  KCl 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000   
c Obat-obatan  

  
Pestisida 
dan 
Insektisida 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

d Tenaga Kerja 

  Pengolahan 
Tanah 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

  Tanam 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

  Pemelihara
an 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

e 
Panen dan 
pascas 
panen 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

  
Jumlah 
Biaya 
Produksi 

4,744,00
0 

4,744,00
0 

4,744,00
0 

4,384,00
0 

4,384,00
0 

4,650,00
0 

2 Penerimaan 
12,000,0

00 
8,240,00

0 
12,000,0

00 
5,760,00

0 
10,960,0

00 
4,800,00

0 

3 Keuntunga
n 

7,256,00
0 

3,496,00
0 

7,256,00
0 

1,376,00
0 

6,576,00
0 150,000 

4 Parameter Kelayakan Usahatani 
  R/C ratio 2.53 1.74 2.53 1.31 2.5 1.04 
  B/C ratio 1.53 0.74 1.53 0.31 1.5 0.03 
  MBCR 1.53 0.74 1.53 0.31 1.5 0.03 

 

Hasil keuntungan yang didapat petani kooperator dengan menanam kedelai 

varietas anjasmoro dan raja basa mendapat keuntungan yang tertinggi sebesar 

Rp. 7.256.000, diiukuti berturut-turut varietas gema sebesar Rp. 6.576.000, 
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varietas argomulyo sebesar Rp. 3.496.000, dan yang terendah varietas 

grobokan sebesar Rp. 1.376.000. Petani non kooperator yang menanam varietas 

raja basa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000.  

 

Hasil analisis varietas anjasmoro, raja basa dan varietas gema secara financial, 

kelayakan usahatani dan hasil analisis secara ekonomis ketiga varietas ini 

sangat layak karena nilai R/C ratio, B/C ratio, dan MBCR lebih dari satu (˃1). 

Selanjutnya varietas argomulyo, grobokan dan varietas raja basa yang 

diusahakan oleh petani non kooperator layak secara financial. Ini menunjukan 

budidaya oleh petani kooperator dengan menerapkan teknologi badan litbang 

dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani kedelai, dapat dilihat pada 

table 6.   
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A. 4. ZONA AGRO EKOLOGI (PENYUSUNAN PETA AEZ SKALA 1:50.000) 

Peta Zone Agro Ekologi (ZAE) merupakan turunan dari data/informasi 

sumberdaya lahan yang menjelaskan pengelompokan suatu wilayah ke dalam 

zona-zona pengembangan pertanian, perkebunan dan sistem kehutanan serta 

alternatif komoditas berdasarkan kesamaan karakteristik biofisik (lahan dan 

iklim) lingkungan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam 

perencanaan pengembangan pertanian secara regional, agar terjaga 

kesinambungan produksi dan produktivitas serta kelestarian lingkungannya. 

Pengelompokan wilayah ke dalam zona-zona agroekologi, dapat membantu 

dalam perakitan dan penerapan paket teknologi yang disesuaikan dengan 

kondisi fisik lingkungan tertentu (Amien et al., 1994). 

Peta ZAE skala 1:250.000, penggunaannya terbatas pada perencanaan tingkat 

provinsi terutama yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan 

pertanian. Agar terjaga kesinambungan dalam perencanaan pengembangan 

pertanian, data/informasi sumberdaya lahan yang dikemas dalam produk ZAE 

skala 1:250.000 tersebut perlu dijabarkan ke dalam skala yang lebih detil untuk 

perencanaan pengembangan pertanian yang lebih operasional, yaitu dengan 

penyusunan Pewilayahan Komoditas Pertanian skala 1:50.000. Pada skala 

tersebut diperlukan informasi yang lebih detil terutama yang berkaitan dengan 

sifat dan karakteristik lahan, sebagai prasyarat utama dalam evaluasi lahan. 

Sifat dan karakteristik lahan yang digunakan dalam evaluasi lahan adalah tanah 

(media perakaran, retensi hara, toksisitas), iklim (suhu udara, elevasi, curah 

hujan), terrain (lereng dan  singkapan batuan), bahaya banjir, dan bahaya erosi. 

Keadaan Daerah kabupaten Manokwari 

1. Karakteristik biofisik 

Kabupaten Manokwari teletak antara 0°15’ – 3º25’ LS dan 132º – 134º BT. 

Bentang lahan Kabupaten Manokwari melandai dari selatan ke arah utara. 

Berdasarkan bentukan fisiografi, Kabupaten Manokwari dibedakan menjadi 7 

grup fisiografi, yaitu aluvial, gambut, marin, karst, dataran volkan, perbukitan 

dan pegunungan.  
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Group aluvial (A) merupakan landform yang terbentuk akibat proses fluvial 

(aktivitas sungai), koluvial (gravitasi), atau gabungan dari proses fluvial dan 

koluvial. Penyebaran landform ini umumnya di sekitar jalur aliran sungai, 

pelembahan, dan dataran aluvial. Sebagian telah dikembangkan untuk 

perkebunan kelapa sawit/kakao dan untuk lokasi transmigrasi. fisiografi ini 

terbentuk dari endapan kasar (pasir dan kerikil) dan halus (debu dan liat) yang 

tersebar di distrik Prafi, Sidey, Ransiki, Oransbari dan Masni dengan terbentuk 

wilayah datar sampai agak datar (lereng <3 %). 

Group Gambut. Fisiografi gambut dijumpai pada ketinggian >1200 mdpl, yang 

merupakan kawasan hutan lindung yang masih berupa hutan. Gambut tersebut 

tergolong gambut ombrogen. 

Grup Marin terbentuk dari aktivitas air laut baik yang bersifat konstruktif 

(pengendapan) maupun destruktif (abrasi), terdiri atas pesisir pasir, dataran 

estuarin sepanjang sungai. Bentuk wilayah datar sampai agak datar dengan 

lereng <3%. Penyebaran relatif sempit di sepanjang bagian utara 0,13 %. 

Grup Karst umumnya bergelombang dan berbukit dengan kisaran lereng 8-

45%, tanah umumnya dangkal dan berbatu. Fisiografi karst terbentuk dari 

bahan batugamping keras dan masif oleh pelarutan, yang membentuk dataran, 

perbukitan, dan pegunungan. umumnya merupakan kawasan hutan lindung 

dengan vegetasi umunya berupa hutan. 

Group Volkan terbentuk akibat aktivitas gunung berapi, terdiri atas dataran, 

perbukitan, dan pegunungan volkan tua dari bahan andesit dan basal serta 

intrusi granit dan granodiorit dan merupakan kawasan hutan lindung dengan 

vegetasi umunya berupa hutan dan menempati ketinggian sampai >1200 mdpl. 

Group Dataran, terbentuk akibat dari proses pendataran, bahan pembentukan 

berupa batupasir dan batulanau. Menempati ketinggian sampai <400 mdpl. 

Group Pegunungan, terbentuk akibata proses tektonik dan struktural, berupa 

angkatan, lipatan dan patahan dengan beda tinggi >300 m. Bahan pembentukan 

berupa batupasir, batulanau, serpih dan batusabak. Merupakan kawasan hutan 
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lindung dengan vegetasi umunya berupa hutan dan menempati ketinggian 

sampai >700 mdpl. 

Grup Perbukitan, fisiografi perbukitan terbentuk akibat dari proses tektonik 

dan struktural, berupa angkatan, lipatan dan patahan dengan beda tinggi 50-

300 m. Bahan pembentukannya berupa batupasir, batulanu dan serpih. Umunya 

merupakan kawasan hutan lindung dengan vegetasi berupa hutan dan 

menempati ketinggian sampai 400-700 mdpl. 

Tanah-tanah di Kabupaten Manokwari diklasifikasikan ke dalam enam ordo (Soil 

Survey Staff, 1988), yaitu ordo Andisols, Inceptisols, Alfisols, Entisols, Ultisols 

dan Histosol. 

Andisols, terbentuk dari bahan abu volkan (debu, pasir dan kerikil). Umumnya 

terbentuk pada landform volkanik. Penampang tanah dangkal sampai dalam, 

tekstur lempung berpasir sampai pasir berlempung. Warna tanah coklat tua 

sampai coklat tua kekuningan, drainase sedang, struktur lepas sampai masif, 

konsistensi gembur dan keras pada kondisi kering. Reaksi tanah umumnya 

netral, kadar C organik sangat rendah sampai sedang, kadar P2O5 dan K2O 

potensial tinggi  sampai tinggi, basa-basa dapat tukar rendah dan didominasi 

oleh Ca dan Mg. KTK tanah rendah sampai sedang, kejenuhan basanya tinggi. 

Klasifikasi tanah pada tingkat subgrup termasuk Typic Vitraquands, Typic 

Hapludands, Typic Udivitrands dan Typic Ustivitrands. 

Inceptisols, terbentuk dari berbagai macam bahan induk, yaitu alluvium dan 

koluvium, bahan volkanik dan sedimen. Penampang tanah dalam sampai 

dangkal, berwarna coklat kemerahan sampai coklat,  tekstur lempung berliat 

sampai liat, penampang dalam, dan struktur cukup baik, konsistensi gembur 

sampai teguh. Reaksi tanah netral, kadar C dan N organik sangat rendah sampai 

sedang, kadar P dan K potensial sedang sampai tinggi. Kadar basa-basa dapat 

tukar didominasi oleh Ca dan Mg. KTK tanah rendah dan kejenuhan basa tinggi. 

Penggunaan lahan sawah, tegalan, kebun campuran dan belukar. Tanah yang 

berdrainase jelek atau buruk diklasifikasikan dalam subgrup Aeric Epiaquepts, 

Typic Epiaquepts, Typic Endoaquepts dan Typic Halaquepts sedangkan yang 

berdrainase baik atau sedang diklasifikasikan dalam subgrup  Lithic Haplustepts, 
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Fluventic Haplustepts, Vertic Haplustepts, Vitrandic Haplustepts dan Typic 

Haplustepts. 

Alfisols, berkembang dari bahan induk batuan batugamping, menempati 

landform perbukitan tektonik atau struktural dan karst dengan penyebaran 

sempit. Penampang tanah cukup dalam sampai sedang, warna coklat kemerahan 

sampai coklat gelap,  tekstur agak halus sampai halus, struktur cukup, kuat 

gumpal bersudut, konsistensi gembur sampai teguh dan reaksi tanah netral 

sampai basis, kadar C dan N organik sangat rendah sampai sedang, kadar P dan 

K potensial sedang sampai tinggi. Kadar basa-basa dapat tukar didominasi oleh 

Ca dan Mg. KTK tanah rendah sampai sedang dan kejenuhan basa tinggi. 

Penggunaan tegalan, kebun campuran, dan belukar hutan.Tanah diklasifikasikan 

kedalam subgrup Typic Haplustalfs 

Entisols, terbentuk dari bahan aluvium, aluvium-marin, marin, dan volkan. 

Penampang tanah bervariasi, tekstur lempung berpasir sampai pasir 

berlempung, dan berlapis-lapis (stratified) atau berselang seling. Warna tanah 

coklat pucat  sampai kelabu terang, drainase sedang sampai agak cepat, 

struktur lepas sampai masif, konsistensi gembur dan lepas pada kondisi kering. 

Reaksi tanah umumnya agak netral sampai basis (pH>7), kadar C organik 

sangat rendah sampai rendah, kadar P2O5 dan K2O potensial sedang, basa-basa 

dapat tukar rendah sampai sedang dan didominasi oleh Ca dan Mg. KTK tanah 

rendah, tetapi kejenuhan basanya tinggi. Klasifikasi tanah pada tingkat subgrup 

termasuk Typic Ustifluvents, Typic Ustipsamments,  dan Lithic  Ustorthents 

Ultisol, tanah setara dengan podsolik, termasuk tanah tua, mempunyai 

kesuburan rendah (miskin hara) dengan reaksi tanah masam (pH <5,0). Tanah 

ini berkembang dari bahan skis, batuliat, dan batupasir dengan kedalaman 

tanah dalam (>100 cm), drainase baik, warna coklat kekuningan, struktur 

gumpal bersudut, tekstur lempung berliat. Tanah ini banyak ditemukan pada 

dataran, perbukitan, dan pegunungan. 

Histosol, tanah ini dikenal juga sebagai tanah organosol atau gambut, 

terbentuk dari endapan bahan organik yang menempati daerah agak cekung, 

sehingga selalu tergenang. Vegetasi yang dijumpai masih merupakan hutan 
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rawa. Tingkat kematangan tergolong sedang (hemik) dengan ketebalan antara 

>50-150 cm. Tanah ini cukup potensial, karena mendapat pengkayaan hara dan 

lapisan bawah (substratum) berupa tanah mineral bertekstur liat, tetapi berada 

dikawasan lindung, sehingga disarankan agar tidak dibuka. 

2. Kondisi Iklim 

Curah hujan tahunan merupakan jumlah dari nilai rata-rata curah hujan bulanan 

dari Januari hingga Desember (12 bulan) di masing-masing stasiun. Klasifikasi 

zona agroklimat menurut Oldeman (1975) dan klasifikasi tipe hujan menurut 

Schmidt dan Ferguson (1951) menggunakan kriteria jumlah bulan basah dan 

jumlah bulan kering. Menurut Oldeman, bulan basah adalah bulan-bulan yang 

memiliki intensitas lebih dari 200 mm/bulan, dan bulan kering adalah bulan-

bulan yang memiliki intensitas kurang dari 100 mm/bulan. Sedangkan menurut 

Schmidt dan Ferguson, bulan basah adalah bulan-bulan yang memiliki intensitas 

lebih dari 100 mm/bulan, dan kriteria bulan kering adalah bulan-bulan yang 

memiliki intensitas kurang dari 60 mm/bulan. Berdasarkan klasifikasi Oldeman 

et al tahun 1980, Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa zona agroklimat 

wilayah barat tergolong zona C1 dan wilayah timur tergolong E1. Berdasarkan 

klasifikasi Schmidt dan Fergusson (1952) termasuk tipe hujan A, artinya rasio 

antara jumlah rerata bulan kering (60 mm) dan jumlah rerata bulan basah (100 

mm) dikalikan 100 adalah Nol. Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa 

Kabupaten Manokwari mempunyai potensi masa tanam sepanjang tahun 7-10  

bulan. 

Gambar 5. Grafik curah hujan rata-rata bulanan tahun 2011, BMKG Rendani 
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Tabel 14. Data Curah Hujan rata-rata bulanan tahun 2001-2011 Kabupaten 
Manokwari 
 

 

 

Tabel 15. Data Suhu, Kelembaban Udara dan Tekanan Udara Tahun 2001-2011 

Thn/unsur iklim 
Suhu 
⁰ C 

Rata2 

Kelembaban 
Udara (%) 

Rata2 

Tekanan Udara 
(QFF) 
Rata2 

2001 26.96 84.25 1007.88 
2002 27.26 82.92 1008.48 
2003 27.25 83.5 1008.35 
2004 27.28 83.33 1008.25 
2005 27.21 83.67 1008.22 
2006 27.1 84.17 1008.02 
2007 27.25 82.83 1008.2 
2008 27.32 83.08 1008.44 
2009 27.13 81.17 1008.48 
2010 27.28 83.58 1008.56 
2011 27.01 85.75 1008.32 
Jumlah rata2/thn 27.19 83.48 1008.29 

Sumber :Data diolah, BMKG rendani Manokwari 

Anasir iklim lainya seperti suhu udara, kelembaban udara dan tekanan udara 

diperoleh dari stasiun BMKG Manokwari. Suhu rata-rata tahunan adalah 27,19 
0C, Kelembaban udara relatif rata-rata tahunan 83,48 % serta tekanan udara 

rata-rata 1008,29 QF. 

 

Thn/bln Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des Total  
2001 230 497 585 204 272 106 77 59 201 84 107 517 2939 
2002 175 352 721 127 98 261 8 85 122 30 55 249 2283 
2003 220 243 137 171 63 49 78 118 26 70 46 248 1469 
2004 101 147 337 54 88 59 70 22 204 108 306 254 1750 
2005 562 256 180 100 204 162 82 224 204 192 252 182 2600 
2006 220 554 246 280 246 203 106 58 65 114 106 121 2319 
2007 225 213 201 220 126 140 120 110 108 115 126 210 1914 
2008 88 92 98 221 60 37 250 117 165 60 160 254 1602 
2009 268 300 423 85 102 143 51.9 52.2 70.7 110 90.2 211 1907 
2010 210 120 365 239 47 80 109 108 67 70 44 122 1581 
2011 165 80.3 239 128.5 401 307.7 216 252 172.4 254.3 286.2 308.6 2811 
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3.Kondisi penduduk dan Sosial Ekonomi 

Secara total laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Manokwari per tahun 

selama sepuluh tahun terakhir, yakni dari tahun 2000‐2010 sebesar 6,83 

persen. Laju pertumbuhan penduduk Distrik Manokwari Selatan adalah yang 

tertinggi dibandingkan dengan distrik‐distrik lainnya di Kabupaten Manokwari, 

yakni sebesar 32,34 persen. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi kedua 

setelah Distrik Manokwari Selatan adalah Distrik Hingk, yakni sebesar 24,71 

persen. Sedangkan Distrik Manokwari Barat dengan jumlah penduduk terbanyak 

di Kabupaten Manokwari hanya memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi 

ketiga setelah Distrik Manokwari Selatan dan Distrik Hingk, yakni sebesar 15,22 

persen. 

Distrik yang memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah selama sepuluh 

tahun terakhir, adalah Distrik Dataran Isim, Distrik Ransiki dan Distrik Senopi, 

yakni masing‐masing sebesar 1,31 persen, 1,57 persen dan 1,74 persen. 

Sedangkan distrik yang justru menunjukkan laju pertumbuhan penduduk negatif 

sebanyak 12 Distrik. Namun yang memiliki laju pertumbuhan penduduk negatif 

terbesar adalah Distrik Tahota dan Distrik Testega, yakni masing‐masing sebesar 

‐ 4,70 persen dan ‐4,28 persen. 

Tabel 16. Data jumlah penduduk Kabupaten Manokwari tahun 2010 

Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Laki-Laki + 
Perempuan Sex Ratio 

Ransiki 3.977 3.643 7.620 109 
Momi Waren 1.099 952 2.051 115 
Neney 606 587 1.193 103 
Sururey 1.226 1.290 2.516 95 
Anggi 1.005 1.015 2.020 99 
Taige 659 650 1.309 101 
Membey  495 498 993 99 
Oransbari 2.643 2.388 5.031 111 
Warmare  3.140 3.029 6.169 104 
Prafi  7.436 6.778 14.214 110 
Menyambow  3.103 3.091 6.194 100 
Catubow  938 908 1.846 103 
Manokwari 
Barat 

40.319 34.605 74.924 117 

Manokwari 
timur 

4.658 4.335 8.993 107 

Senopi  381 375 756 102 
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Manokwari 
utara 

1.190 1.071 2.261 111 

Manokwari 
selatan 

7.125 6.143 13.268 116 

Testega  413 414 827 100 
Tanah rubuh 1.087 1.025 2.112 106 
Kebar  984 1.034 2.018 95 
Amberbaken  952 927 1.879 103 
Mubrani  356 313 669 114 
Masni  7.167 6.325 13.492 113 
Sidey  2.324 2.060 4.384 113 
Tahota 321 260 581 123 
Didohu  769 803 1.572 96 
Dataran isim 1.059 1.007 2.066 105 
Anggi gida 625 659 1.284 95 
Hingk  2.705 2.644 5.349 102 
Manokwari  98.762 88.829 187.591 111 

Sumber:Data diolah,  BPS Manokwari 

Tabel 17. Jenis tanaman, Luas Panen, Hasil per Hektar dan Produksi Kabupaten 

Manokwari Tahun 2011 

Jenis tanaman Luas Panen 
(Ha) 

Hasil/ha 
Ku/ha 

Produksi 
(ton) 

Padi (GKG) 4.668 35.91 16.761 

Jagung (pipilan kering) 291 16.71 468 

Kedelai (biji kering) 123 11.15 137 
Kacang Tanah (biji 
kering) 

184 10.71 197 

Kacang Hijau (biji 
kering) 

78 10.62 83 

Ubi Kayu (umbi basah) 330 117.32 2.323 

Ubi Jalar (umbi basah) 253 101.70 803 

sumber: Data Diolah, BPS Papua Barat 

Kabupaten Manokwari memberikan konstribusi terbesar pada produksi padi di 

Papua Barat tahun 2011 yaitu 16.761 ton. Produksi jagung terbesar terdapat di 

kabupaten manokwari sebanyak 468 ton PK atau sebesar 22.89 persen dari total 

produksi jagung di Provinsi Papua Barat. Penghasil terbesar kacang tanah adalah 

Kabupaten Manokwari sekitar 32.52 persen dari seluruh total produksi di 
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Provinsi Papua Barat. Sedangkan Ubi kayu dan Ubi jalar produksi per tahun 

sebesar 2.323 dan 803 umbi basah. 

4. Penggunaan Lahan 

Berdasarkan citra Landsat 7 ETM+ band 543, penggunaa lahan Kabupaten 

Manokwari dikelompokan menjadi: sawah, tegalan, kebun kakao, perkebunan 

kelapa sawit, padang rumput, semak belukar, bakau dan hutan. 

Tabel 18. Penggunaan lahan Kabupaten Manokwari 

Penggunaan Lahan Total 
Ha % 

Sawah 4.503 0,32 
Tegalan 33.870 2,37 
Kebun Kakao 8.728 0,61 
Kebun Kelapa sawit 8.672 0,61 
Semak belukar 131.384 9,21 
Bakau 902 0,06 
Hutan 1.231.286 86,27 
Lahan Terbuka 3.435 0,24 
Badan Air/danau 4.469 0,31 
Total 1.427.248 100,00 
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Pewilayahan Komoditas Pertanian 

Gambar 6. Peta Satuan Lahan Kabupaten Manokwari 
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Gambar 7. Peta Relief Kabupaten Manokwari 
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Gambar 8. Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Manokwari 
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Gambar 9. Peta Pewilayan Komoditas Pertanian Kabupaten Manokwari 

 

 

 

 

 

 



 L a p o r a n  T a h u n a n  2 0 1 3  B P T P  P a p u a  B a r a t  

 

43 

A.5 KAJIAN PENGEMBANGAN DISEMINASI MULTICHANNEL KAKAO 

Kakao merupakan komoditas perkebunan yang sangat  prospektif  untuk 

dikembangkan di Provinsi Papua Barat.  Selain kakao memiliki harga yang baik, 

mudah dipasarkan, juga ditunjang dengan potensi lahan yang cukup luas. Dari   

2 933 450,59 ha luas wilayah Papua Barat, sekitar 90 %  luasan tersebut 

merupakan lahan kering yang teridiri dari tegalan, kebun, hutan, dan lahan 

belum diusahakan yang masih berupa semak belukar dan alang-alang (Papua 

Barat dalam Angka, 2010) dapat diperuntukan bagi pengembangan kakao . Luas 

pengembangan kakao di Papua Barat tahun  2010 baru mencapai 7182 Ha 

seluruhnya tanaman yang sudah menghasilkan. Sebagian besar (sekitar 3500 

ha) dari areal pengembangan tersebut berada di Kabupaten Manokwari 

(Kabupaten Manokwari dalam angka, 2010).  Sayang sekali produktivitasnya 

masih sangat rendah, hanya sekitar 0,5 ton/Ha (Dinas Perkebunan Provinsi 

Papua Barat, 2010). Dengn demikian walaupun komoditas ini  memeiliki prospek 

pasar yang cukup  baik, namun petani belum menikmati pendapatan yang 

memadai. Permasalahan utama rendahnya produktivitas kakao di Papua Barat 

adalah masih rendahnya penerapan teknologi budidaya, terutama kurangnya 

pemeliharaan yaitu berkaitan dengan pemangkasan,  pemupukan, dan  adanya 

serangan hama Penggerek Buah kakao (PBK).  

Sebenarnya Teknologi Produksi yang berkaitan dengan pemangkasan, 

pemupukan, dan pengendalian Hama PBK sudah tersedia teknologinya di BPTP, 

bahkan sekarang sudah banyak diterapkan teknologi rehabilitasi tanaman 

dengan  sambung samping yang menggunakan klon-klon unggul yang sangat 

menunjang terhadap peningkatan produktivitas. Namun demikian diakui 

implementasi teknologi tersebut masih rendah, terutama  pada tingkat 

pengguna utama sehingga tanaman terkesan diterlantarkan. Salah satu 

penyebab rendahnya penerapan teknologi adalah masih lemahnya pelaksanaan  

diseminasi. 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diperlukan adanya kajian diseminasi 

yang bersifat Multi Chanel untuk penerapan teknologi budidaya kakao tersebut. 

Dengan adanya penerapan teknologi pemangkasan, pemupukan, pengendalian 
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hama PBK  dan rehabilitasi tanaman dengan sambung samping, diharapkan 

produksi dan pendapatan petani kakao dapat ditingkatkan. Selain itu melalui 

pengembangan Spektrum Diseminasi Multi Channel (SDMC), diharapkan 

percepatan adopsi teknologi dapat segera terwujudkan. 

Tahun 2012 telah diperoleh informasi berkaitan dengan kondisi lahan dan petani 

kakao baik dalam desa Muari, Luar desa, maupun luar distrik Oransbari. Telah 

ditentukan lokasi pengkajian di kampung Muari, distrik Oransbari dengan jumlah 

petani kooperator sebanyak 30 orang dengan luasan 30 ha. Peragaan teknologi 

pada lahan seuas 1 ha, terdiri dari pembesihan lahan, pembuatan rorak, 

pemangkasan dan pemupukan. Pelatihan untuk petani dilakukan pada lokasi 

peragaan petani seluas 1 ha dengan substansi pelatihan meliputi praktek dan 

pemahaman terhadap pembersihan lahan, pemangkasan, pemupukan dan 

sambung samping bagi tanaman yang sudah kurang produktif. Pengembangan 

informasi teknologi (infotek) kakao dilakukan melalui pencetakan dan 

penyebaran brosur”Teknologi Produksi Kakao”. Sedangkan saluran informasi 

baik dari petani maupun dari petugas dilakukan melalui penggunaan “SMS 

Center”. Keempaat Channel tersebut (peragaan teknologi, pelatihan petani, 

penyebaran inotek, dan SMS Center) merupakan suatu model diseminasi multi 

Channel yang akan digunakan sebagai dasar membangun “SDMC” (Spektrum 

Diseminasi Multi Channel). Selain itu dari aspek adopsi teknologi dan produksi 

diperkirakan akan naik >20%. 

Keadaan Umum Lokasi Pengkajian 

Kampung Muari dengan luas wilayah sekitar 3 km²  ditempati oleh sekitar 100 

kk penduduk. Posisinya berada sekitar 100 km arah selatan kota Manokwari. 

Perjalanan ke kampung ini dapat ditempuh sekitar 2 jam  dari Manokwari 

dengan kendaraan roda empat. Secara administratif kampung  Muari termasuk 

distrik Oransbari, kabupaten Manokwari. Secara geografis kampung Muari 

terbelah dua oleh aliran sungai Muari sehingga dapat dikatakan “Muari I” berada 

sebelah kiri sungai dan “ Muari II berada sebelah kanan (jika kita meghadap ke 

arah muara sungai). 

Muari I berada pada zona Agro Ekologi lahan sawah, penduduk pada umumnya 

pendatang dari Jawa, merupakan pemekaran dari kampung Sido Mulyo dan 
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Margo Mulyo, pada umunya mereka bekerja sebagai petani sawah. Demikian 

juga sebagian kecil penduduk lokal yan tinggal di Muari I sudah mulai pandai 

bersawah. Sedangkan Muari II berada pada zona agro ekologi lahan kering 

dataran rendah. Masyarakat yang menempati Muari II seluruhnya merupakan 

penduduk asli yang berasal dari daerah pegunungan Arfak, pada umumnya 

mereka bekerja sebagai pekebun (Petani kebun). 

Kisah penduduk Muari ini sangat menarik, bahwa sesungguhnya penduduk Muari 

II juga berasal dari Muari I, tetapi karena mereka tidak  suka dan tidak bisa 

bersawah maka mereka pindah ke seberang sungai untuk berkebun. Namun 

beberapa penduduk asli yang tetap tinggal di Muari I (sekitar 10 KK), karena 

tinggal di zona lahan sawah, akhirnya mereka juga mulai pandai menanam padi 

(bersawah). Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan budaya dipengaruhi oleh 

lingkungan fisik. 

Masyarakat yang menetap di Muari II, pada awalnya dibangunkan rumah oleh 

pemerintah melalui program Bansos (bantuan sosial), selain itu mereka juga 

diberi kebun kakao 1 ha per kk yang dibangun melalui proyek Dinas Pertanian, 

Hotikultura, dan Perkebunan Kabupaten Manokwari sekitar awal tahun 2000. 

Sesuai dengan jumlah penduduknya yaitu sekitar 60 kk, di wilayah ini terdapat 

kebun kakao seluas 60 ha yang berada dalam satu hamparan. Di wilayah Muari 

II inilah pelaksanakan pengkajian difokuskan, yaitu pada masyarakat petani 

kakao (Masyarakat Lokal Papua). 

Keadaan Usahatani Kakao 

Kampung Muari sebagai bagian dari distrik Oransbari, ditinjau dari aspek 

pengembangan kakao,  merupakan bagian dari 11 kampung yang 

mengusahakan kakao di Distrik Oransbari. Gambaran keragaan pengembangan 

kakao di distrik Oransbari disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 19. Keragaan Pengembangan Kakao Rakyat  di Distrik Oransbari 

Kabupaten Manokwari,Tahun 2012 

No Kampung Luas Areal 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Produktivitas 
(ton/Ha) 

1. Muari 60 38 0,63 
2. Watariri 73 36,5 0,5 
3 Oransbari 65 45,5 0,7 
4 Warbiadi 86 54 0,62 
5 Masaburi 65 39 0,6 
6 Waroser 65 26 0,4 
7 Sidomulyo 50 40 0,8 
8 Margorukun 47 23,5 0,5 
9 Sindang Jaya 25 20 0,8 
10 Margomulyo 35 21 0,6 
 Jumlah 571 347,2 6,2 
 Rata-rata 57,1  0,6 

Sumber : Mantri tani Distrik Oransbari, 2013 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam aspek pengembangan kakao tingkat distrik 

Oransbari ternyata kampung Muari sudah berada pada posisi di atas rata-rata 

dari 10 kampung yang mengusahakan kakao di distrik Oransbari, bila ditinjau 

dari luas pengebangan dan produktivitas kakao. Hal ini menunjukkan ada satu 

peningkatan bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya (2011), 

dimana pada waktu itu kampung Muari masih berada pada posisi di bawah rata-

rata, bila dilihat dari aspek produktivitas kakao yang dikembangkannya 

(produktivitas kakao tahun 2011 baru 0,4 ton/ha). 

Pembinaan/Pendampingan Petani dan Penguatan Kelembagaan 

Dalam kegiatan pendampingan petani pada tahap ini, telah dilakukan empat 

kegiatan utama. Pertama penguatan kelembagaan,  yaitu berupa  

revitalisasi/pemekaran kelompok tani (tahap II) dan pembinaan pengurus 

Gapoktan . Kedua, pelatihan penerapan teknologi produksi kakao di lokasi 

demplot (bersamaan dgn kegiatan peragaan teknologi).  Ketiga Pendampingan 

pelaksanaan penerapan teknologi produksi kakao di lahan masing-masing.  

Keempat kegiatan pertemuan.  
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Revitalisasi Kelompok Tani Kakao ( Tahap II) 

Kegiatan revitalisasi kelompok tani kakao (tahap II) merupakan penyempurnaan 

dari revitaalisasi tahap awal. Pada tahun sebelumnya (tahun 2012) telah 

terbentuk   kelompok tani  Mahesa yang diketuai oeh Paulus iriyo dengan jumlah 

anggota 33 kk . Perkembangan selanjutnya kelompok tersebut dimekarkan lagi  

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

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

dengan ketua Petrus Induwek, dengan anggota sebanyak 16 KK.  

Nampaknya dengan pembentukan dua kelompok tersebut belum dapat  

mengakomodir seluruh petani kakao yang ada di kampung Muari. Dalam hal ini 

jumlah petani kakao sebanyak 60 kk dengan luas seluruh areal 60 ha, 

sementara yang terhimpun dalam pembinaan hanya  2 kelompok dengan total 

anggota berjumlah 33 kk. Dengan demikian masih ada 27 kk lagi yang belum 

masuk dalam agenda pendampingan. Hal ini dipandang tidak adil.   Berdasarkan 

fakta tersebut maka dilakukan pertemuan tingkat kampung, hasilnya disepakati 

untuk mengakomodir petani kakao yang belum terdaftar sebagai peserta 

kegiatan, yang akan dilakukan melalui revitalisasi kelompok tani kakao. Hasil 

revitalisasi kelompok tani tersebut di tuangkaan pada Tabel 2.  

