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KATA PENGANTAR 
  

 
Pembangunan pertanian di Papua Barat mempunyai potensi yang besar sekaligus 
tantangan yang sangat berat baik dari kondisi geografis, ekonomi maupun sosial. 
Sarana dan prasarana dasar yang masih jauh dari memadai merupakan salah 
satu tantangan terberat seperti yang secara umum juga ditemui di Kawasan 
Timur Indonesia lainnya. Selain itu, kondisi sosial budaya seperti adanya 
keterikatan masyarakat lokal pada budaya tradisional yang telah terbukti mampu 
memberi penghidupan secara turun temurun membuat sebagian masyarakat 
enggan mengadopsi teknologi baru.  
 
Laporan ini berisi ringkasan kondisi dan kinerja Balai. Laporan ini juga 
merupakan salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
untuk perbaikan kinerja institusi di masa mendatang.  
 
Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan terhadap 
pelaksanaan kegiatan BPTP Papua Barat sepanjang tahun 2014 serta dalam 
penyelesaian laporan ini. Masukan dan saran guna perbaikan di waktu yang akan 
datang sangat diharapkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Manokwari,   Januari 2015
 Kepala Balai, 
 
 
 
  
 
 Dr. Ir. Hiasinta F. J. Motulo, M.Si 
 NIP.  19631231 199903 1 053 
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I. PENDAHULUAN 

 

Tren perubahan dalam sektor pertanian yang sedang berjalan saat ini menimbulkan 
berbagai konsekuensi yang membutuhkan solusi yang tepat. Beberapa tren perubahan 
tersebut antara lain semakin langkanya persediaan energi fosil, perubahan iklim global, 
menyusutnya ketersediaan lahan dan air untuk pertanian ekstensif.  
 
Pada kurun waktu 2010-2014, Kementerian Pertanian telah menetapkan sistem pertanian 
industrial unggul berkelanjutan berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian 
pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani sebagai visi pembangunan 
pertanian. Sistem pertanian industrial merupakan suatu sistem yang menerapkan integrasi 
usaha tani disertai dengan koordinasi vertikal dalam satu alur produk, sehingga karakteristik 
produk akhir yang dipasarkan dapat dijamin dan disesuaikan dengan preferensi konsumen 
akhir. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pertanian industrial berkelanjutan 
tersebut, penelitian dan pengembangan (litbang) di bidang pertanian mempunyai peranan 
yang sangat penting dan strategis. 
 
Sistem pertanian industrial yang telah dibangun sampai tahun 2014 semakin disempurnakan 
untuk menjawab tantangan tren perubahan sebagaimana dijabarkan di atas. Sistem 
pertanian industrial tersebut dikembangkan dengan basis kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang-bidang ilmu biologi dan rekayasa biologi (bio-engineering). Sistem 
pertanian bio-industri ini antara lain menekankan pemanfaatan seluruh sumberdaya hayati 
yang tersedia mulai dari hulu sampai hilir kegiatan budidaya pertanian sehingga tidak 
dihasilkan limbah yang hanya dibuang (zero waste). Dengan sistem pertanian ini, ekonomi 
yang berbasis energi fosil bisa ditransformasi dengan produksi bahan bakar hayati (biofuel). 
Mitigasi perubahan iklim global dapat dilaksanakan dengan praktek-praktek pertanian yang 
adaptif dan ramah lingkungan.  
 
Paradigma Badan Litbang Pertanian dalam era pembangunan yang makin kompetitif adalah 
penciptaan teknologi pertanian yang memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk 
mewujudkan peran litbang dalam pembangunan pertanian (impact recognition) dan nilai 
ilmiah tinggi (scientific recognition) untuk pencapaian status sebagai lembaga penelitian 
berkelas dunia (a world class research institution). Perubahan lingkungan strategis baik 
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internal maupun eksternal harus dijawab dengan meningkatkan prioritas dan kualitas hasil 
litbang yang berorientasi pasar baik domestik maupun internasional dan berdaya saing 
tinggi. Guna menjawab kesemuanya itu, ke depan Badan Litbang Pertanian akan 
meningkatkan kerja sama/networking baik dengan pemerintah daerah, lembaga penelitian 
dan pelaku usaha nasional maupun internasional. 
 
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.  
 
Pada tahun 2014, BPTP Papua Barat menghasilkan 3 (tiga) paket teknologi hasil pengkajian, 
penyampaian/ transfer teknologi dan rekomendasi yaitu: (1) Paket teknologi peta AEZ skala 
1:50.000; (2) Paket teknologi teknologi produksi/ PTT kedelai; (3)Paket teknologi intergrasi 
jagung – sapi potong. Pada tahun 2014 BPTP Papua Barat juga melaksanakan diseminasi 
teknologi yang dilaksanakan melalui kegiatan Diseminasi Inovasi Pertanian Melalui Media 
Elektronik dan Media Cetak. Pendampingan pelaksanaan kegiatan inovasi pertanian dan 
program strategis nasional dilaksanakan untuk kegiatan: (1) Sekolah Lapang – Pengelolaan 
Tanaman Terpadu (SLPTT); (2) Pelaksanaan Gugus Tugas Kalender Tanam (KATAM); (3) 
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); (4) Model Pengembangan Pertanian Perdesaan 
Melalui Inovasi (MP3MI); (5) Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 
(PUAP).  
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II. SUMBERDAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA 

 

II.1. Sumberdaya Manusia 

Sampai akhir tahun 2014, BPTP Papua Barat memiliki 31 orang staf Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), ditambah 2 orang PNS berstatus tenaga perbantuan (detasering) dari BPTP Sulawesi 
Tenggara. Dua orang  PNS berstatus tenaga perbantuan di Pemerintah Daerah kabupaten 
Fak-fak dan kabupaten Sorong. Selain itu, terdapat 9 orang tenaga kontrak yang 
mendukung operasional kantor dengan tugas pengemudi kendaraan dinas, pramu bakti, dan 
teknisi lapang. Perbandingan komposisi sumberdaya manusia berdasarkan klasifikasi tingkat 
pendidikan dan status kepegawaian antara tahun 2013 dan 2014 disajikan dalam Tabel 1 
dibawah ini:  

Tabel 1 Perkembangan Komposisi Sumber Daya Manusia berstatus PNS di BPTP Papua Barat 
tahun 2013-2014 Menurut Tingkat Pendidikan 

 

 Pendidikan 2013 2014 
1 S3 1 3 
2 S2 6 4 
3 S1 17 19 
4 SLTA- D3 7 5 
 TOTAL 31 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3, 9.68 

S2, 12.90 

S1, 61.29 

SLTA-D3, 16.13 

Gambar 1  Persentase komposisi pegawai PNS berdasarkan jenjang pendidikan 
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Tabel 2. Komposisi PNS menurut klasifikasi golongan ruang per 31 Desember 2014 

Golongan Ruang Jumlah A B C D 
IV - 2 - - 2 
III 11 5 4 5 25 
II 1 2 - 3 6 
I - - - - - 

Jumlah 33 
 

Dalam rangka peningkatan kualitassumber daya pegawai,  pada tahun 2014 ada 4 orang 
staf peneliti BPTP Papua Barat sedang mengikuti program tugas belajar dan izin belajar. 
Para petugas belajar tersebut mulai mengikuti program pendidikannya antara tahun 2012 
sampai 20143 pada strata pendidikan dan perguruan tinggi yang berbeda.  

Tabel 3. Pegawai yang mengikuti program pelatihan jangka panjang per 31 Desember 2014 

No Nama Perguruan Tinggi Strata Tahun 
Masuk 

Perkiraan 
Tahun 
Selesai 

1 Frasiska R.A. Basundari, 
SP *) 

Michigan State 
University 

S2 2013 2015 

2 Erni R. Maruapey, SP *) Universtitas Brawijaya S2 2013 2015 
3 Atekan, SP, M.Si *) Universitas Brawijaya S3 2012 2015 
4 Nataniel Wihyawari, A.Md 

**) Universitas Negeri Papua S1 2012 2015 
*) status tugas belajar ; **) status izin belajar 

Dari segi jumlah tenaga fungsional peneliti yang tersedia, 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. 

 Tabel 4.  Komposisi tenaga fungsional pada BPTP Papua Barat tahun 2013-2014 

No Jenjang Fungsional Jumlah tenaga 
2013 2014 

1 Peneliti Pertama 4 7 
2 Peneliti Muda 2 3 
3 Peneliti Madya 2 2 
4 Peneliti Utama 0 0 
5 Penyuluh Pertama 2 2 

Jumlah 10 14 
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II.2. Sarana dan Prasarana 

Ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang diperlukan dalam 
pelaksanaan tugas BPTP Papua Barat. Pada tahun 2014 tidak ada penambahan aset. Semula 
direncanakan pengadaan/ pembangunan tower air dan talud halaman kantor dengan nilai 
berturut-turut Rp 150.000.000 dan Rp 350.000.000. Namun, di pertengahan tahun 
anggaran 2014 pembangunan dibatalkan karena terjadi pemotongan anggaran. Data 
inventaris barang milik negara yang dikelola BPTP Papua Barat per 31 Desember 2014 dapat 
dilihat pada dalam Tabel 5 
 

Tabel 5. Daftar Inventaris Barang Milik Negara Berupa Aset Berwujud Di BPTP Papua Barat 
Per 31 Desember 2014 

 

AKUN NERACA/ SUB KELOMPOK BARANG 
SAT SALDO PER 31 DESEMBER 2012 

KODE URAIAN KUANTITAS NILAI 
132111 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 5 7,524,000 
  Traktor Tangan Dengan Perlengkapannya Buah 2 44,080,000 
  Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci) Buah 1 1,800,000 

Peneliti Pertama, 
50.0 

Peneliti Muda, 21.4 

Peneliti Madya, 14.3 

Penyuluh Pertama, 
14.3 

Gambar 2  Persentase tenaga fungsional per 31 Desember 2014 
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  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 
 Tabung Pemadam Api Buah 4 6,000,000 
  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 
 Meja komputer Buah 1 7,500,000 
  Tempat Tidur Kayu Buah 5 4,712,000 
  Meja Resepsionis Buah 1 3,600,000 
  Meja Makan Kayu Buah 5 9,212,000 
 Kursi Fiber Glas/Plastik Buah 1 4,500,000 
  Mesin Pemotong Rumput Buah 3 14,900,000 
  A.C Split Buah 21 107,700,000 
  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 
 Karpet Buah 1 1,700,000 
 Alat Rumah Tangga Lainnya Buah 3 639,000 
  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 
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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 5 33,628,400 

  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 2 8,500,000 

131111 GEDUNG DAN BANGUNAN   14 5,723,927,226 
  Bangunan Gedung Kantor Permanen Unit 3 4,343,555,226 
  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 
  Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya   2 86,477,000 
  Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil Unit 1 18,100,000 
 Jaringan Listrik Lainnya  1 93,700,000 
135121 Aset Tetap Lainnya  250 30,000,000 
 Buku Lainnya  250 30,000,000 
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 8,888,809,684 
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III. ANGGARAN/ PEMBIAYAAN 

 

III.1. Sumber dan Realisasi Anggaran 

Dalam tahun anggaran 2014, BPTP Papua Barat menyetorkan pendapatan negara dalam 
bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 29.025.250,- dan menerima 
hibah luar negeri dalam bentuk kerjasama kegiatan penelitian sebesar Rp 93.823.000,- serta 
mengelola anggaran belanja dari APBN sebesar Rp6.682.625.000,-. Jika dibandingkan 
dengan jumlah anggaran belanja tahun sebelumnya, anngaran belanja tahun 2013 
mengalami penurunan 10.41% dari tahun 2013 sebesar Rp 7.567.027.000,- menjadi Rp 
6.779.269.000,- 

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi per BPTP Papua Barat Per 31 Desember 2014 
 

