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KATA PENGANTAR 

  
 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sebagai unit kerja Kementerian 
Pertanian di daerah mendapat tugas utama melaksanakan pengkajian, perakitan 
dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Diseminasi 

teknologi ditujukan untuk mendorong sistem dan usaha pertanian secara optimal.  
 

Badan Litbang Pertanian terus menghasilkan berbagai macam teknologi mulai dari 
proses di hulu hingga proses pengolahan hasil budidaya di hilir. Aplikasi berbagai 
teknologi tersebut didiseminasikan di lapangan lewat BPTP sehingga 

perkembangan industri pertanian dapat semakin dipacu guna mengejar hasil yang 
tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah.  

 
 Laporan ini berisi ringkasan kondisi pelaksanaan kegiatan Balai pada tahun 2015. 
Laporan ini juga merupakan salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk perbaikan kinerja institusi di masa mendatang.  
 

Kiranya Laporan Tahunan 2015 ini dapat memberi manfaat bagi para pemangku 
kepentingan. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan 

terhadap pelaksanaan kegiatan BPTP Papua Barat sepanjang tahun 2015 serta 
dalam penyelesaian laporan ini.Kritik dan saran guna perbaikan di waktu yang 
akan datang sangat diharapkan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Permentan Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), BPTP adalah unit pelaksana teknis di 

bidang pengkajian pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.  

 

Permentan Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013 merupakan pengganti Permentan Nomor 

16/Permentan/OT.140/3/2006 beserta perubahannya dalam Permentan No. 

48/Permentan/OT.140/6/2007 yang merupakan dasar hukum terbentuknya BPTP Papua Barat 

pada tanggal 18 Juni 2007. BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan dan 

pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.  

 

Dalam kurun waktu 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 

10,26% dengan pertumbuhan sekitar 3,90%. Pada periode yang sama, sektor pertanian 

menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. % (Renstara 

Kementerian Pertanian 2015-2019).  

 

Pada RPJMN tahap ketiga (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan 

dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, 

penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama 

pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan 

dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.  

 

 

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. 

 

Sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Aksi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf 

Kalla yang telah tertuang dalam Nawa Cita, sasaran pembangunan pertanian ke depan adalah 

unutk mewujudkan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk 

kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, 

(2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan 

petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.  

 

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. 

 

Selain menjadi penghasil utama bahan pangan, sektor pertanian juga dituntut menjadi sektor 

penghasil bahan non-pangan pengganti bahan baku hidrokarbon yang berasal dari fosil bagi 
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industri. Oleh karena itu, sistem pertanian industrial berbasis hayati (bioindustri) yang 

berkelanjutan adalah pendekatan yang sesuai bagi Indonesia.  

Sistem pertanian industrial yang telah dibangun sampai tahun 2014 akan terus 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.  

 

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).  

 

Pada tahun 2015, 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 kabupaten Teluk Bintuni; (2) Paket teknologi teknologi varietas unggul padi sawah 

tahan penyakit tungro; (3)Paket pemupukan untuk pengelolaan hara. Pada tahun 2015 BPTP 

Papua Barat juga melaksanakan diseminasi teknologi yang dilaksanakan melalui kegiatan Gelar 

teknologi, diseminasi inovasi teknologi pertanian melalui media elektronik dan cetak. 

Pendampingan pelaksanaan kegiatan inovasi pertanian dan program strategis nasional 

dilaksanakan untuk kegiatan: (1) Pendampingan pengembangan kawasan pertanian nasional 

tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan perkebunan); (2) Pelaksanaan Gugus Tugas 

Kalender Tanam (KATAM); (3) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); (4) Model 

Laboratorium Lapang Inovasi Pertanian (LLIP; (5) Model Penembangan Inovasi Petanian 

Bioindustri Integrasi Kakao dan Ternak Kambing.   
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II. MANAJEMEN 

II.1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi BPTP Papua Barat terdiri atas: (1) Kepala Balai;  (2) Sub Bagian Tata 

Usaha meliputi a) urusan kepegawaian, b) urusan keuangan, c) urusan rumah tangga dan 

perlengkapan, (3) Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian, meliputi: a) penanggung jawab 

perpustakaan, b) koordinator kebun percobaan, c) penanggung jawab website; (3) Koordintor 

Program dan Evaluasi, meliputi: a) operator aplikasi RKA-K/L, b) operator aplikasi monev. 