Tabel 20. Hasil Revitalisasi Kelompok Tani Kakao di Kampung Muari Tahun 2013. 

No Uraian Status Revtalisasi Kelompok tani Keterangan Sebelum Sesudah 
1 Jumlah kelompok 2 3 Berkembang 
2 Jumlh anggota/ Kelompok 17, 16 20 Berkembang 
3 Total anggota 33 60 Berkembang 
4 Total Luas Lahan 33 Ha 60 Ha Berkembang 
5 Kepengurusan Kurang lengkap Lengkap Berkembang 
6 Nama Kelompok Mahesa, Upan, Mahesa, Upan, 

Senjud 
Berkembang 

Tabel 2 menunjukkan bahwa melalui revitalisasi poktan tahap II selain 

melengkapi yang belum ada, juga meningkatkan berbagai aspek seperti jumlah 

kelompok, jumlah anggota, dan luas hamparan yang dibina, sehingga seluruh 

petani kakao di kampung muari terakomodir di dalam struktur kelompok tani 

dan gapoktan, seperti tertuang pada Tabel 3. 
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Tabel 21. Gapoktan Nakerjan Anini Berdasarkan Jumlah Kelompok dan Anggota 

Petani Kakaodi Kampung Muari Tahun 2013. 

No Nama Kelompok 
Jumlah 
Anggota 
(KK) 

Luas 
Kebun 
(Ha) 

Keterangan 

1 Kelompok Mahesa (I) 20 20  
2 Kelompok Upan    (II) 20 20  
3 Kelompok Senjud (III) 20 20  
 Total 60 60  
 Rata –rata /Kelompok 20 20  

Tabel 3 menunjukkan bahwa Gapoktan Nakerjan Anini di kampung  Muari 

memiliki anggota 60 kk dengan luas kebun rata-rata 1 Ha/kk. Dengan 

terbentuknya kelompok tersebut akan memudahkan dalam mengkoordinasikan 

kegiatan-kegiatan pembinaan baik pada tingkat kelompok maupun pada tingkat 

gapoktan. 

Pelatihan Penerapan Teknologi 

Kegiatan ini diwajibkan kepada pengurus-pengurus kelompok, yaitu ketua, 

sekretaris, bendahara, dan 4 seksi (7 orang/kelompok), kegiatan dilakukan di 

lapangan, yaitu pada lokasi demplot (0,25 ha) yang berada di tiga kelompok. 

Pelaksanaannya  dilakukan  secara periodik, yaitu setiap hari sabtu, 3 kali dalam 

sebulan. Hari sabtu pertama dalam bulan berjalan dilakukan  di demplot 

kelompok 1. Hari sabtu kedua di demplot kelompok II, dan sabtu ketiga di 

demplot kelompok II.  Kegiatan ini di koordinir langsung oleh peneliti dan 

penyuluh. Komitmen ini dibangun atas kesepakatan petani yang telah dicapai 

melalui pertemuan pengurus gapoktan. Dalam kegiatan pelatihan tersebut  

materi yang dipraktekan sesuai perkembangan tanaman di lapangan seperti 

pembersihan lahan, pemangkasan, pemupukan, dan pengendalian hama. Materi 

tersebut sama dengan yang akan diuraikan pada bagian peragaan teknologi. 

Salah satu rekaman kegiatan pelatihan di rinci pada Tabel 4 
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Tabel 22. Rekaman Kegiatan Pelatihan Pemangkasan di Demplot Kakao 

Kampung Muari  Dalam Satu Bulan Tertentu, Tahun 2013 

No Waktu 
Pelaksanaan Lokasi Tingkat Kehadiran Peserta (orang)/% 

KLP. I KLP. II KLP. III 
1 Sabtu I bulan Juni 

2013 
Demplot 
Kelompok I 

10 (142) 7 (100) 7 (100) 

2 Sabtu II bulan 
Juni 2013 

Demplot 
Kelompok II 

7 (100) 9 (128) 7 (100) 

3 Sabtu III bulan 
Juni 2013 

Demplot 
Kelompok III 

7 (100) 7 (100) 7 (100) 

Tabel 4 menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan dilakukan dalam 3 kali per 

bulan setiap hari sabtu. Ditinjau dari tingkat kehadiran dimana 100 % peserta 

hadir, bahkan kelompok tuan rumah, pesertanya  cenderung hadir melebihi 

target sesuai komitmen yang dibangun. Hal ini  memperlihatkan bahwa petani 

mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap komitmen yang mereka 

bangun.  

Dalam kondisi seperti ini suatu perhatian bagi pendamping lapangan, bahwa 

jangan sekali-kali “melukai” petani dengan janji-janji yang tidak ditepati. Hal ini 

akan menghilangkan kepercayaan petani kepada pendamping. Jika hal ini terjadi 

maka pasti petani akan memberikan “perlawanan”. Perlawanan bagi kaum tani 

biasanya dilakukan dalam bentuk “pembangkangan” ( Scott, 2000) 

Pendampingan Penerapan Teknologi di Kebun Petani ( Non Demplot) 

Pada hakikatnya sasaran jangka pendek  kajian diseminasi ini, adalah 

pendampingan petani dalam kegiatan usahatani kakao agar produksi dan 

pendapatannya dapat bisa meningkat. Untuk mempercepat serapan teknologi, 

mungkin tidak cukup hanya melalui peragaan teknologi yang dituangkan dalam 

demplot (Demonstrasi Plot). Lebih dari itu dianggap perlu pendampingan sampai 

pada implementasi teknologi di kebun petani dalam kapasitas tertentu.  

Pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi di kebun petani, diawali 

dengan pembentukan kelompok kerja (POKJA). Pentingnya  membangun POKJA 

ini antara lain  untuk menjamin bagaimana petani bisa melakukan pemeliharaan 

tanaman kakao secara benar dengan “paket” hemat biaya. Terusterang banyak 

kasus petani sebenarnya telah mengetahui bagaimana dia harus menerapkan 

teknologi untuk meningkatkan produksi dan pendapatannya, tetapi dalam 
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menerapkan teknologi itu sendiri memerlukan biaya. Padahal petani sering 

kesulitan dalam permodalan, sehingga teknologi tersebut tidak bisa diterapkan 

untuk kalangan petani tertentu. POKJA yang dibentuk ini hakikatnya sama 

dengan arisan tenaga kerja, istilahnya kerja kolektif, atau gotong royong. Jadi 

pokja ini adalah kelompok kerja yang mau bekerja di lahan kakao milik petani 

secara bersama-sama dan bergiliran. Karena di setiap kelompok tani 

beranggotakan 20 kk maka semua anggota tersebut termasuk dalam POKJA, 

kesepatannya ditentukan pada pertemuan kelompok, sekaligus penentuan hari 

ker kerja, secara rinci dituangkan pada Tabel 5.  

Tabel 23. POKJA dan Jadwal Kerja  Bersama Petani Kakao di Kampung Muari 

Tahun 2013. 

No Nama Kelompok Kerja Jumlah anggota 
(kk) 

Jadwal Kerja 
Bersama 

1 Mahesa    20 Hari Rabu dan 
Kamis 

2 Upan 20 H Senin dan 
Kamis 

3 Semjud 20 H kamis dan 
Jumat 

Tabel 5. menunjukkan bahwa setiap POKJA merancang jadwal kerja bersama 

dalam dua hari selama seminggu. Masing-masing POKJA memiliki jadwal kerja 

bersama yang berbeda, tetapi ternyata ada satu hari yang “berimpit” 

(bersamaan) yaitu hari kamis. Jadi pada hari kamis seluruh petani bekerja 

bersama dalam POKJA masing-masing. 

Kerja bersama dalam POKJA ini merupakan komitmen bersama petani kakao 

dalam kelompok tani masing-masing. Pelaksanaannya dikoordinir oleh pengurus 

kelompok tani masing-masing. Dalam hal ini penyuluh dan peneliti selaku 

pendamping lapangan, juga tetap mengawasi pelaksanaannya, tetapi tidak 

harus hadir setiap TIM POKJA belakukan kerja kolektif. Namun yang sering 

dilakukan berkunjung ke lapangan pada hari kamis, karena hari itu semua 

POKJA melaakukan kegiatan di lapangan, jadi bisa mengunjungi ke POKJA mana 

saja. Bahkan kalau memungkinkan semua pokja dapat dikunjungi. 

Hasil kerja POKJA dalam kegiatan pemangkasan,  dapat menyelesaikan 

pekerjaan sekitar  2 sampai 2,5 ha per hari, jika semua anggota (20 KK) dapat 
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hadir. Jadi kalau dalam satu minggu dua hari kerja (sesuai jadwal masing-

masing), maka pekerjaan yang dapat diselesaikan sekitar 4 sampai 5 ha. 

dengan demikian seluruh kebun kelompok dapat diselesai dalam kurun waktu 

kurang lebih satu bulan. Sedangkan pembersihan lahan dan pengendalian hama 

cukup dengan waktu 2 – 3 minggu saja. 

Dalam pelaksanaan kerja kelompok ini dihadapkan pada dua tiga permasalahan 

utama. Pertama kegiatan pemupukan di kebun petani (non demplot) belum bisa 

dilaksanakan, hal ini disebabkan karena petani belum mau membeli pupuk. 

Alasan petani disamping uang pembeli pupuk tidak ada, juga pupuknya sulit 

dibeli. Sebenarnya walaupun di kampung Muari belum ada kios pupuk, tetapi di 

kampung tetangga (Sido Mulyo, Sindang Jaya) sudah terdapat kios saprodi yang 

menjual benih, pupuk, dan pestisida. 

Permasalahan kedua dalam kegiatan pengendalian hama masih kurang tersedia 

sprayer (alat penyemprot hama), alat tersebut dalam satu kelompok hanya ada 

sekitar 2 sampai 3 unit. Padahal pada saat kerja kelompok memerlukan sprayer 

cukup banyak. Selanjutnya ketersediaan air untuk menyemprot juga sulit 

diperoleh. Harus di datangkan dari tempat yang cukup jauh (kurang lebih 2 – 3 

km).   

Permasalah ke-tiga berkaitan dengan inprastruktur dan peralatan, yaitu jalan 

usahatani dan alat pengering kakao. Kebun kakao berada dalam satu hamparan 

yang luas, yaitu 60 ha. Jalan usahatani yang representatif belum ada, sehingga 

jika petugas masuk ke dalam bisa tersesat tidak tahu arah, karena berada dalam 

kebun kakao yang saling menyambung dengan kondisi pertanaman yang sama, 

semakin jauh ke dalam semakin bingung pulangnya. Kesulitan ini paling terasa 

oleh petani yang kebunnya berada di bagian dalam. Ketika mereka mau 

membawa hasil panen kesulitan dalam mengangkutnya karena kendaraan roda 

dua pun belum bisa masuk. 

Demikian juga dengan alat pengering, pada saat ini petani menjemur kakao di 

pinggir jalan, bahkan ada yang menjemur di pinggir jalan raya tanpa alas (di 

hampar di pinggiran aspal). Hal ini mengganggu kelancaran lalu lintas 

kendaraan roda empat, dan berpengaruh terhadap penurunan kualitas hasil. 
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Kegiatan Pertemuan 

Masyarakat petani kakao di kampung Muari belum memiliki pengalaman 

memelihara kakao sebelumnya. Kakao yang mereka miliki sekarang merupakan 

bantuan Pemda melalui dinas Pertaian, Peternakan, dan Perkebunan kabupaten 

Manokwari, sekitar tahun 2005. Pada awalnya masyarakat tidak tertarik 

menanam kakao, tetapi mereka terima jadi (mulai lahan dan kakaonya 

merupakan bantuan) jadi tidak ada masalah, hanya pemeliharaannya tidak 

diperhatikan sehingga kebun kakaonya hampir menjadi hutan.untuk itu perlu 

ada komunikasi 

Kegiatan pertemuan dilakukan dalam kerangka memberikan 

motivasi,membangun komunikasi, memperkenalkan teknologi, dan membangun 

kesepakatan-kesepakatan kerja dalam pemeliharaan kebun kakao. Pertemuan 

dilakukan baik pada tingkat gapoktan, maupun ditingkat kelompok. Pertemuan 

pada tingkat gapoktan sering dilakukan di Gereja, jika acaranya cukup formal. 

Jika berupa motivasi seperti pemutaran film cukup di halaman depan rumah 

kepala kampung dengan memasang tenda sebelumnya. Sedangkan kegiatan 

pertemuan kelompok, karena jumlahnya sedikit cukup di dilakukan di rumah 

ketua kelompok atau di saung tani yang ada di tengah-tengah kebun. 

Materi pertemuan yang bersifat motivasi seperti revitalisasi gapoktan, 

pembentukan POKJA, dilakukan secara bertingkat mulai dari kalangan pengurus 

gapoktan sampai pertemuan ditingkat kelompok. Sedangkan untuk membahas 

aspirasi dan motivasi dari bawah dimulai dari pertemuan kelompok dan diangkat 

ke pertemuan tingkat gapoktan. 

Peragaan Teknologi 

Kegiatan peragaan teknologi dilakukan pada demplot seluas 0,25 ha, yang 

ditempatkan di  lahan milik petani ,  setiap kelompok satu demplot, yaitu di 

keompok I, kelompok II, dan kelompok 3, masing-masing seluas 0,25 Ha.  

Setiap demplot  berada pada hamparan kebun kakao seluas 20 ha, dengan kata 

lain seluruh demplot berada pada areal pengembangan kakao seluas 60 ha. 

Setiap demplot yang berada di setiap kelompok dilengkapi dengaan saung tani 

berukuran 6 X 3 m². Tanaman kakao baik yang berada pada lahan demplot 

maupun yang di luar demplot  merupakan kakao unggul dimana benihnya 



 L a p o r a n  T a h u n a n  2 0 1 3  B P T P  P a p u a  B a r a t  

 

53 

didatangkan langsung dari Puslit Koka Jember yang diadakan melalui proyek 

SADP. Dalam peragaan teknologi ini kegiatan yang telah dilakukan meliputi : 

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 disamping lahan kebun 

menjadi bersih, juga menghasilkan bahan organik sebagai pupuk.  

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 sinar matahari dapat menyinari tanaman sehingga merangsang 

proses pembuatan makanan. Selain itu dapat menghindari kelembaban yang 

tinggi sehingga dapat mencegah munculnya bakteri yang dapat menyebabkan 

busuk buah. Kegiatan dilakukan oleh anggota kelompok sekaligus menjadi 

wahana pelatihan pemeliharaan tanaman.  

Pemupukan  

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 2 kali yaitu menjelang musim hujan dan akhir 

musim hujan.  
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Kegiatan yang sama dilakukan pula di luar demplot, kecuali pemupukan. 

Kegiatan pembersihan lahan, pemangkasan, dilakukan oleh petani secara gotong 

royong, melalui pembentukan POKJA.  

Pengembangan Diseminasi 

Arah pengembangan diseminasi Multi Chanen mulai di rintis melalui Jaringan 

SMS Center seperti pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Jaringan SMS Center 

Gambar 1. Menunjukkan hubungan petani di bawah gapoktan dengan seluruh 

institusi terkait, mulai dari tingkat kampung, Distrik, kabupaten, sampai di 

Provinsi Papua Barat. Hubungan tersebut dapat dilaksanakan baik secara 

benjenjang maupun secara langsung, bila keadaan sifatnya sangat mendesak. 

Artinya, apabila terjadi permasalahan dilapangan, gapoktan dapat melaporkan 

melalui SMS kepada petugas ditingkat distrik, kemudian dilanjutkan pada tingkat 

kabupaten dan seterusnya sampai provinsi. Apabila keadaan darurat yang perlu 

diantisifasi segera oleh petugas di provinsi maka gapoktan dapat secara 

langsung menghubungi. Dalam hal ini institusi terkait yang ada di Distrik, 

meliputi BPP Oransbari, Mantri tani, dan kepala distrik. Ditingkat kabupaten ada 

Badan pelaksana penyuluhan dan dinas, sedangkan di provinsi ada BPTP Papua 

Barat, Dinas  Perkebunan provinsi Papua Barat, dan Bakorluh (Badan koordinasi 

penyuluh). 

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
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Namun demikian,  Jaringan SMS  ini, belum dapat beroperasi secara baik. Hal ini 

disebabkan oleh kurang responnya pihak-pihak pemangku kepentingan dan 

kencangnya permintaan dari bawah. Ada kecenderungan masyarakat petani di 

daerah pengkajian selalu mengharapkan “ bantuan” Sementara pihak terkait 

“kurang kredibel” dalam menanggapi permasalahan dari bawah. Akhir dalam 

beberapa tingkatan sistim jaringan SMS ini belum bekerja optimal.  Keadaan  ini 

merupakan suatu tantangan untuk meningkatkan komunikasi dan jaringan kerja 

dengan Stake Holders . Diyakini kencangnya perjuangan akan membuahkan 

hasil yang menggembirakan. 

Produksi dan Produktivitas  Kakao 

Produksi Kakao di  Demplot  

Pelaksanaan demplot dilakukan ditengah-tengah hamparan kebun kakao milik 

petani. Luas lahan kakao yang ada di demplot sekitar 0,25 ha, berada dalam 

hamparan kelompok seluas 20 ha. Produksi yang dicapai dari masing-masing 

demplot yang dilaksanakan di kelompok I, kelompok II, dan kelompok II, 

disajikan pada Tabel 6  

Tabel 24. Tingkat Produksi dan Produktivitas Kakao dari Demplot Kakao di 

kampung Muari Tahun 2013.  

No Lokasi Demplot Luas 
(ha) 

Produksi 
(kg) 

Produktivitas 
(kg/Ha) 

1 Kelompok I 
(Mahesa) 

0,25 275 1.100 

2 Kelompok II (Upan) 0,25 245 980 
3 Kelompok III 

(Senjud) 
0,25 220 880 

 Jumlah  740 2.960 
 Rata-Rata  246,6 986,6 

Tabel 6 menunjukkan tingkat produksi dan produktivitas kakao di lahan demplot 

kampung Muari. Produksi tertinggi pada demplot kelompok Mahesa yaitu 

sebesar 275 kg, dengan produktivitas 1.100 kh/ha. Produksi paling kecil di 

demplot kelompok Senjud yaitu 220 kg, dengan produktivitas sebesar 880 

Kg/ha. Dari  ketiga tingkat pelaksanaan demplot ini hampir sama implemtasi 

teknologinya, namun ada perbedaan pada tingkat pemeliharaan. Dalam hal ini 

Kelompok Mahesa pemelihaan lebih intensif dibanding kelompok lainnya. 
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Dengan demikian kegaitan pemeliharan sangat berpengaruh terhadap produksi. 

Kegiatan pemeliharaan tersebut termasuk pengendalian hama.  

Produksi dan Produktivitas kakao di Lahan Petani 

Produksi dan produktivitas kakao petani, dikelompokkan berdasarkan kelompok 

tani, dimana 1 kelompok terdiri dari 20 KK dengan luas lahan 20 ha. Keadaan 

tingkat produksi petani tersebut disajikan pada tabel 7. 

Tabel 25. Tingkat Produksi dan Produktivitas Kakao Petani  berdasarkan 

Kelompok Tani kakao di Kampung Muari , Tahun 2013 

No Kelompok 
Produksi (kg) 

Terendah Tertinggi Rata-rata 

1 Kelompok I (Mahesa) (20 KK) 630 855 680 

2 Kelompok II ( Upan) (20 KK) 640 820 688 

3 Kelompok III ( Senjud) (20 

KK) 

600 800 667 

 Rata-Rata   678,3 

Tabel 7 menunjukkan bahwa, Tingkat produksi dan Produktivitas kakao petani 

tertinggi diperoleh kelompok Upan yaitu sekitar 688 kg/ha. Urutan tertinggi II 

diperoleh kelompok Tani Mahesa, yaitu sebesar 680 kg/ha. Sedangkan tingkat 

produksi terendah diperoleh kelompok tani Senjud, yaitu sekitar 667 kg/ha. 

Dengan demikian produksi rata-rata yang dicapai petani kakau di lokasi 

pengkajian sekitar 678 Kg/ha. 

Pendapatan Petani dari Usahatani Kakao 

Pada perinsipya tujuan usaha adalah memperoleh pendapatan, dalam kegiatan 

usahatani tingkat pendapatan menjadi titik tolak evaluasi kegiatan usaha. 

Pendapatan yang relatif tinggi dari suatu kegiatan usahatani relatif 

dipertahankan, sebaliknya jika penghasilannya relatif kecil (tidak memberi 

keuntungan), maka kegiatan usaha petani bisa beralih.  

Beberapa kasus yang sempat dipantau, banyak petani kakao di luar desa yang 

terpaksa membongkar tanaman kakaonya dan diganti dengan tanaman lain. Hal 

itu disebabkan karena tanaman kakao tidak produktif lagi dan petani tidak bisa 

melaakukan peremajaan karena biayanya cukup tinggi akhirnya diganti dengan 
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tanaman lain. Bagaimana dengan pendapatan petani kakao di lokasi pengkajian? 

Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan analisis pendapatan seperti pada Tabel 

8. 

Tabel 26. Analisis Biaya dan Pendapatan  Kakao Per ha  Petani  di Kampung 

Muari Tahun 2013 

No Uraian Fisik 
Harga/ 
Satuan 
(Rp) 

Nilai (Rp) 

1 Penerimaan  678 kg 15.000 10.170.000 
2 Pengeluaran:    
 Sarana Produksi 

Pupuk (kg) 
Pestisida (lt) 
Sub. Jumlah 

 
0 
10 

 
0 
50.000 

 
0 
500.000 
500.000 

 Tenaga Kerja *) : 
Pembersihan Lahan (HOK) 
Pemangkasan (HOK) 
Pengendalian Hama (HOK) 
Panen (HOK) 
Pasca panen (HOK) 
Sub. Jumlah 

 
15 
25 
15 
20 
10 

 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 

 
750.000 
1.250.000 
750.000 
1000.000 
500.000 
4.250.000 

 Total Pengeluaran   4.750.000 
3 Pendapatan (1-2)   5.425.000 
4 R/C ratio   2,1 
5 TIP 316,6 

kg/ha 
  

6 TIH   7005,9/kg 

Tabel 8 menunjukkan bahwa kegiatan usahatani kakao petani (non Demplot) 

baru memberikan pendapatan sebesar Rp 5.425.000/ha/tahun, ditambah upah 

kerja di lahannya sendiri sebesar Rp 4.750.000 per tahun. Kegiatan usaha ini 

secara ekonomi masih layak diusahakan dengan nilai R/C ratio 2,1. Pada tingkat 

teknologi seperti ini jika produksi baru 316,6 kg/ha, usaha tidak ada untungnya, 

demikian juga jika harga kakao hanya mencapai Rp 7005, usaha tidak 

memberikan keuntungan atau baru berada pada titik impas. 

Arah  Perubahan Kegiatan Usahatani  Setelah Pelaksanaan Pengkajian  

Perubahan dapat diartikan sebagai keadaan yang berbeda dengan sebelumnya. 

Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan ke arah yang lebih baik, seperti 

di konsepsikan dalam teori pembangunan. Untuk melihat berbagai perubahan 

dalam kegiatan usahatani kakao digunakan analisis Before-After seeperti pada 

bahasan berikut: 
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Penigkatan Produksi dan Produktivitas  

Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan produksi dan 

pendapatan masyarakat petani kakao dari kegiatan usahatani kakaonya. 

Peningkatan produksi dan Produktivitas kakao setelah pengkajian  dituangkan 

pada Tabel 9 

Tabel 27. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Petani dari usahatani kakao 

Setelah Pelaksanaan Pengkajian 

Komoditas 
Periide Usaha (thn/MT) 

Produktivitas/Produksi 
(ton/ha) Perubahan (Ton  %) 

Sebelum Sesudah Ton % 
 Kakao petani (2012) 400 450 50 12,5 

Kakao petani (2013) 450 678,3 228,3 50,7 
Kakao demplot (2012) 400 500 100 25 
Kakao demplot (2013) 500 986,6 486,6 97 

Tabel 9 menunjukkan bahwa peningkatan produksi dan produktivitas pada 

demplot kakao dapat mencapai 97%, jika dibandingkan dengan hasil demplot 

tahun sebelumnya (2012). Sedangkan pada tingkat petani peningkatan produksi 

dan produktivitas dapat mencapai 50,7 %. Hal ini merupakan suatu keadaan 

yang cukup mengembirakan, karena peningkatan produktivitas merupakan 

komponen utama dalam peningkatan pendapatan seperti yang dicanangkan 

dalam kegiatan pengkajian ini.  

Peningkatan Pendapatan 

Peingkatan pendapatan merupakan salah satu perubahan yang diharapkan. 

Sejauh mana peningkatan pendapatan petani kakao di lokasi pengkajian, dapat 

dilihat pada Tabel 10. Dalam tabel tersebut ada dua komponen pendapatanan 

yang di analisis, yaitu pendapatan pada tingkat pelaksanaan demplot dan non 

demplot, sebelum versus sesudah, atau masa  sekarang dengan masa 

sebelumnya. 
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Tabel 28. Peningkatan Pendapatan Petani Kakao Sebelum dan Sesudah 

Pengkajian Di Kampung Muari tahun  2012 – 2013 

Komoditas 
Periide Usaha (thn/MT) 

Pendapatan 
 (Rp000/ha) Perubahan (Ton  %) 

Sebelum Sesudah Rp000 % 
 Kakao petani (2012) 2500 3000 500 20 

Kakao petani (2013) 3.000 5.425 2.425 80 
Kakao demplot (2012) 3.000 4.500 1.500 50 
Kakao demplot (2013) 4.500 9.290 4.790 106 

Tabel 10 menunjukkan bahwa pada kegiatan  demplot kakao pendapatan petani  

dapat meningkat sebesar 106%, sedangkan pada tingkat petani dapat sebesar 

80%.  Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengkajian dapat dikatakan 

berhasil, mengingat salah satu tujuan kegiatan pengkajian ini adalah 

meningkatkan pendapatan petani, khususnya dari usahatani kakao.   

Peningkatan Adopter dan  Keanggotaan kelompok Tani/ Gapoktan 

Peningkatan Adopter juga merupakan bagian dari sasaran pelaksanaan 

pengkajian, Keadaan ini dituangkan pada Tabel 11. 

Tabel 29. Peningkatan Adopter dan Kelompok Binaan Petani Kakao  setelah 

Kegiatan Pengkajian di Kampung Muari Tahun 2012- 2013 

Komoditas 
Periide Usaha (thn/MT) 

Jumlah Adopter 
 (kk) Perubahan (Ton  %) 

Sebelum Sesudah kk % 
  Petani  dan kelompok 
kakao (2012) 

0 17 (1) 17 (1) 0 

Petani  dan kelompok 
kakao (2012) 

17 (1) 33 (2) 16 94 (100) 

Petani  dan kelompok 
kakao (2013) 

33 (2) 60 (3) 27 82 (50) 

     

Tabel 11 menunjukkan bahwa melalui pengkajian ini dapat meningkatkan 

adopter sampai 94 % pada tahun I dan 82 % pada tahun II. Hal ini erat 

kaitannya dengan perkembangan peningkatan produksi dan pendapatan petani. 

Semakin meningkat produksi dan pendapatan maka tentu semakin meningkat 

masyarakat petani kakao yang mau menerapkan teknologi sesuai apa yang di 

peragakan pada demplot kakao dalam pengkajian.
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A.6 KAJIAN PERBENIHAN 

Papua Barat merupakan propinsi baru sebagai hasil pemekaran Propinsi Papua.  

Walaupun pengembangan pertanian belum begitu maju namun memiliki potensi 

yang cukup besar untuk dikembangkan. Dari luas lahan keseluruhan yang 

mencapai hampir  7,7 juta hektar,  sebagian besar cukup potensial digunakan 

sebagai lahan pertanian. 

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. Pada tahun 2007 tercatat luas panen padi 

sawah sekitar 22.957 ha dengan tingkat produktivitas sekitar 3,5 ton/Ha GKG.  

(Papua Barat Dalam Angka, 2008). Pada tahun 2008 luas panen meningkat 

menjadi 24.461 ha, produksi juga meningkat 4 %, namun produktivitas masih 

tetap rendah ( Papua Barat dalam Angka 2009). 

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 Nasonal), maka ketersediaan 

Varietas Unggul Bermutu harus diprogramkan secara cepat dan tepat . Jalan 
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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. 

Pada tahun 2011 telah diketahui kinerja  kelembagaan perbenihan padi di Papua 

Barat, dalam hal ini Balai Benih Induk (BBI) yang berkedudukan di SP 8, Distrik 

Masni Kabupaten Manokwari. Balai Benih Utama (BBU) yang berkedudukan di 

Wariori, Kabupaten Manokwari, serta kelompok calon penankar yang ada di 

Distrik Masni, Distrik Prafi, dan Distrik Orans Bari. Sedangkan di Kabupaten 

Sorong BBU masih banyak berorientasi pada benih palawija, dan hortikultura. Di 

kabupaten ini belum ada calon penangkar benih sehingga belum bisa dilakukan 

pembinaan penangkar. Dari tiga kelompok penangkar di kabupatn Manokwari, 

yang sudah layak melakukan produksi benih baru dua kelompok (Distrik Prafi 

dan Oransbari), sedangkan penangkar di distrik Masni belum bisa dilakukan 

proses penangkaran. Selanjutnya dari dua kelompok yang sudah siap melakukan 

proses produksi benih, hanya kelompok penangkar Prafi yang sudah dapat 

dilakukan pembinaan produksi benih padi. 

Kelompok penagkar di Prafi sebanyak 10 kk, telah melakukan proses 

penangkaran benih padi VUB, yaitu varietas Mekongga, Cigeulis, dan Ciherang 

seluas 2,5 ha (luas masing – masing pengkar 0,25 ha). Pada tahun sebelumnya 

telah dihasilkan informasi mengenai kelembagaan perbenihan di Papua Barat, 

menjalin hubungan antar lembaga perbenihan (BBI, BPSB, dan BBU Kab. 

Manokwari), telah terbina 5 kelompok penangkar benih padi di kabupaten 

Manokwari, termasuk SK Penangkar Depinitif, serta hasil benih bermutu kelas ES 

untuk memenuhi kebutuhan BLBU. Selain itu terjadi peningkatan produksi dan 

pendapatan, serta penggunaan benih bermutu oleh petani > dari 20%. Tahun 

2013 pelaksanaan akan difokuskan di kabupaten teluk Bintuni dan Kabupaten 

Sorong. 
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Gambaran Umum  Kelembagaan Perbenihan di Kabupaten Sorong 

Keadaan Umum 

Kabupaten Sorong memiliki luas wilayah sekitar 7.415, 29 km² atau sekitar 

7,64% dari luas provinsi Papua Barat, mencakup 18 distrik/kecamatan, 128 

kampung dan 15 kelurahan. Wilayah kabupaten ini ditempati oleh sekitar 70.619 

penduduk, dengan laju pertumbuhan sekitar 1,17% per tahun dan kepadatan  

penduduknya sekitar 9,52 jiwa per km² (Sensus Penduduk tahun 2010, dalam 

Papua Barat Dalam Angka 2011). 

Penduduk terdiri dari suku asli dan pendatang berasal dari eks transmigrasi awal 

tahun 1980 an. Pada umumnya masyarakat bekerja sebagai petani, baik petani 

lahan sawah  maupun lahan kering. Untuk mendukung kegiatan pertanian, 

terutama dalam penyediaan benih aunggul masih banyak bergantung pada 

daerah luar, baik dari kabupaten Manokwari maupun daerah lainnya. 

Sebenarnya di kabupaten ini telah  dibangun BBU (Balai Benih Utama) sekitar 

tahun 2006, namun sampai saat ini belum menghasilkan baik benih tanaman 

pangan maupun hortikultura. Namun demikian beberapa Penangkar benih padi 

telah dibina dan diajak bekerjasama oleh BBI untuk memproduksi benih unggul 

padi. 

BBU (Balai Belih Utama) Kabupaten Sorong 

Balai benih Utama (BBU) kabupaten Sorong terletak di Kampung Makbalim, 

Distrik Mayamuk. Secara strutural kelembagaan ini merupakan UPTD Dinas 

Pertanian kabupaten Sorong yang berada langsung di bawah Bidang Produksi 

Tanaman Pangan. BBU didiraikan pada tahun 2006, namun pembangunan 

sarananya dilaksanakan secara bertahap sampai tahun 2010. Sebenarnya BBU 

ini dipersiapkan untuk menangani pembibitan hortikultura. Sampai saat ini 

sudah memiliki koleksi kebun induk hortikultira seperti mangga, jeruk, dan 

rambutan, namun  belum menghasilkan benih bermutu secara keberlanjutan. 