No Uraian Anggaran Realisasi  % Realisasi 
Anggaran 

A 
PENDAPATAN NEGARA DAN 
HIBAH       

  I 
PENDAPATAN NEGARA DAN 
HIBAH TRANSAKSI KAS 0 29.055.250 100.00 

    1. 
PENERIMAAN DALAM 
NEGERI 0 0 0 

      a. Penerimaan 
Perpajakan 0 0 0.00 

      b. Penerimaan Negara 
Bukan Pajak 0 29.055.250 100.00 

    2 HIBAH  93.823.000 93.823.000 100.00 
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 93.823.000 122.878.250 100.00 
B BELANJA       
  I Belanja Transaksi Kas 6.779.269.000 6.404.876.073 94.48 
    Belanja Pegawai   1.758.652.000 1,681,031,522 81.42 
    Belanja Barang 5,044,680,000 4,935,960,243 97,84 
    Belanja Modal 0 0 0 

JUMLAH BELANJA 7,567,027,000 7,104,507,091 93.89 
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IV. HASIL-HASIL PENGKAJIAN/ DISEMINASI 

 

IV.1 Zona Agro Ekologi 
 

Data dan informasi sumberdaya tanah/lahan (soil/land resources) sebagai salah satu 
komponen utama sumberdaya alam, mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
menunjang keberhasilan program pembangunan suatu wilayah. Informasi dasar tentang 
sumberdaya tanah/lahan, terutama data spasial yang menyajikan karakteristik tanah/lahan, 
potensi dan tingkat kesesuaian lahan, distribusi dan luasannya sangat dibutuhkan dalam 
setiap perencanaan pembangunan, khususnya di sektor pertanian, yang saat ini 
dititikberatkan pada sektor agribisnis. Dengan tersedianya data dasar sumberdaya tanah 
yang handal dan mutakhir pada skala yang memadai, akan memudahkan dalam penyusunan 
Master Plan untuk pengembangan wilayah.  
 
Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, mempunyai potensi pertanian yang sangat 
besar untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian, seperti tanaman pangan, 
hortikultura, dan perkebunan. Disamping fasilitas infrastruktur yang menunjang 
pembangunan pertanian, informasi detail potensi sumberdaya, baik komoditas pertanian 
unggulan maupun sentra-sentra pengembangan komoditas pertanian, sangat diperlukan 
dalam rangka mempercepat laju pembangunan wilayah. Salah satu upaya yang telah 
dilakukan untuk memperoleh data/informasi sumberdaya lahan untuk pewilayahan  
komoditas pertanian adalah dengan identifikasi sumberdaya lahan pada tingkat semi detil 
skala 1:50.000. 
 
Seperti di wilayah Kawasan Timur Indonesia lainnya, pembangunan pertanian di  
dihadapkan pada kendala keterbatasan ketersediaan data/informasi sumberdaya lahan pada 
skala operasional. Kalaupun ada data/informasi tersebut keberadaannya tersebar di 
berbagai instansi/swasta dan belum terbasis data kan (data base) secara baik. Dengan 
demikian konstribusi data/informasi sumberdaya lahan tersebut untuk perencanaan belum 
optimal. Di lain pihak data/informasi sumberdaya lahan pada skala operasional yang 
terformat dalam database dapat menghasilkan berbagai informasi turunan (peta tanah, 
potensi lahan, peta pewilayahan komoditas, status hara, dll) yang sangat berguna dalam 
perencanaan pengembangan wilayah, khususnya sektor pertanian.  
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Pewilayahan komoditas pertanian disusun dengan mempertimbangkan kualitas dan 
ketersediaan sumberdaya lahan, manusia, dan infrastruktur yang tersedia, agar diperoleh 
produk pertanian yang optimal dan berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem dan 
usaha agribisnis (Hartomi dan Suhardjo, 2001). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh 
Puslitbangtanak, beberapa komoditas yang sama dapat dikembangkan di beberapa provinsi. 
Hal ini menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan penentuan komoditas unggulan 
di suatu provinsi. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya dalam menentukan komoditas 
unggulan di setiap kabupaten agar tidak terjadi persaingan antara provinsi satu dengan 
lainnya. 

 
Pengembangan komoditas pertanian yang sesuai secara biofisik dan menguntungkan secara 
ekonomi, sangat penting dalam perencanaan pengkajian teknologi untuk pengembangan 
komoditas unggulan dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya alam, 
sumberdaya manusia, dan kelembagaan sehingga pengembangan komoditas tersebut 
berkelanjutan (Sudaryanto dan Syafa’at, 2000). Dengan demikian data dan informasi 
sumberdaya lahan yangg dikemas dalam produk pewilayahan komoditas pertanian 
merupakan data dasar yang penting dalam perencanaan pengembangan sistem usaha 
pertanian spesifik lokasi. Penyusunan peta pewilayahan komoditas skala 1:50.000 dengan 
identifikasi dan karakterisasi sumberdaya lahannya melalui pendekatan analisis terrain, 
dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, yaitu relief, lereng, proses geomorfologi, 
litologi/bahan induk, dan hidrologi sebagai parameter dalam analisis terrain (Van Zuidam, 
1986). 
 
Penyusunan peta pewilayahan komoditas pertanian skala 1:50.000, dilakukan melalui 
beberapa tahapan metodologi, yaitu: inventarisasi sumberdaya lahan, evaluasi kesesuaian 
lahan, dan pewilayahan komoditas. Semua data diolah dalam format data base, baik data 
tabular maupun spasial. Skema kerja dalam penyusunan peta pewilayahan komoditas 
pertanian, skala 1:50.000 di Kabupaten Teluk Bintuni disajikan pada Gambar 3.1.  
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 Gambar 3 Diagram alir penyusunan peta pewilayahan komoditas pertanian 
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Lokasi Kegiatan 

Lokasi penelitian mencakup seluruh batas administratif Kabupaten Teluk Bintuni, di sebelah 
barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan, di sebelah utara berbatasan dengan 
Kabupaten Manokwari, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Fakfak dan 
Kaimana, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari dan Teluk 
Wondama (Gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4 Lokasi penyusunan pewilayahan komoditas 
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Gambar 5 Peta landform Kabupaten Teluk Bintuni 
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 Gambar 6 Peta relief Kabupaten Teluk Bintuni 
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Gambar 7 Peta kesesuaian lahan padi sawah Kabupaten Teluk Bintuni 
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Gambar 7 Peta kesesuaian lahan jagung Kabupaten Teluk Bintuni 
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Gambar 8 Peta kesesuaian lahan kelapa sawit Kabupaten Teluk Bintuni 
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Gambar 9 Peta kesesuaian lahan kakao Kabupaten Teluk Bintuni 
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IV.2 Model Akselerasi Pembangunan Pertanian Ramah Lingkungan Lestari (M-
AP2RLL) di Provinsi Papua Barat 

 

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 
1,078 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 %). Produksi kedelai tahun 2013 sebesar 669 ton Biji Kering dengan 
produktivitas 1,057 ton/ha (ATAP). Dibandingkan dengan produksi tahun 2012, terjadi 
kenaikan sebesar 19 ton (2,9 %).  

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. 

encapaian target swasembada kedelai berkelanjutan dirancang dengan melihat produksi 
kedelai sebagai satu sistem hasil interaksi berbagai parameter yang mempengaruhi produksi 
kedelai itu sendiri. Interaksi berbagai parameter tersebut terkait satu sama lain dalam satu 
struktur model (Gambar 10).  
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Hasil analisis model yang telah terbentuk pada tahun 2013 menghasilkan 4 (empat) skenario 
kebijakan yang bisa diterapkan untuk meningkatkan produksi kedelai di Papua Barat yaitu 
peningkatan produktivitas, mengurangi kehilangan hasil dengan meminimalkan terjadinya 
benih tercecer, peningkatan luas panen, dan peningkatan luas areal penanaman. Perlu 
langkah operasional untuk melihat pengaruh peningkatan produksi kedelai dengan 
menerapkan skenario yang sesuai dengan ujicoba skala kecil di lapangan terutama skenario 
peningkatan produktivitas dan penurunan jumlah biji tercecer.  
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Gambar 10 Causal Loop Diagram  (CLD) model pengembangan kedelai di               
Provinsi Papua Barat. 
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Skenario peningkatan produksi dengan menanam varietas yang potensi hasilnya tinggi dan 
mengurangi kehilangan hasil dilakukan dengan penanaman varietas yang tidak mudah 
rontok untuk mengurangi biji tercecer dan 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. 

Pelaksanaan pengkajian meliputi tiga kegiatan antara lain, 1) Sosialisasi skenario kebijakan 
dan penerapan komponen-komponen teknologinya untuk dilaksanakan petani dan 
diskusikan segala aspek teknis dan non teknis agar memudahkan penerapannya, 2) 
Peragaan teknologi yaitu melaksanakan penanaman dan pemeliharaan kedelai yang 
dilakukan oleh petani dengan pendampingan langsung oleh peneliti dan penyuluh.  

Peningkatan Produktivitas 

Capain kinerja penerapan teknologi untuk peningkatan produktivitas ditunjukkan pada tabel 
7. Berdasarkan hasil analisis, varietas yang ditanam tidak berbeda dalam tingkat 
produktivitas, namun varietas Anjasmoro menghasilkan produktivitas yang paling tinggi 
diantara varietas lainnya dan produktivitas terendah pada varietas Lokal. 

 

 

Varietas 
Jumlah 
buku 

produktif 

Jumlah 
polong per 

batang 

Jumlah 
polong isi 

per batang 
(%) 

Bobot 
100 biji 

(g) 

Produktivitas 
KP (kg/ha) 

Anjasmoro 23,06 a 67,39 a 96,14 a 14,92 a 2.361,11 a 
Kaba 27,17 a 71,82 a 96,90 a 10,53 c 2.083,33 a 
Ijen 25,90 a 65,81 a 95,17 a 9,75 c 2.040,60 a 
Gepak Kuning 25,04 a 69,60 a 95,99 a 8,16 d 1.976,50 a 
Dering I 21,02 a 65,72 a 96,85 a 10,11 c 1.773,50 a 
Lokal 24,75 a 63,11 a 89,69 a 13,06 b 1.725,43 a 
Jumlah 146,94 403,46 570,73 66,52 11.960,47 
Rata-rata 24,49 67,24 95,12 11,09 1.993,41 
Nilai pada kolom yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata (Duncan, P > 0,05). 

Varietas lokal menghasilkan produktivitas terendah dibandingkan dengan varietas lainnya 
walaupun memiliki bobot 100 biji tertinggi kedua setelah Anjasmoro. Tingkat produktivitas 
yang lebih rendah pada varietas lokal disebabkan oleh rendahnya persentase polong isi per 
batang karena menghasilkan polong hampa yang lebih banyak dibandingkan varietas 
lainnya. Benih varietas lokal merupakan hasil panen petani dari musim tanam sebelumnya 
yang turunannya sudah ditanam berkali-kali. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman 
dengan benih yang sudah tidak berlabel akan menghasilkan produktivitas yang lebih rendah, 
karena sifat unggul yang dimiliki varietas seperti potensi hasil dan ketahanan hama dan 
penyakit akan menurun bila sudah ditanam-tanam berkali-kali.   

Tabel 7 Komponen produksi pada beberapa varietas unggul kedelai di Kampung Sidey 
Makmur Distrik Sidey Kabupaten Manokwari. 
 