Selain itu, BPTP Papua Barat didukung oleh Kelompok Fungsional yang terdiri atas: (1) 

Kelompok Pengkaji Sumberdaya, b) Kelompok Pengkaji Budidaya, c) Kelompok Pengkaji Sosial 

Ekonomi, d) Kelompok Pengkaji Pascapanen dan e) Penyuluh 

II.2. Sumber Daya Manusia 

Sampai akhir tahun 2015, BPTP Papua Barat memiliki 32 orang staf Pegawai Negeri Sipil (PNS. 

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 2014-2015 Menurut Tingkat Pendidikan 

 Pendidikan 2014 2015 

1 S3 3 5 
2 S2 2 4 
3 S1 23 19 
4 SLTA- D3 4 4 

 TOTAL 32 32 

 

Tabel 2. Komposisi PNS menurut golongan ruang per 31 Desember 2015 

Golongan 
Jumlah 

I II III IV 

- 3 27 2 32 

 

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya pegawai,  pada tahun 2015 ada 6 orang staf 

peneliti BPTP Papua Barat sedang mengikuti program tugas belajar. Para petugas belajar 

tersebut mulai mengikuti program pendidikannya antara tahun 2012 sampai 2017 pada strata 

pendidikan dan perguruan tinggi yang berbeda.  
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Tabel 3. Pegawai yang mengikuti program pelatihan jangka panjang per 31 Desember 2015 

No Nama Perguruan Tinggi Strata 
Tahun 
Masuk 

Perkiraan 
Tahun 
Selesai 

1 Atekan, SP, M.Si Universita Brawijaya S3 2012 2016 

2 Apresus Sinaga, SP Universitas Gadjah 
Mada 

S2 2013 2016 

3 Erny Rossanti Maruapey, 
S.TP 

Universitas Brawijaya S2 2012 2015 

4 Mimin Yulita 
Kusumaningrum, S.TP 

Wageningen University 
& Research Centre 

S2 2015 2017 

5 Mumuh Muharam, SE Universitas Hasanuddin S2 2015 2017 

6 Muhammad Fathul Ulum 
Ariza, SP 

Universita Brawijaya S2 2015 2017 

 

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 Pegawai BPTP Papua Barat Berdasarkan Jabatan 2015 

NO NAMA JABATAN JUMLAH 

1 Kepala BPTP (eselon IIIa) 1 

2 Kepala Subbagian Tata Usaha (eselon IVa) 1 

3 Kasie. Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (eselon IVa) 1 

4 Peneliti Utama 0 

5 Peneliti Madya 0 

6 Peneliti Muda 2 

7 Peneliti Pertama 11 

8 Calon Peneliti 2 

9 Penyuluh Pertanian Utama 0 

10 Penyuluh Pertanian Madya 0 

11 Penyuluh Pertanian Muda 0 

12 Penyuluh Pertanian Pertama 2 

13 Calon Penyuluh 1 

14 Pustakawan Pertama 1 

15 Bendahara Pengeluaran 1 

16 Bendahara Penerima 1 

17 Koordinator KP 2 

18 Penyusun Laporan 1 

19 Pengadministrasi dan Penyaji Data 2 

20 Pengadministrasi Umum 2 
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21 Diperbantukan di Pemda 1 

  JUMLAH 32 

 

II.3. Sarana dan Prasarana 

Ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas BPTP Papua Barat. Pada tahun 2015 terdapat penambahan aset (mutasi 

kuantitas dan nilai bertambah) sebanyak 99 unit yang seluruhnya dalam laporan barang kuasa 

pengguna merupakan akun neraca Peralatan dan Mesin. Sebanyak 93 unit aset adalah 

perolehan dari belanja modal DIPA BPTP Papua Barat dan sebanyak 6 unit dari transfer masuk 

antar Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Sebanyak 3 unit aset berupa 

Bangunan Gedung Kantor Permanen mengalami mutasi nilai berkurang sebesar Rp 

50.000.000,-.  