Untuk mendukung kinerja lembaga ini, telah tersedia pegawai sebanyak 13 

orang, semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), kecuali satu orang tenaga kebun 

yang masih honorer. Pada saat observasi lapang,  lahan BBU ditanami sayuran 

dan palawija untuk tujuan komsumsi, tidak ada benih yang dipersiapkan.  
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Fasilitas pendukung perbenihan hanya berupa Traktor 1 unit dan green Hause 2 

unit. 

Penangkar Benih Kabupaten Sorong 

Di Kabupaten Sorong sebetulnya belum ada penangkar benih yang definitif, 

namun ada beberapa penangkar beih yang pernah kerjasama dengan BBI. 

Penangkar tersebut terdapat di kampung Walal distrik Salawati Selatan, dan 

Distritrik Aimas, yaitu di kampung Malawele, dan Malawili. 

Karakteristik Penangkar benih padi di kabupaten sorong, disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 30. Karakteristik Penangkar Benih di Kabupaten Sorong, tahun 2013 

No Uraian Lokasi Penagkar (kampung) 
Walal 1 Malawele Malawili 

1 Nama Ketua Tri Maruto Surachman Amin 
2 Kelompok Induk Sidosae Rukun Wargi Tani Maju 
3 Jumlah Anggota 15 10 10 
4 Luas Lahan Perbenihan 

(Ha) 
15 10 10 

5 Pengalaman (thn) 3 3 3 
6 Unit Penangkaran Padi Padi Padi 
7 Status Penangkar Belum 

depinitif 
Belum 
depinitif 

Belum 
definitif 

8 Pemilikan Peralatan : 
Traktor ( Unit 
Power Thresser(unit) 
Lantai Jemur (unit) 
Seed Cleaner (unit) 
Alat kemasan (unit) 

 
2 
2 
1 
0 
0 

 
3 
2 
1 
0 
1  

 
2 
2 
1 
0 
0 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada umumnya kelompok penangkar merupakan 

bagian dari kelompok tani beranggotakan antara 10 sampai 15 kk dengan jenis 

usaha penangkaran padi, dengan status penangkar belum definitif. Peralatan 

untuk mendukung kegiatan produksi benih yang dimiliki masih sangat minim. 

Peta dan Posisi kelembagaan Perbenihan Sorong 

Di Kabupaten Sorong pengamatan titik ordinat dilakukan di  BBU, dan penangkar 

benih padi binaan, yaitu di kampung Walal distrik Salawati selatan, kampung 

Malawele, dan kampung Malawili distrik Aimas (Gambar 2).  
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Gambar 11. Peta Lokasi BBU dan Penangkar Benih Sorong 

Gambaran umum Kelembagaan Perbenihan di Kabupaten Teluk Bintuni 

Keadaan Umum 

Kabupaten  Teluk Bintuni memiliki luas wilayah sekitar 20.840,83 km² atau 

sekitar 21,48% dari luas provinsi Papua Barat, mencakup 24 distrik/kecamatan, 

115 kampung dan 2 kelurahan. Wilayah kabupaten ini ditempati oleh sekitar 

52.422 penduduk, dengan laju pertumbuhan sekitar 3,53% per tahun dan 

kepadatan  penduduknya ekitar 2,52 jiwa per km² (Sensus Penduduk tahun 

2010, dalam Papua Barat Dalam Angka 2011). 

Penduduk terdiri dari suku asli dan pendatang berasal dari ex transmigrasi awal 

tahun 1980 an. Pada umumnya masyarakat bekerja sebagai petani, baik petani 

lahan sawah  maupun lahan kering. Untuk mendukung kegiatan pertanian, 

terutama dalam penyediaan benih aunggul masih banyak bergantung pada 

daerah luar, baik dari kabupaten Manokwari maupun daerah lainnya. 

Sebenarnya di kabupaten ini telah  dibangun BBU (Balai Benih Utama) sekitar 

tahun 2010, namun sampai saat ini belum menghasilkan baik benih tanaman 

pangan maupun hortikultura. Namun demikian beberapa Penangkar benih padi 

telah dibina dan diajak bekerjasama oleh BBI untuk memproduksi benih unggul 

padi. 
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BBU (Balai Benih Utama) Kabupaten Teluk Bintuni 

Balai Benih Utama (BBU) kabupaten bintuni terletak di kampung Tisac, distrik 

Bintuni, tidak jauh dari Kota. Secara struktural kelembagaan ini merupakan 

salah sati UPTD Dinas pertanian kabupaten teluk Bintuni, berada langsung di 

bawah Bidang tanaman pangan. Untuk melaksanakan kinerjanya lembaga ini 

memiliki enam pegawai, namun semuanya masih tenaga honor, kecuali kepala 

BBU yang sudah menjadi Pegawai Negeri. 

 BBU ini didirikan pada tahun 2010, dipersiapkan untuk menangani perbeihan 

tanaman pangan dan hortikultura. Namun sampai saat ini belum menghasilkan 

benih bermutu, baru pada taraf pemanfaatan lahan dengan komoditas jagung 

dan palawija lainnya. Dalam opersional kerjanya sampa saat ini belum ada 

alokasi anggaran yang tegas untuk produksi benih. 

Penangkar Benih Kabupaten Teluk Bintuni 

Di Kabupaten teluk Bintuni kelompok penangkar berada di  SP1 dan SP 4 Distrik 

Manimeri. Karakteristik Penangkar benih padi di kabupaten Teluk Bintuni, 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 31. Karakteristik Penangkar Benih di Kabupaten Teluk Bintuni, tahun 2013 

No Uraian Lokasi Penagkar (kampung) 
SP1 SP2 

1 Nama Ketua   
2 Kelompok Induk Kelompok 1 Kelompok 2 
3 Jumlah Anggota 4 4 
4 Luas Lahan untuk 

Perbenihan 
2 2 

4 Pengalaman (thn) 1 1 
5 Unit Penangkaran  Padi 
6 Status Penangkar Belum depinitif Belum depinitif 
7 Pemilikan Peralatan : 

Traktor ( Unit) 
Power Thresser (unit) 
Lantai Jemur (unit) 
Seed Cleaner (unit) 
Alat kemasan (unit) 

 
2 
2 
1 
0 
0 

 
3 
2 
1 
0 
1 

Peta dan Posisi kelembagaan Perbenihan Teluk Bintuni 

Di Kabupaten Teluk Bintuni pengamatan titik ordinat dilakukan di  BBU, dan 

penangkar benih padi binaan, yaitu di Sp1, dan SP2 Distrik Menimer (Lihat 

Gambar 3) 
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Gambar 12. Peta  Posisi Kelembagaan Perbenihan di Kabupaten Bintuni 

Pembinaan Penangkar Benih di Kabupaten Sorong 

Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa di kabupaten Sorong 

terdapat 3 calon penangkar yang telah dibina sebelumnya oleh BBI Provinsi 

Papua Barat. Dari ketiga kelompok penangkar tersebut ditentuntukan satu 

kelompom penangkar untuk diberikan pendampingan/pembinaan dalam proses 

produksi benih bermutu. 

Hasil evaluasi tim disepakati  kelompok penangkar Malawili yang berinduk pada 

kelopmpok Tani Maju dengan ketuanya Pak Amin untuk dijadikan sebagai 

kelompok penangkar binaan. Dasar penentuan kelompok binaan tersebut lebih 

menitik beratkan pada pertimbangan teknis ( ketersediaan air) pada musim 

kemarau. Pelaksana dan skala uaha produksi benih bermutu disajikan pada 

Tabel 3. 
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Tabel 32. Penangkar, Skala Usaha dan Waktu tanam dalam Proses Produksi 

Benih Bermutu Oleh Penangkar Binaan Malawili, Kampung Malawili Distrik Aimas 

Kabuaten Sorong Tahun 2013 

No Nama Penangkar Luas (ha) Jumlah 
benih (kg) Varietas Waktu 

Tanam 
1 Amin 1,0 25 Ciherang 15 Juni 
2 H. Ilyas 1,0 25 Ciherang 15 Juni 
3 Ngadiman 1,0 25 Ciherang 15 Juni 
4 Arialdin 0,5 15 Ciherang 15 Juni 
5 Latu 0,5 15 Ciherang 15 Juni 
6 Soleh H 0,5 15 Ciherang 15 Juni 
7 Wilmar 0,5 15 Ciherang 15 Juni 
 Jumlah 5 135   

Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam proses produksi benih bermutu 

menggunakan lahan selas 5 ha dalam satu hamparan dengan jumlah penangkar 

sebanyak 7 kk. Penggunaan benih antara 25 – 30 kg/ha varietas Ciherang relatif 

lebih hemat dibandingkan dengan penggunaan benih oleh petani secara umum 

di kampung Malawili (40 – 60 kg/ha). Selain itu waktu tanam juga tergolong 

lebih seremapk dibanding petani secara umum di kampung tersebut (Agustus – 

September). 

Produksi dan Distribusi  Benih  Hasil Penangkar Binaan di Kab. Sorong 

Tingkat Produksi Benih 

Kegiatan pertanaman padi oleh penangkar benih binaan menghasilkan 

produktivitas yang cukup tinggi, namun demikian tidak semua hasil dijadikan 

benih. Tingkat produksi benih disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 33. Tingkat  Produksi Benih Bermutu Yang Dihasilkan Oleh Penangkar 

Binaan    Kabupaten Sorong Tahun 2013 

No Nama Penangkar Luas (ha) 
Produksi 
gabah 
(Ton) 

Produktivitas 
Ton/Ha 
GKG 

Produksi 
Benih (Ton) 

1. Amin 1 6 6,0 3,0 
2. H. Ilyas 1 5,8 5,8 2,5 
3. Ngadiman 1 5,6 5,6 2,5 
4. Ariadin 0,5 3,4 6,8 2 
5. Latu 0,5 3,2 6,4 2 
6. Sholeh. H 0,5 3,0 6,0 1,5 
7. Wimar 0,5 2,8 5,6 1,5 
 Jumlah 5 29,8  15 
 Rata-rata 0,7 4,25 4,25 - 
 Rata-rata per Ha   6,07 - 
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Tabel 4  menunjukkan bahwa  pembinaan kelompok penangkar di kampung 

Malawili kabupaten Sorong  menghasilkan produksi sebanyak 29,8 Ton GKG 

dengan rata- rata produktivitas  6 ton/ha. Produktivitas ini cukup tinggi bila 

dibandingkan dengan produktivitas padi petani secara umum di kampung 

tersebut (5 ton/ha). 

Dari  jumlah produksi padi yang dihasilkan hanya 15 ton  (50%) yang dijadikan 

benih yang lainnya dijadikan gabah untuk dikonsumsi. Rendahnya produksi padi 

yang dapat dijadikan benih bukan semata-matata pertimbangan teknis, tetapi 

juga ada pertimbangan kebutuhan konsumsi bagi produsen. 

Distribusi Benih 

Benih Padi pada umumnya dipergunakan oleh petani untuk menunjang kegiatan 

usahataninya. Beberapa tahun terakhir kebutuhan benih untuk petani ditangani 

melalui program BLBU  yag merupakan subsidi dari pemerintah. 

Implementasinya di Papua Barat  Pengadaan benih di tangani oleh PT 

Sanghyang Seri (SHS) dan dikerjasamakan antara SHS, Komisi benih di Provinsi 

(BBI, BPSB, Dinas Pertanian Kabupaten) dan Penangkar binaan.  

Dalam hal ini benih yang dihasilkan oleh penangkar binaan dibeli dengan dana 

BLBU, kemudian didistribusikan ke daerah-daerah pengembangan padi, 

termasuk kampung dimana penangkar padi berada. Biasanya benih yang 

dihasilkan oleh penangkar binaan dibeli oleh BLBU untuk dipergunakan pada MT 

II (Agustus – Nopember), benih tersebut berasal dari hasil padi MT I. Dengan 

demikian BLBU dalam setahun hanya satu musim, benih untuk MT I berasal dari 

inisistif petani atau kerjasama dengan BBI. 

Benih yang diproduksi oleh penangkar binaan di kabupaten Sorong di hasilkan 

pada MT II, tidak bisa dibeli oleh BLBU, kecuali menunggu untuk penggunaan 

tahun 2014. Namun untuk menunggu pembelian tahun 2014 petani harus 

menunggu cukup lama. Alternatif yang dilakukan para penyuluh di kabupaten 

Sorong, benih tersebut dapat diditribusikan ke beberapa lokasi seperti 

kabupaten Sorong Selatan , Aimas, salawati. Dan darah kampung Malawili ( 

Tabel 5) 
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Tabel 34. Distribusi Benih Hasil Penangkar Binaan di Kabupaten Sorong Tahun 

2013. 

No Lokasi Distribusi Benih 
Banyaknya 
Benih ( 
Ton) 

Harga 
Jual 
(Rp) 

Keterangan 

1 Kabupaten. Sorsel 3 8000 Pemda Kab 
2 Salawati 2 6000 Pemda 
3 Aimas 1 6000 Pemda 
4 Kebutuhan Dalam 

Kampung 
2,1 3000* Sesama petani 

Tukar gabah  
5 Cadangan BLBU  6,9 6.000 Baru direncanakan 
 Jumlah 15   
 Harga rata-rata   4.500  

Tabel 5 menunjukkan bahwa rantai distribusi benih padi hasil penangkar binaan 

masih sangat sederhana, yaitu kepada petani antar kabupaten dan dalam 

kabupaten. Teknisnya ada yang melalui pemeritah daerah (Dinas Pertanian) ada 

yang langsung kepada petani. Penjualan yang dilakukan melalui pemda dibayar 

dengan uang, sedangkan yang langsung antar petani hanya ditukar dengan 

gabah. 

Sistim distribusi benih antar petani dengan cara sistim tukar gabah, sudah lama 

dilakukan.  Kini mulai dibeli melalui program pemerintah. Hal ini menunjukkan 

adanya advokasi transformasi budaya dalam sistim distribusi benih. Lambat laun 

sistim tukar gabah ini akan hilang terganti dengan sistim jual-beli. Pada saat 

itulah sistim perbenihan mula masuk pada model komersial. Harga benih yang 

terjadi sebenarnya hanya ada dua harga yaitu Rp 6000 untuk penjualan ke 

pemrintah sedangkan sesama petani hany Rp 3000 perkiraan harga gabah lokal 

pada saat itu, walaupun masyarakat banyak menjual dalam bentuk beras.  

Anailis Pendapatan Penangkar Benih Binaan 

Dalam analisis pendapatan ini menggunakan harga rata-rata yaitu Rp 4500, 

harga tertinggi Rp 6000, harga terendag Rp 3000 (harga di tempat penangkar), 

kecuali  sorong selatan harga Rp 8000 termasuk ongkos kirim. Tingkat 

pendapatan penangkar dengan perkiraan harga rata-rata, disajikan pada Tabel 

6. 
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Tabel 35 Analisis Biaya dan Pendapatan per Ha Produksi Benih Bermutu di 

Kelompok Penangkar Benih  Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong tahun 

2013. 

No Uraian Fisik Harga Satuan 
(Rp) 

Nilai 
(Rp000) 

1 Penerimaan (Nilai 
Produksi) 

6. 000 
 

4.500 27.000 

2 Pengeluaran :    
a. Sarana Produksi 

Benih (kg) 
Pupuk (zak) 
Obat-Obatan (liter) 
Lain-lain 

 
25 
8 
5 

 
6000 
125.000 
40.000 
150.000 

 
150 
1000 
200 
150 

 Sub Jumlah   1.500 
b. Tenaga Kerja. 

Persemaian (oh) 
Pengolahan tanah 
Tanam+cabut bibit 
Rouging (oh) 
Panen 
Bawon 15% 
Pengeringan 
Sortir/pengepakan 
Lain-lain  

 
15 
Traktor 
borongan 
20 
biaya 
menyabit 
800 
15 OH 

 
    75,000 
1.000.000 
1.500.000 
     75.000 
  1000.000 
     4.000 
    75.000 
  1000.000 
    500.000 

 
1.125 
1.000 
1.500 
  150 
1.000 
3.200 
1.125 
1.000 
   500 

 Sub jumlah   10.100 
c. Uji Lapangan*/ 1 ha, 2x 500.000 1.000 
e Uji Laboratorium*  400.000   400 
f Pelabelan* (lembar) 100      1000   100 
 SubTotal TK*   1.500 
 Total Pengeluaran   11.600 
 Real dibayarkan   10.100 
3 Pendapatan  (1-2)   16.900 
4 R/C Ratio   2,6 
6 TIP (kg) 2.344   
7 TIH (Rp)   1.683 

*) biaya tidak real dibayarkan 

Tabel 6 menunjukkan bahwa melalui kegiatan produksi penangkaran benih padi, 

penangkar dapat memperoleh pendapatan sebesar Rp 16.900.000,- per Musim 

Tanam, atau sekitar 4,2 juta per bulan. Tingkat pendapatan ini cukup besar bila 

dibanding UMR (Upah Minimum Regional) Papua Barat Rp 2.700.000 per bulan. 

Sayangnya pasar benih belum jelas, atau masih diwarnai dengan sistim lama 

yang menekankan pada nilai nilai sosial budaya.  Dengan demikian petani 

penangkar masih ragu untuk menangkarkan benih dalam jumlah yang lebih 

banyak. 
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Penyebaran  dan Peningkatan Penggunaan VUB 

Petani padi di kabupaten Sorong sudah mengenal VUB seperti varietas Ciherang, 

Cigeulis, Cisantana, Membramo, dan Inpari sejak tahun 2010, ( khusus Inpari 

mulai dikenal pada tahun 2011). Pengenalan varietas tersebut diperoleh petani 

melalui program pendampingan SL-PTT oleh BPTP, dan  pembinaan penangkar 

oleh BBI, kemudian dikembangkan lagi melalui program BLBU (Bantuan 

langsung Benih Unggul). (gambar 4) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Penyebaran VUB di Kabupaten Sorong 

 Gambar 4 menjelaskan bahwa alur penyebaran VUB selama ini berawal dari 

petani penangkar binaan/ kerjasama  BBI, dan petani  kooperator demfarm SL-

PTT yang dibina oleh BPTP yang dilakukan pada MT I ( Pebruari /Maret – 

Juni/Juli), benih yang dihasilkan oleh penangkar binaan ini di lalakukan 

pengujian oleh BPSB dan dapat dibeli oleh BLBU untuk ditanam pada musim 

berkutnya (MT II. Agustus/sept – November/Desember). Seadangkan pada MT I 

biasanya petani menggunakan benih milik sendiri, baik yang berasal dari hasil 

BLBU, maupun benih lannya sesuai apa yang mereka dapatkan.  

Pembinaan penangkar benih tahun 2013 di kabupaten Sorong dilakukan pada 

MT II, menggunakan varietas Ciherang kelas benih FS. Hasilnya akan digunakan 

pada MT I baik oleh petani dalam desa maupun petani luar desa melalui jalur 

distribusi Pemda dan antar petani (tukar gabah/barter). 

   BBI 

BPTP 
DEMFARM 

SL-PTT(MT.I) 
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Dengan model ditribusi seperti ini (Gambar 5) penyebaran VUB dapat dilakukan 

dengan cepat dan diyakini peningkatan penggunaan VUB akan berkembang 

dengan cepat. Dalam konteks pembinaan penangkar melalui kajian 

kelembagaan perbenihan, peningkatan penggunaan VUB (varietas Ciherang) 

berawal dari 5 ha dgn menggunakan benih 135 kg diyakinini dapat menjadi 270 

ha pada MT berikutnya. Hal ini dapat diartikan pula sebagai penggaanti peran 

BLBU yang belum bisa menyediakan benih unggul pada MT I ( Gambar 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.  Perkembangan dan Peningkatan Penggunaan VUB 

Dengan demikian melalui kajian ini dapat meningkatkan penggunaan VUB  

varietas Ciherang dari 5 ha menjadi 270 Ha, yang menyebar mulai dalam desa, 

luar desa sampai luar kabupaten. Hal yang menarik dalam sistem penyebaran 

(distribusi) ini dilakukan melalui dua cara yaitu dengan proses jual beli dan 

proses barter.   

Kalau kita amati proses barter ini mungkin tidak mendatangkan keuntungan bagi 

penangkar benih, bahkan merugikan. Namun demikian masih ada ruang dalam 
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proses distribusi ini. Kenapa demikian ?. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

masyarakat di kampung Malawili masih memiliki ikatan sosial yang kuat. Mereka  

masih memiliki rasa persaudaraan yang tinggi antar tetangga dalam desa. Sifat 

gotong royong, saling menolong, dan saling memperhatikan sesama warga 

masih tetap tumbuh. 

Sistem ini masih memungkinkan dikembankan, dengan menghitung biaya per kg 

benih dengan kompersi harga gabah sebagai penukanr benih, sehingga mungkin 

saja satu Kg benih bermutu dapat ditukar dengan 2kg gabah sesuai dgn hasil 

perhitungan biaya produksi benih. Dengan demikian di satu sisi penangkar tidak 

dirugikan di sisi lain petani dapat menggunakan benih bermutu. 
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A. 7. PENGELOLAAN SUMERDAYA GENETIK 

Keragaman sumberdaya genetik pertanian tidak hanya menyediakan beragam 

sumber makanan yang kaya gizi serta komponen-komponen makanan lainnya 

yang penting bagi kesehatan dan secara lokal tersedia, namun juga terkait 

dengan budaya makan serta kehidupan  sosial budaya masyarakat guna memilih 

makanan yang dapat menunjang kesehatannya (Fanzo at al., 2011).  

Kecukupan pangan kedepan sangat tergantung kepada adanya keanekaragaman 

genetik pada plasma nutfah tanaman pangan. Keragaman genetik pada plasma 

nutfah yang diharapkan adalah yang memiliki sifat-sifat unggul spesifik antara 

lain, produksi tinggi dan tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik serta 

memiliki cita rasa yang sesuai dengan selera pengguna.    

Informasi keanekaragaman serta status keberadaan sumberdaya genetik  

tanaman di Indonesia sangat diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian  untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Informasi dapat diperoleh melalui 

serangkaian kegiatan inventarisasi SDG tanaman, baik melalui inventarisasi SDG 

tanaman yang berada di lahan pekarangan rumah petani, lahan petani maupun 

kebun koleksi.  

Keragaman plasma nutfah  tumbuhan/tanaman di Provinsi Papua Barat 

cenderung mengalami penurunan baik jenis maupun produksinya akibat adanya 

eksplorasi yang tidak terkendali. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dan 

pemahaman masyarakat maupun instansi terkait tentang pentingnya pelestarian 

plasma nutfah, utamanya plasma nutfah spesifik lokal. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui pengelolaan secara 

bijaksana. 

 

Fokus dari pengelolaan plasma nutfah adalah melestarikan, mengembangkan, 

dan memanfaatkannya secara berkelanjutan, baik pada ekosistem darat maupun 

laut, kawasan agroekosistem dan kawasan produksi, serta program konservasi 

ex situ. Upaya pengelolaan ini harus disertai dengan pemeliharaan sistem 



 L a p o r a n  T a h u n a n  2 0 1 3  B P T P  P a p u a  B a r a t  

 

75 

pengetahuan tradisional dan pengembangan sistem pemanfaatan plasma nutfah 

yang dilandasi oleh pembagian keuntungan yang adil (Kusumo dkk., 2002). 

 

1.1. Inventarisasi keragaman sumberdaya genetik tanaman 
Berdasarkan hasil inventarisasi keragaman genetik tanaman yang telah 

dilakukan pada lahan pekarangan dan lahan kebun milik petani atau responden 

di kabupaten Manokwari cukup beragam. Pada kegiatan inventarisasi ini 

dilakukan pada dua zona agroekologi yaitu zona agroekologi dataran rendah dan 

zona agroekologi dataran tinggi.  

 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pada dataran rendah jumlah dan jenis tanaman 

cukup tinggi, khususnya pada kelompok tanaman pangan dan sayuran. 

Tanaman pangan pokok pada dataran rendah manokwari adalah, keladi, 

singkong, ubijalar, sukun ,dan pisang. Tanaman pangan tersebut dibudidayakan 

baik pada lahan pekarangan maupun lahan kebun, namun tanaman pangan ini 

lebih banyak dibudidayakan pada lahan kebun. 

 

Tabel 36. Keragaman sumberdaya genetik tanaman pada dataran  

            rendah Manokwari 

Nama Tanaman 
Jumlah 

jenis 
Jumlah Tanaman Pemanfaatan 

Pangan    

  Keladi 2 532 Makanan Pokok (Rebus & 

Bakar) 

  Singkong 4 765 Makanan Pokok (Rebus & 

Bakar) 

  Ubi Jalar 6 585 Makanan Pokok (Rebus & 

Bakar) 

  Sukun 2 120 Makanan pokok (Rebus & 

bakar) 

  Pisang 5 300 Makanan Pokok (Rebus & 

Bakar) 

Sayuran    

  Gedi 3 520 Sayuran 
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  Katuk 1 1495 Sayuran 

  Kacang 

Tunggak 

1 230 Sayuran 

  Lilin 1 73 Sayuran 

Buah-buahan    

  Durian 4 22 Konsumsi buah segar 

  Nanas 1 92 Konsumsi buah segar 

  Mangga 1 12 Konsumsi buah segar 

  Langsat 1 30 Konsumsi buah segar 

Perkebunan    

  Tebu 4 95 Konsumsi segar 

  Pinang 3 474 Makanan penyegar 

Rempah dan 

Obat-obatan 

   

  Daun Gatal 1 13 Obat pegal 

  Kunyit 2 47 Obat 

  Temulawak 3 75 Obat 

  Buah Merah 2 81 Obat penyakit dalam 

  Sereh 1 102 Bumbu masak/dijual 

 

Jenis makanan pokok yang banyak dibudidayakan baik pada lahan pekarangan 

maupun lahan kebun adalah pisang, meskipun sebenarnya pisang masuk dalam 

kelompok buah-buahan, namun di Manokwari  diperoleh jenis pisang dapat 

digunakan sebagai bahan makanan pokok yaitu pisang kepok. Jenis pisang ini 

lebih banyak dibudidayakan dibandingkan dengan jenis pisang buah lainnya. 

Pisang kepok ini ditemukan ada berbagai jenis. 

 

Selanjutnya Tabel 36 memperlihatkan pula bahwa keragaman genetik tanaman 

sayuran dataran rendah juga cukup beragam, antara lain adalah gedi, katuk, 

kacang tunggak,dan lilin. Daun katuk merupakan jenis sayuran yang 

populasinya sangat tinggi dibandingkan dengan jenis sayuran lainnya. Hal ini 

disebabkan karena setiap rumah tangga petani umumnya menanam daun katuk 

sebagai bahan sayuran karena penduduk lokal sangat menyukai jenis sayuran 



 L a p o r a n  T a h u n a n  2 0 1 3  B P T P  P a p u a  B a r a t  

 

77 

ini. Demikian pula sayur gedi banyak dijumpai di kebun-kebun petani meskipun 

populasinya lebih rendah dibandingkan dengan sayur katuk.  

Jenis sayur spesifik lainnya seperti sayur lilin juga ditemukan pada wilayah ini, 

namun hanya sebagian kecil petani yang membudidayakan. Sayur lilin ini sejenis 

tebu-tebuan yang berumur dalam 6-9 bulan baru bisa dipanen sebagai sayuran. 

Bagian tanaman yang dapat dijadikan sayur adalah primordia bunga atau bakal 

bunga yang masih muda. 

 

Pada dataran rendah ini ditemukan pula keragaman berbagai jenis buah-buahan 

antara lain durian, nenas, mangga, dan langsat (Tabel 1). Ditemukan empat 

jenis durian yang masing-masing memiliki cita rasa yang berbeda. Ditemukan 

jenis durian yang warna dagingnya berwarna warni sehingga masyarakat 

setempat memberi nama durian pelangi. Durian pelangi ini memiliki cita rasa 

yang berbeda dengan durian lainnya di Manokwari yaitu tidak terlalu manis dan 

beraroma sedang.  

 

Sumberdaya genetik pada kelompok tanaman perkebunan relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan kelompok tanaman lainnya. Dalam kegiatan inventarisasi 

ini diperoleh dua jenis sumberdaya genetik perkebunan yaitu, tebu dan pinang 

(Tabel 1). Pinang merupakan tanaman yang paling populer dikalangan 

masyarakat lokal, karena pinang sudah merupakan bagian dari kehidupan sosial 

budaya masyarakat setempat yang gemar mengkonsumsi pinang dan juga 

merupakan bahan dalam proses interaksi sosial. Ditemukan 4 aksesi tebu yang 

memiliki fenotipe yang cukup bagus, yang ditandai dengan pertumbuhan yang 

kekar. 

 

Tanaman rempah dan obat-obatan yang ditemukan pada lahan dataran rendah 

Manokwari adalah daun gatal, kunyit, temulawak, buah merah, dan sereh (Tabel 

1). Tanaman obat-obatan yang paling sering digunakan masyarakat adalah daun 

gatal dan buah merah, meskipun populasinya lebih rendah dibandingkan dengan 

tanaman sereh. Tanaman sereh merupakan tanaman yang paling banyak 

ditemukan pada lahan-lahan pekarangan. Menurut petani lokal sereh memiliki 

nilai ekonomi yang cukup bagus karena mudah laku dipasaran dan teknik 

budidayanya sangat sederhana. 
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  Pada dataran tinggi sumberdaya genetik yang ditemukan, 

khususnya tanaman pangan keragamannya lebih rendah dibandingkan pada 

dataran rendah. Pada dataran tinggi Manokari tanaman pangan yang ditemukan 

adalah ubi jalar dan talas (Tabel 37).  

 

Tabel 37. Keragaman sumberdaya genetik tanaman pada dataran tinggi 

Manokwari 

Nama 
Tanaman 

Jumlah jenis Jumlah 
Tanaman 

Pemanfaatan 

Pangan    
Ubi Jalar 1 1200 Makanan pokok 
Talas 1 203 Makanan pokok 
Sayuran    
Labu Siam 1 630 Sayuran 
Tomat Belanda 1 21 Buah segar 
Obat-obatan    
Jeruk Suanggi 1 1 Obat 
Daun Gatal 
Merah 

3 20 Obat 

Buah Merah 1 8 Obat 
Kayu Akuai 3 110 Obat 

Jenis ubi jalar dan talas yang ditemukan pada dataran tinggi masing-masing 

hanya satu jenis. Jenis ubi jalar yang ditanam petani di dataran tinggi adalah 

jenis ubijalar lokal yang telah dibudidayakan secara turun temurun. Demikian 

pula halnya dengan talas. Sementara sayuran spesifik yang ditemukan adalah 

labu siam dam tomat belanda. 

 

Tanaman obat-obatan yang ditemukan pada dataran tinggi  Manokwari sangat 

beragam antara lain adalah, jeruk suanggi, daun gatal merah, buah merah, dan 

kayu akuai (Tabel 37). Kayu akuai dan jeruk suanggi merupakan tanaman obat-

obatan yang hanya terdapat pada dataran tinggi Manokwari. Kayu akuai sangat 

populer bagi masyarakat lokal sebagai tanaman untuk memperbaiki stamina. 

Database sumberdaya genetik di Kabupaten Manokwari ditampilakan pada 

Lampiran 1. 

 

1.2. Inventarisasi sumberdaya genetik kebun koleksi  

Berdasarkan hasil inventarisasi sumberdaya genetik kebun koleksi yang 

ditemukan di Kabupaten Manokwari baru diperoleh dua lembaga dan satu petani 
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yang melakukan koleksi sumberdaya genetik tanaman. Lembaga yang 

mengelola kebun koleksi sumberdaya genetik tanaman antara lain adalah 

Universitas Negeri Papua dan BPTP Papua Barat dan stu petani di Distrik 

Oransbari Kabupaten Manokwari.   

 

Pada Tabel 3, memperlihatkan bahwa Universitas Negeri Papua mengelola dua 

kebun koleksi yaitu kebun koleksi ubijalar yang berlokasi di Kampus Amban 

Pantai dan kebun koleksi sagu yang berlokasi di Distrik Andai. Sementara BPTP 

Papua Barat mengelola tiga kebun koleksi yaitu kebun koleksi Amban Pantai 

yang berlokasi di KP Amban Pantai dan koleksi ubi jalar yang dilaksanakan di 

Kantor BPTP Papua Barat yang berlokasi di Arfai Gunung serta koleksi ubikayu 

yang berlokasi di KP Andai. 