 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skenario peningkatan produktivitas dengan penggunaan varietas unggul dengan benih 
bersertifikat terbukti dapat menjadi pengungkit peningkatan produksi kedelai melalui 
peningkatan produktivitas. Penggunaan varietas unggul dengan benih berlabel (bersertifikat) 
dapat meningkatkan produktivitas kedelai. Varietas Kaba menghasilkan produktivitas 2,08 
ton atau meningkatkan hasil 20,7% dibandingkan dengan varietas lokal dengan benih yang 
tidak bersertifikat. Varietas Anjamoro menghasilkan produktivitas 2,36 ton atau lebih tinggi 
36,84% dibandingkan dengan varietas lokal. Varietas Gepak Kuning dan dering I hanya 
meningkatkan produktivitas sebesar 14,55% dan 2,78%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan varietas lokal dengan benih tidak bersertifikat menghasilkan produktivitas sebesar 1,7 

ton. Hasil ini lebih tinggi dari capaian produktivitas eksisting di Papua Barat sebesar 1,1 ton/ha (BPS 

Gambar 11 Kedelai fase reproduktif 

Gambar 12 Panen dan pengambilan ubinan 
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Papua Barat, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan teknologi budidaya kedelai 

melalui PTT, penggunaan varietas lokal dengan benih tidak bersertifikat pun mampu menghasilkan 

produktivitas yang lebih tinggi dari capaian produktivitas kondisi eksisting. 

Penurunan Kehilangan Hasil Biji 

Kinerja varietas dalam penurunan tingkat kehilangan hasil diperlihatkan pada tabel 8. 
Berdasarkan hasil analisis, varietas tidak memperlihatkan pengaruh yang nyata terhadap 
tingkat kehilangan hasil karena polong dan biji tercecer, namun varietas Lokal, Anjasmoro, 
dering I, dan Kaba, memiliki tingkat biji tercecer yang lebih rendah dibandingkan dengan 
varietas lainnya. Biji tercecer tertinggi terdapat pada varietas Ijen dan Gepak Kuning 
masing-masing 8,69 dan 7,63 kg/ha. Hasil ini menunjukkan bahwa varietas Lokal, 
Anjasmoro, Kaba, dan dering I memiliki karakteristik polong yang tidak mudah rontok dan 
pecah. Varietas lokal memiliki karakteristik yang menyerupai Anjasmoro, karena varietas 
lokal pada penelitian ini merupakan varietas Anjasmoro yang turunannya sudah ditanam 
berkali-kali. 

 

 

Varietas Produktivitas 
KP (ton/ha) 

Biji Tercecer (kg/ha) 

Biji dan polong 
yang rontok 
dari batang 

Biji dari 
cabang dan 
batang yang 
tertinggal di 

lahan 

Jumlah  % 

Anjasmoro 2361,11 a 4,54 a 34,36 a 38,89  1,65 
Kaba 2083,33 a 6,27 a 24,84 a 31,11  1,49 
Ijen 2040,60 a 8,69 a 36,32 a 45,02  2,21 
Gepak Kuning 1976,50 a 7,63 a 21,02 a 28,65  1,45 
Dering I 1773,50 a 6,13 a 33,20 a 39,33  2,22 
Lokal 1725,43 a 3,66 a 23,86 a 27,51  1,59 
Jumlah 11960,47 36,91 173,59 210,51 10,61 
Rata-rata 1993,41 6,15 28,93 35,08 1,77 

Nilai pada kolom yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata (Duncan, P > 0,05). 

Berdasarkan hasil analisis, pengaruh varietas terhadap kehilangan hasil karena cabang atau 
batang tercecer tidak berbeda nyata. Ini menunjukkan bahwa terjadi proses panen dan 
pasca panen yang serupa oleh tanaga kerja panen pada ketiga lahan petani yang digunakan 
sebagai lahan pengkajian. 

Tabel 8 Kehilangan hasil biji pada beberapa varietas unggul kedelai di Kampung Sidey 
Makmur Distrik Sidey Kabupaten Manokwari. 
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Tingkat kehilangan hasil dari biji tercecer, cabang dan batang tercecer sebesar 1,77 %. Nilai 
ini jauh lebih rendah dari informasi petani dan penyuluh, bahwa tingkat kehilangan hasil 
karena biji tercecer bisa mencapai 2,5 %. Rendahnya persentase tingkat kehilangan hasil 
disebabkan oleh kinerja varietas seperti produktivitas yang tinggi, polong yang tidak mudah 
rontok dan pecah, varietas yang tahan rebah, dan proses panen yang lebih baik terutama 
dalam mengumpul batang kedelai di lahan. 

Sumber kehilangan hasil yang tidak terukur pada pengkajian ini adalah biji tercecer pada 
saat pemipilan (tresher). Tidak ditemukan metode yang praktis untuk menghitung jumlah 
biji yang tercecer pada saat di tresher. Biji-biji yang terlempar dari mesin tresher dan luput 
dari terpal panadah akan bercampur dengan pecahan-pecahan kulit polong dan kotoran 
lainnya sehingga sulit untuk dikumpul dan dihitung. Untuk mengurangi tingkat kehilangan 
hasil pada proses tresher, digunakan terpal yang selebar mungkin dan pengumpulan biji 
yang segera setelah tertumpuk di bawah mesin tresher. 

Berdasarkan informasi petani, bahwa bobot biji yang tercecer pada saat pemipilan minimal 
10 kg per tumpukan. Semakin banyak tumpukan maka semakin besar peluang untuk biji 
tercecer. Sehingga hal tersebut disiasati dengan hanya membuat satu tumpukan besar per 
lahan.  

 

IV.3 Kajian Penerapan Inovasi Teknologi Budidaya Kedelai Dalam Mendukung 
Swasembada Kedelai Di Provinsi Papua Barat  

 

Kegiatan pengkajian dilakukan di SP-11, Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dari bulan 
Januari - Desember Tahun 2014. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan rekomendasi 
teknologi, terdiri atas : Pengolahan lahan secara sempurna (bajak dan garuk), pemberian 
bahan organik (2 ton/ha, pemberaian dilakukan bersamaan pada saat pembajakan tanah, 
jarak tanam berdasarkan kesuburan dan kondisi iklim setempat (40 cm x 20 cm, 1-2 
biji/lubang tanam), menggunakan benih unggul baru berasal dari Balitkabi terdiri atas 
varietas Dering-1, Wilis, Ijen, Kaba dan varietas lokal. Pengendalian gulma dilakukan pada 
umur 7-15 hari setelah pemupukkan awal (menggunakan herbisida), dosis pupuk 
berdasarkan hasil perangkat uji tanah lahan kering (rekomendasi, Pupuk urea = 50 kg/ha, 
SP-36= 150 kg/ha, dan KCl = 75 kg/ha). Dibuat saluran drainase pada petak pengkajian 
sehingga lahan terhindar dari genangan air, pengendalian hama dan penyakit tanaman 
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dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Panen dan pasca panen menggunakan alat 
prossesing, panen dilakukan bila warna polong menguning ≥ 90% (Kadar air biji 12-14%). 

 

No Varietas 

% 
Tumbuh 

Tinggi 
Tanaman 

Umur 
Berbunga 

Umur 
Panen Jumlah 

Polong 

Jumlah 
Polong 
Bernas 

Berat 
100 
Biji 

Produksi 

 (cm) (hr) (hr) (gr) (ton/ha) 

1 Dering 98 89.03 34 83-84 81.48 68.71 1.71 1.71 

2 Wilis 97 87.03 38 85-90 69.86 62.86 1.73 1.74 

3 Ijen 97 83.20 31 85 57.81 50.62 1.70 2.03 

4 Kaba 98 87.60 34 83 73.57 66.62 1.62 1.87 

5 Lokal 80 77.73 35 83 61.81 52.19 1.75 1.54 

 

Berdasarkan hasil analisis usahatani (lahan kering seluas 1 ha) menunjukkan R/C- rasio 
sebesar 1.88. Maka dapat disimpulkan kegiatan budidaya kedelai pada lahan kering di 
kampung SP-11, Distrik Sidey Kabupaten Manokwari secara ekonomi layak sehingga 
pengembangan budidaya kedelai dapat dilakukan.  

 

IV.4 Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian Di Provinsi Papua Barat 

 

 Provinsi Papua Barat sampai saat ini masih menitik beratkan pembangunan ekonomi pada 
sektor pertanian. Dari enam Kawasan pembangunan (KP), yaitu KP 1 Manokwari, KP2 Kota 
dan Kabupaten Sorong, KP3 Raja Ampat, KP4 Sorong Selatan, KP5 Teluk Bintuni dan Teluk 
Wondama, dan Kp 6 Fakfak dan Kaimana. Pembangunan pertanian di canangkan hampir 
disemua titik kawasan pembangunan. Hal ini dapat mencerminkan bahwa pembangunan 
pertanian merupakan titik berat dalam pembangunan di Papua Barat (Bappeda Prov. Papua 
Barat, 2011). 

Penyuluhan pertanian merupakan salah satu program aksi yang dapat mendukung 
keberhasilan program pembangunan pertanian. Program ini bersentuhan langsung dengan 
petani sebagai unsur terdepan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Sasaran utama 
dari pelaksanaan penyuluhan tersebut lebih menitik  beratkan pada bagaimana merubah 
pola pikir petani agar mau menerapkan inovasi baru sehingga dapat meningkatkan  
pendapatan dan tingkat kesejahteraannya. 

Tabel 9 Hasil keragaan kedelai petani kooperator di kabupaten Manokwari tahun 2014. 
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Reformasi dan Otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya perubahan di berbagai 
aspek, termasuk pada ranah penyuluhan pertanian. Reformasi telah mengubah suasana 
otokrasi menjadi demokrasi, yang dalam prakteknya  menampakkan kebebasan berfikir, 
berbicara, dan bertindak. Kalau dulu sudah terbiasa “seragam”, sekarang orang lebih suka 
menonjolkan perbedaan. Artinya keseragaman sudah berubah menjadi keragaman. 

Lahirnya otonomi daerah juga memunculkan perubahan-perubahan yang tidak sedikit. Dulu 
keseragaman dalam urusan pemerintahan,  kelembagaan dinas-dinas dan peraturan-
peraturan yang berlaku, sekarang yang terjadi adalah keragaman dalam kelembagaan dan 
peraturan-peraturan yang berlaku. Dulu struktur dan kebijaksanaan dinas-dinas ditentukan 
oleh Pusat dan seragam untuk semua daerah, sekarang struktur dan kebijaksanaan 
ditentukan sendiri oleh masing-masing daerah, sehingga melahirkan keragaman juga 

Perubahan lain yang tak kalah penting artinya ialah perubahan kebijaksanaan pemerintah 
tentang pembangunan pertanian dan tentang Penyuluhan Pertanian itu sendiri. Melalui 
otonomi daerah terjadi pengalihan tanggung-jawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian 
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan pertanian dan 
program-program   pertanian yang bersifat ”seragam nasional” di masa lalu, telah  diubah 
menjadi yang bersifat spesifik lokal. Ini terbukti dengan telah dibentuknya Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian di daerah, dimana fungsi penelitian dan penyuluhan akan diintegrasikan 
(Slamet, 2006). 

Sejalan dengan itu pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian di Provinsi Papua Barat perlu 
dipelajari, dianalis, dan diberikan opsi kebijakan untuk meningkatkan kinerja pembangunan 
daerah khususnya di bidang pertanian. 

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus yang 
bersifat multi metode, dengan titik berat pada metode-metode non survai yang meliputi 
pengamatan lapangan, wawancara mendalam dengan responden kasus, wawancara dengan 
informan kunci, diskusi kelompok dan kajian dokumen (data sekunder). 

Metode-metode non-survei dipergunakan untuk  mendapatkan “uraian mendalam” 
mengenai struktur dan dinamika organisasi hubungan-hubungan dalam kegiatan proses 
produksi pada ranah pengembangan sapi.  Kegiatan penelitian non – survai ini  dilakukan 
melalui suatu seri kunjungan lapangan ke lokasi pengkajian  dalam periode   Juni - Agustus 
2014. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah subyek yang terdiri dari berbagai pelaku 
(stakeholder dan beneficiaris) (Sitorus, et al 2004).  
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Kebijakan Pelaksanaan sistem penyuluhan yang di lakukan di provinsi Papua Barat saat ini 
masih sangat lemah. Kelembagaan penyuluhan yang sudah terbentuk dan telah bekerja 
dengan sistematik hanya pada tingkat Provinsi, pada tingkat kabupaten sebagian besar  
belum terbentuk  sesuai amanah UU No. 16 tahun 2006.  Sebagian kecil yang sudah 
terbentuk kinerjanya masih belum sesuai dengan peran dan fungsi penyuluhan semestinya. 
Demikian juga kelembagaan penyuluh ditingkat kecamatan mayoritas belum terbentuk atau 
sudah tidak aktif lagi, kecuali pada lingkup wilayah kabupaten Manokwari. 