Tabel 5. Daftar Mutasi Bertambah Barang Milik Negara Berupa Aset Berwujud di BPTP Papua 

Barat Per 31 Desember 2015 

AKUN NERACA/ SUB KELOMPOK BARANG 
SAT 

HARGA PEROLEHAN 

KODE URAIAN KUANTITAS NILAI 

132111 PERALATAN & MESIN    

  
Alat Pengukur Kadar Air (Moisture 
Tester) 

Unit 1 15,000,000 

  Mesin Panen (Mini Harvester) Unit 1 146,300,000 

  Lemari Display Unit 2 5,500,000 

  LCD Proyektor Unit 1 15,000,000 

  Meja Kerja Kayu Unit 21 97,850,000 

  Kursi Fiber Glass/ Plastik Unit 44 123,420,000 

  Meubelair Lainnya Unit 1 18,308,808 

  Mesin Pemotong Rumput Unit 2 12,000,000 

  A.C Split Unit 8 43,000,000 

  Televisi Unit 2 43,000,000 

  Mimbar/ podium Unit 1 2,750,000 

  Handy Cam Unit 1 10,000,000 

 Panggung (untuk aula) Unit 1 11,786,692 

  Telepon Mobile (Transfer Masuk) Unit 6 16,110,000 

 PC Unit Unit 3 38,000,000 

  Notebook Unit 1 14,000,000 

  Scanner Unit 1 6,000,000 

TOTAL 99 633,456,000 
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Tabel 6. Daftar Mutasi Berkurang Barang Milik Negara Berupa Aset Berwujud di BPTP Papua 

Barat Per 31 Desember 2015 

AKUN NERACA/ SUB KELOMPOK BARANG 
SAT 

HARGA PEROLEHAN 

KODE URAIAN KUANTITAS NILAI 

133111 GEDUNG DAN BANGUNAN    

  
Bangunan Gedung dan Kantor 
Permanen 

Unit 0 50,000,000 

TOTAL 0 50,000,000 

 

II.4. Anggaran 

Perhitungan realisasi keuangan dan sisa anggaran dibuat berdasarkan penerbitan SP2D yang 

direkam dalam aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA)  yang terintegrasi dengan 

aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dari Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Negara. Dalam tahun anggaran 2015, BPTP Papua Barat menyetorkan 

pendapatan negara dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 

42,718,000,- dan mengelola anggaran belanja dari APBN sebesar Rp 8,689,757,000,-. Jika 

dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja tahun sebelumnya, anggaran belanja tahun 

2015 mengalami penambahan  sebesar 29% dari tahun 2014 sebesar Rp 6,685,446,000,- 

menjadi Rp 8,689,757,000,- 

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi per BPTP Papua Barat Per 31 Desember 2015 

No Uraian Anggaran Realisasi  

Realisasi di 

Atas (Bawah) 
Anggaran 

% 

Realisasi 
Anggaran 

A 
PENDAPATAN NEGARA 

DAN HIBAH 
    

   

PENDAPATAN NEGARA 

DAN HIBAH 
TRANSAKSI KAS 

52,500,000 42,718,000 (9,872.000) 81.37 

    1. 

PENERIMAAN 

DALAM NEGERI 0 0 0 
 

      
a. 