 

Tabel 38.  Koleksi sumberdaya genetik kebun koleksi milik lembaga/petani 

No. Kolektor/
Pemilik 

Nama 
Lokasi/ 

Koordinat 

Luas 
Kebun 
(ha) 

Jenis 
Tanaman 

Jumlah 
spesies/aksesi 

1. UNIPA Kampus 
Amban 
 
Maruni 
 

 Ubijalar 
 
Sagu 

20 
 
         6 

2. Petani Oransbari 0,2 Talas 7 
3. BPTP 

Papua 
Barat 

KP Amban 
Pantai 
 
Kantor Arfai 
 
KP Andai 

2,0 
 
 
0,1 
 
20 

Talas 
 
 
Ubijalar 
 
Ubikayu 

23 
 
 
12 
 
10 

 

1.3. Analisis diversitas sumberdaya genetik 

Pada Tabel 38 menunjukkan bahwa Indeks Shannon-Wiener (ISW) pada dataran 

rendah lebih tinggi dibandingkan dataran tinggi. Pada dataran rendah ISW 

teringgi diperoleh pada tanaman buah-buahan kemudian diikuti tanaman pangan 

dan sayuran dengan ISW secara berturut-turut 1,72 ; 1,33 dan 1,11. Hal ini 

menujukkan bahwa ketiga komoditas ini  keanekaragaman vegetasinya stabil 

karena ISW lebih besar dari 1. Sementara tanaman perkebunan dan biofarmaka 

memperlihatkan nilai ISW lebih kecil dari 1.  
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Pada dataran tinggi semua komoditas memiliki nilai ISW lebih kecil dari satu, 

kecuali tanaman sayuran dan biofarmaka memiliki nilai ISW lebih besar dari satu 

yaitu masing-masing 1,52 dan 1,17. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman 

sayuran dan biofarmaka  pada dataran tinggi keragaman vegetasinya lebih stabil 

dibandingkan dengan komoditas lainnya yang ada pada dataran tinggi 

Manokwari.   

 

Tabel 39. Indeks diversitas SDG pada dataran rendah dan tinggi di Kabupaten 

Manokwari 

JENIS SDG 

INDEKS SHANNON-WIENER 

KETERANGAN DATARAN 
RENDAH 

DATARAN 
TINGGI 

Tanaman 
Pangan 

1,32 0,80 6 jenis 
tanaman 

Tanaman 
Sayuran 

1,11 1,52 13 jenis 
tanaman 

Buah-buahan 1,72 0,88 13 jenis 
tanaman 

Perkebunan 0,46 0,44 3 jenis 
tanaman 

Biofarmaka 0,98 1,17 14 jenis 
tanaman 
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A. 8. MODEL AKSELERASI PEMBANGUNAN PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN (M-

AP2RL) 

 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 

(BBSDLP) telah mengidentifikasi sumber daya lahan untuk menilai tingkat 

kesesuaian dan arahan pengembangan kedelai di 13 provinsi (selanjutnya 

menjadi 17 provinsi), termasuk Papua Barat. Berdasarkan kondisi biofisik 

sumber daya lahan, luas lahan yang sesuai untuk pengembangan kedelai di 

provinsi Papua Barat yaitu 2.513 ha untuk lahan sawah dan 107.704 ha untuk 

lahan kering (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan 

Pertanian, 2008). 

 

Produksi kedelai Papua Barat tahun 2012 sebesar 650 ton Biji Kering dengan 

produktivitas 1,78 ton/ha (ATAP). Dibandingkan dengan produksi tahun 2011, 

terjadi kenaikan sebesar 248 ton (61,46 %). Kenaikan produksi kedelai tahun 

2012 terjadi karena peningkatan luas panen dan produktivitas masing-masing 

sebesar 228 hektar (60,80 %) dan 0,04 kuintal/hektar (0,41 %). Angka 

Ramalan I (ARAM I) produksi kedelai tahun 2013 diperkirakan sebesar 557 ton 

biji kering dengan produktivitas 1,57 ton/ha. Dibandingkan dengan produksi 

tahun 2012, terjadi penurunan sebesar 93 ton (14,35 %).  

Tabel 40.  Luas panen, produktivitas, dan jumlah produksi kedelai 10 tahun 
terakhir di Provinsi Papua Barat. 

Tahun Luas Panen 
(ha) 

Produktivitas 
(Ku/ha) 

Produksi 
(ton) 

2004 1.326 11,49 1.523 
2005 2.137 10,67 2.279 
2006 1.819 10,54 1.917 
2007 1.282 10,61 1.360 
2008 1.624 10,72 1.740 
2009 1.150 10,50 1.208 
2010 571 10,51 600 
2011 375 10,74 403 
2012 603  10,78  650  
2013 (Aram I) 527  10,57  557  

Sumber : BPS Papua Barat, 2012 dan 2013 
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Penurunan produksi kedelai tahun 2013 diperkirakan terjadi karena menurunnya 

luas panen seluas 76 hektar (12,60 %) dan penurunan produktivitas sebesar 

0,22 kuintal/hektar (2,00 %) (BPS Papua Barat, 2013). Tingkat produktivitas 

tersebut masih rendah dibandingkan dengan potensi hasil varietas unggul baru 

yang dapat mencapai 2,5 – 3,0 ton/ha. Begitu pula dengan produksi yang masih 

bisa ditingkatkan dengan penambahan areal pertanaman yang selama ini 

jumlahnya masih jauh dari potensi lahan yang ada. 

 

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan kedelai  di Papua Barat selain 

alasan faktor ekonomi (kemampuan modal petani lemah), juga dihadapkan pada 

aspek sosial budaya. Potensi lahan yang luas tidak serta merta dapat dikelola 

menjadi lahan pertanian karena terkendala dengan hukum adat hak ulayat.  

Kendala yang utama juga adalah kurangya tenaga kerja. Walaupun lahan yang 

tersedia cukup luas, tapi kesulitan untuk mencari petani yang bersedia 

mananam kedelai. Sampai saat ini usahatani pada tanaman pangan non umbi-

umbian masih digeluti oleh masyarakat pendatang sedangkan masyarakat asli 

papua masih jarang yang usahatani padi dan kedelai. Lahan yang diharapkan 

untuk tanam kedelai adalah sawah setelah padi, sementara petani terkadang 

tidak siap untuk pola tanam padi-palawija-padi. 

 

Pertanian ramah lingkungan adalah aktivitas pertanian yang secara ekologis 

sesuai, secara ekonomis menguntungkan, secara sosial diterima dan mampu 

menjaga kelestarian sumber daya alam lingkungan. Sesuai definisi tersebut 

dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, maka  sistem 

pertanian ramah lingkungan merupakan konsep pembangunan pertanian yang 

harus diterapkan di negara kita, yang kerusakan sumber daya alam dan 

lingkungan sudah sangat parah. Aktivitas pertanian yang banyak menggunakan 

bahan kimia, terbukti telah menimbulkan pencemaran, merusak ekosistem, dan 

sangat menganggu kesehatan manusia, sehingga harus diganti dengan aktivitas 

pertanian yang sedikit mungkin menggunakan bahan kimia.       

 

Sistem pertanian ramah lingkungan, merupakan salah satu bagian dari sistem 

pengembangan pertanian berkelanjutan, yang dapat terlaksana, bila memenuhi 

lima pilar, yaitu (a) produktif, (b) beresiko kecil, (c) tidak menimbulkan 
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degradasi lahan dan air, (d) menguntungkan secara ekonomi jangka panjang 

dan (e) diterima oleh masyarakat. 

Prinsip dasar sistem pertanian ramah lingkungan adalah (a) produksi dikontrol 

oleh keragaman sistem, (b) memadukan tanaman pohon – tanaman pangan–

tanaman pakan–ternak–tanaman penutup tanah, (c) mempertahankan 

kesuburan tanah dengan menggunakan bahan organik, (d) hama dan penyakit  

dikontrol secara terpadu, dan (e) melaksanakan konservasi tanah dan air 

dengan menggunakan tanaman. 

 

Agar sistem pertanian ramah lingkungan berhasil dan berdaya guna, program 

tersebut harus mengikuti kaidah sebagai berikut (a) mengunakan sedikit 

mungkin input bahan kimia, (b) melaksanakan tindakan konservasi tanah dan 

air, (c) menjaga stabilitas produksi untuk jangka panjang dan berkelanjutan, (d) 

memperhatikan keseimbangan ekosistem, (e) mampu menyediakan kebutuhan 

lokal, kebutuhan dalam negeri dan bahkan untuk ekspor. 

        Kaidah tersebut hendaknya menjadi perhatian para pakar, para petani, 

para penyuluh dan para pengambil keputusan di bidang pertanian,  agar  sistem 

pertanian ramah lingkungan ini mampu memberikan hasil yang memuaskan.  

Perhatian tersebut juga hendaknya diberikan oleh masyarakat kampus, para 

pengusaha, dan para stakeholders lainnya. 

 

Berdasarkan hasil FGD, disepakati sistem produksi kedelai di Papua Barat 

disusun ke dalam tiga sub model yaitu sub model produksi kedelai, sub model 

konsumsi atau kebutuhan kedelai, dan sub model lingkungan. 
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Gambar 15.  Diagram alir sistem dinamik produksi kedelai di Provinsi Papua 
Barat 

Didalam penyusunan SFD, data dan asumsi yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Populasi penduduk Papua Barat pada tahun 2004 sebanyak 642.742 jiwa 

meningkat rata-rata 3,8% per tahun menjadi 863.982 jiwa pada tahun 

2012 (BPS Papua Barat, 2013). 

2. Konsumsi kedelai per kapita Papua Barat 7,49 kg/tahun (Dinas Pertanian, 

2012). 

3. Luas lahan baku yang bisa dikelola secara optimal untuk kedelai seluas 

5.808 ha. 

4. Pertambahan lahan bukaan baru 0,5%. 

5. Luas tanam hanya sekitar 10% dari luas lahan baku. 

6. Luas gagal panen 10%. 

7. Susut panen 2,5%. 

8. Susut jemur 1,5%. 
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9. Biaya produksi kedelai berdasarkan cara petani Rp. 7.050.000,- per 

hektar. 

10.Biaya produksi skenario 1 = Rp. 8.125.000,- per hektar 

11.Biaya produksi skenario 2 = Rp. 7.675.000,- per hektar 

12.Biaya produksi skenario 3 = Rp. 7.550.000,- per hektar 

13.Biaya produksi skenario 4 = Rp. 7.850.000,- per hektar 

14.Biaya produksi skenario gabungan = Rp. 8.725.000,- per hektar 

15.Harga kedelai tahun 2013 sebesar Rp.9.000,-/kg. 

16.Produksi kedelai tahun 2004 sebesar 1.523 ton dan tahun 2013 (Aram I) 

sebesar 557 ton. 

17.Produktivitas kedelai tahun 2004 sebesar 11,49 ku/ha dan tahun 2013 

(Aram I) sebesar 10,57 ku/ha. 

18.Produksi jerami kedelai 200% dari produksi biji kedelai. 

19.Kebutuhan pakan sapi 2,5% dari bobot badan 

20.Berat rata-rata sapi 250 kg/ekor. 

 

Validasi Model 

Tingkat validasi model dianalisis dengan metode Mean Absolut Percentage Error 

(MAPE). Verifikasi dari model yang dirancang-bangunkan akan sangat tepat 

dalam menggambarkan kondisi sesungguhnya bila nilai MAPE lebih kecil dari 

5%. Untuk selang MAPE 5 sampai dengan 10%, model menunjukkan cukup 

tepat dalam menggambarkan kondisi sesungguhnya. Sedangkan bila MAPE lebih 

besar dari 10%, maka model tidak tepat dalam menggambarkan kondisi 

sesungguhnya, sehingga memerlukan perbaikan dalam struktur maupun 

ekspresi matematisnya (Lomauro dan Bakshi, 1985 dalam Somantri, 2005). 

Validasi model dilakukan terhadap model dasar yang ditekankan pada bagan alir 

dan peubah yang dipakai dalam simulasi. Hasil validasi model seperti 

ditunjukkan pada tabel 3, 4, dan 5. 

 

 

 

 

 

 

 



 L a p o r a n  T a h u n a n  2 0 1 3  B P T P  P a p u a  B a r a t  

 

86 

Tabel 41.  Nilai validasi model jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat. 

Tahun 

Jumlah 
penduduk 
(Jiwa) aktual 
(A) 

Jumlah 
penduduk 
(jiwa) hasil 
simulasi (B) 

B-A (B-A)/A ((B-A)/A)x100 

2004                
642.472  

                 
642.472  

                 
-  

               
-  

                           
-  

2005                
651.958  

                 
666.885  

      
14.927  

         
0,02  

                    
2,29  

2006                
702.202  

                 
692.227  

        
9.975  

         
0,01  

                    
1,42  

2007                
722.981  

                 
718.532  

        
4.449  

         
0,01  

                    
0,62  

2008                
729.962  

                 
745.836  

      
15.874  

         
0,02  

                    
2,17  

2009                
743.860  

                 
774.178  

      
30.318  

         
0,04  

                    
4,08  

2010                
819.974  

                 
803.597  

      
16.377  

         
0,02  

                    
2,00  

2011                
841.995  

                 
834.133  

        
7.862  

         
0,01  

                    
0,93  

2012                
863.982  

                 
865.830  

        
1.848  

         
0,00  

                    
0,21  

Jumlah 13,72 
Nilai MAPE 1,52 

 
Tabel 42.  Nilai validasi model produktivitas kedelai di Provinsi Papua Barat. 

Tahun 
Produktivitas 
aktual 
(Ton/ha) (A) 

Produktivitas 
hasil simulasi 
(Ton/ha) (B) 

B-A (B-
A)/A 

((B-
A)/A)x100 

2004 1,15 1,15 0,00 0,00 0,09 
2005 1,07 1,14 0,07 0,07 6,84 
2006 1,05 1,13 0,08 0,07 7,21 
2007 1,06 1,12 0,06 0,06 5,56 
2008 1,07 1,11 0,04 0,04 3,54 
2009 1,05 1,10 0,05 0,05 4,76 
2010 1,05 1,09 0,04 0,04 3,71 
2011 1,07 1,09 0,02 0,01 1,49 
2012 1,08 1,08 0,00 0,00 0,19 
2013 1,06 1,07 0,01 0,01 1,23 
Jumlah 33,39 
Nilai MAPE 3,71 
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Tabel 43.  Nilai validasi model luas panen kedelai di Provinsi Papua Barat. 

Tahun 
luas panen 
(ha) aktual 

(A) 

luas panen 
hasil simulasi 
(Ton/ha) (B) 

B-A (B-A)/A ((B-A)/A)x100 

2004 1326 523 803,28 0,61 60,58 
2005 2137 525 1611,67 0,75 75,42 
2006 1819 528 1291,04 0,71 70,98 
2007 1282 531 751,40 0,59 58,61 
2008 1624 533 1090,75 0,67 67,16 
2009 1150 536 614,08 0,53 53,40 
2010 571 539 32,40 0,06 5,67 
2011 375 541 166,29 0,44 44,34 
2012 603 544 58,90 0,10 9,77 
2013 527 547 19,72 0,04 3,74 
Jumlah 449,67 
Nilai MAPE 44,97 

 
Dari tabel 3 dan 4 terlihat bahwa hasil uji validasi untuk jumlah penduduk dan 

tingkat produktivitas menunjukkan tingkat ketepatan yang sangat tinggi (sangat 

tepat) dengan nilai MAPE masing-masing sebesar 1,52% dan 3,71%. Sedangkan 

untuk luas panen tingkat ketepatannya sangat rendah (tidak tepat) apabila data 

dasar diambil dari tahun 2004. Hal ini terjadi karena pada tahun 2004 sampai 

dengan 2009 luas panen jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2010 

sampai tahun 2013. Mulai tahun 2010 terjadi penurunan minat tanam kedelai 

yang sangat drastis karena harga yang tidak menguntungkan bahkan sulit untuk 

mencari pasar. Apabila titik awal dimulai pada tahun 2010, maka tidak terjadi 

perbedaan yang signifikan antara data aktual dengan data hasil simulasi. 

 

Simulasi Model Peningkatan Produksi Kedelai 

Model yang telah dibentuk dan sah setelah divalidasi, disimulasikan dengan 

tahun 2004 sebagai titik awal simulasi. Sementara itu skenario kebijakan 

diterapkan mulai tahun 2015, karena diharapkan tahun 2014 sebagai titik awal 

sosialisasi program yang akan diterapkan. Untuk melihat perilaku model, dibuat 

beberapa skenario kebijakan yang dicobakan untuk sistem produksi kedelai. 

Beberapa skenario kebijakan tersebut diharapkan mampu memperlihatkan 
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kemampuan Papua Barat memenuhi produksi kedelai yang ditargetkan. Skenario 

kebijakan tersebut adalah :  

1. Peningkatan produktivitas yang semula 1,03 ton/ha menjadi 1,7 ton/ha, 

dengan tambahan biaya produksi Rp. 1.075.000,- per hektar dari biaya produksi 

tanpa skenario kebijakan.  

2. Mengurangi kehilangan hasil pada saat panen (biji tercecer) yang semula 

2,5% menurun menjadi 2,25%, dengan tambahan biaya produksi Rp. 625.000,- 

per hektar dari biaya produksi tanpa skenario kebijakan.   

3. Peningkatan persentase luas panen yang semula 90% menjadi 95%, 

dengan tambahan biaya produksi Rp. 500.000,- per hektar dari biaya produksi 

tanpa skenario kebijakan. 

4. Peningkatan luas tanam yang semula 10% menjadi 77%, dengan 

tambahan biaya produksi Rp. 800.000,- per hektar dari biaya produksi tanpa 

skenario kebijakan. 

5. Skenario gabungan antara peningkatan produktivitas, mengurangi 

kehilangan hasil pada saat panen, peningkatan persentase luas panen, dan 

peningkatan luas tanam dengan dengan tambahan biaya produksi Rp. 

1.675.000,- per hektar dari biaya produksi tanpa skenario kebijakan. 

 

Model dasar tanpa skenario kebijakan 

Pada skenario ini tidak diterapkan kebijakan apapun dalam sistem produksi 

kedelai di Papua Barat atau keadaan ini menunjukkan kebiasaan eksisting sistim 

produksi kedelai di Papua Barat. Pada kondisi ini diasumsikan tidak ada cetak 

sawah baru, tidak ada konversi lahan dan tidak ada upaya peningkatan 

produktivitas.  

 

Prediksi jumlah Produksi dan kebutuhan kedelai berdasarkan hasil simulasi 

model dengan data aktual produktivitas 1,03 ton/ha, harga kedelai 9.000 Rp/kg, 

luas panen 560 ha/tahun, persentase luas panen 90%, dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 44.  Prediksi kebutuhan dan produksi kedelai di Papua Barat. 

 
 

Pada kondisi tanpa kebijakan maka produksi kedelai 5 tahun ke depan di Papua 

Barat tidak berbeda jauh dengan kondisi saat ini. Sesuai dengan hasil survey 

bahwa tingkat produktivitas saat ini sebesar ±1 ton/ha. Kondisi ini masih sangat 

jauh dibandingkan dengan produktivitas varietas unggul baru kedelai saat ini 

yang bisa mencapai 2 ton/ha. Hal lain yang menyebabkan rendahnya produksi 

adalah tingkat serangan hama yang belum ditangani secara baik sehingga bisa 

menyebabkan kehilangan hasil 1-5%, bahkan sampai 50% bila terjadi outbreak 

OPT. 

 

Prediksi jumlah biaya produksi, pendapatan, dan keuntungan yang diperoleh 

pada usahatani kedelai di Provinsi Papua Barat berdasarkan kondisi aktual 

(tanpa skenario kebijakan) dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 45.  Prediksi biaya produksi, pendapatan, dan keuntungan usahatani 

kedelai di Papua Barat tanpa skenario kebijakan. 
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Keuntungan bersih yang diperoleh dengan luasan panen saat ini (± 500 

ha/tahun) untuk 5 tahun kedepan sekitar Rp. 1,2 – 1,3 milyar. Tingkat 

pendapatan dan keuntungan cenderung menurun untuk 5 tahun ke depan 

dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kondisi saat ini 

luas tanam kedelai di Papua Barat cenderung mengalami penurunan untuk 5 

tahun terakhir. 

 

Model dengan kebijakan peningkatan produktivitas (skenario 1) 

Untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan kedelai di Papua 

Barat maka dilakukan peningkatan produksi kedelai melalui penggunaan bibit 

unggul, penggunaan pupuk berimbang, penerapan sistem pascapanen yang baik 

serta penggunaan saprodi lainnya yang menunjang. Badan Litbang Pertanian 

telah mengembangkan kedelai varietas unggul yang produktivitasnya bisa 

mencapai >2 ton/ha seperti Anjasmoro, Grobogan,  Argopuro, Gepak kuning, 

Gepak Ijo, dan Mitani. Jika diasumsikan dengan kebijakan skenario 1, 

produktivitas yang semula 1,03 ton/ha dapat ditingkatkan menjadi 1,7 ton/ha 

maka capaian produksi kedelai dapat terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 46.  Prediksi selisih jumlah produksi usahatani kedelai di Papua Barat 
tanpa skenario kebijakan dengan skenario kebijakan 1. 
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Prediksi jumlah biaya produksi, pendapatan, dan keuntungan yang diperoleh 

pada usahatani kedelai di Provinsi Papua Barat berdasarkan kebijakan skenario 1 

melalui peningkatan produktivitas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 47.  Prediksi analisis usahatani kedelai di Papua Barat tanpa skenario 
kebijakan dengan skenario kebijakan 1. 

 
Dari tabel , dengan penerapan kebijakan ini kemampuan produksi kedelai di 

Papua Barat untuk tahun 2015 dapat mencapai 915 ton. Penerapan kebijakan ini 

ternyata mampu meningkatkan produksi sebesar 61,7% dari produksi kedelai 

tanpa penerapan kebijakan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan produksi 

sebesar 65,6% (dari 561 ton bila tidak ada kebijakan naik menjadi 929 ton bila 

kebijakan skenario 1 diterapkan). Demikian juga dari segi pendapatan akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah produksi sehingga keuntungan 

juga lebih besar (tabel 9). 

 

Model dengan kebijakan pengurangan biji tercecer (skenario 2) 

Upaya yang bisa lain yang diterapkan berkaitan dengan peningkatan 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kedelai di Papua Barat adalah dengan 

upaya mengurangi kehilangan hasil pada saat panen dengan mengurangi biji 

tercecer. Jika diasumsikan dengan kebijakan skenario 2 kehilangan hasil pada 

saat panen yang semula 2,5% dapat diturunkan menjadi 2,25% maka capaian 

produksi kedelai dapat terlihat pada tabel berikut : 
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Tabel 48.  Prediksi selisih jumlah produksi usahatani kedelai di Papua Barat 
tanpa skenario kebijakan dengan skenario kebijakan 2. 

 
Prediksi jumlah biaya produksi, pendapatan, dan keuntungan yang diperoleh 

pada usahatani kedelai di Provinsi Papua Barat berdasarkan kebijakan skenario 2 

melalui pengurangan biji tercecer pada saat panen dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 49.  Prediksi analisis usahatani kedelai di Papua Barat tanpa skenario 
kebijakan dengan skenario kebijakan 2. 

 
Dengan penerapan kebijakan ini kemampuan produksi kedelai di Papua Barat 

untuk tahun 2015 dapat mencapai 620 ton. Penerapan kebijakan ini ternyata 

mampu meningkatkan produksi sebesar 9,5% dari produksi kedelai tanpa 

penerapan kebijakan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan produksi sebesar 

12,3% (dari 561 ton bila tidak ada kebijakan naik menjadi 630 ton bila 
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kebijakan skenario 2 diterapkan). Demikian juga dari segi pendapatan akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah produksi namun keuntungan 

yang diperoleh lebih kecil daripada kondisi aktual. 

Kebijakan lain yang bisa diterapkan yaitu dengan mengurangi tingkat gagal 

panen yang bisa disebabkan oleh pemeliharaan yang tidak baik atau serangan 

organisme pengganggu tanaman (OPT). Upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan 

menggunakan varietas tahan, penambahan input pestisida, dan penanganan 

pertanaman dengan baik. Jika diasumsikan dengan kebijakan skenario 3 luas 

panen yang semula 90% dapat ditingkatkan menjadi 95%, maka capaian 

produksi kedelai dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 50.  Prediksi selisih jumlah produksi usahatani kedelai di Papua Barat 
tanpa skenario kebijakan dengan skenario kebijakan 3. 

 
 
Prediksi jumlah biaya produksi, pendapatan, dan keuntungan yang diperoleh 

pada usahatani kedelai di Provinsi Papua Barat berdasarkan kebijakan skenario 3 

melalui peningkatan luas panen dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 51.  Prediksi analisis usahatani kedelai di Papua Barat tanpa skenario 
kebijakan dengan skenario kebijakan 3. 

 
Dengan penerapan kebijakan ini kemampuan produksi kedelai di Papua Barat 

untuk tahun 2015 dapat mencapai 653 ton. Penerapan kebijakan ini ternyata 

mampu meningkatkan produksi sebesar 15,4% dari produksi kedelai tanpa 

penerapan kebijakan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan produksi sebesar 

18,2% (dari 561 ton bila tidak ada kebijakan naik menjadi 663 ton bila 

kebijakan skenario 3 diterapkan). Demikian juga dari segi pendapatan akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah produksi sehingga keuntungan 

juga lebih besar. Walaupun kebijakan ini tidak meningkatkan produksi sebesar 

kebijakan skenario 1, tapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan skenario 

2. Dari segi keuntungan yang diperoleh juga lebih kecil daripada kondisi aktual. 

 

Model dengan kebijakan peningkatan luas tanam (skenario 4) 

Kebijakan lain yang bisa diterapkan yaitu dengan meningkatkan jumlah luas 

tanam. Upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan memasukkan kedelai pada pola 

tanam padi (padi-kedelai-padi). Luas sawah di Provinsi Papua Barat yang bisa 

ditanami kedelai secara optimal yaitu sekitar 5.800 hektar per tahun. Dengan 

demikian tidak perlu penambahan biaya untuk pembukaan lahan baru, 

melainkan hanya tambahan biaya produksi kedelai pada pola tanam padi-

kedelai-padi. Jika diasumsikan dengan kebijakan skenario 4 luas tanam yang 

semula 10% dari lahan baku dapat ditingkatkan menjadi 77%, maka capaian 

produksi kedelai dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 52.  Prediksi selisih jumlah produksi usahatani kedelai di Papua Barat 
tanpa skenario kebijakan dengan skenario kebijakan 4. 

 
Prediksi jumlah biaya produksi, pendapatan, dan keuntungan yang diperoleh 

pada usahatani kedelai di Provinsi Papua Barat berdasarkan kebijakan skenario 4 

melalui peningkatan luas tanam dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 53.  Prediksi selisih jumlah produksi usahatani kedelai di Papua Barat 
tanpa skenario kebijakan dengan skenario kebijakan 4. 

 
Dengan penerapan kebijakan ini kemampuan produksi kedelai di Papua Barat 

untuk tahun 2015 dapat mencapai 4.763 ton. Penerapan kebijakan ini ternyata 

mampu meningkatkan produksi sebesar 741,5% dari produksi kedelai tanpa 

penerapan kebijakan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan produksi sebesar 
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761,8% (dari 561 ton bila tidak ada kebijakan naik menjadi 4.835 ton bila 

kebijakan skenario 4 diterapkan). Demikian juga dari segi pendapatan akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah produksi sehingga keuntungan 

secara kumulatif juga lebih besar. Penerapan kebijakan ini meningkatkan 

produksi dan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan 

kondisi aktual dan kebijakan skenario 1, 2, dan 3. 

Model kebijakan gabungan (skenario 1 sampai dengan 4) 

Skenario kebijakan 1, 2, dan 3 merupakan perbaikan produksi melalui 

intensifikasi. Sehingga kebijakan tersebut sangat memungkinkan untuk 

diterapkan secara bersamaan. Begitupula dengan skenario 4 bisa diterapkan 

secara bersamaan dengan skenario 1, 2, dan 3. Tinggal menentukan pada tahun 

ke berapa skenario 4 bisa diterapkan. Pada tulisan ini model skenario kebijakan 

disimulasikan mulai tahun 2015, dengan harapan sosialisasi dapat dilaksanakan 

pada tahun 2014. Prediksi jumlah Produksi capaian produksi bila skenario 

diterapkan secara bersamaan dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 54.  Prediksi selisih jumlah produksi usahatani kedelai di Papua Barat 
tanpa skenario kebijakan dengan gabungan skenario kebijakan 1 sampai dengan 
4. 

 
 

Prediksi jumlah biaya produksi, pendapatan, dan keuntungan yang diperoleh 

pada usahatani kedelai di Provinsi Papua Barat berdasarkan gabungan skenario 

kebijakan 1 sampai dengan 4 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 55.  Prediksi analisis usahatani kedelai di Papua Barat tanpa skenario 
kebijakan dengan gabungan skenario kebijakan 1 sampai dengan 4. 

 
Dengan penerapan kebijakan ini kemampuan produksi kedelai di Papua Barat 

untuk tahun 2015 dapat mencapai 7458 ton. Penerapan kebijakan ini ternyata 

mampu meningkatkan produksi sebesar 1217,7% dari produksi kedelai tanpa 

penerapan kebijakan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan produksi sebesar 

1249,5% (dari 561 ton bila tidak ada kebijakan naik menjadi 7571 ton bila 
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kebijakan skenario 4 diterapkan). Demikian juga dari segi pendapatan akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah produksi sehingga keuntungan 

juga lebih besar. Penerapan kebijakan ini meningkatkan produksi dan 

memberikan keuntungan yang paling besar dibandingkan dengan skenario 

kebijakan lainnya. 

 

Imbangan Penerimaan dan Biaya (R/C Ratio) 

Untuk melihat kelayakan penerapan skenario kebijakan, maka nilai penerimaan 

dan biaya produksi di analisis dengan R/C Ratio seperti yang ditampilkan pada 

tabel berikut : 

Tabel 56.  Ratio penerimaan dan biaya (R/C Ratio) antara kondisi aktual dan 
penerapan skenario kebijakan pada usaha tani kedelai di Provinsi Papua Barat. 

Tahun Biaya 
Produksi Pendapatan Keuntungan R/C 

Ratio 

Kondisi Aktual   
 

    
2015 3.764.158.082 5.096.726.674 1.332.568.592 1,35 
2016 3.782.978.873 5.081.232.625 1.298.253.752 1,34 
2017 3.801.893.767 5.065.785.678 1.263.891.911 1,33 
2018 3.802.903.236 5.050.385.689 1.247.482.453 1,33 
Skenario 1 

    2015 4.985.131.934 8.237.432.009 3.252.300.075 1,65 
2016 5.010.057.594 8.278.619.169 3.268.561.575 1,65 
2017 5.035.107.882 8.320.012.264 3.284.904.382 1,65 
2018 5.060.283.421 8.361.612.326 3.301.328.905 1,65 
Skenario 2 

    2015 4.709.032.320 5.581.810.659 872.778.339 1,19 
2016 4.732.577.481 5.609.719.712 877.142.231 1,19 
2017 4.756.240.369 5.637.768.311 881.527.942 1,19 
2018 4.780.021.571 5.665.957.152 885.935.581 1,19 
Skenario 3 

    2015 4.632.337.982 5.876.842.424 1.244.504.442 1,27 
2016 4.655.499.672 5.906.226.636 1.250.726.964 1,27 
2017 4.678.777.170 5.935.757.769 1.256.980.599 1,27 
2018 4.702.171.056 5.965.436.558 1.263.265.502 1,27 
Skenario 4 

    2015 37.086.313.819 42.870.018.947 5.783.705.128 1,16 
2016 37.271.745.388 43.084.369.042 5.812.623.654 1,16 
2017 37.458.104.115 43.299.790.887 5.841.686.772 1,16 
2018 37.645.394.636 43.516.289.841 5.870.895.205 1,16 
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Skenario 
Gabungan 

    2015 41.220.138.608 67.123.688.663 25.903.550.055 1,63 
2016 41.426.239.301 67.459.307.107 26.033.067.806 1,63 
2017 41.633.370.498 67.796.603.642 26.163.233.144 1,63 
2018 41.841.537.350 68.135.586.660 26.294.049.310 1,63 

 
Pada tabel 18 terlihat bahwa nilai R/C ratio kondisi aktual 1,3 yang artinya 

bahwa setiap penggunaan biaya produksi sebesar Rp.1,0 akan memberikan 

penerimaan sebesar Rp. 1,3. Dari segi kelayakan usahatani, maka semua 

skenario yang disimulasikan layak untuk diterapkan karena nilar R/C ratio > 1. 