Program penyuluhan  yang berfungsi  untuk memberikan arah, pedoman, dan alat 
pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan belum dibuat oleh sebagian 
besar kelembagaan penyuluh di lingkup wilayah provinsi Papua Barat. Sumberdaya penyuluh 
(tenaga penyuluh, prasarana, dan sarana penyuluhan) belum memadai untuk semua 
tingkatan kelembagaan penyuluh di Papua Barat. Pelaksanaan penyuluhan belum 
dilaksanakan secara optimal, materi penyuluhan masih lemah, metode yang digunakan juga 
masih lemah. 
 
Mengingat adanya begitu banyak perubahan yang telah dan sedang terjadi di lingkungan 
pertanian, maka dipandang perlu adanya paradigma baru dalam sistem penyuluhan 
pertanian. Paradigma baru tersebut meliputi perubahan cara berfikir atau bertindak dalam 
pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian yang berkaitan dengan: penyediaan jasa 
informasi, lokalita, orientasi agribisnis, pendekatan kelompok, fokus pada kepentingan 
petani,  humanistik,  profesionalisme, akuntabilitas, dan memuaskan petani. 
 
Untuk mentranformasikan pelaksanaan sistem penyuluhaan di provinsi Papua Barat saat ini 
ke  arah paradima baru tersebut, dipandang perlu melakukan perubahan/perbaikan dalam 
berbagai tahapan, meliputi: struktur kelembagaan, program, sumberdaya, dan pelaksanaan 
penyuluhaan itu sendiri.  
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IV.5 Diseminasi Inovasi Pertanian Melalui Media  Elektronik Dan Media Cetak Di 

Papua Barat 

 
Kegiatan desiminasi teknologi pertanian bertujuan meningkatkan adopsi dan inovasi 
pertanian hasil litkaji melalui berbagai kegiatan komunikasi, promosi dan komersialisasi serta 
penyebaran paket teknologi unggul yang dibutuhkan dan menghasilkan nilai tambah bagi 
berbagai khalayak pengguna da menyelenggarakan kegiatan penyebarluasan materi 
penyuluhan baik secara tercetak maupun media elektronik  dalam  (Sulaiman, 2003)(google 
by Hendayana 2011). 
 
Sebagai salah satu lembaga penghasil teknologi di bidang pertanian, Balai Pengkajian 
Teknlogi Pertanian (BPTP) mempunyai kewajiban untuk menyebarkan teknogi tersebut 
kepada pengguna, khususnya petani dan keluarganya.  Jika itu dilakukan, maka dapat 
diukur tingkat keberhasilan pengkajian yang telah dilakukan oleh BPTP.  Ujung atau muara 
daripada kegiatan pengkajian adalah diseminasi.  Dengan kata lain, teknologi yang 
dihasilkan akan tidak ada artinya apabila tidak didesiminasikan kepada pengguna. 
 
Untuk mempercepat inovasi teknologi hasil Litbang tersebut dilakukan berbagai pendekatan, 
yakni membangun forum komunikasi, melakukan open house, mencetak dan 
menyebarluaskan bahan penyuluhan, road show, pengembangan teknologi skala ekonomi, 
memprakarsai, memprakarsai terbentuknya show Window dan menjadi agen pemasaran 
teknologi (S. Muhrizal, 2010). 
 
BPTP Papua Barat yang memiliki tupoksi merakit paket teknologi spesifik lokasi untuk 
menunjang pembangunan di Provinsi papua Barat. Oleh karena itu perlu dilakukan 
penyiapan publikasi sebagai bahan inovasi teknologi pertanian secara berkesinambungan 
dengan berbagai macam cara untuk mempercepat penyebarluasan inovasi melalui media 
elektronik dan media cetak.  Oleh karena itu peran aktif  BPTP Papua Barat dan sebagai 
salah satu UPT yang ada di Badan Litbang Pertaanian mempunyai kewajiban untuk 
mempercepat proses adopsi diseminasi teknologi hasil pengkajian pertaanian spesifik lokasi 
kepada pengguna di Papua Barat. 
 
BPTP Papua Barat sudah memasuki satu dasa warsa.  Dalam kurun waktu tersebut BPTP 
Papua Barat telah menghasilkan beberapa paket teknologi baik  dalam bidang pertanian 
maupun  di bidang peternakan.  Untuk lebih meningkatkan peranannya dalam bidang 
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transfer teknologi (diseminasi) diperlukan adanya teknik yang tepat sehingga dapat bekerja  
lebih efektif dan efisien. 
 
Beberapa kegiatan diseminasi yang telah dilakukan Oleh  BPTP Papua Barat tahun 2010 – 
2012  di antaranya  Visitor Plot VUB Kacang Tanah, VUB Kedelai  dan Temu Informasi 
Teknologi Pertanian. Kedepan kegiatan diseminasi tersebut akan ditingkatkan dengan 
memasukan kegiatan diseminasi melalui media cetak dan elektronik.Media cetaak yang 
dimaksud aantara lain berupa Brosur, dan Buletin. Sedangkan media elektronik meliputi 
siarana TV, VCD, dan Website. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Dari kegiatan diseminasi melalui media TV  dihasilkan beberapa paket  informasi teknologi 
baik itu teknologi  spesifik lokasi  diantaranya adalah: 

1. Seputar peran dan fungsi BPTP Papua Barat 

2. Kajian  Penerapan Inovasi Teknologi Budidaya Kedelai Dalam mendukung 
Swasembada Kedelai di Prov. Papua Barat melalui Temu Lapang di Distrik Sidey 

3. Kajian Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Distrik Oransbari 

Gambar 13 Kegiatan diseminasi display varietas unggul dan pelatihan teknis 
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4. Kajian PTT Padi Sawah di Distrik Sidey 

5. Kajian Unit Pengelola benih Sumber (UPBS) di Distrik Prafi 

6.  Kegiatan KATAM (kalender Tanam Terpadu) dan AWS Telemetri Lokasi kantor BPTP 
Papua Barat 

Kegiatan diseminasi melalui penyebaran media cetak dilaksanakan dalam bentuk pembuatan 
dan perbanyakan brosur sebaanyak 300 eksamplar dengan judul Integrasi padi Itik di Papua 
Barat yang disebarluaskan ke kantor-kantor penyuluhan di beberapa wilayah provinsi Papua 
Barat.  

 

IV.6 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT)  

Salah satu pertumbuhan penting untuk mencapai target peningkatan produksi beras adalah 
menerapkan model pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Sesuai kebijakan Badan Litbang 
Pertanian BPTP Papua Barat mendampingin Display varietas sebanyak 5 unit display varietas 
padi sawah, display varietas padi menanam varietas Inpari-22, Inpari-23, dan Inpari-24 di 
lima kabupaten yakni: Kabupaten Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Teluk Bintuni dan Teluk 
Wondama. 

Pendekatan pelaksanaan pendampingan pengelolaan tanaman terpadu adalah bersifat 
partisipatif, dinamis, terintegrasi, dan spesifik lokasi. Bersifat partisipatif karena dalam 
pelaksanaan PTT petani bebas untuk memilih, mempraktekkan dan bahkan memberikan 
saran kepada penyuluh dan peneliti untuk penyempurnaan pelaksanaan PTT. Pengelolaan 
tanaman terpadu dikatakan bersifat dinamis karena selalu mengikuti perkembangan 
teknologi dan penerapannya disesuaikan dengan keinginan dan pilihan petani.  

Pengelolaan tanaman terpadu padi dilaksanakan secara terintegrasi karena dalam 
implementasinya mengintegrasikan sumberdaya lahan, air, tanaman, OPT, dan iklim untuk 
mampu meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman sehingga dapat memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi petani. Demikian pula PTT dilaksanakan dengan 
pendekatan spesifik lokasi karena petani dapat memilih komponen teknologi yang paling 
sesuai dengan keadaan setempat atau kemampuan petani.  
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No. Komponen Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu 

1 Pengolahan tanah Sempurna, dibuat saluran drainase 
2 Varietas Inpari 22 

Inpari 23 
Inpari 24 

3 Kebutuhan benih 25-30 kg/ha 
4 Jarak Tanam Legowo 4:1 
5 Pemupukan  Berdasarkan PUTS 
6 Pengairan  Intermitten 
7 Penyiangan Pengendalian gulma terpadu 
8 Pengendalian hama/penyakit Pengendalian hama terpadu 
9 Panen dan Pascapanen Tepat waktu dan prosessing dengan alat dan 

mesin 
 

Hasil pendampingan display varietas padi di Kabupaten Teluk Wondama menunjukan 
produksi varietas inpari 23 (5,6 t/ha GKP) lebih tinggi diikuti varietas inpari 24 (5,1 t/ha 
GKP) dan inpari 22 (4,8 t/ha GKP). Hasil PTT display varietas padi di Kabupaten Manokwari 
menunjukan varietas inpari 23 produksinya tertinggi sebesar 5,2 t/ha, inpari 24 sebesar 5,1 
t/ha dan inpari 22 sebesar 4,7 t/ha. Hasil produksi display varietas di Kabupaten Sorong 
menujukan produksi yang tertinggi pada inpari 24 sebesar 6,45 t/ha GKP diikuti inpari 22 
sebesar 5,07 t/ha GKP dan inpari 23 sebesar 4,93 GKP. Pendampingan PTT Display varietas 
padi di Kabupaten Raja Ampat menunjukan varietas inpari 23 (5,8 t/ha GKP) diikuti inpari 24 
sebesar 5,3 t/ha GKP dan inpari 22 sebesar 3,7 t/ha GKP. Hasil produktivitas Kabupaten 
Bintuni yang paling tinggi pada varietas inpari 23 sebesar 6,8 t/ha GKP,inpari 24 sebesar 5,1 
t/ha GKP dan inpari 22 sebesar 4,5 t/ha 

Hasil analisis secara finasial, usahatani dan analisis secara ekonomi ketiga varietas ini tidak 
dianjurkan untuk dikembangkan di lokasi pengkajian. Beberapa kendala dalam pelaksanan 
Pendampingan Display Varietas yaitu adanya perubahan iklim, menyebabkan ketersediaan 
air kebutuhan tanaman terganggu, lokasi pendampingan yang berjauhan, dan masih 
lemahnya integrasi program.  

Tabel 10 Komponen teknologi yang diterapkan pada PTT padi di Papua Barat  
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IV.7 Pendampingan Kalender Tanam (KATAM) – PTT 

 

Salah satu ancaman terhadap pembangunan pertanian saat ini adalah perubahan iklim yang 
berupa 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). Dampak perubahan iklim yang paling 
menonjol dirasakan oleh petani adalah perubahan awal dan akhir musim tanam yang sangat 
berpengaruh terhadap hasil yang akan diperoleh. 

Oleh karena itu Badan Litbang Pertanian 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 
beberapa jenis teknologi yang adaptif sampai pada level Kecamatan/Kabupaten/Provinsi.  

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 mulai dari tingkat 
provinsi sampai tingkat petani pengguna.  

Metode pelaksanaan sosialisasi yaitu dengan metode ceramah dalam ruangan dengan 
menampilkan materi melalui slide Microsoft power point 2007. Pemaparan materi dilakukan 
dalam 2 tahap yaitu tahap pertama pengenalan kalender tanam secara menyeluruh, tahap 
kedua yaitu pelatihan cara mengakses informasi kalender tanam melalui website, sms center 
(telepon seluler), dan melalui perangkat android (smartphone).   

Pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan belum menyeluruh pada semua kabupaten 
yang masuk kedalam SI Katam Terpadu. Hal ini dikarenakan terbatasnya penganggaran 
untuk menjangkau seluruh kabupaten di Propinsi Papua Barat. Oleh karena itu GT Katam 
BPTP Papua  Barat hanya memilih dua kabupaten yang dianggap memiliki luasan sawah 
yang paling besar dan intensitas pertanaman yang termasuk intensif untuk skala ukuran 
Propinsi Papua Barat yaitu Kabupaten manokwari dan Sorong. Akan tetapi sosialisasi telah 
disampaikan ke Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi sebagai Dinas yang berskala 
Propinsi di Papua Barat. Selain itu pembekalan kepada para Liaison Officer  SL-PTT telah 
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dilakukan untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai SI katam terpadu disetiap 
lokasi pendampingan masing-masing.  

Umpan balik dari hasil verifikasi Sistem Informasi Kalender Tanam 

Umpan balik dari hasil verifikasi Sistem Informasi Katam adalah hasil yang diperoleh setelah 
lounching Katam setiap awal musim tanam yang kemudian di bandingkan/cross check 
dengan kondisi real dilapangan. Adapun hasil tersebut meliputi : 

1. Informasi luas baku lahan yang terdapat pada Kalender tanam berbeda dengan 
kondisi luas nyata di lapangan. Bahkan terdapat lokasi yang sebenarnya tidak ada 
sawah sementara dalam informasi Katam ada luasan sawah. 

2. Varietas padi sawah yang direkomendasikan pada kalender tanam belum tentu 
tersedia dan dapat diperoleh petani untuk dibudidayakan. 

3. Terdapat beberapa distrik yang belum memperoleh rekomendasi varietas padi sawah 
apabila diakses melalui sms center dan android, padahal kondisi real dilapangan 
terdapat sawah pada distrik tersebut.  

4. Waktu tanam terpaut cukup jauh antara kalender tanam dan eksisting petani. 

5. Informasi ketersediaan alsintan belum sesuai antara informasi pada Katam terpadu 
dengan kondisi sebenarnya dilapangan telah yang telah diinput oleh gugus tugas 
katam Papua Barat ke dalam google drive katam. 

6. Terdapat beberapa distrik yang belum memperoleh rekomendasi pemupukan padi 
sawah apabila diakses melalui sms center dan android, padahal kondisi real 
dilapangan terdapat sawah pada distrik tersebut.  

7. Keterbatasan jaringan internet pada setiap distrik yang bias digunakan untuk 
mengakses kalender tanam terpadu 

8. Petugas lapang (PPL) belum sepenuhnya dapat mengakses internet. 

Permasalahan kesalahan informasi dan rekomendasi tersebut diatas sudah dilakukan 
verifikasi dan dilaporkan secara berkala kepada tim Katam Pusat sebagaimana tugas dan 
fungsi GT Katam yang tertuang didalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Kalender 
Tanam Terpadu. Selain itu input data lapangan juga telah disesuaikan dengan instruksi dari 
tim Katam Pusat yaitu melalui aplikasi google drive dengan memberikan marker warna 
kuning pada data yang telah mengalami perubahan. 
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Sementara permasalahan keterbatasan jaringan internet dan keterbatasan kemampuan PPL 
dalam mengakses informasi melalui website telah diakomodir oleh tim Katam Pusat dengan 
meluncurkan informasi Katam Terpadu yang dapat diakses melalui sms center (telepon 
seluler). Sehingga memudahkan PPL untuk bisa mengakses langsung dari Handphone 
masing-masing setiap saat. 

 

IV.8 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 

 
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.  
 
Kegiatan pendampingan program nasional KRPL tahun 2014 mencakup tiga kegiatan utama 
yaitu: 

1. Perbaikan Kebun Bibit Desa di lokasi KPRL terpilih pelaksanaan KRPL tahun-tahun 
sebelumnya 

2. Pendampingan replikasi KPRL yang dilaksanakan melalui Badan Ketahanan Pangan 
dalam bentuk dukungan materi-materi diseminasi teknologi yang mendukung 
pelaksanaan kegiatan KRPL 

3. Pengembangan Kebun Bibit Inti (KBI) di BPTP untuk mendukung perluasan KRPL 
 
Perkembangan rumah tangga  

Perkembangan jumlah peserta KRPL di Papua Barat pada tahun 2014 dari awalnya sebanyak 
237 KK terjadi penurunan jumlah peserta KRPL menjadi 199 atau secara keseluruhan terjadi 
pengurangan sebanyak 38 KK (16%). Beberapa masalah utama yang paling banyak 
teridentifikasi di semua lokasi adalah :  
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(1) Keberlanjutan pasokan bibit dan media tanam sulit tercapai karena jenis benih yang 
digunakan jenisnya benih hibrida. Selain itu, belum ada peserta yang menguasai 
keterampilan produksi benih sehingga setiap selesai panen, benih baru yang dipakai 
berasal dari stok sebelumnya atau membeli benih hibrida kembali jika stok habis. 

(2) Respon peserta yang semakin menurun. Masalah ini terutama disebabkan karena 
curahan waktu dan tenaga yang tersedia ataupun diberikan untuk memelihara 
tanaman di pekarangan sangat sedikit. Sebagian besar peserta bekerja di luar 
lingkungan rumah sepanjang hari sehingga tanaman di pekarangan kurang 
terpelihara. Kondisi ini terutama terjadi pada peserta yang bermata pencaharian petani 
dan lahan usaha taninya berada jauh dari tempat tinggal. Kegiatan budidaya tanaman 
di lahan pekarangan dianggap tidak menguntungkan sehingga peserta menanam bibit 
KBD di lahan usahanya  

(3) Serangan hama/ penyakit pada banyak jenis tanaman hortikultura dan terbatasnya 
sumber air untuk menyirami tanaman di pekarangan. 

(4) Kelembagaan pengelolaan pasokan benih dan pasar yang baik belum terbentuk.  
 
 

No Kab/ Kota Desa/ Distrik 
Jumlah KK 

Awal Des 2014 

1 Manokwari Desa Waroser, Distrik Oransbari  
(sekarang masuk Manokwari Selatan) 18 28 

2 Teluk Bintuni Desa Argosigemerai, Distrik Manimeri 16 20 
3 Teluk Wondama Desa Webi, Distrik Rasie 10 20 

4 Kaimana Kampung Baru, Distrik Coa 20 9 
5 Fakfak Kodim 1706 Koor Cab Rem 171 20 15 

6 Sorong Selatan Kampung Hasik Jaya, SP 2, Distrik 
Moswaren 28 10 

7 Sorong Kelurahan Malawele, Distrik Aimas 13 11 

8 Maybrat Kampung Fansimar dan Kampung Sufu, 
Distrik Ayamaru Selatan Jaya 25 12 

9 Tambraw Kampung Uigwem, Distrik Sausapor 20 9 

10 Kota Sorong Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Kota 
Sorong 27 27 

11 Raja Ampat Perumahan 300 Distrik Waisai Kota 40 38 

  Total 237 199 
 

Tabel 11 Perkembangan jumlah rumah tangga peserta  
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Partisipasi peserta secara umum mengalami penurunan sepanjang tahun pelaksanaan 
kegiatan. Namun, peningkatan partisipasi yang signifikan juga terjadi di dua lokasi. 
Peningkatan ini diduga karena keberlangsungan pasokan bibit yang baik di Kebun Bibit Desa 
di kedua lokasi. Kebun Bibit di Desa Waroser dan Desa Argosigemerai sampai akhir tahun 
masih memproduksi bibit tanaman dengan jenis yang disukai peserta karena tidak 
membutuhkan perawatan yang sangat intensif seperti seledri, kangkung, dan cabai kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi penguatan KBI dan sistem delivery benih 

Kebun Bibit Inti dirancang sebagai penghasil benih/bibit sumber untuk Kebun Bibit Desa. 
Benih sumber diperbanyak dalam bangunan yang permanen yang berlokasi di BPTP. 
Manajer KBI berperan aktif dalam merencanakan, membuat proyeksi kebutuhan benih dan 
menghubungi UPBS yang ada di Balit komoditas untuk sinkronisasi ketersediaan benih yang 
direncanakan akan diproduksi di KBI. 

Faktor kritis dalam pengembangan KBI adalah keterampilan SDM pelaksana atau manajer 
KBI. Pelaksana KBI harus memahami teknis operasional atau prosedur perbanyakan benih 
agar mutu dan jumlah benih tetap terjamin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi 
pengelola KBI adalah:  

a) Ketersediaan lahan yang sesuai prasyarat perbanyakan benih/ bibit.  

Gambar 14 Keragaan kegiatan KRPL di kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk 
Wondama, Fakfak, Tambraw, dan Kota Sorong (arah jarum jam) 
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b) Tempat/ ruang prosesing benih/ bibit. Ruang yang digunakan untuk 
penjemuran, sortasi benih, pengemasan dan penyimpanan. 

c) Pengemasan benih. Kemasan benih penting untuk mencegah kerusakan dan 
memuat informasi tentang tanggal produksi dan perkiraan kadaluarsa serta 
informasi profil benih. 

Pengembangan KBI di BPTP Papua Barat telah berjalan menggunakan rumah pembibitan 
yang berlokasi di kantor BPTP. Sarana lain seperti ruang penjemuran, screening benih, 
pengemasan dan penyimpanan belum tersedia. Selain itu sumber air untuk menyiram 
tanaman masih bergantung pada air hujan karena belum tersedianya sumber air permanen 
atau layanan penyediaan air di lokasi.  

Produk utama yang dihasilkan KBI berupa bibit sayuran yang sebagian besar berasal dari 
benih sebar (extension seed) hibrida komersial. Komoditas yang rutin dihasilkan antara lain 
seledri, sawi, kangkung, tomat, cabai besar, cabai kecil dan terong.  

Distribusi benih/ bibit ke KBD-KBD yang ada belum dapat dilaksanakan karena hambatan 
faktor jarak dan sarana transportasi dari KBI ke KBD kabupaten di luar kabupaten 
Manokwari. Satu-satunya KBD yang memungkinkan dijangkau untuk distribusi benih/ bibit 
adalah KBD Desa Waroser di distrik Oransbari kabupaten Manokwari Selatan.  

Selain memasok bibit ke KBD untuk dukungan pengembangan KRPL, KBI juga memasok 
benih untuk pengembangan unit-unit KRPL baru di beberapa lokasi yang terjangkau dari 
kantor BPTP antara lain Pondok Pesantren Hidayatullah yang berjarak kurang lebih 10 menit 
berkendara dari kantor BPTP dan Kodim Manokwari yang berjarak sekitar 30 menit 
berkendara. Untuk mengatasi hambatan jarak dan keterbatasan sarana transportasi, 
pengembangan KBI dapat mempertimbangkan untuk membuka pelayanan jual-beli benih/ 
bibit di KBD. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistem penyampaian benih/ bibit dari KBD ke 
RPL adalah:  

a) Pembibitan dilakukan secara berkala sehingga tersedia bibit dalam stadia umur yang 
berbeda untuk mengantisipasi permintaan 

b) Komoditas benih/ bibit tersedia dalam aneka jenis secara kontinyu 
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c) Sebaiknya KBD juga menyediakan media tanam (campuran tanah, pupuk, kandang dan 
arang sekam) untuk memudahkan RPL dalam melakukan pergantian media jika 
diperlukan. Sehingga tidak perlu ada jeda waktu menunggu pergantian media yang dapat 
menurunkan semangat peserta untuk menanam kembali. 

 

IV.9 Model Pengembangan Pertanian Perdesaan  Melalui Inovasi (M-P3MI)  

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. 

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.  

Unit percontohan dalam M-P3MI 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. 

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. 

Pengembangan pertanian 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 



 

39 
 

pertanian perdesaan dibina langsung oleh peneliti dan penyuluh, serta memiliki jaringan 
usaha yang diarahkan oleh Pemerintah daerah.  