Penerimaan 
Perpajakan 0 0 0.00 

 

      

b. 
Penerimaan 
Negara 

Bukan Pajak 

52,500,000 42,718,000 (9,872.000) 81.37 

    2 HIBAH  0 0 0 0 

JUMLAH PENDAPATAN DAN 

HIBAH 
52,500,000 42,718,000 (9,872.000) 81,37 

B BELANJA        

    Belanja Pegawai 2,028,957,000 1,908,382,791 (120,574,209) 96.42 

    Belanja Barang 6,021,830,000 5,836,661,738 (185,168,262) 96.93 

    Belanja Modal 638,970,000 633,456,000 (5,514,000) 99.14 

JUMLAH BELANJA 8,689,757,000 8,378,500,529 (311,256,471) 96.42 
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III. HASIL-HASIL PENGKAJIAN/ DISEMINASI 

 

III.1 UJI ADAPTASI VARIETAS UNGGUL PADI SAWAH TAHAN PENYAKIT TUNGRO 

DI KABUPATEN MANOKWARI 

 

Produktivitas padi di Kabupaten Manokwari sebesar 4,1 ton/ha (BPS Papua Barat, 2013). Hasil 

ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas nasional sebesar 5,15 ton/ha 

(BPS Indonesia, 2013). Salah satu faktor yang dapat menyebabkan penurunan hasil produksi 

padi adalah serangan penyakit. Penyakit tanaman padi yang memiliki arti penting antara lain 

penyakit tungro. 

Penyakit tungro terdistribusi secara luas di Asia Selatan dan Asia Tenggara dan ditetapkan 

sebagai salah satu ancaman serius terhadap penurunan produksi padi. Penyakit tungro telah 

menyerang tanaman padi sejak awal tahun 1950 dan menyebabkan kerusakan parah dan 

penurunan produksi padi secara luas. Kata “tungro” diartikan sebagai pertumbuhan yang 

terhambat dan dikenal sebagai “Penyakit Merah” di Malaysia, “yellow-orange leaf” di Thailand, 

“Mentek atau Habang” di Indonesia, “Accepna pula” di Filipina. Ledakan penyakit tungro 

dilaporkan telah terjadi di beberapa negara seperti India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Cina, 

Thailand, dan Bangladesh. Sebagai salah satu penyakit yang paling merusak, penyakit tungro 

menyebabkan kehilangan hasil setiap tahunnya sekitar 5% - 10% di Asia Selatan dan Asia 

Tenggara (Dai, S. and R.N. Beachy, 2009). 

Di Kabupaten Manokwari terdapat dua kecamatan (distrik) yaitu Distrik Masni dan Sidey yang 

endemik penyakit tungro. Pengamatan dan observasi di lapangan terlihat bahwa kondisi 

pertanaman padi di kabupaten Manokwari khususnya Distrik Sidey banyak terserang penyakit 

tungro disebabkan oleh sistem tanam yang tidak serempak, dan varietas yang ditanam rentan 

terhadap serangan penyakit tungro.  Produktivitas GKG padi sawah di Sideytahun 2013 dan 

2014 hanya 1,5 – 2,5 ton/ha (komunikasi pribadi). Salah satu penyebabnya adalah karena 

serangan penyakit tungro. 

Penanaman tanaman resisten merupakan salah satu teknik pengendalian yang paling 

ekonomis untuk pengendalian penyakit tungro. Badan litbang Pertanian telah menghasilkan 

beberapa varietas tahan terhadap penyakit tungro, namun belum diadopsi oleh petani di 

Provinsi Papua Barat. Berdasarkan hal tersebut perlu diadakan uji adaptasi untuk memperoleh 

VUB padi sawah yang tahanpenyakit tungro yang secara agronomi sesuai dengan kondisi 

daerah setempat.  
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Populasi Wereng Hijau dan Keberadaan Penyakit Tungro 

Tabel 8. Rata-rata populasi wereng hijau dan infeksi penyakit tungro pada beberapa varietas 

padi sawah di Distrik Sidey Kabupaten Manokwari. 