Namun bila dibandingkan dengan kondisi aktual maka skenario 1 dan skenario 

gabungan yang paling menguntungkan. Sedangkan untuk pencapaian target 

produksi sebesar >7.000 ton per tahun, maka skenario kebijakan gabungan 

harus diterapkan. 

 

Aspek Lingkungan 

Selain peningkatan produksi biji kedelai, juga diharapkan adanya pemanfaatan 

limbah jerami kedelai sebagai hasil sampingan dari usahatani kedelai. Kebijakan 

pertanian zero waste juga bisa diterapkan pada usaha tani kedelai mengingat 

jerami kedelai sangat cocok untuk dikelola menjadi pakan ternak seperti pakan 

ternak sapi. 

 

Berdasarkan data penelitian produksi jerami kedelai mencapai 2 kali lipat dari 

produksi biji (200% dari bobot hasil biji). Sehingga bila skenario kebijakan 

peningkatan produksi kedelai diterapkan, maka prediksi potensi produksi jerami 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 57.  Potensi produksi jerami kedelai pada usahatani kedelai di Papua 
Barat. 

 
Jika diasumsikan rata-rata bobot sapi 250 kg/ekor, dan kebutuhan pakan sapi 

2,5% dari bobot badan per ekor/hari, maka daya dukung pakan limbah jerami 

untuk ternak sapi dapat dilihat pada tabel beriktut : 

Tabel 58.  Potensi daya dukung limbah pakan jerami kedelai untuk 
pengembangan sapi di Papua Barat. 

 
Tabel 20 menunjukkan bahwa bila tanpa penerapan skenario kebijakan daya 

dukung pakan limbah jerami hanya 509 ekor sapi pada tahun 2015 dan 

menurun menjadi 505 ekor sapi pada tahun 2018. Produksi jerami yang 

menurun terjadi pada kondisi aktual karena berdasarkan data statistik produksi 

cenderung menurun karena penurunan jumlah luas panen pada kondisi aktual. 

Namun bila skenario kebijakan diterapkan maka daya dukung pakan limbah 

jerami dapat ditingkatkan. 

 

Skenario kebijakan yang memberikan kontribusi terkecil dalam peningkatan 

produksi kedelai adalah skenario 3 (pengurangan biji tercecer). Pada skenario 3, 

daya dukung pakan limbah jerami dapat mencapai 556 ekor sapi pada tahun 

2015 dan 565 ekor sapi pada tahun 2018. Daya dukung pakan pada skenario ini 
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sudah mampu meningkatkan jumlah populasi sapi yang dapat dikembangkan 

pada tahun 2015 dan 2018 sebesar 9,2 dan 11,8 % dari kondisi tanpa skenario 

kebijakan. 

 

   Skenario 4 (peningkatan luas tanam) memberikan hasil limbah jerami yang 

dapat mendukung pengembangan sapi sebanyak 4.283 ekor sapi pada tahun 

2015 dan 4.348 ekor sapi pada tahun 2018. Dan bila skenario 1, 2, 3, dan 4 

diterapkan secara bersamaan, maka daya dukung pakan limbah jerami dapat 

mencapai 6.689 ekor sapi pada tahun 2015 dan 6.790 ekor sapi pada tahun 

2018. Hasil simulasi ini menunjukkan kinerja pengembangan sapi yang cukup 

menjanjikan. Dengan demikian diharapkan pemerintah setempat dapat 

mempertimbangkan hasil simulasi ini dan melakukan langkah konkrit yang dapat 

mendukung terlaksananya pencapai swasembada kedelai di Papua Barat yang 

secara tidak langsung juga akan mendukung pengembangan ternak sapi di 

Provinsi Papua Barat.  
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B. TEKNOLOGI YANG TERDISEMINASI KE PENGGUNA 
 

B.1 MODEL PEMBANGUNAN PERTANIAN PERDESAAN MELALUI INOVASI (MP3MI) 

 

Pembangunan Perdesaan memiliki arti penting dalam upaya pengentasan 

kemiskinan. Hal ini telah lama disadari oleh berbagai kalangan yang dicirikan 

dengan adanya pencanangan berbagai konsep pembangunan  perdesaan. 

Berbagai konsep pembangunan perdesan tersebut pada umumnya 

menggunakan pintu masuk melalui pembangunan pertanian. Begitu kentalnya 

penggunaan pintu masuk ini sehingga pembangunan perdesaan tidak dapat 

dipisahkan dengan pembangunan pertanian. 

 

Sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pembangunan perdesaan 

adalah prasyarat bagi upaya peningkatan pendapatan masyarakat petani. 

Implementasinya melalui optimalisasi pengunaan sumberdaya pertanian, yang 

tidak lepas dari adanya peran teknologi, sehingga tercipta kondisi sosial ekonomi 

yang lebih baik, peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di 

perdesaan,  dan tercapainya kesejahteraan petani. 

 

Dukungan teknologi pertanian dalam arti luas, untuk pengembangan pertanian 

di perdesaan telah tersedia melalui jasa penelitian maupun pengkajian yang 

telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian. Sebagian teknologi tersebut telah 

tersebar di tingkat pengguna dan Stakeholder, namun pengembangannya ke 

target area yang lebih luas, diakui belum tercapai, sehingga perlu dilakukan 

upaya percepatan.  

 

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 

implementasi program, Badan Litbang Pertanian memposisikan diri sebagai the 

driving force karena terintegrsi langsung sebagai elemen esensial dari sistem 

percepatan inovasi (Simatupang, 2004). 
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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-

P3MI) 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 percontohn yang holistik itu 

meliputi perbaikan aspek teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, 

aspek pemberdayaan masyarakat tani, aspek pengembangan dan penguatan 

sarana penduung garibisnis. 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. 

Pada tahun sebelumnya kegiatan MP3MI di kabupaten Manokwari telah di 

laksnakan di Distrik oransbari menghasilkan MoU antara BPTP Papua Barat 

dengan stake holders untuk  mendukung pelaksanaan MP3MI, menghasilkan 

rancangan model percontohan penguatan kelembagaan kelompok tani, 

gapoktan, kelembagaan P3A, model percontohan On farm padi dgn pendekatan 

PTT, penataan gapoktan puap dalam pembentukan LKMA yang dipersiapkan 

sebagai lembaga permodalan, serta konsolidasi gapoktan PUAP 2008 – 2012 di 

distrik Oransbari untuk mendukung model pembangunan pertanian perdesaan di 

di daerah ini. Lokasi telah berkembang dari satu kampung yaitu mulai kampung 

Sidomulyo ke kampung Sindang Jaya 

 

Pada tahun 2014 dikembangkan ke kampung  Margo Mulyo dengan titik 

efisentrum pada pemantapan penerapan inovasi teknis, penguatan 

kelembagaan, dan implementasi SDMC (Spektrum Diseminasi Multi Channel). 
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Gambaran Umum Lokasi Kegiatan 
Kegiatan M-P3MI kabupaten Manokwari dilaksanakan di kampung Sindang Jaya, 

distrik Oransbari, kabupaten Manokwari. Kampung Sindang Jaya merupakan 

salah satu wilayah perkampungan (setingkat desa) yang ada di wilayah Distrik 

Oransbari. Kampung ini memiliki luas wilayah sekitar 12,5 km², berada pada 

jarak 80 km arah selatan Kota Manokwari. Penduduk berjumlah 490 jiwa yang 

terhimpun dalam 163 kk, sebagian besar petani asal transmigran yang datang 

sekitar awal tahun 1980, yaitu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Jumlah petani yang tercatat dalam Kelompok Tani sekitar 87 kk dengan luas 

sawah exsisting  78 ha. Rata- rata pemilikan sawah sekitar 1 ha/kk dengan 

kisaran 0,25 - 2 ha. Jumlah ternak sapi tercatat sebanyak 405 ekor, rata-rata 

pemilikan ternak sapi 2 ekor/kk. 

 

 Di kampung Sindang jaya sudah memiliki satu gapoktan (gabungan Kelompok 

Tani) yang menaungi   4 kelompok tani seperti tertuang pada Tabel 1. 

 

Tabel 59. Jumlah Anggota Dan Kelompoktani Gapoktan  Tunas Baru Kampung 

Sindang Jaya Tahun 2013  

 

No Kelompok Tani Jumlah anggota 
(KK) 

Luas Sawah 
(Ha) 

1 Sritunggal 20 16 
2 Sukamaju 25 22 
3 Tani Makmur 22 20  
4 Primakarya 20 20 
5 Jumlah 87 78 

Sumber : Kantor kampung Sindang Jaya 2013 
 

 Tabel 59 menunjukkan bahwa di kampung Sindang Jaya terdapat 87 petani 

yang aktif berkelompok, terhimpun dalam gapoktan Tunas Baru yang meliputi  4 

kelompok, yaitu Kelompok Sritunggal, Sukamaju, Tani Makmur, dan Primakarya. 

Gapoktan Tunas Baru berasal dari kelompok Tunas Baru, telah direvitalisasi 

melalui kegiatan MP3MI tahun 2012, dimana kelompok Tunas baru dirubah 

menjadi kelompok Tani Makmur, dan nama Tunas Baru menjadi nama Gapoktan 

yang menaungi 4 kelompok tani di Kampung Sindang Jaya.  
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Konsep dan Pengembangan Model 
Konsep model yang akan dikembangkan adalah model pembangunan pertanian 

perdesaan berbsasis sumberdaya lokal dan inovasi pada agroekosistem lahan 

sawah irigasi seperti pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1 menunjukkan bahwa Pengembangan pertaian perdesaan digerakkan 

oleh Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) melalui kegiatan agribisnis. Seluruh 

kelembagaan pendukung kinerja agribisnis mulai dari hulu, onfarm dan 

agribisnis hilir diorganisisr oleh gapoktan.  Kinerja produksi yang dilakukan 

petani sepenuhnya didukung oleh Gapoktan melalui poktan (kelompok Tani). 

Produk utama yang dihasilkan petani berbasis pada komoditas unggulan lokal 

seperti padi, palawija, sayuran , dan ternak Sapi. Gapoktan sebagai pintu masuk 

utama dalam pengembangan pertanian perdesaan dibina langsung oleh peneliti 

dan penyuluh, serta memiliki jaringan usaha yang diarahkan dan dibina oleh 

Pemerintah daerah.  

 

Penguatan Jaringan Kerjasama dgn Stake Holder 

Pemangku kepentingan utama dalam pengembangan pertanian perdesaan 

adalah Pemerintah daerah dan pihak Swasta. Pemerintah diharapkan berperan 

dalam penguatan inprastruktur pedesaan termasuk kelembagaan. Sedangkan 

Gambar 16. Model Pengembangan 
MP3MI 
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pihak swasta diharapkan berperan dalam bidang permodalan dan penciptaan 

pasar, baik pasar sarana produksi maupun pasar hasil. 

Penguatan jaringan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian 

Kabupaten) sudah dirintis sejak awal kegiatan (tahun I). Bentuk kegiatan berupa 

konsultasi, komunikasi, supervisi, dan jaringan “Tim Work”.   Dalam hal ini 

Mantri tani sebagai perwakilan Dinas  Pertanian kabupaten yang ada di tingkat 

Distrik masuk sebagai Tim inti di lapangan, termasuk para Penyuluh yang ada di 

BPP Oransbari.    

Bentuk dukungan Pemda terhadap program ini antara lain berupa pengadaan 

infrastruktur dan peralan, seperti tertuang pada Tabel 60.  

Tabel 60. Dukungan Pemda Dalam Bentuk Sinergis Program di Kampung 

Sindang Jaya 

No Jenis Dukunga program Waktu 
Pelaksanaan Keterangan 

1  Pembuatan Jln Usahatani  2012 Selesai 
2  Pembuatan Saluran tersier  2012 Selesai 
3  Perbaikan Bendungan  2013 Baru Dimuali 
4  Pengadaan Alsintan  2013 Selesai 
  Traktor  3 unit 
  Tresher  3 Unit 
  Double Pass  2 Unit 
  Mesin Tanam  1 Unit 
5 Pelatihan : SLPTT, SLPHT, SLI 2013 Selesai 

 
 Tabel 60 Menunjukkan bahwa Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian 

Kabupaten Manokwari telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan program 

sesuai dengan kapasitasnya. Inprastruktur dan peralatan yang di berikan sangat 

bermanfaat dan sangat menunjang terhadap kiberja agribisnis di perdesaan. 

 

1.1. Implementasi Inovasi Teknis  

Implementasi inovasi teknis diarahkan untuk perbaikan teknologi produksi padi 

dalam rangkan upaya peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. 

Pelaksanaannya menggunakan pendekatan PTT padi dengan menerapkan 7 

komponen teknologi seperti tertuang pada Gambar 2. 

Dalam mengimplementasikan inovasi teknis ini digunakan lahan seluas 5 ha 

dalam bentuk demfarm sekaligus sebagai laboratorium lapangan yang dapat 

digunakan sebagai ajang pelatihan lapangan bagi masyarakat petani. Kegiatan 
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demfarm  dikelola langsung oleh petani kooperator sebanyak 14 kk yang 

didampingi langsung oleh peneiti dan penyuluh. 

 

IMPLEMENTASI INOVASI TEKNIS

Padi lahan 
sawah 
irigasi

1. BENIH UNGGUL BERMUTU
(varietas Ciherang, kelas FS)

2. UMUR BENIH : 
(<  21 HARI)

3. JUMLAH BIBIT/LUBANG:
(2- 3 BATANG)

4. CARA TANAM:
(Legowo 2:`1 dan 4:1)

5. PENGOLAHAN TANAH SEMPURNA
6. PEMUPUKAN BERIMBANG:

(PUTS, dan BWD)
7. PHT:

 
 
Gambar 2. Menunjukkan tujuh komponen teknologi dari pendekatan PTT padi 

diimplementasikan pada kegiatan usahatani padi sawah irigasi teknis di lokasi M-

P3MI kampung Sindang Jaya, distrik Oransbari Kabupaten Manokwari.  

 Dari ketujuh komponen  teknologi tersebut  dapat diimplementasikan secara 

baik oleh petani kooperator, kecuali PHT yang dipandang masih lemah 

pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karea kurangnya tenaga pengamat 

lapangan. Akibatnya penggunaan pestisida masih relatif tinggi terutama dalam 

pemngendalian hama keongmas, penggerek batang dan penggulung daun.   

Beberapa permasalahan di lapangan seperti serangan keongmas, penggerek 

batang dan dan penggulung daun tersebut dapat di atasi berkat kerjasama 

petani dan penyuluh lapangan. Keragaan tanaman dilapangan cukup baik, 

seperti pertumbuhannya cukup seragam, dan jumlah anakannya juga cukup 

tinggi berkisar 32 sampai 46 anakan. Keadaan tersebut mendorong tercapainya 

Produktivitas jang cukup tinggi, yaitu  berkisar antara 5,5 sampai 6,5 ton GKG 

per ha dengan rata-rata produktivitas 6 ton/ha GKG. Keragaan demfarm MP3MI 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 17. Implementasi Inovasi 
teknis 
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KERAGAAN DEMFARM MP3MI 
TAHUN 2013

 
Gambar 3 memperlihatkan perkembangan pertumbuhaan tanaman padi di 

demfarm MP3MI, di sela-sela kunjungan lapangan dilakukan diskusi dengan 

petani membahas permasalahan dan kemajuan perkembangan tanaman. 

Analisis pendapatan dari usahatani padi di lokasi demfarm dituangkan pada 

Tabel 61. 

Tabel 61. Analisis Usahatani Padi Demfarm MP3MI di Kampung Sindang Jaya 

tahun 2013 

No Uraian Fisik Harga/satuan 
(Rp) Nilai (Rp000) 

1 Penerimaan 6.000. 4.000 24.000 
2 Pengeluaran:    
  Sarana Produksi Pupuk, benih, 

pestisida 
 1.300. 

  Tenaga kerja Tanam, pengolahan 
tanah, pemeliharaan, 
panen, pasca panen 

Borongan, 
HOK 

5.500 

  Biaya lain-lain Air dan pajak  200 
 Total Pengeluaran   7.000 
3 Pendapatan (1-2)   17.000 
 Tititk Impas produksi 

(TIP) (Kg) 
1.740   

5 Titik Impas Harga (TIH) 
(Rp/Kg) 

1.166,6   

6 R/C Ratio 3,4   
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa kegiatan produksi padi di lokasi demfarm dapat 

memberikan pendapatan kepada petani sebesar Rp 17.000.000 per MT. 

GAMBAR 18. Keragaan Demfarm 
MP3MI 2013 
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Pendapatan tersebut cukup tinggi bila dibanding MT sebelumnya (Rp 

15.800.000), dan diluar demfarm yang hanya menerima Rp 11.000.000/MT.  

 

Implementasi Inovasi Kelembagaan Perdesaan  

Tujuan penguatan kelembagaan  dalam program M-P3MI untuk menunjang 

implementasi model agar petani mampu menerapkan teknologi yang 

diintroduksikan, sehingga  penggunaan sumberdaya pertanian dapat 

dimanfaatkan secara  optimal dan pendapatannya dapat diperoleh secara 

maksimal (Sudana, 2012). Pelaksanaannya dapat dilakukan secara  

bertahap/simultan . Kegiatan penguatan kelembagaan, diantaranya : (1) 

Pemberdayaan kelompok binaan agar mampu memahami, menerapkan 

teknologi yg dianjurkan; (2) Pemberdayaan petani agar bekerja secara 

berkelompok sesuai klaster kegiatan (diversifikasi produk), ada klaster inti dan 

plasma; (3) Revitalisasi/membangun kelembagaan  kelompok, pasar input 

(benih/bibit, atau saprodi) dan pasar hasil produksi, melalui Koprasi ; (4)  

Membangun kemitraan dengan pihak lain (kepada sumber input, pemodal formal 

informal, pihak pedagang hasil produksi. 

 

Kegiatan penataan dan penguatan kelembagaan di lokasi M-P3MI pada tahun 

2013  dtuangkan pada  Tabel 62. Tabel 62 menunjukkan empat kegiatan utama 

penataan dan penguatan kelembagaan perdesaan yakni 

Revitalisasi/peembentukan kelembagaan P3A (Persatuan Petani Pemakai Air), 

konsolidasi Gapoktan PUAP 2008 – 2011, pembentukan penangkar benih padi, 

dan advokasi UPJA (Unit Pengelola Jasa Alsintan). Sebelumnya (tahun 2012) 

telah dilakukan revitalisasi poktan dan Gapoktan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 L a p o r a n  T a h u n a n  2 0 1 3  B P T P  P a p u a  B a r a t  

 

110 

Tabel 62. Kegiatan dan Hasil Penguatan Kelembagaan di Kampung Sindang Jaya 

Tahun 2013 

No Jenis Kegiatan Hasil Keterangan 
1 Revitalisasi/Pe

mbentukan P3A  
Pergantian Pengurus, Melengkapi 
kepengurusan; Memposisikan P3A 
di Level Distrik;  Merumuskan 
Program Kerja, Mensosialisasikan di 
tingkat kampung  

Telah aktif 

2 Konsolidasi 
Gapoktan PUAP 
( 2008 – 2011)  

Mengaktifkan gapoktan PUAP, 
Penelusuran Asset;  membangun 
kegiatan simpan pinjam  

Telah Aktif 

3 Pembentukan 
Penangkar 
benih Padi 

Terbentuk Klp Penangkar Oransbari 
I dan Oransbari II  

Telah 
diusulkan 
SK 
Penangkar 

4 Advokasi UPJA Telah disepakati untuk 
mengaktifkan UPJA 

Direncanaka
n Revitalasi 
UPJA 

 
Kelembagaan P3A berhubungan langsung dengan pengelolaan air pengairan, 

kelembagaan ini sangat berperan dalam menunjang implementasi inovasi tekis 

(teknologi produksi padi), sebab tanpa adanya air yang memadai implementasi 

inovasi teknis tidak bisa dilakukan secara optimal, bahkan dapat mengakibatkan 

kegagalan panen. Sebelum dilakukan penataan kelembagaan P3A, di lokasi ini 

sering terjadi konflik kepentingan dalam penggunaan air yang mengakibatkan 

terjadi hubungan “dis harmonis” antar petani pemakai air. 

 

Hasil revitalisasi kelembagaan, lahir P3A Tirta Arum dengan pengurus baru yang 

lebih lengkap. Pengurus segera membuat AD dan ART termasuk program kerja 

program tahun 2013  dan mensosialisasikannya kepada petani, terutama 

berkaitan dengan hak dan kewajiban anggota serta sangsi-sansi bila terjadi 

pelanggaran. Kini P3A sudah berjalan kinerjanya, penggunaan air sudah bisa 

diatur dengan tertib.  

 

Pembentukan kelembagaan penangkar benih sangat diperlukan dalam upaya 

penggunaan benih berkuaalitas, demikian juga kelembagaan UPJA akan 

menangani pengelolaan peralatan dan mesin pertanian untuk dimanfaatkan bagi 

kepentingan masyarakat petani, terutama membantu percepatan pelaksanaan 

pengolahan tanah, dan panen untuk memperbaiki kualitas beras yang 

dihasilkan. 
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Sayang sekali kelembagaan penangkar benih  sampai saat ini  belum keluar SK 

nya dari Dins Pertanian Kabupaten Manokwari, sehingga kelembagaan ini belum 

definitif, demikian juga produksinya belum berkesinambungan karena alasan 

pasar. Berkaitan dengan UPJA, sampai saat ini masih ada alat mesin pertanian 

yang berasal dari Pemda seperti traktor dan tresher masih dikelola oleh 

kelompok tertentu. 

 

Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Petani   

Dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani di lokasi M-P3MI 

dilakukan dua cara, yakni pertama perbaikan teknologi produksi melalui 

implementasi inovasi dan kelembagaan seperti telah diuraikan sebelumnya. Ke-

dua mengupaayakaan adanya diversifikasi, dalam hal ini telah dirintis kegiatan 

penanaman sisipan, setelah padi MT I dilakukan penanaman sayuran jangka 

pendek sambil menunggu penanaman MTII (gambar4). 

PENINGKATAN PENDAPATAN 
MELALUI DIVERSIFIKASI

Rintisan  IP 300 
(Padi – Sayuran- Padi)

 
 

Dengan adanya penanaman sayuran pada MT sisipan ini maka pola tanam akan 

mengalami perubahan dari padi – padi menjadi padi – sayuran - padi. Jika pola 

tanam ini sudah dilakukan oleh semua petani secara serempak maka akan 

berdampak terhadap penekanan populasi serangan hama. Artinya hama-hama 

padi yang tersisa dari MT I akan tertekan perkembangaannya karena adanya 

Gambar 19. Peningkatan Pendapatan 

Melalui Diversifikasi 
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pemotongan siklus makanan hama di lapangan sehingga populasi hama padi 

pada MT II akan berkurang.  

 

Dari aspek ekonomi pendapatan pertahun juga jelas akan bertambah dengan 

adanya diversifikasi produksi atau dengan kata lain terjadi efisiensi/efektivitas 

pemanfaatan sumberdaya lahan dari IP (Indeks Penanaman 200 menuju 300). 

Besarnya pendapatan petani setelah menerapkan pola tanam padi- sayuran- 

padi, dituangkan pada Tabel 63. 

 

Tabel 63. Pendapatan Petani Selama Setahun Setelah Perubahan Pola Tanam  di 

Kampung Sindang Jaya, Distrik Oransbari, Tahun 2013 

 

Komoditas/Periode 
Usata (thn/MT) 

Produksi 
(kg) 

Penerimaan 
(Rp) 

Biaya 
(Rp) 

Pendapatan 
(Rp)/Ha/MT 

Padi (Mt I) 5.700 22.800.000 7.000.000 15.800.000 
Padi (MTII) 6.000 24.000.000 7.000.000 17.000.000 
Tomat (Sisipan) 2.250 11,250.000 5.625.000 5.625.000 
Total    38.425.000 
 

Tabel 63 menunjukkan bahwa dengan adanya usahatani sayuram pada MT 

sisipan, petani mendapat tambahan pendapatan sebesar Rp 5.625.000 hanya 

dalam sekala usaha 0,15 ha dan perode usaha tidak cukup 3 bulan. Namun 

demikian diakui bahwa usahatani sayuran ini mempunyai resiko yang cukup 

tinggi, dan perlu pemeliharaan yang intensif. 

 

Perubahan yang terjadi Setelah Masuknya program M-P3MI  

Tujuan utama masuknya program MP3MI pada hakikatnya adalah ingin  

membangun suatu kawasan agribisnis di perdesaan,   melakukan perubahan 

kearah yang lebih baik dalam hal ini terkait dengan pengembangan agribisnis di 

perdesaan. Secara eksplisit ditandai dengan: Pertama, adanya peningkatan 

produksi dan produktivitas dari komoditas unggulan setempat dalam hal ini 

komoditas padi  dan komoditas lainnya yang memiliki potensi di lokasi 

pelaksanaan program/kegiatan. Kedua adanya peningkatan pendapatan petani, 

dan ke-tiga adanya peningkatan adopter teknologi, serta titik ungkit lain yang 

belum dijangkat pada fase ini. 
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a. Perubahan Produksi/Produktivitas Padi 

Selama pelaksanaan program MP3MI di Kampung Sindang Jaya telah terjadi 

peningkatan produktivitas/produksi padi dari waktu ke waktu. Hal ini erat 

kaitannya dengan adanya implementasi inovasi teknis dan kelembagaan yang 

diterapkan oleh masyarakat petani di kampung Sindang Jaya melalui contoh 

nyata penerapan teknologi oleh petani kooperator di area demfarm. Peningkatan 

produksi dan produktivitas padi dituangkan pada Tabel 64 

Tabel 64. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi Setelah adanya Program 

MP3MI di    Kampung Sindang Jaya 2012-2013 

 

Komoditas 
Periide Usaha (thn/MT) 

Produktivitas/Produksi 
(ton/ha) Perubahan (Ton  %) 

Sebelum Sesudah Ton % 
Padi (2012 MT I) 4 4,5 0,5 12,5 

Padi (2012 MT II) 4 5 1 25 
Padi (2013 MT I) 4,5 5,7 1,2 26 
Padi (2013 MT II) 5 6 1 20 

Keterangan N = 20 kk termasuk kooperator 12 kk. 
 

Tabel 64 menunjukkan terjadi peningkatan produktivitas padi sebesar 12,5 % 

pada MT I tahun 2012 dibanding sebelum adanya MP3MI. Pada MT II meningkat 

lagi menjadi 25 % dibanding keadaan sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2013 

padi  MTI meningkat 26 % dibanding MT sebelumnya, dan MT II meningkat 20 

% dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan teknologi 

berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, dan kinerja teknologi tersebut 

semakin membaik dari waktu ke waktu setelah masuknya MP3MI. 

 

b. Perubahan Pendapatan Petani Pertahun 

Pendapatan merupakan bagian yang paling menentukan dalam suatu proses  

produksi usahatani. Perubahan pendapatan juga banyak menentukan terhadap 

diadopsi atau tidaknya suatu teknologi. Jika pendapatan meningkat teknologi 

berpeluang untuk diadopsi, sebaliknya jika pendapatan menurun teknologi 

berpeluang untuk tidak diadopsi. Peningkatan pendapatan petani setelah 

masuknya MP3MI dituangkan pada Tabel 65 
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Tabel 65. Peningkatan Pendapatan Petani setelah Masuknya MP3MI di Kampung 

Sindang Jaya 2012 – 2013 

 

Waktu/Usaha/ 

(tahun) 
Pendapatan ( Rp000) 

Pendapatan/ 

Tahun 

(Rp000) 

Peningkatan 

(%) 

 MT I MT II Sisipan   

2011 9.000 9.000 0 18.000 0 

2012 11.000 13.000 0 24.000 33 

2013 15.800 17.000 5.625 38.425 60  (113) 

 

Tabel 65 menunjukkan bahwa setelah masuknya MP3MI terjadi peningkatan 

pendapatan petani sebesar 33 % pada tahun I, dan meningkat  60% pada tahun 

II atau peningkatan sebesar 113 % jika dibandingkan dengan kondisi 

pendapatan petani sebelum masuknya program MP3MI. 

 

c. Perubahan Adopter Teknologi 

Salah satu tujuan MP3MI dalam bidang serapan teknologi adalah 

berkembangnya jumlah adopter dan  luas areal yang digunakan untuk adopsi 

teknologi. Perkembangan yang dimaksud dituangkan pada Tabel 66. 

 

Tabel 66. Perkembangan Adopter dan Luas Tanam Petani yang menerapkan 

komponen Teknologi produksi padi sawah Setelah masuknya MP3MI di Kampung 

Sindang Jaya 2012 - 2013 

 

No Komponen Teknologi Jumlah Adopter kk/ Luas (ha) Perubahan 
(%) Sebelum Sesudah 

1 Cara tanam Legowo 
Tahun I (2012) 
Tahin II (2013) 

  
4 KK (2 ha) 
14 kk (5 ha) 

 
14 kk ( 5 ha) 
30kk (15 ha) 

 
250 (150) 
114,2 (200) 

 VUB  
Tahun I (2012) 
TAAHUN II(2013) 

 
7 KK (5 HA) 
20 kk (15 ha) 

 
20KK (15 HA) 
50 kk ( 30 ha) 

 
185 (200) 
150 (100) 

 Umur benih < 21 h  
Tahun I (2012) 
Tahun II (2013) 

 
4 kk (2 ha) 
14 kk (5 ha) 

 
14 kk ( 5 ha) 
20 kk (10 ha) 

 
250 (150) 
42,8 (100) 

 Jumlah bibit/ 1 – 3 batang 
: Tahun I (2012) 
             Tahun II (2013) 
 

 
4 kk ( 2 Ha) 
14 kk ( 5 ha) 

 
14 kk (5 ha) 
  20 kk (10 ha) 

 
250 (150) 
42,8 (100) 
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Tabel 66 menunjukkan bahwa ada 4 komponen teknologi yang telah diadopsi 

oleh petani di kampung Sindang Jaya. setelah pelaksanaan MP3MI terjadi 

perkembangan adopter cara  tanam legowo sebesar 250% pada tahun I dan 

meningkat lagi  114% pada tahun II. Sejalan dengan itu luas areal padi yang 

menggunakan cara tanam legowo juga berkembang sebesar 150% pada tahun I, 

dan meningkat lagi 200 % pada tahun II.  

Demikian juga komponen teknologi lainnya seperti VUB, Umur benih muda, dan 

jumlah tanaman  kurang dari 4 batang perlobang masing - masing mengalami 

pengembangan baik jumlah adopternya maupun luasannya. 
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B.2 MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI 

 

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.  

 

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.  

 

Beberapa contoh bentuk usaha tani yang akan diterapkan dengan 

memanfaatkan pekarangan rumah tangga antara lain: penganekaragaman atau 

diversifikasi pangan yang terdiri dari komoditas tanaman umbi-umbian, sayur-

sayuran, buah-buahan, toga, dari komoditas peternakan (ayam buras) serta dari 

komoditas perikanan. Sehingga 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 
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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 

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.   