Implementasi inovasi teknis 

Implementasi inovasi teknis diarahkan untuk perbaikan teknologi produksi padi dalam 
rangkan upaya penigkatan produktivitas dan pendapatan petani. Pelaksanaannya 
menggunakan pendekatan PTT padi dengan menerapkan 7 komponen teknologi seperti 
tertuang pada Gambar 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  

Gambar 14 Implementasi inovasi teknis 
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Membangun kemitraan dengan pihak lain (kepada sumber input, pemodal formal informal, 
pihak pedagang hasil produksi. 

 

 
Jenis Kegiatan Hasil Keterangan 

 Peningkatan 
Kinerja P3A,   

P3A sudah aktif hampir diseluruh kampung, 
kecuali kampung Margo rukun. Petani sudah 
aktif membayar Iuran 

MT I 2014 

 Pembentukan UPJA Sudah terbentuk Unit Pengelola jasa Alsintan 
di kapung Sindang Jaya 

MT II 2014 

 Peningkatan 
Kinerja Penangkar 
benih padi 

Produksi benih 50 Ha di Penangkar 
Sindangjaya I, dan II. Hasil dibeli oleh PT 
sanghiang seri sebanyak 100 ton 

Kerjasama 
dengan Pemda 
TK I 

 

Pelaksanaan M-P3MI di Kampung Sindang Jaya sampai saat ini, telah berhasil menata dan 
menguatkan kelembagaan perdesaan, meningkatkan jaringan kerjasama dengan Pemda, 
meningkatkan produksi dan pendapatan petani, dan meningkatkan jumlah adopter, dan luas 
sawah yang menggunakan teknologi anjuran. 

Apresiasi pemda terhadap program M-P3MI diwujudkan dalam bentuk sharing program 
meliputi perbaaikan infrastruktur, pelatihan, bantuan alsintan,  pembuatan bendungan 
termasuk saluran sekunder, serta pemberdayaan kelompok penangkar padi. 

Tujuan utama masuknya program MP3MI pada hakikatnya adalah ingin  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 terakhir adanya peningkatan adopter teknologi.  

  

Tabel 12  Kegiatan dan Hasil Penguatan Kelembagaan di Kampung Sindang Jaya 
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IV.10 Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Papua Barat 

 

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 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. 

Perkembangan Gapoktan 

Jumlah gapoktan PUAP di Provinsi Papua Barat selama kurun waktu 6 tahun (2008-2014) 
mencapai 947 gapoktan yang menyebaar di 11 kabupaten Kota. Jika dibandngkan per 
kabupaten kota, maka jumlah gapoktan yang terbanyak berada di kabupaten Sorong 
Selatan, Kabupaten Sorong, dan kabupaten Manokwari, sedangkan yang paling sedikit 
berada di kota Sorong. 

 

Kab. Kota 
Perkembangan Gapoktan PUAP 2008 -2014 

Jumlah 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fakfak 30 10 19 13 0 5 0 77 
Kaimana 30 8 10 12 8 5 5 78 
Kota Sorong 0 10 5 2 0 5 3 25 
Sorong Selatan 30 15 29 28 23 2 2 129 
Manokwari 30 17 18 15 19 17 3 119 
Raja Empat 30 16 20 21 0 0 0 87 
Maybrat 0 0 31 30 21 0 0 82 
Sorong 24 15 10 45 27 3 0 124 
Tambrow 0 0 44 7 19 0 o 70 
Teluk Bintuni 30 14 21 14 10 2 2 93 
Teluk Wondama 30 14 0 14 0 1 4 63 
Jumlah 234 119 207 201 127 40 19 947 

  

Tabel 14  Jumlah Gapoktan PUAP Provinsi Papua Barat Berdasarkan Kabupaten Kota dalam 
Periode 6 tahun (2008 – 2014) 
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Inventarisasi Penyelia Mitra Tani (PMT) 

PMT (Penyelia Mitra Tani) merupakan petugas pendampingan Program PUAP yang direkrut 
langsung oleh Kementrian Pertanian, mereka bertugas berdasarkan wilayah kerja 
kabupaten/kota. 

 

 

No Wilayah Kerja/ 
kabupaten-Kota 

Jumlah Penyelia Mitra Tani (orang) 
2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

01 fakfak 3 3 3 3 2 2 2 
02 Kaimana 3 3 3 3 3 3 2 
03 Manokwari 4 4 4 3 2 2 3 
04 Maybrat 0 0 1 2 1 2 3 
05 Raja ampat 3 3 3 2 2 2 2 
06 Kota Sorong 0 1 1 1 0 1 1 
07 Kab. Sorong 3 3 3 3 3 3 3 
08 Sorsel 3 3 2 2 2 2 3 
09 Tambrouw 0 0 1 2 2 2 1 
10 Teluk Bintuni 4 4 4 3 3 3 4 
11 Teluk Wondama 3 3 3 2 2 2 2 
 Jumlah 26 27 28 26 22 24 26 

 

Tabel 15 menunjukkan bahwa jumlah petugas PMT setiap tahun selalu dinamis (tidak tetap), 
bukan saja jumlahnya tetapi juga personilnya. Hal ini terkait dengan terjadinya perubahan-
perubahan personil (ada yang keluar dan ada yang masuk). Pada umumnya PMT yang 
keluar (tidak diperjang kontraknya) karena PMT tersebut sudah menjadi pegawai negeri 
atau pindah bekerja ditempat lain. PMT dalam setahun di kontrak hanya 10 bulan, kemudian 
tahun berikutnya ada yang di perpanjang ada juga yang diberhentikan. Dengan demikian 
setiap tahun juga ada rekrutmen PMT baru sebagai pengganti yang keluar (Pergantian Antar 
Waktu). 

Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) 

Terbentuknya LKMA (Lembga Keuangan Mikro agribisnis), merupakan tujuan utama dalam 
program PUAP. Dengan terbentuknya LKMA diharapkan dapat menjadi sumber permodalan 
petani di perdesaan, sehingga petani dapat terhindar dari praktik “pelepas uang” yang 
sering “menghisap” petani sehingga petani tetap miskin. 

Tabel 15  Jumlah Peenyelia Mitra Tani  (PMT) Papua Barat, Berdasarkan Tahun, 
dan Wilayah KerjaTahun 2008 – 2013. 
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Dalam pengembangan program PUAP diawali dengan usaha produktif, usaha simpan 
pinjam, sampai terbentuknya lembaga LKMA. Namun demikian ternyata pembentukan LKMA 
ini sangat sulit sekali khususnya di Papua Barat. Hal ini berkaitan dengan sulitnya 
pengembangan usaha dan kendala birokrasi. Persyaratan LKMA disamping perkembaangan 
dana sudaah berkembang, juga harus memiliki badan hukum. Pada tahun 2014 persyaratan 
terbentuknya LKMA dipermudah, cukup dengan SK Tim Teknis Kabupaten. 

 

 

No Kabupaten 
/ Kota 

Pembentukan LKMA 
Keterangan 

SK LKMA Banyaknya 
LKMA 

1 Manokwari  39  
2 Sorong -   
3 Raja Ampat -   
4 Kota Sorong -   
5 Sorong 

Selatan 
No.38/10/2014 32  

6 Maybrat No.138/078/DP/2014 17  
7 Tambraow -   
8 Kaimana No.520/24/ Thn 2014 10  
9 Fakfak N0. 18/ Tahun 2014 14  
10 Teluk Bintuni No. 01-SK-

PUAP/TB/VII/2014 
5  

11 T.Wondama  No.250/03/2k/Dbb B-
TW 

4  

 Jumlah  121  
 

Kegiatan koordinasi 

Kegiatan  Koordinasi dilakukan dengan tim teknis kabupaten. Kegiatan ini sangat penting 
dilakukan mengingat TIM teknis PUAP merupakan wadah seluruh unsur pelaksana PUAP di 
kabupaten, termasuk PMT. Sayang sekali  kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara intensif. 

Dari 11 kabupaten Kota yang melaksanakan program PUAP di Papua Barat, hanya mampu 
dilakukan dengan 4 kabupaten kota. Hal ini disebabkan karena wilayah kerja sangat 
berjauhan sehingga memerlukan waktu dan biaya yang tidak kecil dalam pelaksanaan 
koordinasi tersebut.  

Tabel 16  Banyaknya LKMA Gapoktan PUAP di Papua Barat Berdasarkan SK Tim 
Teknis kabupaten, pada tahun 2014 
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No Instansi Frekwensi Lokasi Materi 
1 Tim Teknis PUAP kab. 

Teluk Bintuni 
1 kali Kantor Penyuluh 

Pertanian Kab. Teluk 
Bintuni 

Ki nerja PMT 
kab. Teluk 
Bintuni 

2 Timteknis PUAP Kota 
Sorong 

2 kali Kantor Dinas Pertanian 
Kota Sorong 

Kinerja PMT 
Profile 
Gapoktan 

3 Tim Teknis PUAP kab. 
Sorong 

2 kali Kantor Dinas Pertanian 
kab. Sorong 

Kinerja PMT 
Profile 
Gapoktan 

4 Tim Teknis kab 
Manokwari 

2 kali Kantor Penyuluhan kab 
Manokwari 

Kinerja PMT 
Prifile Gapoktan 

 

Berdasarkan pengalaman di lapangan, koordinasi/pertemuan dengan PMT sangat sulit 
dilakukan, mengingat wilayah kerja yang berjauhan. Untuk informasi-informasi yang sifatnya 
mendesak hanya dapat dilakukan melalu SMS dan email, itupun sering mengalami gangguan 
jaringan. Idealnya harus ada pertemuan rutin dengan PMT, paling tidak setiap bulan sekali, 
namun tidak bisa dilaksanakan mengingat dukungan dana yang belum memadai. 

IV.11 Pengelolaan Sumberdaya Genetik 

 

Bentang alam Indonesia memiliki geografi dan kondisi ekologi yang bervariasi, menjadi 
penyebab tingginya tingkat keanekaragaman hayati. Oleh karena itu pengelolaan 
sumberdaya genetik  di berbagai daerah di Indonesia  merupakan modal utama dalam 
menjaga keanekaragaman, ketersediaan, dan keamanan suberdaya genetik (Pudjihartati et 
al., 2010). Selanjutnya dikatakan bahwa keanekaragaman hayati merupakan keadaan yang 
menunjukkan terdapatnya berbagai macam variasi bentuk, penampilan, jumlah dan sifat 
yang terlihat pada berbagai tingkatan kesatuan mahluk hidup (ekosistem, spesies, dan 
genetik). 

Sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian merupakan bahan yang dapat 
dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung untuk mendukung ketahanan pangan. 
Pemanfaatan langsung SDG tanaman berupa budidaya langsung untuk memenuhi 
kebutuhan tanpa memerlukan perbaikan tanaman melalui pemuliaan. Bagi SDG tanaman 
yang memiliki keunikan geografis, maka dapat dilindungi untuk memperoleh hak 
perlindungan Indikasi Geografis. Pemanfaatan SDG secara tidak langsung, yaitu 
memanfaatkan keanekaragaman bahan genetik yang terdapat di dalam SDG tanaman untuk 
merakit variertas unggul baru melalui kegiatan pemuliaan tanaman.  

Tabel 17  Pelaksanaan Koordinasi Dengan Tim Teknis Kabupaten  Selama tahun 2014 
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Provinsi Papua barat memiliki agroekosistem yang beragam mulai dari dataran rendah 
sampai dataran tinggi, dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Keanekaragaman 
hayati tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi  kebutuhan pangan, 
papan, sandang, dan obat-obatan. Keanekaragaman hayati tersebut merupakan suatu 
modal kekayaan alam yang perlu dilestarikan guna mendukung berbagai kebutuhan 
masyarakat kedepan. Pada setiap wilayah memiliki sumberdaya genetik yang spesifik dan 
unik  perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kepunahan. 

Dalam pengelolaan sumberdaya genetik tanaman diperlukan adanya informasi 
keanekaragaman serta status keberadaan sumberdaya genetik tanaman di Papua Barat. 
Informasi tersebut sangat diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

Pada tahun 2012 telah dilakukan karakterisasi plasma nutfah talas sejumlah 23 aksesi yang 
berasal dari Kabupaten Sorong, Sorong Selatan dan Manokwari. Selanjutnya pada tahun 
2013 telah diperoleh hasil inventarisasi keragaman plasma nutfah dataran rendah dan tinggi 
di Kabupatan Manokwari dalam bentuk,  1) Database keragaman genetik tanaman dataran 
rendah dan tinggi di Kabupaten Manokwari yang meliputi tanaman pangan, sayuran, buah-
buahan, erkebunan, dan biofarmaka, 2) keragaman genetik tertinggi pada dataran rendah 
adalah buah-buahan diikuti secara berturut-turut tananam pangan dan sayuran. Sementara 
pada dataran tinggi keragaman genetik tertinggi diperoleh pada tanaman sayuran dan 
biofarmaka, dan 3) Kebun koleksi sumberdaya genetik di Kabupaten Manokwari terdiri atas 
Kebun koleksi yang dikelola Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat yaitu Kebun 
Koleksi Amban Pantai (23 aksesi talas), Kantor Arfai (12 aksesi ubijalar), dan KP Andai (10 
aksesi ubikayu). Kebun koleksi Universitas Negeri Papua terdiri atas  kebun koleksi ubi jalar 
dan sagu. Kebun koleksi milik masyarakat terdapat di Distrik Oransbari dengan koleksi 
berbagai  aksesi talas.  

 Selanjutnya pada tahun 2014 akan dilaksanakan kegiatan lanjutan berupa inventarisasi dan 
karakerisasi serta konservasi ex situ keragaman plasma nurfah di Kabupaten Sorong dan 
Sorong Selatan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan kegiatan inventarisasi dan 
pengelolaan sumberdaya genetik tanaman di Papua Barat. 
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Inventarisasi keragaman sumberdaya genetik tanaman 

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan di Kabupaten Sorong, memperlihatkan cukup 
beragamnya komuditas pada lahan pekarangan dan kebun milik petani atau responden. 

 Tabel 1 memperlihatkan bahwa di Kab. Sorong jumlah dan jenis tanaman cukup tinggi, 
khususnya pada kelompok tanaman pangan dan buah-buahan. Tanaman pangan pokok 
utama adalah, keladi, singkong, ubijalar, sukun , gembili dan pisang. Tanaman pangan 
tersebut dibudidayakan baik pada lahan pekarangan maupun lahan kebun, namun tanaman 
pangan ini lebih banyak dibudidayakan pada lahan kebun. 

 

Nama Tanaman Jumlah 
jenis 

Jumlah 
Tanaman 

Pemanfaatan 

Pangan    
Keladi 2 700 Makanan Pokok (Rebus & Bakar) 
Singkong 3 435 Makanan Pokok (Rebus & Bakar) 
Ubi Jalar 5 20000 Makanan Pokok (Rebus & Bakar) 
Sukun 2 15 Makanan pokok (Rebus & bakar) 
Pisang 7 271 Makanan Pokok (Rebus & Bakar) 
Gembili 2 4 Makanan Pokok (Rebus & Bakar) 
Sayuran    
Gedi 3 1634 Sayuran 
Katuk 1 110 Sayuran 
Bayam 2 635 Sayuran 
Buah-buahan    
Durian 2 41 Konsumsi buah segar 
Tomi-tomi 1 10 Konsumsi buah segar 
Mangga 2 120 Konsumsi buah segar 
Matoa 2 321 Konsumsi buah segar 
Jambu Biji 2 8 Konsumsi buah segar 
Salak 1 320 Konsumsi buah segar 
Rambutan 2 17 Konsumsi buah segar 
Perkebunan    
Kelapa 2 80 Konsumsi segar 
Pinang 2 200 Makanan penyegar 
Rempah dan Obat-
obatan 

   

Daun Balacai 1 2 Penyakit dalam 
Kunyit 2 47 Obat 
Akar klingo 1 13 Obat 
Sereh 1 82 Bumbu masak/dijual 
 
Populasi makanan pokok yang jumlahnya lebih tinggi dari tanaman lain baik pada lahan 
pekarangan maupun lahan kebun adalah tanaman ubijar, Pada beberapa kampung tanaman 
ubijalar merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Sorong.   

Tabel 18 Keragaman sumberdaya genetik tanaman di kabupaten Sorong 
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Selanjutnya Tabel 18, memperlihatkan pula bahwa keragaman genetik tanaman sayuran di 
daerah ini juga cukup beragam, antara lain adalah gedi, katuk, dan bayam. Daun gedi 
merupakan jenis sayuran yang populasinya sangat tinggi dibandingkan dengan jenis sayuran 
lainnya. Hal ini disebabkan karena setiap rumah tangga petani umumnya menanam daun 
gedi sebagai bahan sayuran karena penduduk lokal maupun pendatang sangat menyukai 
jenis sayuran ini. Demikian pula sayur bayam banyak dijumpai di pekarangan  petani 
meskipun populasinya lebih rendah dibandingkan dengan sayuran gedi dan katuk.  

Pada daerah ini ditemukan pula keragaman berbagai jenis buah-buahan antara lain durian, 
tomi-tomi, mangga, matoa, jambu biji, salak  dan rambutan (Tabel 1). Tanaman buah tomi 
memiliki cita rasa yang sangat asam, selain dapat digunakan dalam bentuk  buah segar, 
buah tomi-tomi juga dimanfaatkan sebagai bumbu masakan.  

 
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, kelapa dan pinang (Tabel 18). 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.  
 
Tanaman rempah dan obat-obatan yang ditemukan pada lahan dataran rendah sorong 
adalah daun balacai, kunyit, akar klingo, dan sereh (Tabel 18). Tanaman obat-obatan yang 
paling sering digunakan masyarakat adalah akar klingo dan kunyit, 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. 
 
Sumberdaya genetik yang ditemukan di daerah dataran rendah Kabupaten Sorong Selatan, 
khususnya tanaman pangan keragamannya lebih tinggi  dibandingkan pada daerah dataran 
rendah kabupaten Sorong. Pada dataran rendah Sorong Selatan tanaman pangan yang 
ditemukan adalah talas, ubijalar, ubikayu, pisang, gembili, sagu dan sukun (Tabel 19). 
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Nama Tanaman Jumlah jenis Jumlah Tanaman Pemanfaatan 
Pangan    
Talas 7 10000 Makanan pokok 
Ubi jalar 3 315 Makanan pokok 
Ubi kayu 2 490 Makanan pokok 
Pisang 13 1829 Makanan pokok 
Gembili 1 6 Makanan pokok 
Sagu 3 110 Makanan pokok 
Sukun 3 420 Makanan pokok 
Sayuran    
Gedi 3 630 Sayuran 
Katuk 1 121 Sayuran 
Bayam 2 1135 Sayuran 
Genemo 1 18 Sayuran 
Lilin  1 26 Sayuran 
Gohi 1 32 Sayuran 
Buah tali 1 3 Sayuran 
Buah-buahan    
Pisang 2 20 Konsumsi buah segar 
Jambu 2 10 Konsumsi buah segar 
Langsat 1 261 Konsumsi buah segar 
Rambutan 2 115 Konsumsi buah segar 
Alpukat 2 109 Konsumsi buah segar 
Matoa 2 631 Konsumsi buah segar 
Cempedak 1 29 Konsumsi buah segar 
Perkebunan    
Kelapa 2 11 Konsumsi buah segar 
Enau 1 8 Konsumsi buah segar 
Tebu 2 45 Konsumsi buah segar 
Pinang 2 32 Konsumsi buah segar 
Obat-obatan    
Buah Merah 1 1 Obat 
Daun Gatal Merah 3 20 Obat 
 

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 Sorong  diperoleh jenis pisang dapat digunakan sebagai bahan makanan 
pokok yaitu pisang tewaga, getah, kepok, tanduk, takut api, dan masa bodo. Jenis pisang ini 
lebih banyak dibudidayakan dibandingkan dengan jenis pisang buah lainnya. Jenis talas 
yang ditemukan pada dataran Sorong Selatan sangat beragam dan terdapat tujuh jenis lokal 
yang telah dibudidayakan secara turun temurun. Demikian pula halnya dengan beberapa 
aksesi ubijalar.  

Tabel 19 Keragaman sumberdaya genetik tanaman di kabupaten Sorong Selatan 
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Sementara sayuran spesifik yang ditemukan adalah Gohi, sayuran lilin dan buah tali. Khusus 
tanaman buah tali merupakan tanaman kacang-kacangan yang oleh masyarakat lebih 
dimanfaatkan sebagai sayuran.  

Inventarisasi sumberdaya genetik kebun koleksi  

Berdasarkan hasil inventarisasi sumberdaya genetik pada dua Kabupaten, telah diperoleh 
satu petani yang melakukan koleksi berbagai jenis tanaman talas dan pisang yang telah di 
budidayakan turun temurun oleh masyarakat Sorong, (Tabel 20).  Kebun koleksi  tersebut 
bertempat di kampung Bumi ajo, Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan.   

 

No. Kolektor / 
Pemilik 

Nama Lokasi / 
Koordinat 

Luas 
Kebun 
(ha) 

Jenis 
Tanaman 

Jumlah spesies 
/ aksesi 

1  Petani Kampung Bumi Ajo 
(lahan 1) 

 
Kampung Bumi Ajo 
(lahan 2) 

 

10 
 
 
2 

Pisang 
 
 
Talas, berumbi 1 
dan berumbi 
banyak 

8 
 
 

7 

 

Analisis diversitas sumberdaya genetik 

Pada Tabel 21 menunjukkan bahwa Indeks Shannon-Wiener (ISW) di Kabupaten 
Sorong Selatan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sorong. Di Kabupaten Sorong Selatan 
ISW teringgi diperoleh pada tanaman buah-buahan kemudian diikuti tanaman perkebunan 
dan sayuran dengan ISW secara berturut-turut 1,32 ; 1,18 dan 1,03. Hal ini menujukkan 
bahwa ketiga komoditas ini  keanekaragaman vegetasinya stabil karena ISW lebih besar dari 
1. Sementara tanaman pangan dan biofarmaka memperlihatkan nilai ISW lebih kecil dari 1.  

Pada dataran Sorong semua komoditas memiliki nilai ISW lebih kecil dari satu, kecuali 
tanaman buah-buahan yang memiliki nilai ISW lebih besar dari satu yakni sebesar 1,34. Hal 
ini menunjukkan bahwa tanaman buah-buahan di daerah Kabupaten Sorong keragaman 
vegetasinya lebih stabil dibandingkan dengan komoditas lainnya.  

  

Tabel 20 Keragaman sumberdaya genetik tanaman di kabupaten Sorong Selatan 
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JENIS SDG 
INDEKS SHANNON-WIENER 

KETERANGAN 
SORONG SORONG SELATAN 

Tanaman Pangan 0,32 0,85 7 jenis tanaman 

Tanaman Sayuran 0,73 1,03 7 jenis tanaman 

Buah-buahan 1,34 1,32 11 jenis tanaman 

Perkebunan 0,60 1,18 4 jenis tanaman 

Biofarmaka 0,96 0,19 6 jenis tanaman 

 

 

IV.12 Unit Pengelolaan Benih Sumber (UPBS) BPTP Papua Barat 

 

Ketahanan pangan berperan penting dalam mewujudkan empat target utama pembangunan 
pertanian ke depan, yaitu (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) 
peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, dan 
(4) peningkatan kesejahteraan petani. Pembangunan sistem dan usaha agribisnis membuka 
peluang bagi berkembangnya industri sarana produksi dan jasa pelayanan. Penerapan 
teknologi yang merupakan komponen utama agribisnis akan meningkatkan kebutuhan 
sarana produksi untuk efisiensi produksi, distribusi, dan pemasaran hasil. Salah satu 
komponen produksi yang dibutuhkan petani adalah benih bermutu. Ketersediaan benih 
bermutu dinilai strategis karena sangat menentukan keberhasilan budi daya tanaman. 
Potensi genetik tanaman juga bergantung pada penggunaan benih bermutu. Mengingat 
pentingnya fungsi benih dalam pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan, maka 
penggunaan varietas unggul yang sesuai dengan preferensi konsumen dan sistem produksi 
benih secara berkelanjutan menjadi semakin penting. 