 

Pengembangan KRPL dalam aspek pembangunan pertanian yang berkelanjutan 

merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pangan, memperluas lapangan kerja 

dan lapangan berusaha serta mengentaskan kemiskinan.  Keniscayaan ini sesuai 

dengan tujuan KRPL di Papua Barat.  
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Sebaran Lokasi KRPL di Papua Barat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 20. Sebaran Lokasi MKRPL tahun 2013 dan 2012       
 

 
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.     
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Perkembangan Jumlah KK 
 
Tabel 67.  Perkembangan Jumlah KK pelaku RPL dan KPL kegiatan MKRPL 2013 
 

No Kab/Kota Desa/ Kelurahan Thn.Awal 
Perkembangan 

Jumlah KK (KRPL Jumlah 
Kawasan 

(KRPL) per 
2012 

Awal Per Des 
2013 

1 Manokwari Desa Sairo Distrik 
Manokwari Utara 2013 30 30 1 kawasan 

pada 1 desa 

2 Manokwari Desa Waroser 2 Distrik 
Oransbari 2013 39 39 1 Kawasan 

pada 1 desa 

3 Teluk Bintuni Desa Banjarausoy 
Distrik Manimeri 2013 16 16 1 Kawasan 

pada 1 desa 

4 
Teluk 

Wondama 
Desa Webi Distrik 
Rasie 2013 20 20 1 Kawasan 

pada 1 desa 

5 Sorong Desa Malawele Distrik 
Aimas 2013 47 47 1 Kawasan 

pada 1 desa 

6 Kota Sorong Desa Matamalagi  
Distrik Sorong Utara 2013 27 27 1 Kawasan 

pada 1 desa 

7 
Sorong 
Selatan 

Desa Hasik Jaya 
Distrik Moswaren 2013 28 28 1 Kawasan 

pada 1 desa 

8 Fak-fak Kodim 1706 koorcab 
rem 171 Kota Fak-fak  2013 20 20 1 Kawasan 

pada 1 desa 

9 Kaimana Kampung Baru Distrik 
Coa 2013 20 14 1 Kawasan 

pada 1 desa 

10 Tambraw Desa Emaus Distrik 
Sausapor 2013 17 17 1 Kawasan 

pada 1 desa 

11 Maybrat Desa Fansimar Distrik 
Ayamaru Selatan 2013 22 22 1 Kawasan 

pada 1 desa 

12 Raja Ampat Desa Bongkawir 
Distrik Waisai Kota 2013 27 15 1 Kawasan 

pada 1 desa 

Jumlah 313 KK 295 KK 12 Kawasan 

 
 

Perkembangan jumlah pelaku RPL di Papua Barat pada tahun 2013 dari 

sebelumnya 313 KK terjadi penurunan jumlah pelaku RPL menjadi 295 

(penurunan 4%) atau terjadi pengurangan pelaku sebanyak 18 KK.  Secara 
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umum, penurunan ini disebabkan oleh 4 masalah utama yang terjadi di semua 

lokasi yaitu: (1) Keberlanjutan pasokan bibit dan media tanam sulit tercapai ; 

(2) Motivasi peserta yang rendah. Keberadaan tokoh setempat yang bisa 

memacu motivasi para peserta merupakan salah satu faktor kunci yang bisa 

mendorong kelestarian KRPL; (3) Serangan hama/ penyakit pada banyak jenis 

tanaman hortikultura mengharuskan adanya pemeliharaan intensif dalam hal 

perlindungan terhadap tanaman sedangkan sebagian besar curahan waktu dan 

waktu para pelaku RPL diberikan untuk pemeliharaan lahan pertanian utama 

yang lokasinya relatif jauh dari rumah. (4) Kelembagaan pengelolaan benih dan 

pasar yang baik belum terbentuk.  

Tabel 68.  Perkembangan Jumlah KK pelaku RPL dan KPL kegiatan MKRPL 2012 

 
 

No Kab/Kota Desa/ Kelurahan Tahun Awal 
Perkembangan 

Jumlah KK (KRPL Jumlah 
Kawasan 

(KRPL) per 
2012 

Per Des 
2012 

Per Des 
2013 

1 Kab 
Manokwari 

Desa Gueintuy Distrik 
Warmare 2011 20 KK  

 
20 KK  
 

1 kawasan 
pada 1 desa 

2 Kab 
Manokwari 

Desa Waroser Distrik 
Oransbari 2012 20 KK 20 KK 1 Kawasan 

pada 1 desa 

3 Kab Teluk 
Bintuni 

Desa Argosimerai Distrik 
Manimeri 

2012 20 KK 20 KK 1 Kawasan 
pada 1 desa 

4 Kab Teluk 
Wondama 

Desa Sobey Indah 
Distrik Teluk Duairi 

2012 20 KK 20 KK 1 Kawasan 
pada 1 desa 

5 Kab Sorong Desa Makbalim Distrik 
Mayambuk 

2012 20 KK 20 KK 1 Kawasan 
pada 1 desa 

6 Kab Sorong Desa Klaigit Distrik 
Aimas 

2012 20 KK 20 KK 1 Kawasan 
pada 1 desa 

7 Kab Sorong 
Selatan 

Desa Bumi Ajo Distrik 
Moswaren 

2012 12 KK 12 KK 1 Kawasan 
pada 1 desa 

8 Kab Fak-Fak Desa Sekru Distrik Fak-
Fak Barat 

2012 7 KK 7 KK 1 Kawasan 
pada 1 desa 

Jumlah 139 KK 139 KK 8 Kawasan 

  
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 
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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.  

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 
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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 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 dengan 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. 
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Tabel 69.  Skor Pola Pangan Harapan KRPL di Papua Barat tahun 2013 

No Kab/Kota 
Pola Pangan Harapan (PPH) 

Sebelum RPL Setelah RPL 

1 Kab. Manokwari Desa Sairo Distrik Manokwari Utara 82 82 

2 Kab. Manokwari Desa Waroser 2 Distrik Oransbari 87 87 

3 Kab. Teluk Bintuni Desa Banjarausoy Distrik Manimeri 85 85 

4 Kab. Teluk Wondama Desa Webi Distrik Rasie 83 85 

5 Kab. Sorong Desa Malawele Distrik Aimas 82 82 

6 Kota Sorong Desa Matamalagi  Distrik Sorong Utara 82 82 

7 Kab. Sorong Selatan Desa Hasik Jaya Distrik Moswaren 83 belum dihitung 

8 Kab. Fak-fak Kodim 1706 koorcab rem 171 Kota Fak-fak  blm dihitung belum dihitung 

9 Kab. Kaimana Kampung Baru Distrik Coa 80 belum dihitung 

10 Kab. Tambraw Desa Emaus Distrik Sausapor blm dihitung belum dihitung 

11 Kab. Maybrat Desa Fansimar Distrik Ayamaru Selatan 82 82 

12 Kab. Raja Ampat Desa Bongkawir Distrik Waisai Kota 83 83 

Rata-Rata PPH   
 

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. 
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Kelembagaan Pemasaran 

Implementasi kegiatan yang juga mendapat perhatian dalam pelaksanaan KRPL 

di Papua Barat adalah : 

- 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). 
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- 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. 

 

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 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. 
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Kondisi Kebun Bibit Desa  di Papua Barat tahun 2013secara umum adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 70.  Kelembagaan KBD kegiatan MKRPL 2013 di Papua Barat 

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

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

Berproduksi : 
- Tidak tepat volume, 

kualitas bibit 
- Sumber bibit/benih 

komersial ( perusahaan 
swasta) 

Organisasi belum 
berjalan dengan 
baik, dikelola 
perorangan/ 
beberapa orang 

Belum bersifat 
komersial dan 
masih bersifat 
komunal 

2 Kabupaten Manokwari Desa 
Waroser 2, Distrik Oransbari 
strata III dan IV. Perdesaan, luas 
lahan pekarangan s.d > 120 - 
400 m2. 

Berproduksi : 
- Tidak tepat volume, 

kualitas, dll. 
- Sumber bibit/benih 

komersial ( perusahaan 
swasta) 

Organisasi mulai 
berjalan dengan 
baik, dikelola KWT  

Bersifat 
komunal 
namun mulai 
berorientasi 
komersial 
(kios benih) 

3 Kabupaten Teluk Bintuni Desa 
Banjarausoy Distrik Manimeri, 
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 

4 Kabupaten Teluk Wondama 
Desa Webi Distrik Rasie, 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 

5 Kabupaten Sorong Desa 
Malawele Distrik Aimas, 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 

6 Desa Matamalagi  Distrik Sorong 
Utara, Kota Sorong strata II 
Perdesaan, luas lahan 
pekarangan <120 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 

7 Kabupaten Sorong Selatan, 
Desa Hasik Jaya Distrik 
Moswaren 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 

8 Kabupaten Fak-Fak, Kodim 1706 
koorcab rem 171 Kota Fak-fak 
strata II Perdesaan, luas lahan 
pekarangan <120 m2. 

Berproduksi : 
- Tidak tepat volume, 

kualitas, dll. 
Sumber bibit/benih benih 
komersial ( perusahaan 

Organisasi  berjalan 
dengan baik, 
dikelola bersama 
(organisasi 
PERSIT) 

Belum bersifat 
komersial dan 
masih bersifat 
komunal 
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swasta) 

9 Kabupaten Kaimana, Kampung 
Baru Distrik Coa strata III 
Perdesaan, luas lahan 
pekarangan 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 

10 Kabupaten Tambraw, Desa 
Emaus Distrik Sausapor,   strata 
III Perdesaan, luas lahan 
pekarangan 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 

11 Kabupaten Maybrat Desa 
Fansimar Distrik Ayamaru 
Selatan, lahan bersama >400m2 

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 

12 Kabupaten Raja Ampat Desa 
Bongkawir Distrik Waisai Kota 
strata III Perdesaan, luas lahan 
pekarangan 120 - 400 m2. 

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

Organisasi belum 
berjalan dengan 
baik, dikelola 
perorangan 

Belum bersifat 
komersial dan 
masih bersifat 
komunal 

 

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

penyiapan promosi dan pelatihan teknis perbenihan untuk pengelola KBD, 

reorientasi fungsi dengan pelatihan manajemen organisasi (pengelolaan 

bersama).  Proses KBD dalam menghasilkan bibit/benih yang berkualitas, perlu 

dibangun jaringan dengan institusi BPSB Papua Barat. 
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C. KEGIATAN PENDAMPINGAN  

 

C.1  SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SLPTT) 

 

Salah satu misi Badan Litbang Pertanian Tahun 2005-2009 yaitu meningkatkan 

efisiensi khususnya penyediaan benih unggul dan percepatan diseminasi inovasi 

pertanian kepada para penggunanya serta penjaringan umpan baliknya. Menurut 

Suprihatno at al., (2008), Varietas unggul padi berperan besar dalam mengubah 

sistem pertanian subsistem menjadi usaha pertanian komersial, karena 

kemampuan produksinya tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan varietas lokal.  

 

Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) merupakan perwujudan 

dari tekad kuat pemerintah dalam rangka mempercepat peningkatan produksi 

padi nasional untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring 

meningkatnya populasi penduduk. Mulai tahun 2007-2009, program P2BN 

ditargetkan mampu meningkatkan produksi beras sebesar 5 % per tahun 

(Deptan, 2008). Program intensifikasi yang dicanangkan sejak tiga dasawarsa 

yang lalu, pada awalnya telah mampu meningkatkan produktivitas padi secara 

nyata, tetapi sejak satu dasawarsa terakhir ini, produktivitas padi di beberapa 

lokasi cenderung melandai bahkan ada yang menurun ( Zaini at al.,2004). Salah 

satu tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi padi nasional 

adalah efisiensi penggunaan masukan yang berkaitan secara langsung dengan 

peningkatan pendapatan petani dan kelestarian lingkungan (Abdurachman et al., 

2003; Badan Litbang, 2003). 

 

Sebagai bagian dari revitalisasi pembangunan pertanian, pemerintah telah 

bertekad untuk meningkatkan produktivitas kedelai nasional menuju 

swasembada 2014. Program ini harus didukung oleh semua pihak yang terkait, 

dalam proses produksinya. Pengalaman selama ini menunjukan bahwa tingkat 

produksi nasional lebih ditentukan oleh areal tanam dari pada tingkat 

produktivitas. Namun demikian, peluang peningkatan produksi melalui perbaikan 

teknologi masih terbuka lebar, mengingat produktivitas pertanaman kedelai di 

tingkat petani masih rendah (1,3 t/ha) dengan kisaran 0,6 – 2,0 t/ha, padahal 

teknologi produksi yang tersedia mampu menghasilkan 1,7 – 3,2 t/ha. 
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Menyambut program unggulan Deptan seperti di atas, Badan Litbang Pertanian 

melalui Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi telah menghasilkan inovasi 

pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (PTT). Pengertian PTT adalah 

merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan lahan, air, tanaman, 

organisme pengganggu tanaman (OPT) dan iklim secara terpadu dan 

berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan 

kelestarian lingkungan (Badan Litbang, 2002).  Kata kunci PTT terletak pada 

adanya sinergistis dari setiap komponen teknologi sumberdaya alam yang 

diterapkan. Dengan demikian akan tercipta suatu keseimbangan dan keserasian  

antara aspek lingkungan dan aspek ekonomi untuk keberlanjutan system 

produksi (Sembiring et al., 2001). 

 

SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman  dan Sumberdaya Terpadu) 

adalah suatu pendekatan dalam penerapan teknologi pertanian, dilaksanakan 

oleh petani di lahan petani secara partisipatif yang difasilitasi langsung oleh 

pendamping lapangan, baik peneliti, penyuluh, maupun pendamping lainnya, 

dengan tujuan agar petani mampu memahami potensi  yang dimilikinya, 

menganalisis dan menyelesaikan permasalahan, serta melaksanakan kegiatan 

usahatani secara mandiri (Badan Litbang 2007; Deptan 2008). Penciri SL-PTT, 

sebagai berikut : a) peserta dan pemandu saling memberi dan menghargai, b) 

perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan bersama dengan Poktan 

atau Gapoktan, c) komponen teknologi diterapkan berdasarkan hasil KKP (Kajian 

Kebutuhan dan Peluang) yang dilakukan oleh petani peserta, d) pemandu tidak 

mengajari petani, tetapi petani belajar dengan inisiatif sendiri, sedangkan 

pemandu sebagai fasilitator memberikan bimbingan, e) materi latihan, praktek 

dan sarana belajar ada di lapangan, dan f) kurikulum dirancang untuk satu 

musim tanam, dalam periode tersebut terdapat 10-18 kali pertemuan antara 

peserta dengan pemandu. Melalui SL-PTT diharapkan terjadi percepatan 

penyebaran teknologi PTT dari peneliti ke petani peserta kemudian berlangsung 

difusi secara alamiah dari alumni SL-PTT kepada petani disekitarnya. Dalam 

penerapan PTT komponen teknologi  dasar yang wajib diimplementasikan, 

teknologi tersebut meliputi: 1) Varietas unggul baru yang sesuai dengan 

lingkungan setempat dan preferensi petani; 2) Benih bermutu dan bibit vigor 

tinggi; 3) Penanaman sesuai dengan kebutuhan benih yang dianjurkan; 4) 

Sistem tanam jajar legowo 2:1, 4:1, atau 5:1 dengan populasi tanaman 
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optimum 200.000-350.000 rumpun/ha untuk padi sawah dan Benih kedelai 

ditanam dengan cara tugal pada kedalaman 2 – 3 cm, Jarak tanam 10-15 cm x 

40 cm, 2-3 biji/lubang tanam; 5) Pemupukan spesifik lokasi, 6) Pengendalian 

hama dan penyakit tanaman secara terpadu. Selain komponen teknologi dasar 

ada 6 komponen teknologi pilihan yang perlu dipertimbangkan untuk diterapkan, 

yakni: 1). Pengolahan tanah sempurna; 2) Pemberian pupuk organic; 3) 

Penanaman bibit muda (<21 hari) padi sawah; 4) Penggunaan BWD dalam 

pemupukan N; 5) Pemberian air pada tanaman secara efektif dan efisien sesuai 

dengan kondisi tanah; dan 6) Panen tepat waktu dan segera dirontok. 

Gambaran Umum Pelaksanaan Pendampingan 

Pendampingan PTT Display Varietas dilakukan di 5 Kabupaten kabupaten 

Manokwari, Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama. 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 berikut. 

Tabel 71. Lokasi Pendampingan Display Varietas Padi Sawah di Papua Barat Berdasarkan 
Kabupaten, Banyaknya Unit Pendampingan, dan  Zona Agro Ekologi Tahun 2013. 

No. Kabupaten Jumlah unit Display 
Varietas Zona Agro Ekologi 

1. Manokwari 1 Sawah Peng. Teknis 

2. Sorong 1 Sawah tadah Hujan 

3. Sorong Selatan  1 Sawah tadah Hujan 

4. Teluk Bintuni 1 Sawah Peng. Teknis 

5. Teluk Wondama  1 Sawah Peng. Semi Teknis 

Jumlah Unit 5   
*, Pendampingan dilaksanakan 2 Musim Tanam (MT) 

 

Berdasarkan data diatas Pendampingan display varietas dilakukan dua musim, 

Kabupaten Manokwari, Sorong dan  Bintuni pada MT I sedangkan Kabupaten 

Sorong Selatan, dan Teluk wondama penanaman pada MT II, jumlah display 

varietas yaitu 5 unit.  
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 Keragaan Agronomis 

Penggunaan benih 

Benih yang digunakan dalam display varietas padi sawah berasal dari Balai 

Besar Sukamandi dengan kelas benih FS sedangkan benih kedelai yang ditanam 

di Kabupaten Manokwari berasal dari BB Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-

umbian Malang, benih yang ditanam varietas burangrang, wilis dan tanggamus. 

Display varietas padi Kabupaten Manokwari menanan varietas Inpari 16, 18 dan 

20, Kabupaten Sorong menanam varietas Inpari 16, 18 dan 20, Kabupaten 

Sorong Selatan menanam varietas Inpari 15, 16 dan 20, Kabupaten Teluk 

Bintuni menanam varietas Inpari 15, 16, dan 18 sedangkan Kabupaten Teluk 

Wondama menanam varietas Inpari 16, 18 dan 20. Sebelum persemaian benih 

direndam selama 24 jam kemudian ditiriskan selama 24 jam. Setelah proses ini 

selesai, benih siap disemaikan.   

 

Cara Tanam 

Cara tanam yang diterapkan dalam kegiatan pendampingan adalah jajar legowo 

4:1, penerapan cara tanam jajar legowo sudah diterapkan pada tahap MT I dan 

MT II.  Cara tanam jajar legowo sudah diadopsi oleh petani Kabupaten 

Manokwari sejak MT I tahun 2012, sedangkan kabupaten Sorong, Sorong 

Selatan dan Teluk Bintuni mengadopsi teknologi cara tanam jajar legowo 

sebesar kira-kira 15 %, sulitnya petani menerapkan cara tanam jajar legowo 

karena cara tanam ini memerlukan biaya lebih besar dan waktu yang lama.  

 

Pemupukkan 

Penerapan pupuk dilokasi pendampingan display varietas menerapkan dosis 

pemupukan SPL (spesifik Lokasi) dengan menggunakan PUTS (Perangkat Uji 

Tanah Sawah) dan BWD (Bagan Warna Daun). Jenis pupuk yang digunakan di 

semua lokasi pendampingan yaitu Urea, SP 36 dan Ponska. Penambahan pupuk 

tidak terlalu tinggi karena petani pada lokasi pendampingan sudah paham akan 

pentingnya jerami, sehingga jerami tidak dibakar tetapi  dibenamkan kedalam 

tanah bersamaan pada waktu pengolahan lahan. Aplikasi pupuk dilokasi 

pendampingan ada dua kali dan tiga kali. 
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 Pengendalian PHT 

Petani binaan telah menerapkan pengendalian tanaman secara kimia dengan 

bijak yaitu tepat dosis, tepat waktu dan tepat sasaran tetapi Pengendalian PHT 

(Pengendalian Hama Terpadu) belum dapat dilaksanakan secara tepat. Hal ini 

terkait dengan kurangnya dukungan kelembagaan yang memungkinkan untuk 

penerapan PHT pada lokasi pengkajian. 

 

Panen dan Pasca panen 

Penentuan waktu panen sudah mengacu pada kriteria fisik tanaman, yaitu > 90 

% bulir bernas dan berwarna kuning. Pemotongan padi  dilakukan dengan 

menggunakan sabit, perontokan menggunakan alat Power Tresher, sedangkan 

penjemuran padi  masih dilakukan secara manual, yaitu memanfaatkan sinar 

matahari dengan menggunakan terpal sebagai pengalas gabah. Kondisi seperti 

ini diterapkan baik di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, 

Teluk Wondama, dan Sorong Selatan. 

 

Hasil Keragaan Display varietas Kedelai  

Hasil keragaan degmontrasi 4 varietas unggul baru padi sawah pada MT I dan 

MT II di Propvinsi Papua Barat dapat dilihat pada tabel 2. 

Rata-rata tinggi tanaman tertinggi di Kabupaten Manokwari adalah varietas 

inpari 16 (96,1 cm), diikuti varietas inpari 20 (93,3 cm) dan yang terpendek 

varietas inpari 18 (88,2 cm). Rata-rata jumlah anakan produktif tertinggi 

varietas inpari 20 (26 anakan), diikuti varietas inpari 18 (23 anakan), dan 

jumlah terendah varietas inpari 16 (17 anakan). Varietas inpari 20 memperoleh 

hasil produksi tertinggi sebesar 6,3 t/ha (GKP), diikuti varietas inpari 18 sebesar 

6 t/ha (GKP) dan produksi terendah varietas inpari 16 sebesar 5,8 t/ha (GKP).   

Di kabupaten sorong tinggi tanaman tertinggi varietas inpari 19 (93,8 cm), 

diikuti varietas inpari 18 (92,7 cm), dan yang terpendek inpari 20 (87,9 cm). 

Hasil rata-rata jumlah anakan yang terbanyak inpari 20 (18 anakan), diikuti 

varietas 16 dan 18 sebanyak 15 anakan. Produksi yang tertinggi varietas inpari 

16 (6,8 t/ha GKP), diikuti varietas inpari 18 (4,2 t/ha GKP) dan yang terendah 

varietas inpari 20 sebesar 3,8 t/ha GKP.   

 

Di kabupaten sorong selatan tinggi tanaman tertinggi varietas inpari 16 (104,2 

cm), diikuti varietas inpari 15 (100,7 cm), dan yang terpendek inpari 20 (97,95 
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cm). Hasil rata-rata jumlah anakan yang terbanyak inpari 16 (15 anakan), 

diikuti varietas 15 dan 20 sebanyak 13 anakan. Produksi yang tertinggi varietas 

inpari 16 (4 t/ha GKP), diikuti varietas inpari 15 (3,5 t/ha GKP) dan yang 

terendah varietas inpari 20 sebesar 3,2 t/ha GKP. 

 

Rata-rata tinggi tanaman tertinggi di Kabupaten Teluk Bintuni adalah varietas 

inpari 16 (80 cm), diikuti varietas inpari 15 (74 cm) dan yang terpendek varietas 

inpari 18 (63 cm). Rata-rata jumlah anakan produktif tertinggi varietas inpari 18 

(24 anakan), diikuti varietas inpari 15 (22 anakan), dan jumlah terendah 

varietas inpari 16 (21 anakan). Varietas inpari 16 memperoleh hasil produksi 

tertinggi sebesar 8,01 t/ha (GKP), diikuti varietas inpari 18 sebesar 6,75 t/ha 

(GKP) dan produksi terendah varietas inpari 15 sebesar 5,31 t/ha (GKP).   

 

Rata-rata tinggi tanaman tertinggi di Kabupaten Teluk Wondama varietas inpari 

18 (120,2 cm), diikuti varietas inpari 16 (115,4 cm) dan yang terpendek 

varietas inpari 20 (111,9 cm). Rata-rata jumlah anakan produktif tertinggi 

varietas inpari 16 (19 anakan), diikuti varietas inpari 18 dan inpari 20 (16 

anakan). Varietas inpari 16 memperoleh hasil produksi tertinggi sebesar 7,5 t/ha 

(GKP), diikuti varietas inpari 20 sebesar 6,7 t/ha (GKP) dan produksi terendah 

varietas inpari 18 sebesar 5,5 t/ha (GKP).   

Tabel 72. Tinggi Tanaman, Jumlah Anakan dan Produksi Varietas Unggul Baru Padi Sawah 
pada Kegiatan Pendampingan di Provinsi Papua Barat Tahun 2013.  

Lokasi/Varietas Rata-rata Tinggi 
Tanaman 

Rata-rata Jumlah 
Anakan Produktif 

Produksi Ton/ha 
(GKP) 

Kab. Manokwari        
-   Inpari 16 96.1 17 5.8 
-   Inpari 18 88.2 23 6 
-   Inpari 20 93.3 26 6.3 

Sorong 
   -   Inpari 16 93.8 15 6.8 

-   Inpari 18 92.7 15 4.2 
-   Inpari 20 87.9 18 3.8 

Sorong Selatan 
   -   Inpari 15 100.7 13 3.5 

-   Inpari 16 104.2 15 4 
-   Inpari 20 97,95 13 3.2 
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Sambungan Tabel 72.  

Lokasi/Varietas Rata-rata Tinggi 
Tanaman 

Rata-rata jumlah 
Anakan Produktif 

Produksi Ton/ha 
(GKP) 

Teluk Bintuni       
-   Inpari 15 74 22 5.31 
-   Inpari 16 80 21 8.01 
-   Inpari 18 63 24 6.75 
Teluk Wondama 

   -   Inpari 16 115.4 19 7.5 
-   Inpari 18 120.2 16 5.5 
-   Inpari 20 111.9 16 6.7 

Hasil keragaan demontrasi tiga (3) varietas unggul kedelai yang ditanam pada 

MT II di kabupaten Manokwari dapat dilihat pada table 3. Varietas burangrang 

memiliki tinggi tanaman rata-rata yang tertinggi (81.3 cm), diikuti varietas 

tanggamus (79.1 cm) dan terendah varietas wilis (61.1 cm). Polong isi yang 

tertinggi varietas wilis (89.6 polong), diikuti varietas burangrang (77.6 polong) 

dan yang terendah varietas tanggamus (47 polong). 

 

Bobot 100 biji varietas yang dikaji berkisar antara 16,1-21,3 gr. Pada 

pengkajian bobot 100 biji varietas yang tertinggi varietas burangrang (21.3 gr) 

dan yang terendah varietas wilis (16,1 gr). Varietas burangrang mempunyai 

ukuran biji yang terbesar, sedangkan varietas wilis ukuran bijinya terkecil. Hal 

ini sejalan menurut Lukman Hakim 2012, tanaman yang berbiji besar memiliki 

hasil bijinya yang lebih tinggi. Hasil produksi yang tertinggi varietas tanggamus 

(0,9 T/Ha), diikuti varietas wilis (0,7 T/Ha) dan yang terendah varietas 

burangrang.      

Table 73. Tinggi Tanaman, Jumlah Polong Isi dan Produksi Varietas Unggul Baru 

Kedelai pada Kegiatan Pendampingan di Kabupaten Manokwari Tahun 2013. 

Lokasi/Varietas Rata-rata Tinggi 
Tanaman 

Rata-rata Jumlah 
Polong Total 

Bobot 100 
Biji (gr) 

Produksi 
Ton/ha (GKP) 

Kab. Manokwari     
-    Burangrang 81.3 77.6 21.3 0.5 
-   Tanggamus 79.1 48.6 16.6 0.9 
-    Wilis 67.1 89.6 16.1 0,7 
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Keragaan Sosial Ekonomi 

Pembentukan Kelas Petani 

Pembentukan kelas dalam pendampingan segera dibentuk agar mempermudah 

pembinaan petani demplot LL. Dalam pembentukan pengurus kelas, peneliti dan 

penyuluh hanya bertindak sebagai fasilitator. Salah satu kewajiban Sebagai 

fasilitator, peneliti memberikan penjelasan tentang manfaat pendirian kelas LL, 

termasuk bagaimana kriteria ketua kelas yang harus terjaring dalam pemilihan 

calon pengurus tersebut, dan mekanisme pemilihan pengurus diserahkan kepada 

anggota. 

 

Pelaksanaan Pelatihan  Petani 

Pelaksanaan pelatihan diberikan keterampilan tambahan kepada petani 

berkaitan dengan penentuan dosis pemupukan spesifik lokasi, penggunaan 

BWD, dan kegiatan lainnya terkait dengan perkembangan tananaman, mulai dari 

perbenihan, persemaian sampai pada panen dan pasca panen.  

 

Analisis Usahatani 

Hasil analisi padi sawah varietas inpari 15, inpari 16, inpari 18 dan inpari 20 

serta kedelai varietas burangrang, wiliis dan varietas tanggamus dapat dilihat 

dalam tabel 4-8.  

 

Keuntungan yang diperoleh petani kooperator dengan menanam varietas inpari 

16 sebesar Rp. 1,083,000 dan inpari 20 sebesar Rp. 435,000 sedangkan hasil 

dari padi varietas inpari 18, dan vareitas ciherang yang ditanam oleh petani non 

kooperator tidak mendapat keuntungan karena penerimaan lebih kecil dari biaya 

produksi. Kerungiaan biaya yang harus ditanggung petani berturut-turut sebesar 

Rp. 537,000 untuk varietas inpari 18, dan varietas ciherang dengan kerugian 

sebesar Rp. 710,000 yang terdapat pada table 4.  

 

Selajutnya hasil analisis secara financial varietas inpari 16  dan inpari 20 layak 

karena R/C ratio, inpari 16 juga dari hasil analisis usahatani layak karena MBCR 

˃1. Secara usahatani inpari 20 tidak layak karena hasil analisi usahatani B/C 

ratio <1. Varietas inpari 18, dan varietas ciherang yang ditanam oleh petani non 
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kooperator dilihat dari hasil analisis secara financial (R/C Ratio), analisis 

usahatani (B/C Ratio), dan anlisis secara ekonomi (MBCR ) tidak layak karena 

hasilnya kurang dari satu (<1). 

Tabel 74.  Analisis Usahatani Rata-rata Produksi Padi varietas inpari 16, Inpari 18 dan Inpari 
20 Pada Wilayah Pendampingan Display Varietas PTT di  Kabupaten Teluk 
Wondama, Tahun 2013. 

No. Uraian 
Petani Kooperator Non 

Kooperator 
Varietas 
Inpari 16 

Varietas 
Inpari 18 

Varietas 
Inpari 20 Mekongga 

1 Biaya Produksi         
a Bibit 400,000 400,000 400,000 400,000 
b Pupuk          
  Ponska 432,000 432,000 432,000 360,000 
  Urea 330,000 330,000 330,000 200,000 
  KCl 30,000 30,000 30,000   
c Obat-obatan         
  Pestisida dan Insektisida 400,000 400,000 400,000 400,000 
d Tenaga Kerja         
  Pengolahan Tanah 700,000 700,000 700,000 700,000 
  Tanam 500,000 500,000 500,000 500,000 
  Pemeliharaan 700,000 700,000 700,000 700,000 
e Panen dan pascas panen 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
  Jumlah Biaya Produksi 4,992,000 4,992,000 4,992,000 4,760,000 
2 Penerimaan 6,075,000 4,455,000 5,427,000 4,050,000 
3 Keuntungan 1,083,000 -537,000 435,000 -710,000 
4 Parameter Kelayakan Usahatani 
  R/C Ratio 1.22 0.89 1.09 0.85 
  B/C Ratio 0.22 -0.11 0.09 -0.15 
  MBCR 1.90 0.18 0.09 -0.15 

Hasil analisi usahatani yang tertera pada tabel 5, menunjukan petani 

kooperator yang menanam varietas inpari 20 memperoleh keuntungan sebesar 

Rp. 1100.000, sedangkan petani kooperator yang menanam varietas inpari 18, 

petani non kooperator yang menanam varietas ciherang dan petani kooperator 

yang menanam varietas inpari 18 mengalami kerugian berturut-turut sebesar 

Rp. 132,000, Rp. 284,750 dan 294,000. secara financial petani kooperator yang 

menanam varietas inpari 20 layak karena R/C Ratio ˃1 sedangkan petani yang 

menanam varietas inpari 16, inpari 18 dan varietas ciherang secara financial 

tidak layak kerena R/C Ratio <1. Selanjutnya hasil analisi usahatani dan analisis 
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secara ekonomi petani kooperator dan non kooperator tidak layak karenan B/C 

ratio serta MBCR-nya kurang dari satu (<1).  

Tabel 75.  Analisis Usahatani Rata-rata Produksi Padi varietas inpari 16, Inpari 18 dan Inpari 
20 Pada Wilayah Pendampingan Display Varietas PTT di  Kabupaten Manokwari, 
Tahun 2013. 

No. Uraian 
Petani Kooperator Non 

Kooperator 
Varietas 
Inpari 16 

Varietas 
Inpari 18 

Varietas 
Inpari 20 

Varietas 
Ciherang 

1 Biaya Produksi 
a Bibit 400,000 400,000 400,000 400,000 
b Pupuk          
  Ponska 432,000 432,000 432,000 360,000 
  Urea 330,000 330,000 330,000 200,000 
  KCl 30,000 30,000 30,000   
c Pestisida         
  Pestisida 400,000 400,000 400,000 400,000 
d Tenaga Kerja         
  Pengolahan Tanah 700,000 700,000 700,000 700,000 
  Tanam 500,000 500,000 500,000 500,000 
  Pemeliharaan 700,000 700,000 700,000 700,000 
e Panen dan pascas panen 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
  Jumlah Biaya Produksi 4,992,000 4,992,000 4,992,000 4,760,000 
2 Penerimaan 4,698,000 4,860,000 5,103,000 4,475,250 
3 Keuntungan -294,000 -132,000 111,000 -284,750 

4 Parameter Kelayakan Usahatani 

  R/C Ratio 0.94 0.97 1.02 0.94 
  B/C Ratio -0.06 -0.03 0.02 -0.06 
  MBCR -0.02 0.30 0.02 -0.06 

 

Keuntungan yang diperoleh petani kooperator dengan menanam varietas 

inpari 16 sebesar Rp. 516,000 sedangkan hasil dari padi varietas inpari 18, 

inpari 20 dan vareitas ciherang yang ditanam oleh petani non kooperator tidak 

mendapat keuntungan karena penerimaan lebih kecil dari biaya produksi. 