Salah satu program Pemerintah Daerah Papua Barat di subsektor pertanian tanaman pangan 
adalah pengembangan usahatani padi sawah. Dari sebelas 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).  

Tabel 21 Indeks diversitas SDG di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan 
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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, 2012; 2013). Berdasarkan luasan tersebut dibutuhkan 
benih sebar (BR) 200 – 280 ton dalam 1 tahun jika kebutuhan benih sebar (BR) 30 kg/ha. 
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. 

Tugas UPBS adalah menyiapkan benih sumber (BS, FS, atau SS) untuk kebutuhan petani 
penangkar yang akan menghasilkan benih sebar (BR). Berdasarkan data tersebut di atas, 
dibutuhkan benih sumber sekitar 3 – 4 ton untuk memenuhi kebutuhan petani penangkar 
jika kebutuhan benih sumber 30 kg/ha. Kebutuhan benih sumber tersebut bisa berasal dari 
BBI dan UPBS BPTP. Sehingga kondisi di Papua Barat sebenarnya tidak mengalami 
kekurangan benih sumber. 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. 

Kegiatan UPBS dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan perbenihan petani 
kooperator. Melalui kegiatan ini diharapkan petani kooperator tersebut dapat dibina untuk 
menjadi petani penangkar benih. Kegiatan pendampingan perbenihan UPBS padi inbrida 
meliputi 4 Sub kegiatan utama yaitu: (1) tahap persiapan; (2) produksi benih padi inbrida; 
(3) sertifikasi benih;  (4) penyimpanan dan pemeliharaan benih, (5) pemasaran dan 
penyebaran benih; dan (6) penyusunan laporan. Kegiatan pertama bertujuan untuk 
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan. Kegiatan kedua bertujuan untuk memproduksi 
benih unggul bermutu padi inbrida pada level kelas FS dan SS. Kegiatan ketiga bertujuan 
untuk memperoleh sertifikat benih dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB). Kegiatan 
keempat bertujuan untuk menyimpan dan memelihara benih agar vigoritas benih tetap 
terjaga dalam periode waktu tertentu sampai laku terjual atau dipergunakan. Kegiatan 
kelima bertujuan untuk memasarkan dan memasyarakatkan benih padi unggul baru hasil 
rakitan badan litbang pertanian. Sedangkan kegiatan keenam bertujuan untuk 
mendokumentasikan hasil kegiatan. 

Identifikasi kebutuhan benih padi sawah di 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 menguntungkan. Luas lahan sawah di Provinsi 
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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 tahun 2014 seluas 7.075 ha (Dinas Tanaman 
Pangan dan Hortikultura, 2014). Berdasarkan luasan tersebut dibutuhkan benih sebar (BR) 
sekitar 180 ton per musim tanam jika kebutuhan benih sebar (BR) 25 kg/ha (Tabel 1). Jika 
petani penangkar bisa menghasilkan benih sebar (BR) 2,5 ton/ha saja, maka hanya 
dibutuhkan areal penangkaran seluas 71 ha dalam 1 musim tanam. 

 

 

Kabupaten 
Luas 

tanam 
(ha) 

Keb. BR 
(kg) jika 
keb. = 25 

kg/ha 

Keb. Luas Areal 
(ha) 

penangkaran 
(produksi benih 
per ha = 2500 

kg) 

Keb. Benih 
sumber (jika 

keb. = 25 
kg/ha) 

Manokwari 2.500 62.500 25,00 625,0 
Sorong 2.000 50.000 20,00 500,0 
Sorong Selatan 400 10.000 4,00 100,0 
Raja Ampat 75 1.875 0,75 18,8 
Fak-Fak 1.100 27.500 11,00 275,0 
Teluk Wondama 350 8.750 3,50 87,5 
Teluk Bintuni 550 13.750 5,50 137,5 
Kaimana 100 2.500 1,00 25,0 
Maybrat - - - - 
Tambraw - - - - 
Kota Sorong - - - - 
Jumlah 7.075 176.875 70,75 1.768,75 
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2014 

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 = 25 kg/ha, maka dibutuhkan benih sumber hanya sekitar 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.  

BBI tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Papua Barat memiliki lahan sawah seluas 7 
ha untuk penangkaran benih sumber. Jika setiap hektar bisa menghasilkan benih sumber 2 

Tabel 22  Kebutuhan benih per Musim Tanam di Papua Barat berdasarkan luas tanam 
tahun 2014 
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ton/ha saja per musim, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan benih sumber padi sawah 
di Provinsi Papua Barat. Sehingga kondisi di Papua Barat sebenarnya tidak mengalami 
kekurangan benih sumber dan benih sebar untuk komoditas padi. Hanya saja benih sebar 
hasil dari penangkaran benih sumber belum terdistribusi dengan baik ke petani-petani di 
seluruh kabupaten/kota 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 

Berdasarkan hasil observasi lapangan ditetapkan 2 Kabupaten sebagai lokasi penangkaran 
benih sumber yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong. Namun pelaksanaan 
kegiatan di Sorong hanya sampai pada tahap sosialisasi karena adanya pemotongan 
anggaran. 

Pada kegiatan ini dipilih 3 kelompok tani sebagai dalam produksi benih sumber. Jumlah 
petani yang dibina adalah 12 petani (tabel 20). 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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LOKASI VARIETAS KELAS BENIH YG DITANAM 
LUAS 

LAHAN 
(HA) 

KAMPUNG PRAFI 
MULYA, DISTRIK 

PRAFI, KABUPATEN 
MANOKWARI 

CIHERANG Benih Dasar/FS (Label Putih) 1,50 
CIGEULIS Benih Dasar/FS (Label Putih) 3,25 

MEKONGGA Benih Dasar/FS (Label Putih) 3,25 
INPARI 19 Benih Dasar/FS (Label Putih) 2,00 
INPARI 20 Benih Dasar/FS (Label Putih) 0,25 
INPARI 22 Benih Dasar/FS (Label Putih) 0,25 
INPARI 23 Benih Pokok/SS (Label Ungu) 0,25 
INPARI 25 Benih Pokok/SS (Label Ungu) 0,25 

T  O  T  A  L 11,00 
 

Pada tabel 20 terlihat bahwa ada 5 sistem tanam yang digunakan oleh petani binaan yaitu 
sistem tanam legowo 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, dan 6:1. Pihak BPTP menganjurkan penggunaan 
sistem jajar legowo 2:1 atau 4:1, namun sistim tanam diserahkan sepenuhnya ke petani 
binaan berdasarkan preferensi mereka masing-masing.

Tabel 23 Lokasi, luas lahan, varietas, dan kelas benih yang ditanam pada lokasi 
penangkaran benih sumber. 
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No. Nama Petani  Varietas Kelas Benih yang 
Ditanam 

Luas 
(ha) Tanggal Semai Tanggal 

Tanam Sistem Tanam 

1 SUMARTO INPARI 19 Benih Dasar (BD) 1 13-02-2014 08/03/2014 Legowo 2:1 
2 SUTONO INPARI 19 Benih Dasar (BD) 1 20-02-2014 12/03/2014 Legowo 4:1 

3 SARMIN 
MEKONGGA Benih Dasar (BD) 1 02-02-2014 22/02/2014 Legowo 5:1 
INPARI 23 Benih Pokok (BP) 0,25 02-02-2014 22/02/2014 Legowo 5:1 

4 MADROJI MEKONGGA Benih Dasar (BD) 1 03-02-2014 26/02/2014 Legowo 6:1 
5 ROSIDI MEKONGGA Benih Dasar (BD) 1 08-02-2014 01/03/2014 Legowo 4:1 
6 SUTARNO CIHERANG Benih Dasar (BD) 1 28-01-2014 18/02/2014 Legowo 3:1 

7 SUGINO 
CIHERANG Benih Dasar (BD) 0,5 03-02-2014 23/02/2014 Legowo 6:1 

Legowo 4:1 
MEKONGGA Benih Dasar (BD) 0,25 03-02-2014 23/02/2014 Legowo 4:1 
CIGEULIS Benih Dasar (BD) 0,25 03-02-2014 23/02/2014 Legowo 4:1 

8 PARYADI CIGEULIS Benih Dasar (BD) 1 08-02-2014 05/03/2014 Legowo 4:1 

9 SUKANI 
CIGEULIS Benih Dasar (BD) 1 03-02-2014 24/02/2014 Legowo 2:1 
INPARI 20 Benih Dasar (BD) 0,25 17-02-2014 10/03/2014 Legowo 4:1 
INPARI 22 Benih Dasar (BD) 0,25 17-02-2014 10/03/2014 Legowo 4:1 

10 M. PUJIONO CIGEULIS Benih Dasar (BD) 0,5 06-02-2014 27/02/2014 Legowo 3:1 
11 MUSRIPIN CIGEULIS Benih Dasar (BD) 0,5 06-02-2014 27/02/2014 Legowo 3:1 
12 GEGO INPARI 25 Benih Pokok (BP) 0,25 15-02-2014 09/03/2014 Legowo 2:1 

    11,00    
 

Tabel 24 Nama petani penangkar, luas lahan, waktu tanam dan sistem tanam penangkaran benih sumber di Kabupaten Manokwari 
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Produksi benih sumber 

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 secara acak untuk uji laboratorium. Hasil 
uji laboratorium gabah calon benih dinyatakan lulus kecuali varietas Inpari 25. Varietas yang 
dinyatakan lulus layak digunakan sebagai benih 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. Stok 
benih UPBS BPTP Papua Barat tahun 2014 berdasarkan kelas benih ditunjukkan pada tabel 
berikut : 

 

 No. Varietas 
Stok (kg) 

FS SS ES 
1 Mekongga                 -         2.897                  -  
2 Ciherang                 -         1.920                  -  
3 Cigeulis                 -         2.944                  -  
4 Inpari 19                 -         1.910                  -  
5 Inpari 20                 -            225                  -  
6 Inpari 22                 -            223                  -  
7 Inpari 23                 -                  -            225  

Jumlah                 -      10.119  225  
 

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014 UPBS Papua Barat menghasilkan 10.119 kg 
benih pokok (SS) dan 225 kg benih sebar (ES).Benih pokok didominasi oleh varietas-varietas 
eksisting di Provinsi Papua Barat yaitu Mekongga, Ciherang, dan Cigeulis. Sedangkan 
sisanya terdiri dari varietas-varietas introduksi baru yang diharapkan dapat diadopsi oleh 
petani. 

Tabel 25 Produksi benih padi UPBS Papua Barat Berdasarkan Kelas Benih. 
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Benih-benih yang dihasilkan dikemas dalam kemasan plastik kapasitas 5 kg, kemudian 
ditempatkan dan disusun di rak gudang penyimpanan. Benih-benih tersebut siap untuk 
didistribusikan bila ada permintaan benih dari stakeholder.  

 

 

 

 

 

 

 

Masalah yang dihadapi dalam produksi benih 

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perbenihan UPBS BPTP Papua Barat 
masih sangat terbatas sehingga sebagian besar proses produksi benih berlangsung di 
lapangan dengan menggunakan sarana dan prasarana milik petani. 

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. 

Gambar 15 Proses pengemasan benih dan kondisi gudang penyimpanan 
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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.  

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.  

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 yang harus dilaksanakan di BPTP Papua Barat. 
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