Kerungiaan biaya yang harus ditanggung petani berturut-turut sebesar Rp. 

1.590.000 untuk varietas inpari 18, Rp. 1.914.000 untuk varietas inpari 20 dan 

varietas ciherang dengan kerugian sebesar Rp. 710.000 yang terdapat pada 

tabel 6.  
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Selajutnya hasil analisis secara financial dan secara ekonomi varietas 

inpari 16  layak karena R/C ratio dan MBCR ˃1, sedangkan secara usahatani 

tidak layak karena hasil analisi usahatani B/c ratio <1. Varietas inpari 18, inpari 

20 dan varietas ciherang yang ditanam oleh petani non kooperator dilihat dari 

hasil analisis secara financial (R/C ratio), analisis usahatani (B/C ratio), dan 

anlisis secara ekonomi (MBCR ) tidak layak karena hasilnya kurang dari satu 

(<1). 

Tabel 76.   Analisis Usahatani Rata-rata Produksi Padi varietas inpari 16, Inpari 18 dan Inpari 
20 Pada Wilayah Pendampingan Display Varietas PTT di  Kabupaten Sorong, 
Tahun 2013. 

No. Uraian 
Petani Kooperator Non 

Kooperator 
Varietas 
Inpari 16 

Varietas 
Inpari 18 

Varietas 
Inpari 20 

Varietas 
Ciherang 

1 Biaya Produksi 
a Bibit 400,000 400,000 400,000 400,000 
b Pupuk          
  Ponska 432,000 432,000 432,000 360,000 
  Urea 330,000 330,000 330,000 200,000 
  KCl 30,000 30,000 30,000   
c Obat-obatan         
  Pestisida dan Insektisida 400,000 400,000 400,000 400,000 
d Tenaga Kerja         
  Pengolahan Tanah 700,000 700,000 700,000 700,000 
  Tanam 500,000 500,000 500,000 500,000 
  Pemeliharaan 700,000 700,000 700,000 700,000 
e Panen dan pascas panen 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
  Jumlah Biaya Produksi 4,992,000 4,992,000 4,992,000 4,760,000 
2 Penerimaan 5,508,000 3,402,000 3,078,000 4,050,000 
3 Keuntungan 516,000 -1,590,000 -1,914,000 -710,000 
4 Parameter Kelayakan Usahatani  
  R/C ratio 1.1 0.68 0.62 0.85 
  B/C ratio 0.10 -0.32 -0.38 -0.15 
  MBCR 1.30 -0.93 -0.38 -0.15 

 

Petani di Kabupaten Sorong Selatan baik petani kooperator yang menanam padi 

varietas inpari 15, inpari 16, dan inpari 20 serta petani non kooperator yang menanam padi 

varietas ciherang mengalami kerugian. Selanjtunya hasil analisis secara financial, dan 

analisis usahatani serta analisis secara ekonomi tidak layak karena hasil analisisnya kurang 

dari satu dapat dilihat pada table 7. 
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Tabel 77. Analisis Usahatani Rata-rata Produksi Padi varietas inpari 16, Inpari 18 dan Inpari 

20 Pada Wilayah Pendampingan Display Varietas PTT di  Kabupaten Sorong 

Selatan, Tahun 2013. 

No. Uraian 
Petani Kooperator Non 

Kooperator 
Varietas 
Inpari 15 

Varietas 
Inpari 16 

Varietas 
Inpari 20 

Varietas 
Ciherang 

1 Biaya Produksi 
a Bibit 400,000 400,000 400,000 400,000 
b Pupuk          
  Ponska 432,000 432,000 432,000 360,000 
  Urea 330,000 330,000 330,000 200,000 
  KCl 30,000 30,000 30,000   
c Obat-obatan         

  Pestisida dan 
Insektisida 400,000 400,000 400,000 400,000 

d Tenaga Kerja         
  Pengolahan Tanah 700,000 700,000 700,000 700,000 
  Tanam 500,000 500,000 500,000 500,000 
  Pemeliharaan 700,000 700,000 700,000 700,000 

e Panen dan pascas 
panen 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

  Jumlah Biaya Produksi 4,992,000 4,992,000 4,992,000 4,760,000 
2 Penerimaan 2,835,000 3,240,000 2,592,000 2,357,100 
3 Keuntungan -2,157,000 -1,752,000 -2,400,000 -2,402,900 
4 Parameter Kelayakan Usahatani  
  R/C Ratio 0.57 0.65 0.52 0.50 
  B/C Ratio -0.43 -0.35 -0.481 -0.51 
  MBCR 0.09 0.25 -0.48 -0.51 

Petani kooperator yang menanam padi sawah varietas inpari 16 dan 18 

memperoleh keuntungan berturut-turut sebesar Rp. 1.496.000 dan Rp. 475.500, 

sedangkan hasil dari padi varietas inpari 15 dan petani non kooperator yang 

menanam padi varietas ciherang mengalami kerugian karena penerimaan lebih 

kecil dari biaya produksi yang dikeluarkan petani.  

Dari hasil analisis secara financial hasil padi sawah varietas inpari 16 dan 

18 yang ditanam petani kooperator layak karena hasilnya menunjukan lebih dari 

satu (˃1). Sedangkan hasil analisis secara usahatani dan analisis secara 

ekonomi, pertanian tersebut tidak layak karena hasil analisisnya kurang dari 

satu. Petani non kooperator yang menanam varietas ciherang dan petani 

kooperator yang menanam varietas inpari 15, hasil analisis secara finansian, 
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analisis usahatani dan analisis secara ekonomi tidak layak karena hasil analisis 

menunujukan kurang dari satu (<1), dapat dilihat pada table 8.  

Tabel 78. Analisis Usahatani Rata-rata Produksi Padi varietas inpari 16, Inpari 18 dan Inpari 
20 Pada Wilayah Pendampingan Display Varietas PTT di  Kabupaten Teluk Bintuni, 
Tahun 2013. 

No. Uraian 
Petani Kooperator Non 

Kooperator 
Varietas 
Inpari 15 

Varietas 
Inpari 16 

Varietas 
Inpari 18 

Varietas 
Ciherang 

1 Biaya Produksi 
a Bibit 400,000 400,000 400,000 400,000 
b Pupuk          
  Ponska 432,000 432,000 432,000 360,000 
  Urea 330,000 330,000 330,000 200,000 
  KCl 30,000 30,000 30,000   
c Obat-obatan         
  Pestisida dan Insektisida 400,000 400,000 400,000 400,000 
d Tenaga Kerja         
  Pengolahan Tanah 700,000 700,000 700,000 700,000 
  Tanam 500,000 500,000 500,000 500,000 
  Pemeliharaan 700,000 700,000 700,000 700,000 
e Panen dan pascas panen 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
  Jumlah Biaya Produksi 4,992,000 4,992,000 4,992,000 4,760,000 
2 Penerimaan 4,301,100 6,488,100 5,467,500 4,698,000 
3 Keuntungan -690,900 1,496,100 475,500 -62,000 
4 Parameter Kelayakan Usahatani 
  R/C Ratio 0.86 1.30 1.10 0.99 
  B/C Ratio -0.14 0.30 0.10 -0.01 
  MBCR -2.14 5.30 0.10 -0.01 

 

Petani kooperator menanam kedelai varietas tanggamus dan varietas wilis 

memperoleh keuntungan berturut-turut sebesar Rp. 2,456,000 dan Rp. 856,000, 

sedangkan kedelai varietas burangrang dan varietas raja basa yang ditanam 

petani non kooperator mengalami kerugian berturut-turut sebesar Rp. 744,000 

dan Rp. 1,050,000. 

Hasil analisis secara financial, kedelai varietas tanggamus dan varietas 

wilis layak, tetapi secara usahatani dan analisis secara ekonomis tidak layak 

karena B/C ratio dan MBCR <1. Kedelai varietas burangrang dan varietas raja 

basa yang diusahakan oleh petani non kooperator dari hasil analisis financial, 

usahatani dan secara ekonomi tidak layak dikembangkan karena nilai  R/C ratio, 

B/C ratio, dan MBCR kurang dari satu (<1).     
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Tabel 79. Analisis Usahatani Rata-rata Produksi Kedelai varietas Burangrang, Tanggamus 
dan Wilis Pada Wilayah Pendampingan Display Varietas PTT di  Kabupaten 
Manokwari, Tahun 2013. 

No. Uraian 
Petani Kooperator Non 

Kooperator 
Burangrang Tanggamus Wilis Raja Bas 

1 Biaya Produksi 
a Bibit 400,000 400,000 400,000 400,000 
b Pupuk          
  Ponska 432,000 432,000 432,000 360,000 
  Urea 72,000 72,000 72,000 90,000 
  KCl 40,000 40,000 40,000   
c Obat-obatan         

  Pestisida dan 
Insektisida 400,000 400,000 400,000 400,000 

d Tenaga Kerja         
  Pengolahan Tanah 700,000 700,000 700,000 700,000 
  Tanam 500,000 500,000 500,000 500,000 
  Pemeliharaan 700,000 700,000 700,000 700,000 

e Panen dan pascas 
panen 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

  Jumlah Biaya Produksi 4,744,000 4,744,000 4,744,000 4,650,000 
2 Penerimaan 4,000,000 7,200,000 5,600,000 3,600,000 
3 Keuntungan -744,000 2,456,000 856,000 -1,050,000 
4 Parameter Kelayakan Usahatani 
  R/C Ratio 0.84 1.52 1.18 0.77 
  B/C Ratio -0.16 0.52 0.18 -0.23 
  MBCR 0.27 3.07 0.18 -0.23 
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C.2  KALENDER TANAM 

 

Usaha peningkatan produksi pertanian, khususnya untuk mencapai dan 

mempertahankan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan petani sangat memerlukan kemampuan pengelolaan sumber daya 

iklim dan air secara maju, moderen dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan 

strategi, pendekatan, teknologi pengelolaan, pengembangan sumber daya iklim 

dan air yang menyeluruh. 

 

Perubahan iklim merupakan gejala alam yang telah terjadi di tingkat global, 

regional, maupun lokal. Dampak perubahan iklim global terhadap sektor 

pertanian di Indonesia sangat nyata, baik berupa bencana banjir maupun 

kekeringan. Dampak tersebut terus cenderung meningkat (frekuensi, intensitas 

dan distribusi kejadiannya). Salah satu dampak perubahan iklim yang signifikan 

dirasakan oleh petani adalah perubahan awal dan akhir musim tanam yang 

sangat berpengaruh terhadap pola tanam, luas tanam dan produksi tanaman. 

 

Akibat perubahan iklim, hampir setiap tahun petani berhadapan dengan 

pergeseran musim terkait dengan perubahan pola curah hujan. Selain itu, tidak 

jarang pula petani berhadapan dengan kondisi iklim yang ekstrim, baik kering 

(El-Nino) maupun basah (La-Nina). Kondisi iklim tersebut, memicu ancaman 

banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang 

berakibat pada penurunan produksi tanaman, bahkan gagal panen. 

Badan Litbang Pertanian telah mengembangkan Sistem Informasi Kalender 

Tanam Terpadu  yang berfungsi untuk memberi informasi tentang estimasi awal 

waktu tanam ke depan berdasarkan prediksi iklim, luas areal tanam potensial 

dan rekomendasi teknologi adaptif pada level Kecamatan/Kabupaten/Provinsi, 

yang pada akhirnya berfungsi dalam pengamanan produksi dan pencapaian 

program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).  

 

Penyusunan kalender tanam sangat diperlukan untuk mendukung budidaya 

tanaman pangan (Runtunuwu et al. 2007). Dengan kalender tanam dapat 

diketahui waktu dan pola tanam di daerah tertentu selama setahun. Disamping 

itu kalender tanam tersebut memberikan informasi komoditas yang biasa 
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ditanam pada suatu wilayah dari mulai persiapan lahan sampai dengan panen 

selama setahun (Koesmaryono et al, 2008).  

 

Sosialisasi Katam Terpadu 

Sosialisasi katam terpadu adalah menyampaikan kepada pemangku kebijakan 

serta publik pertanian mengenai kalender tanam terpadu agar dapat 

mengetahui/memahami dan memanfaatkan informasi tersebut. Sosialisasi 

katam terpadu dilaksanakan di tingkat provinsi dengan melibatkan Dinas 

Pertanian Provinsi dan Penyuluh Pertanian Provinsi serta instansi lain dan di 

tingkat kabupaten disosialisasikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten dan 

Penyuluh Pertanian Kabupaten dan  Kecamatan dalam rangka pendampingan 

P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional). Materi bahan sosialisasi berisi : 

1. Penjelasan dan definisi tentang Katam Terpadu dan istilah-istilah yang 

digunakan. 

2. Manfaat informasi Katam Terpadu. 

3. Informasi prediksi hujan dari lembaga berwenang. 

4. Informasi potensi luas tanam musim berjalan 

5. Informasi prediksi bencana yang akan menyertai pada musim tanam yang 

sedang berlangsung. 

6. Informasi kebutuhan dan rekomendasi benih dan varietas padi sawah. 

 

Kalender tanam versi Kalender tanam terpadu dan eksisting petani di 

beberapa kabupaten di Papua Barat 

Tabel. 80 Kalender tanam versi Katam Terpadu di beberapa kabupaten di Papua 

Barat 

No Kabupaten Distrik Musim Tanam 
MT 1 MT 2 MT 3 

1. Manokwari Prafi Nov III-Des I Maret III– April I - 
2. Sorong Salawati Des II-III April II - III - 
3. Sorong Selatan  Moswaren Nov III-Des I Maret III–April I - 
4. Teluk Bintuni Manimeri Oktober II-III Feb II - III - 
5. Teluk Wondama Waeri  Nov III-Des Maret III-April I - 
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Tabel 81 Kalender tanam eksisting petani di beberapa kabupaten di Papua Barat 

No Kabupaten Distrik Musim Tanam 
MT 1 MT 2 MT 3 

1. Manokwari Prafi Mei II-III September - 
2. Sorong Salawati Maret I-II September - 
3. Sorong Selatan  Moswaren April III-Mei I Oktober - 
4. Teluk Bintuni Manimeri Febr II-III Oktober - 
5. Teluk Wondama Waeri  Mei I-II September - 
 

Dari tabel di atas terdapat perbedaan musim tanam pada kabupaten Manokwari 

(Prafi) menanam lebih lambat 1 bulan, kabupaten Sorong (Salawati) menanam 

lebih awal 1 bulan, kabupaten Sorong Selatan (Moswaren) menanam lebih 

lambat 2 minggu dan kabupaten Teluk Wondawa Waeri) menanam lebih lambat 

1 bulan, sedangkan kabupaten Teluk Bintuni (Manimeri) sesuai dengan Kalender 

tanam terpadu. 

 

Umpan balik dari Sistem Informasi Kalender Tanam 

Terdapat beberapa umpan balik dari Sistem Informasi Katam, antara lain: 

1. Informasi luas baku lahan yang terdapat pada Kalender tanam berbeda 

dengan kondisi luas nyata di lapangan. 

2. Rekomendasi varietas padi sawah pada kalender tanam belum bisa diperoleh 

petani  

3. Waktu tanam terpaut cukup jauh antara kalender tanam dan eksisting petani 

4. Keterbatasan jaringan internet untuk mengakses kalender tanam terpadu 

5. Diperlukan perangkat keras (komputer) dan Modem (untuk akses internet. 

6. Petugas lapang (penyuluh) belum sepenuhnya dapat mengakses internet. 

Sistem Informasi Katam Terpadu disusun dengan melibatkan data dukung yang 

sangat dinamis dengan mempertimbangkan kondisi terkini di lapangan. Oleh 

sebab itu, proses pengecekan (check and recheck), terus dilakukan secara 

intensif baik oleh Tim Katam Pusat maupun Gugus Tugas Katam BPTP. Untuk 

mengatasi daerah yang sulit untuk mengakses Katam Terpadu melalui internet 

maka disusunlah Informasi Katam Terpadu yang dapat diakses melalui SMS 

(phone celluler) dan android (Katam Terpadu Versi 1.6). Sedangkan bagi 

petugas lapang (penyuluh) yang belum bisa mengakses Katam Terpadu maka 

diperlukan pelatihan (workshop) tentang bagaimana cara untuk mengakses 

Informasi Katam Terpadu. 
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C.3 PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) 

 

PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) merupakan program 

terobosan Kementrian Pertanian yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan 

kegiatan Kementrian Pertanian maupun Kementrian/Lembaga lain di bawah 

payung Program PNPM-Mandiri (Departemen Pertanian 2009;210 Balai Besar 

Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2009,2010). 

 

Program ini bertujuan: (1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui 

penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai 

potensi wilayah, (2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, 

pengurus gabungan kelompok tani ( Gapoktan), Penyuluh Pendamping (PP), dan 

Penyelia Mitra Tani (PMT), (3) memberdayakan kelembagaan petani dan 

ekonomi perdesaan  untuk pengembangan usaha agribisnbis, dan (4) 

meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra 

lembaga lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan. 

 

Program PUAP pada dasarnya mempunyai misi, yaitu pemberdayaan masyarakat 

perdesaan  secara partisipatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. 

Program ini telah dimulai  sejak tahun 2008 yang mencakup 33 provinsi, 379 

Kabupaten/Kota dan 10.504 desa/ Gapoktan. 

Dalam implementasi program PUAP, dibentuk organisasi pelaksanaan PUAP 

mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa. Dalam 

organisasi pelaksana PUAP tersebut BPTP berperan sebagai Sekretaris Tim 

Pembina PUAP Provinsi, selain itu Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan 

Teknologi Pertanian berperan sebagai anggota TIM PUAP Pusat (Kementerian 

Pertanian). 

 

Dalam kapasitasnya sebagai sekretaris TIM PUAP Provinsi dan perpanjangan 

tangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian sebagai 

TIM PUAP Pusat, BPTP harus memainkan peranan penting dalam mendukung 

keberhasilan program PUAP. Untuk mendukung terlaksananya peran tersebut 

perlu dilaksanakannya tugas BPTP secara efektif dan efisien. Tugas yang harus 

dilaksanakan BPTP tersebut antara lain: (1) Melakukan koordinasi dengan PMT 

terkait dengan pelaksanaan tugas PMT, (2) memfasilitasi BOP PMT sesuai 
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ketentuan, (3) melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi  pelaksanaan 

tugas PMT,(4) mengkoordinasikan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas 

PMT secara berkala (minimal 3 bulan sekali), (5) memfasilitasi pelaksanaan 

sosialisasi PUAP, (6) monitoring peningkatan fungsi kelembagaan ekonomi 

Gapoktan, (7) melaksanakan fungsi kesekretariatan PUAP ditingkat Provinsi,(8) 

memfasilitasi penyiapan teknologi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PUAP, 

dan (9) melakukan suverpisi PUAP di wilayahnya (Balai Besar Pengkajian dan 

Pengembangan Teknologi Pertanian, 2009.b). 

 

Tugas – tugas yang harus dilaksanakan oleh BPTP seperti tersebut di atas 

dikelompokkan dalam 3 kegiatan utama yaitu: (1) Kesekretariatan (termasuk 

Pengelola administrasi, BOP PMT dan biaya Pelaporan PMT, (2) Pendampingan 

Teknologi Pengembangan PUAP, Supervisi dan Monev, (3) Apresiasi/inisiasi 

pembentukan gapoktan model . Ketiga kegiatan utama ini perlu  dirumuskan 

secara rinci dan dituangkan dalam RDHP  agar apat dijadikan sebagai acuan 

dalam pelaksanaan pendamping PUAP. 

 

Aktivitas Keskretariatan PUAP Papua Barat 

BPTP papua Barat sebagai sekretariat  program PUAP provinsi Papua Barat  pada 

tahun 2013 melaksanakan aktivitas sebagai beriku : 

a. Melakukan pelaksanaan fungsi kesekretarian seperti proses  admistrasi 

yang meliputi  surat menyurat, baik dari provinsi Papua Barat ke 

Sekretariat  PUAP Pusat, maupun ke sekretariat Tim Teknis PUAP 

kabupaten. 

b. Melakukan inventarisasi dan koordinasi  pelaporan-pelaporan PMT 

berkaitan dengan perkembangan gapoktan PUAP  

c. Membuat usulan-usulan desa-desa PUAP, PMT, dan lainnya berdasarkan 

pengajuaan daerah (Tim Teknis Kabupaten) 

d. Memverifikasi dokumen pencairan dana  PUAP yang diajukan oleh Tim 

Teknis kabupaten bersama PMT. 

 

Dalam kegiatan surat menyurat pada tahun 2013 lebih banyak menanggapi 

permintaan-permintaan data, penyampaian-penyampaian informasi dari pusat 

termasuk undangan-undangan pertemuan yang pada umumnya di kirim via 

email. Berkaitan dengan usulan-usulan desa PUAP dan PMT dalam 
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pelaksanaannya lebih banyak bersifat tembusan, karena TIM Teknis Kabupaten 

mengirim langsung usulannya ke Pusat. Sedangkan verifikasi dokumen masih 

tetap intensif. Hal ini disebabkan karena Tim PAP Pusat hanya menerima 

dokumen setelah adanya verifikasi Tim Pembina PUAP Provins. 

 

Pemberkasaan dokumen pencairan dana dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten 

bersama PMT setelah keluarnya DNS (Daftar Nominasi Sementara) sesuai SK 

Dirdjen PSP selaku Tim Pembina PUAP PUSAT. Banyak DNS yang keluar dan 

Dokumen yang dibuat selama tahun 2013 disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa  selama tahun 2013  dari pengajuan gapoktan 

yang diusulkan oleh Tim teknis, hanya disetujui 42 gapoktan yang tertuang 

dalam DNS (daftar nominasi Sementara). Kemudian dari jumlah 41 tersebut, 

hanya 37 yang diberkasi/diajukan dokumen pencaitan dananya. Dalam tahap ini 

ada 5 selisih, artinya 5 gapoktan tidak diberkasi oleh tim Teknis kabupaten (3 

gapoktan di kabupaten sorong, dan 2 gapoktan dari Teluk Wondama). Alasan 

tidak diberkasi karena desa dalam DNS tersebut, ternyata sudah menerima 

PUAP pada tahun sebelumnya (duplikasi desa).  

 

Tabel 82 Banyaknya DNS, pemberkasan, dan SK Puap Berdasarkan Kabupaten di 

Papua Barat Selama Tahun 2013 

No Kabupaten/Kota Jumlah 
DNS 

Jumlah 
Berkas 

SK 
Gapoktan 

Keterangan 

1 Manokwari 18 18 16 Duplikasi desa 
2 Fakfak 5 5 5  
3 Kaimana 5 5 5  
2 Sorong 5 3 3 Duplikasi desa 
3 Sorong Selatan 3 3 3  
4 Teluk Bintuni 2 2 2  
5 Teluk Wondama 3 1 1 Duplikasi desa 
 Jumlah 41 37 35  
 

Tabel 82. Juga memperlihatkan bahwa dari jumlah gapoktan yang diberkasi, 

yaitu sebanyak  37 gapoktan, ternyata  yang keluar  Surat keputusannya 

(menerima dana)  hanya 35 gapoktan. Hal ini juga terkait dengan masalah 

duplikasi desa, dengan desa sebelumnya. 

 

Perkembangan Gapoktan  PUAP di Papua Barat 
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Pengembangan PUAP di Papua Barat pada saat ini sudah berada pada tahun ke – 

enam, dimana  kegiatan dimulai pada tahun 2008 dan sekarang berada pada 

ahir tahun 2013. Gambaran perkembangan gapoktan PUAP sampai pada tahun 

2013 dituangkan pada Tabel  2 dan Tabel 3. 

Tabel 83. Perkembangan Gapoktan PUAP di Papua Barat berdasarkan Tahun  

Penetapan Sampai  2013 

No Tahun Jumlah gapoktan PUAP  Jumlah Kabupaten/kota  
1 2008 210 8 
2 2009 143 9 
3 2010 207 11 
4 2011 194 11 
5 2012 150 6 
6 2013 35 5 
 Jumlah 939 50 
 Rata-rata 156,5 8,33 
 

Tabel  menunjukkan bahwa sampai tahun 2013  gapoktan PUAP Papua Barat 

sudah mencapai 939 gapoktan, dengan kata lain dana PUAP yang masuk ke 

Papua Barat sudah mencapai Rp 93,9 M. Sementara itu pada tahun 2013 hanya 

mendapat tambahan gapoktan sebanyak 35, dan gapoktan terbanyak 

diluncurkan pada tahun 2008 yang mencapai 210 gapoktan. Perkembangan 

berdasarkan Kabupaten yang memperoleh dana PUAP, dapat dilihat pada Tabel 

berikut.  

Tabel 84. Jumlah Gapoktan PUAP Papua Barat  Berdasarkan Kabupaten/Kota, 

sampai Tahun 2013. 

N0 Kabupaten/kota Jumlah gapoktan Jumlah dana 
Rp M 

1 Manokwari 121 12,1 
2 Sorong 127 12,7 
3 Kota Sorong 26 2,6 
4 Raja Ampat 82 8,2 
5 Sorong Selatan 125 12,5 
6 Fak-Fak 77 7,7 
7 Kaimana 73 7,3 
8 Teluk Bintuni 86 8,6 
9 Teluk Wondama 59 5,9 
10 Tambraw 70 7,0 
11 Maybrat 89 8,9 
 Jumlah 939 93,9 
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa sampai tahun 2013 jumlah gapoktan terbanyak 

berada di kabupaten Sorong  dengan jumlah 127 gapoktan, disusul kabupaten 

Sorong selatan 125 gapoktan, dan kabupaten Manokwari 121 gapoktan. 
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Sedangkan yang paling sedikit adalah kota Sorong hanya memiliki gapoktan 

PUAP sebaanyak 26 gapoktan. 

Proporsi banyaknya gapoktan setiap kabupaten, sampai saat ini tidak tergantung 

banyaknya populasi penduduk yang bekerja di sektor pertanian, tetapi lebih 

ditekankan pada banyaknya pengajuan dan kelancaran proses penyelesaian  

dokumen PUAP. Jalur yang digunakan untuk mengakomodir usulan gapoktan 

meliputi: usulan Pemda, usulan kementrian, dan aspirasi. 

 

Adanya pengusulan tiga jalur ini sering mengakibatkan terjadinya duplikasi desa 

penerima dana puap, yang pada akhirnya berujung pada tidak cairnya dana 

PUAP. Sementara  pihak Pemda (tim teknis Kabupaten) usulan belum direspon 

semuanya. Jadi dalam hal ini dapat dikatagorikan in efisiensi pengusulan. 

 

Fasilitasi Kinerja Penyelia Mitra Tani 

Penyelia Mitra Tani  (PMT) adalah salah satu petugas untuk membantu 

penanganan PUAP di tingkat kabupaten. Rekrutmen PMT dilakukan langsung 

oleh Kementrian Pertanian setiap tahun, sedangkan pergantian PMT dilakukan 

melalui  PAW (Pergantian Antar Waktu). Sejalan dengan itu honor PMT 

dibayarkan langsung oleh Kementrian Pertanian, sedankan BPTP membayarkan 

biaya operasional dan biaya pelaporan setiap bulan. Perkembangan jumlah PMT 

PUAP sampai akhir tahun 2013  secara rinci dituangkan  pada berikut. 

 

Tabel 85. Daftar Nama dan Wilayah Kerja  PMT Provinsi Papua Barat Tahun 2013 

No Nama PMT Wilayah 
kerja(Kabupaten/Kota) 

Tahun Kontra 
(Mulai) 

1 Maya Rosdiayanty,SE Fak-Fak 2009 
2 Septin Siruru, SE Fak-Fak 2011 
3 Iriana Rumeo, ST Kaimana 2009 
4 Muzenu, SE Kaimana 2010 
5 Sukriwardi, SP Manokwari 2011 
6 Cryst May Manokwari 2012 
7 Aliyas Maybrad 2012 
8 Hariyono, S.Pd.I Raja Ampat 2010 
9 Syaiful Maliki Arief Raja Ampat 2009 
10 Edi Ribowo Kab. Sorong 2009 
11 Ilham Tutwuri Kab. Sorong 2008 
12 La Ode Sariman, ST Kab. Sorong 2009 
13 Jufri Ladaku Sorsel 2009 
14 Nurhayati Didipu Sorsel 2008 
15 Meike Connnie Noya, SP Tambrauw 2008 
16 Pius Antonius Letsoin, Tambrauw 2010 
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S.Hut 
17 Alfrida Allopa'a, SE Teluk Bintuni 2010 
18 Frits Ullies Ayomi, SE Teluk Bintuni 2009 
19 Putut Haryanto Teluk Bintuni 2010 
20 Darman Simajuntak, Sp T.Wondama  2011 
21 Nella tandibulo, SP T.Wondama  2011 
 

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah  PMT di Papua Barat sampai saat ini 

mencapai 21 orang, yang menyebar di 10 kabupaten/kota. PMT Kota Sorong, 

sejak tahun 2013 tidak aktif (mengundurkan diri). 

 

Dalam kegiatan fasilitasi Peyelia Mitra Tani ada tiga  acuan yang digunakan 

BPTP. Pertama Pedoman umum berkaitan dengan hubungan antara BPTP dan 

PMT, kedua Juknis PMT berkaitan dengan tugas pokok PMT dan ketiga dokumen 

kontrak kerja antara BPTP dgn PMT. Secara substansial dari ketiga dasar 

tersebut menunjukkan bahwa BPTP memiliki hubungan langsung dengan PMT. 

BPTP memfasilitasi biaya operasional PMT dan biaya pelaporan setiap bulan 

sebatas mengkoordinir pertanggungjawaban, sedangkan dannya ada di 

Kementrian Pertnian, dan dicairkan langsung melalui rekening PMT, setelah 

memasukan  laporan kegiatan.   PMT berkewajiban membuat laporan langsung 

(hard copy) kepada BPTP berkaitan dengan pelaksanaan kinerja PMT di wilayah 

kerjanya termasuk mengadpokasi pengisian dan pengiriman Form-form laporan 

dari kabupaten mulai dari gapoktan sampai pada Tim Teknis kabupaten.  

 

Dalam prakteknya PMT belum teratur membuat laporan, baik kepada BPTP 

maupun ke pusat melalui fasilitas e-form. Untuk menertibkan permasalahan 

laporan ini diperlukan adanya pembinaan khusus kepada PMT oleh BPTP 

misalnya melalui pertemuan rutin/secara kerkala, namun sayang pembinaan 

PMT masih sulit dilakukan secara intensif/berkala mengingat lokasinya jauh dari 

ibukota provinsi, dengan biaya transfortasi yang cukup mahal. Sayangnya 

selama ini Tim Pembina provinsi juga  belum melakukan pertemuan koordinasi 

secara teratur sehingga permasalahan lapangan masih sulit ditangani. 

 

Apresiasi Penyelia Mitra Tani  

Selama 3 tahun terakhir, tidak ada kegiatan apresiasi PMT. BPTP pernah 

melakukan pertemuan dengan PMT pada awal tahun 2013, kegiatan tersebut 
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dikaitkan dengan acara PEDA, Pekan Daerah Petani, Nelayan se Paapua Barat 

yang di adakan di Kabupaten Sorong pada tgl 5 – 11 April 2013. 

Pada waktu itu membahas berbagai persoalan PUAP, termasuk penertiban 

laporan bulanan. PMT yang hadir pada waktu itu meliputi: Sorong, Raja Ampat, 

Sorong Selatan, Tambrou, dan Teluk Wondama. Sedangkan kabupaten Fak-fak, 

Manokwari, Kaimana, dan Teluk Bintuni, dan kota Sorong tidak dapat hadir.  

 

Apresiasi Gapoktan PUAP 

Apresiasi Gapoktan PUAP dalam bentuk  pertemuan, selama ini tidak pernah 

dilaksanakan, kecuali pada tahun 2008, dan 2009. Dengan demikian 

perkembangan gapoktan secara tidak bisa dipantau langsung, kecuali melalui 

laporan PMT. Beberapa gapoktan terutama tahun 2008, dan 2009 disinyalir 

banyak yang tidak aktif lagi. 

 

Pada tahun 2013 BPTP Papua Barat mencoba melakukan kegiatan semacam 

apresiasi yang diberi nama Konsolidasi Gapoktan PUAP tahun 2008 – 2011 

Lingkup Distrik Oransbari. Pada waktu itu hanya dilakukan pada level 

Kecamatan, dan kegiatannya diintegrasikan dengaan program MP3MI Distrik 

Oransbari. 

 

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengaktifkan gapoktan PUAP, 

penelusuran asset gaapoktan, dan mengadvokasi kegiatan simpan pinjam pada 

gapoktan PUAP. Dari hasil  kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa gapoktan 

PUAP tahun 2008, dan 2009, memang ada yang tidak aktif lagi, namun dana 

/assetnya masih ada, 

 

Gapoktan tersebut mengalokasikan dana PUAP pada kegiatan Penggemukan 

ternak (sapi), namun tida jelas kapan waktu pengembaaliannya, sehingga dana 

di gapoktan habis dan organisasi seakan tidak aktif lagi. Melalui konsolodisa ini 

di data berapa jumlah sapi yaang ada, kemudian diminta kepada pengururs dan 

kepala kampung untuk menghitung bagi keuntungan antara gapoktan dengan 

peternak. Khusus bagian gapoktan diminta dana tersebut dimasukan lagi 

kerekening gapoktan kemudian dikelalola sebagai kegiatan simpan pinjam dalam 

waktu yang relatif singkat. 
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Kegiatan seperti ini sebenarnya menarik untuk dikembangkan pada skop yaang 

lebih besar, seperti konsolidasi gapoktan pada Tingkat kabupaten. Melalu 

kegitaan seperti ini diyakini permasalahan-permasalahan yang ada di gapoktaan 

dapat diangkat kepermukaan untuk dibantu penyelesainnya, dengan tujuan 

mengaktifkan kembali gaapoktan PUAP yang tidak aktif.
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D. PRODUKSI BENIH 

 

UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS) 

 

Sebagai provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Papua, Papua Barat 

senantiasa berusaha meningkatkan kegiatan pembangunan di segala bidang. 

Salah satu bidang penting adalah pembangunan pertanian. Hal ini ditunjang 

dengan tersedianya sumberdaya lahan yang cukup luas. Dari luas lahan 

keseluruhan, sekitar 7,4 juta hektar yang cukup potensial digunakan sebagai 

lahan sawah (Dinas Pertanian, Peternakan, dan Hortikultura, 2009). 

 

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). Pada tahun 2011 tercatat luas panen 

padi sawah sekitar 6.898 ha dengan tingkat produktivitas 3,7 ton/ha GKG, dan 

pada tahun 2012 luas panen 6.592 ha dengan tingkat produktivitas sekitar 4,1 

ton/Ha GKG (BPS Papua Barat, 2013).  

 

Permasalahan dalam pengembangan komoditas padi adalah menurunnya jumlah 

luas tanam pada 3 tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya 

minat petani di beberapa tempat untuk bertanam padi dan beralih ke tanaman 

sayur-sayuran atau tanaman lain yang memiliki prospek yang lebih baik dan 

lebih menguntungkan. Masalah lain adalah masih berkaitan dengan rendahnya 

produktivitas. Hal ini banyak ditentukan oleh rendahnya penggunaan benih 

unggul bermutu. Petani masih memilih menggunakan benih sendiri daripada 

menggunakan benih bermutu tapi harus mengeluarkan biaya untuk membeli. 

 

Identifikasi kebutuhan benih padi di Provinsi Papua Barat 

Jumlah luas tanam padi di Papua Barat khususnya pada 4 tahun terakhir 

mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya minat petani 

di beberapa tempat untuk bertanam padi dan beralih ke tanaman sayur-sayuran 

atau tanaman lain yang memiliki prospek yang lebih baik dan lebih 
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menguntungkan. Luas lahan sawah di Provinsi Papua Barat 17.930 ha, hanya 

sekitar 8.064 ha yang ditanami padi, 1.889 ha ditanami dengan tanaman lain, 

dan 7.977 ha tidak ditanami apapun (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

2012). 

 

Luas tanam padi sawah di Provinsi Papua Barat 8 tahun terakhir tertinggi pada 

tahun 2009 seluas 9.249 ha dalam 1 tahun. Sedangkan pada tahun 2010 

menurun menjadi 7.711 ha dan tahun 2013 hanya 6.307 ha (BPS, 2013). 

Berdasarkan luasan tersebut dibutuhkan benih sebar (BR) 200 – 280 ton dalam 

1 tahun jika kebutuhan benih sebar (BR) 30 kg/ha (Tabel 1). Jika petani 

penangkar bisa menghasilkan benih sebar (BR) 2,5 ton/ha saja, maka hanya 

dibutuhkan areal penangkaran seluas 76 – 111 ha dalam 1 tahun. 

 

Balai Benih Induk telah membina 9 kelompok penangkar  komoditas padi di 3 

Kabupaten yang terdiri dari 65 petani penangkar dengan luas lahan 62 ha (Balai 

Benih Induk Provinsi Papua Barat, 2011). Jika setiap hektar bisa menghasilkan 

benih sebar 2,5 ton/ha saja per musim, sudah cukup untuk memenuhi 

kebutuhan benih sebar padi di Provinsi Papua Barat. Tinggal menyesuaikan 

varietas yang ditangkarkan dengan varietas yang diminati petani. 

Tabel 86. Kebutuhan benih di Papua Barat berdasarkan luas tanam 8 tahun 

terakhir. 

Tahun 

Luas Tanam (ha) 
dalam 1 tahun 

Keutuhan 
benih sebar 
(kg), jika 
keb=30 
kg/ha. 

Kebutuhan 
areal 

penangkaran 
(ha) jika 1 ha 

= 2500 kg 
benih sebar 

Keutuhan benih 
sumber untuk 

penangkar (kg), 
jika keb=30 

kg/ha. 
Sawah 
irigasi 

Sawah Non 
Irigasi Jumlah 

2006 4.654 3.081 7.735 232.050 93 2.785 

2007 5.314 3.081 8.395 251.850 101 3.022 

2008 5.721 3.395 9.116 273.480 109 3.282 

2009 5.842 3.407 9.249 277.470 111 3.330 

2010 5.422 2.289 7.711 231.330 93 2.776 

2011   6.898 206.940 83 2.483 

2012   6.592 197.760 79 2.373 

2013   6.307 189.210 76 2.271 
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BPS, 2011 dan Berita Resmi Statistik Provinsi Papua Barat No.30/07/91/Th. VII, 

1 Juli 2013 

 

Tugas UPBS BPTP adalah menyiapkan benih sumber (FS atau SS) untuk 

kebutuhan petani penangkar yang akan menghasilkan benih sebar (BR). 

Berdasarkan data tersebut di atas, jika kebutuhan benih sumber = 30 kg/ha, 

maka dibutuhkan benih sumber hanya sekitar 2,3 – 3,5 ton dalam 1 tahun atau 

sekitar 1,2 – 1,8 ton per musim tanam (MT) untuk memenuhi kebutuhan petani 

penangkar. Sementara kebutuhan benih sumber tersebut bisa berasal dari 

sumber lain seperti BBI dan produsen benih swasta/BUMN dan tidak hanya 

bersumber dari UPBS BPTP saja. Sehingga kondisi di Papua Barat sebenarnya 

tidak mengalami kekurangan benih sumber untuk komoditas padi. Hanya saja 

benih sebar hasil dari penangkaran benih sumber belum terdistribusi dengan 

baik ke petani-petani di seluruh kabupaten karena penyaluran benih yang 

terkendala dengan sarana transportasi dan biaya kirim yang mahal. Selain itu 

petani belum menyadari pentingnya penggunaan benih bermutu sehingga 

cenderung menggunakan benih dari hasil panen sebelumnya jika diharuskan 

membeli benih bersertifikat. Petani menggunakan benih bermutu jika ada 

bantuan benih dari pemerintah melalui bantuan langsung benih unggul (BLBU) 

atau bantuan benih bersubsidi. Begitu pula dengan benih hasil dari petani 

penangkar akan terdistribusi ke petani secara luas jika dibeli terlebih dahulu oleh 

pemerintah untuk program bantuan benih ke petani.  

 

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. Kegiatan 

Produksi benih padi Inbrida dilaksanakan di lahan petani berdasarkan perjanjian 

kerjasama investasi antara BPTP dengan petani binaan. Melalui kerjasama ini 

diharapkan disamping dapat memperoleh benih sumber yang bermutu juga 

sekaligus melakukan pembinaan kepada petani dalam memproduksi benih 

bermutu. Selain itu, sistim bagi hasil berdasarkan investasi menjadi pilihan 

karena lebih adil dalam pembagian hasil dan pihak BPTP dengan leluasa bisa 

melakukan pendampingan agar benih yang diproduksi bisa sesuai dengan yang 

dipersyaratkan oleh BPSB. 
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Berdasarkan hasil observasi lapangan ditetapkan 2 Kabupaten sebagai 

lokasi penangkaran benih sumber yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten 

Sorong. Luas dan varietas padi yang ditanam pada kegiatan UPBS dapat dilihat 

pada tabel 87. 

Tabel 87.  Lokasi, luas lahan, varietas, dan kelas benih yang ditanam pada lokasi 

penangkaran benih sumber. 

Lokasi  Varietas  Kelas Benih yang 
Ditanam  

Luas Lahan 
(Ha)  

KAB. 
MANOKWARI  

MEKONGGA  Breeder Seed (BS) / Benih 
Penjenis (label kuning)  

4  

 CIGEULIS  Breeder Seed (BS) / Benih 
Penjenis (label kuning)  

3  

 CIHERANG  Breeder Seed (BS) / Benih 
Penjenis (label kuning)  

1  

KAB. SORONG  MEMBERAMO  Foundation Seed (FS)/ 
Benih Dasar (Label Putih)  

2  

J U M L A H  10  

 

Pada kegiatan ini dipilih 2 kelompok tani sebagai dalam produksi benih 

sumber. Satu kelompok tani di Kabupaten Manokwari dan Satu kelompok tani di 

kabupaten Sorong. Jumlah petani yang dibina adalah 4 petani di Kabupaten 

Sorong dan 11 Petani di kabupaten manokwari (tabel 88). 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.  
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Tabel 88.  Nama petani penangkar, luas lahan, waktu tanam dan sistem tanam 

penangkaran benih sumber. 

No. Nama 
petani 

Luas 
lahan 
(ha) 

Varietas Lokasi Semai Tanam Sistim 
Tanam 

1 Yatno 
Suwito 

1 Ciherang Kampung Prafi 
Mulya, Distrik Prafi, 
Kab. Manokwari 

8-2-2013  2-3-2013  Legowo 
4 : 1  

2 Suroso 1 Mekongga Kampung Prafi 
Mulya, Distrik Prafi, 
Kab. Manokwari 

11-2-2013  7-3-2013  Legowo 
5 : 1  

3 Kadelan 1 Cigeulis Kampung Prafi 
Mulya, Distrik Prafi, 
Kab. Manokwari 

12-2-2013  8-3-2013  Legowo 
6 : 1  

4 Komari 1 Mekongga Kampung Prafi 
Mulya, Distrik Prafi, 
Kab. Manokwari 

21-2-2013  17-3-2013  Legowo 
6 : 1  

5 Sukiman 1 Cigeulis Kampung Prafi 
Mulya, Distrik Prafi, 
Kab. Manokwari 

10-2-2013  11-3-2013  Legowo 
6 : 1  

6 Hadi 
Pranoto 

0,5 Mekongga Kampung Prafi 
Mulya, Distrik Prafi, 
Kab. Manokwari 

20-2-2013  9-3-2013  Legowo 
4 : 1  

7 Tukijo 0,5 Mekongga Kampung Prafi 
Mulya, Distrik Prafi, 
Kab. Manokwari 

7-2-2013  4-3-2013  Legowo 
5 : 1  

8 Radiman 0,5 Mekongga Kampung Prafi 
Mulya, Distrik Prafi, 
Kab. Manokwari 

20-2-2013  7-3-2013  Legowo 
4 : 1  

9 Mujiman 0,5 Cigeulis Kampung Prafi 
Mulya, Distrik Prafi, 
Kab. Manokwari 

7-2-2013  28-2-2013  Legowo 
4 : 1  

10 Sakiman 0,5 Mekongga Kampung Prafi 
Mulya, Distrik Prafi, 
Kab. Manokwari 

7-2-2013  2-3-2013  Legowo 
5 : 1  

11 Arsa 0,5 Cigeulis Kampung Prafi 
Mulya, Distrik Prafi, 
Kab. Manokwari 

7-2-2013  29-3-2013  Legowo 
4 : 1  

12 T o n o 0,5 Memberamo Kampung Walal, 
Distrik Salawati, 
Kab. Sorong. 

21/02/2013 12/03/2013 Legowo 
6 : 1  

13 Haryadi 0,5 Memberamo Kampung Walal, 
Distrik Salawati, 
Kab. Sorong. 

21/02/2013 15/03/2013 Legowo 
6 : 1  

14 Songko 0,5 Memberamo Kampung Walal, 
Distrik Salawati, 
Kab. Sorong. 

21/02/2013 18/03/2013 Legowo 
6 : 1  

15 Tri Maruto 0,5 Memberamo Kampung Walal, 
Distrik Salawati, 
Kab. Sorong. 

23/02/2013 17/03/2013 Legowo 
6 : 1  

Jumlah 10         
  

Pada tabel 3 terlihat bahwa ada 3 sistem tanam yang digunakan oleh petani 

binaan yaitu sistem tanam legowo 4:1, 5:1, dan 6:1. Pihak BPTP menganjurkan 
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penggunaan sistem jajar legowo 2:1 atau 4:1, namun berdasarkan preferensi 

petani binaan, mereka lebih memilih sistem tanam 4:1, 5:1, dan 6:1 karena 

pertimbangan tenaga kerja, dan kebutuhan biaya yang lebih besar bila 

menggunakan sistem tanam legowo 2:1 

 

Koordinasi 

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 setiap tahap fase tanaman di lapangan, tahap pengujian 

laboratorium sampai keluarnya sertifikat. Selama calon benih berada di 

pertanaman, BPSB melakukan pengawasan sebanyak 5 kali  untuk melakukan 

pengawasan benih. Dalam kegiatan di lapangan BPSB tidak sekedar melakukan 

pengawasan tetapi juga melakukan pembinaan terhadap penangkar agar mutu 

hasil benih lebih baik. 

 

Pengawasan yang dilakukan BPSB yaitu pengawasan lapangan sebanyak 5 kali : 

(1) Pengawasan pendahuluan, (2) tahap pengolahan lahan dan penyemaian, (3) 

tahap pemeliharaan dan rouging, dan (4) tahap pengawasan fase masak bulir 

padi dan 5) tahap pascapanen. 

 

Sampai dengan juli 2013, semua sampel gabah calon benih telah masuk ke 

BPSB untuk pengujian laboratorium sebagai tahap pengawasan terakhir dalam 

proses sertifikasi benih. Hasil pengujian secara resmi belum diterima pihak UPBS 

BPTP, tetapi berdasarkan koordinasi langsung dengan pihak BPSB, bahwa 

sampel gabah calon benih yang berasal dari penangkaran di Kabupaten 

Manokwari telah diuji dan hasilnya dinyatakan lulus sebanyak 10 sampel (hasil 

penangkaran 10 lokasi) dan 1 sampel perlu uji ulang untuk memastikan hasil 
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pengujian yang akurat. Sedangkan gabah calon benih hasil penangkaran di 

Kabupaten Sorong masih dalam proses pengujian laboratorium. 

 

Produksi Benih sumber 

Sampai dengan minggu ke-4 juni 2010, semua petani binaan penangkaran benih 

telah melaksanakan panen yaitu 4 lokasi di Kabupaten Sorong seluas 2 hektar 

dan 11 lokasi di Kabupaten manokwari seluas 8 hektar (tabel 89). 

 

Tabel 89.  Lokasi, nama petani penangkar, luas lahan, varietas, dan waktu 

panen pada lokasi penangkaran benih UPBS Papua Barat.  

Lokasi  
Nama 
Petani 

Luas 
lahan 
(ha) 

Varietas  Waktu 
panen  

Kampung Prafi Mulya 
Distrik Prafi Kab. 
manokwari  

Mujiman 0,5 Cigeulis 5 Juni 2013 

Arsa 0,5 Cigeulis 6 Juni 2013 

Tukijo 0,5 Mekongga 7 Juni 2013 

Sakiman 0,5 Mekongga 9 Juni 2013 

Suroso 1 Mekongga 10 Juni 2013 

Yatno 1 Ciherang 11 Juni 2013 

Kadelan 1 Cigeulis 11 Juni 2013 

Radiman 0,5 Mekongga 14 Juni 2013 

Sukiman 1 Cigeulis 15 Juni 2013 

Komari 1 Mekongga 20 Juni 2013 

Hadi 0,5 Mekongga 26 Juni 2013 

Kampung Walal 
Distrik Salawati, 
Kabupaten Sorong 

Tono 0,5 Memberamo 7 Juni 2013 

Heriyadi 0,5 Memberamo 10 Juni 2013 

Songko 0,5 Memberamo 11 Juni 2013 

Tri Maruto 0,5 Memberamo 13 Juni 2013 

 

BPTP Papua Barat untuk tahun 2013 ditargetkan memproduksi benih sebar (BR), 

namun dalam pelaksanaannya BPTP Papua Barat memproduksi benih dasar (BD) 

dan benih pokok (BP). Hal tersebut disebabkan oleh ketersediaan benih di UPBS 

Balai Besar Penenlitian Tanaman Padi untuk varietas yang akan dikembangkan 

hanya ada kelas benih penjenis (BS) dan benih dasar (BD). Sehingga yang 

dihasilkan adalah benih dasar (BD) dan benih pokok (BP). Pemilihan varietas 

untuk tahun 2013 didasarkan pada hasil survey preferensi petani, dimana 
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varietas yang diminati petani di Papua Barat antara lain Ciherang, Cigeulis, 

Mekongga, Memberamo, dan varietas padi dari BATAN yaitu Mira-1, Diah Suci, 

dan Inpari Sidenok. Varietas Mira-1, Diah Suci, dan Inpari Sidenok 

dikembangkan oleh Dinas Pertanian melalui kelompok penangkar seluas 50 ha 

sedangkan UPBS Papua Barat menangkarkan varietas Ciherang, Cigeulis, 

Mekongga, dan Memberamo.  

 

Penanaman keempat varietas tersebut di laksanakan di lahan petani dengan 

sistim bagi hasil berdasarkan besarnya investasi BPTP ke petani. Dari sistim bagi 

hasil tersebut diperoleh produksi benih sebagai berikut : 

 

Tabel 90. Produksi benih padi UPBS Papua Barat Tahun 2013. 

Varietas Luas 
(ha) 

Jumlah benih 
GKG (kg) 
milik BPTP 

Jumlah 
gabah calon 
benih GKG 
(kg) yang 
ada di petani 

Total 
Produksi GKG 
(kg) 

CIHERANG 1 1.000 4.667,20 5.667,20 

MEKONGGA 4 4.000 17.505,11 21.505,11 

CIGEULIS 3 3.000 11.700,29 14.700,29 

MEMBERAMO 2 2.000  6.564,48 8.564,48 

J u m l a h 10 10.000 40.437,08 50.437,08 

 

Secara keseluruhan produksi gabah calon benih sebanyak 50,437 ton yang 

terdiri dari varietas Ciherang, Mekongga, Cigeulis, dan Memberamo (tabel 5). 

Gabah yang menjadi milik BPTP berdasarkan sistim bagi hasil sebanyak 10 ton 

yang terdiri dari varietas Ciherang 1 ton, varietas Mekongga 4 ton, Cigeulis 3 

ton, dan Memberamo 2 ton. Produksi varietas memberamo mengalami 

penyusutan menjadi 1.790 kg karena terserang hama gudang (hama tikus). 

Berdasarkan perjanjian kerjasama, semua gabah yang menjadi milik BPTP sudah 

dibersihkan dan dikeringkan oleh petani sebelum dibawa ke gudang 

penyimpanan benih BPTP. Poin ini menjadi penekanan dalam perjanjian 

kerjasama mengingat BPTP Papua Barat belum memiliki sarana dan prasarana 

yang memadai termasuk lantai jemur dan alat pembersih benih. 
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Berdasarkan hasil pengawasan BPSB, proses produksi benih di lapangan telah 

memenuhi syarat untuk proses sertifikasi benih, dan pada pengawasan terakhir 

oleh BPSB telah diambil sampel gabah calon benih dari gabah hasil panen 

masing-masing petani yang menjadi milik BPTP untuk uji laboratorium. Hasil 

pengujian gabah calon benih untuk hasil produksi Kabupaten Manokwari yang 

terdiri dari varietas Ciherang, Mekongga, dan Cigeulis telah selesai tahap uji 

laboratorium dan dinyatakan lulus dan layak digunakan sebagai benih yang 

diperkuat dengan laporan hasil uji laboratorium dari BPSB. Begitupula dengan  

produksi gabah calon benih varietas Memberamo di Kabupaten Sorong 

dinyatakan lulus dan layak digunakan sebagai benih yang diperkuat dengan 

laporan hasil uji laboratorium dari BPSB. 

Gabah calon benih yang ada di petani juga diprioritaskan penggunaannya 

sebagai benih, karena hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa varietas-

varietas tersebut layak jadi benih. Gabah-gabah calon benih tersebut dikemas, 

pada saat ada permintaan benih dari petani lain atau penangkar. Petani memiliki 

hak penuh untuk mengelola gabah calon benih yang mereka miliki termasuk 

harga, dan petani berhak untuk memanfaatkan gabah tersebut untuk 

dikonsumsi atau digiling jadi beras untuk dijual jika tidak ada permintaan benih.  

 

Distribusi Benih sumber 

Produksi benih UPBS Papua Barat tahun 2012 yang terdiri dari varietas Inpari 7, 

10, 11, 12, dan 13 tidak ada yang terdistribusi sampai saat ini (tabel 6). Selain 

karena kurangnya minat petani untuk menanam varietas Inpari, juga karena 

petani lebih memilih menggunakan benih dari hasil panen sendiri dibandingkan 

dengan menggunakan benih bersertifikat tetapi harus mengeluarkan biaya untuk 

membeli. Sementara petani penangkar yang diharapkan untuk memanfaatkan 

benih tersebut telah mendapatkan benih sumber dari produsen benih yang lain 

dan varietasnya pun bukan Inpari. Petani selama ini menggunakan benih 

bermutu apabila ada bantuan benih bersertifikat dari pemerintah. 
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Tabel 91. Rekapitulasi benih padi UPBS Papua Barat Tahun 2013 

N
O VARIETAS PRODUKSI (Kg) DISTRIBUSI (Kg) STOK (Kg) 

FS SS ES FS SS ES FS SS ES 
Tahun 2012 

1 
Inpari 10 
Laeya 0 

480 0 
0 0 0 

0 480 0 

2 Inpari 11 0 870 0 0 0 0 0 870 0 

3 Inpari 12 0 780 0 0 0 0 0 780 0 

4 Inpari 13 0 0 1.950 0 0 0 0 0 1.950 

5 Inpari 7  0 1.290 0 0 0 0 0 1.290 0 

J U M L A H 
0 3.42

0 
1.95
0 

0 0 0 0 3.42
0 

1.95
0 

Tahun 2013 
1 Ciherang 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 

2 Mekongga 4.000 0 0 3.900 0 0 100 0 0 

3 Cigeulis 3.000 0 0 2.900 0 0 100 0 0 

4 Memberamo 0 1.790 0 0 1.790 0 0 0 0 

J U M L A H 
8.00
0 

1.79
0 

0 7.80
0 

1.79
0 

0 20
0 

0 0 

 

Pada MT I tahun 2013 dinas pertanian melalui kelompok petani penangkar 

memproduksi varietas Mira-I, Diah Suci, dan Inpari Sidenok dari Badan Tenaga 

Nuklir Nasional (BATAN) untuk kebutuhan benih MT 2 tahun 2013. Selain 

menanam varietas-varietas tersebut, ada juga petani-petani yang ingin 

menanam varietas-varietas lama seperti Ciherang, Cigeulis, dan Mekongga dan 

stok BBI untuk ketiga varietas tersebut belum mencukupi kebutuhan petani dan 

penangkar karena petani penangkar binaan BBI juga menangkarkan varietas 

Mira-I, Diah Suci, dan Inpari Sidenok. Sehingga produksi benih padi UPBS Papua 

Barat untuk tahun 2013 sebagian besar berhasil terdistribusikan. Seandainya 

yang ditangkarkan oleh UPBS Papua Barat adalah varietas Inpari, maka 

kemungkinan besar juga tidak terdistribusi seperti halnya pada tahun 2012. Hal 

ini menjadi dilema karena diharapkan penyebarluasan varietas padi Inpari, 

sementara di Papua Barat minat petani masih rendah terhadap varietas 

tersebut. 

 

Gabah calon benih hasil penangkaran di Kabupaten Manokwari yang terdiri dari 

varietas Ciherang, Cigeulis, dan Mekongga, sudah terdistribusikan masing-

masing 1 ton, 2,9 ton, dan 3,9 ton pada Agustus 2013. Varietas Ciherang 

diterima oleh Balai Benih Induk Padi, Jagung, dan Palawija Provinsi Papua Barat. 

Sedangkan varietas Cigeulis dan Mekongga diterima oleh Kelompok Penangkar 
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Sido Mukti di Kampung Prafi Mulya Distrik Prafi untuk mengisi kekurangan 

produksi dari anggota kelompok penangkar yang gagal memproduksi benih. 

Sedangkan  benih varietas memberamo kelas SS sebanyak 1.790 kg di 

Kabupaten Sorong telah terdistribusi semuanya pada Oktober 2013 ke kelompok 

tani di Kampung Walal istrik Salawati Kabupaten Sorong. Sehingga sampai 

dengan Oktober 2013, stok benih untuk produksi benih tahun 2013 sebanyak 

200 kg yang terdiri dari varietas mekongga 100 kg dan varietas cigeulis 100 kg. 

 

1.1. Masalah yang dihadapi selama proses produksi benih 

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perbenihan UPBS BPTP Papua 

Barat masih sangat terbatas (tabel 7). Sehingga sebagian besar proses produksi 

benih berlangsung di lapangan dengan menggunakan sarana dan prasarana 

milik petani.  

Tabel 92. Sarana dan Prasarana UPBS Papua Barat tahun 2013. 

No Sarana/Peralatan Jumlah Kapasitas Kondisi 

FASILITAS LAPANG 
1 Lahan - - - 
2 Traktor - - - 
3 Handtractor - - - 
4 Alat tanam - - - 
5 Alat pemupukan - - - 
6 Sprayer - - - 
7 Threser - - - 
8 Kendaraan roda 4 - - - 
9 Kendaraan roda 2 - - - 
PROSESSING 
10 Lantai jemur - - - 
11 Dryer - - - 
12 Blower - - - 
13 Air seed cleaner - - - 
14 Mesin jahit karung - - - 
15 Sealer 1 unit 5 kg Baik 
FASILITAS LAPANG 
16 Ruang laboratorium - - - 
17 Gudang simpan 60 m² 12 ton Baik 
18 Bangunan Dryer -     

19 
Rak penyimpan 
benih 8 unit 8000 kg Baik 

20 Air conditioner 2 unit 1 PK Baik 
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21 Mostuire tester - - - 
22 Humidifier - - - 
23 Timbangan besar - - - 
24 Timbangan duduk 1 unit 10 kg Baik 
25 Timbangan elektrik - - - 

 

BPTP Papua Barat belum memiliki kebun percobaan berupa sawah sehingga 

pelaksanaan kegiatan perbenihan dilaksanakan di lahan petani dengan bagi hasil 

sistim investasi. Ada tiga sistim kerjasama yang bisa ditempuh yaitu 1) sistim 

sewa tanah, 2) bagi hasil 50% : 50% dengan semua biaya usahatani ditanggung 

oleh BPTP, dan 3) bagi hasil sistim investasi. Sistim sewa tanah tidak dipilih 

karena selain harga sewa yang tinggi bila lahannya adalah lahan yang produktif 

juga karena pertimbangan tenaga kerja. Tenaga kerja di Papua Barat sangat 

terbatas. Dalam proses produksi mulai dari pengolahan tanah sampai panen 

harus antri dalam memperoleh tenaga kerja buruh. Dikhawatirkan lahan yang 

disewa tidak menjadi prioritas buruh, karena tidak dikelola oleh petani setempat 

sehingga kegiatan perbenihan bisa jadi terganggu bahkan gagal. Anggota 

kelompok buruh tani juga merupakan petani setempat, dan sistim kerjanya 

bergilir diantara anggota kelompok buruh tani. Misalnya pada fase pengolahan 

tanah dan panen, lahan yang disewa kemungkinan akan dikerjakan bila semua 

lahan anggota kelompok sudah selesai atau mungkin juga tidak dikerjakan sama 

sekali. Setelah panen masing-masing anggota kelompok akan mengurus hasil 

panennya masing-masing, sehingga tidak ada waktu lagi untuk kerjaan upahan 

karena menyelamatkan hasil panen yang jauh lebih penting. 

 

Sistem bagi hasil 50% : 50% tidak menjadi pilihan karena memang jarang sekali 

petani yang mau dengan sistem ini jika lahannya termasuk lahan yang produktif. 

Sistem ini sudah dicoba pada tahun 2012. Ada kelompok tani yang mau dengan 

sistem ini dan BPTP Papua Barat pun memilih sistim ini dengan harapan akan 

memperoleh hasil yang banyak. Tetapi kenyataannya tidak demikian karena 

petani yang memilih sistim ini ternyata lahannya tidak produktif. Sehingga hasil 

yang diperoleh jauh lebih rendah dari biaya produksi benih.  

Sistem bagi hasil sistim investasi menjadi pilihan karena lebih adil dalam 

pembagian hasil dan pihak BPTP dengan leluasa bisa melakukan pendampingan 

agar benih yang diproduksi bisa sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh BPSB.  



 L a p o r a n  T a h u n a n  2 0 1 3  B P T P  P a p u a  B a r a t  

 

165 

Dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan, BPTP Papua Barat terkendala dengan 

sarana dan prasarana. Tidak tersedianya lantai jemur di kantor kebun BPTP 

menyebabkan penjemuran dan pembersihan gabah calon benih dilakukan oleh 

petani di sawah atau di pekarangan petani. Hal ini merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi nilai investasi dalam perjanjian kerjasama antara BPTP 

dengan petani.  

 

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, UPBS Papua Barat mengalami kendala 

dalam distribusi dan pemasaran. Pada tahun 2012 UPBS Papua Barat telah 

memproduksi varietas Inpari 7, Inpari 10, Inpari 11, Inpari 12, dan Inpari 13. 

Varietas-varietas tersebut tidak ada yang terdistribusi dan masih tersimpan 

digudang. Petani lebih memilih menggunakan benih dari hasil panen sendiri 

dibandingkan dengan menggunakan benih bersertifikat tetapi harus 

mengeluarkan biaya untuk membeli. Sementara petani penangkar yang 

diharapkan untuk memanfaatkan benih tersebut telah mendapatkan benih 

sumber dari produsen benih yang lain melalui dinas terkait. Petani selama ini 

menggunakan benih bermutu apabila ada bantuan benih bersertifikat dari 

pemerintah. 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan, BPTP Papua Barat bukan hanya 

terkendala dengan sarana dan prasarana tapi juga mengalami keterbatasan 

personil yang tidak seimbang dengan jumlah kegiatan pendampingan di BPTP. 

Jumlah peneliti di BPTP Papua Barat hanya 8 orang termasuk 3 peneliti lain yang 

sementara tugas belajar, sehingga peneliti yang aktif hanya 5 orang termasuk 

kepala balai dan kepala tata usaha. 

 

Masalah lain yang dihadapi selama kegiatan perbenihan berlangsung adalah 

adanya serangan hama tikus yang menyerang pertanaman padi di Kampung 

Walal Kabupaten Sorong termasuk lokasi penangkaran benih sumber dengan 

intensitas serangan ± 30%. Hasil gabah calon benih yang dibawa ke gudang 

penyimpanan juga tidak luput dari serangan hama tikus, sehingga terjadi susut 

gudang sebesar 10,5%. 
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Sistem Informasi (SI) UPBS 

Sistem Informasi UPBS sangat membantu dalam memperoleh informasi tentang 

perkembangan UPBS seluruh BPTP di seluruh Indonesia. SI UPBS juga 

merupakan sarana diseminasi dan promosi benih-benih hasil litbang pertanian 

termasuk ragam varietas dan ketersediaannya. 

 

Kendala yang dialami pada sistem ini adalah pada menu manajemen produksi, 

input data produksi harus memuat tanggal tanam dan tanggal masuk benih per 

varietas, sedangkan lahan petani yang digunakan untuk menanam varietas yang 

sama belum tentu bersamaan waktu tanamnya. Mungkin waktu tanam dan 

waktu masuk benih perlu dicantumkan bulannya saja. Database varietas padi 

juga belum tersedia semua dalam SI UPBS, contohnya varietas Memberamo 

belum ada dalam daftar varietas. 
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LAMPIRAN 

I. Publikasi/ Materi Diseminasi Teknologi Yang Dihasilkan Dalam Tahun 2013 
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II. Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan Tahun 2013 
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