 Varietas 

2 MST 4 MST 6 MST 8 MST 

WH 
(ekor) 

I (%) 
WH 

(ekor) 
I (%) 

WH 
(ekor) 

I (%) 
WH 

(ekor) 
I (%) 

Ciherang 1 a 0 6 a 53,3 15 a 77,78 17 a 79,63 

Inpari 4 1 a 0 7 a 20,74 24 a 37,41 35 a 37,41 

Inpari 7 1 a 0 4 a 11,11 23 a 31,11 11 a 31,11 

Inpari 8 0 a 0 3 a 6,67 9 a 25,19 11 a 31,85 

Inpari 9 1 a 0 2 a 14,81 9 a 19,26 10 a 35,56 

 

Populasi wereng hijau ditemukan pada semua varietas yang ditanam. Ini menunjukkan bahwa 

ada potensi terjadinya serangan penyakit tungro pada semua varietas jika sumber penyakit 

(inokulum) tersedia di lapangan tergantung tingkat ketahanan varietas terhadap penyakit 

tungro. Menurut Widiarta dkk. (2001), bahwa kepadatan populasi wereng hijau yang rendah 

tetap efektif menyebarkan virus tungro. 

Tabel 9. Keberadaan (infeksi) penyakit tungro (%) dan indeks penyakit tungro pada beberapa 

varietas padi sawah di Distrik Sidey Kabupaten Manokwari. 

Varietas 

Infeksi Penyakit tungro Indeks Penyakit Tungro 

Kesesuian 
% 

Sifat 

Ketahanan 

Indeks 

Penyakit 

Sifat 

Ketahanan 

Ciherang 79,63 b Peka 4,98 b moderat - 

Inpari 4 37,41 a Moderat 2,59 a tahan + 

Inpari 7 31,11 a Moderat 2,24 a tahan + 

Inpari 8 31,85 a Moderat 2,32 a tahan + 

Inpari 9 35,56 a Moderat 2,42 a tahan + 

 

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa semua varietas yang ditanam terserang 

penyakit tungro dengan tingkat keberadaan (infeksi) dan indeks keparahan yang berbeda 
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tergantung varietas. Tanaman yang terserang penyakit tungro menunjukkan gejala 

perubahan warna daun menjadi kuning hingga kuning-orange (gambar 2). 

Timbulnya penyakit tungro ditentukan oleh adanya vektor (wereng hijau) yang menularkan 

dan sumber inokulum. Intensitas serangan penyakit tungro tertinggi terjadi varietas Ciherang 

yang merupakan varietas yang selalu terdapat di lapangan pada setiap musim tanam. 

Bedasarkan nilai insiden penyakit Tungro, semua varietas memiliki ketahanan moderat 

terhadap penyakit tungro kecuali varietas Ciherang yang bersifat peka. Namun berdasarkan 

nilai indeks penyakit tungro, semua varietas yang ditanam bersifat tahan terhadap penyakit 

tungro kecuali varietas Ciherang yang ketahannya bersifat moderat. 

Suatu varietas dikategorikan tidak sesuai untuk ditanam di suatu daerah bila indek tungro ≥ 

200 yaitu perkalian antara keberadaan tungro dan skala gejala(Widiarta, 2006). Berdasarkan 

tabel 2, varietas Ciherang mengalami infeksi (keberadaan) penyakit tungro 79,63% dengan 

skala gejala (indeks) penyakit 4,98 sehingga indek tungro = 396,5 dan >200. Hal ini berarti 

bahwa varietas Ciherang tidak sesuai untuk ditanam di daerah Sidey (endemik penyakit 

tungro). Sedangkan keempat varietas lainnya yaitu Inpari 4, Inpari 7, Inpari 8, dan Inpari 9 

sesuai untuk ditanam di daerah yang terserang penyakit tungro. 

Skala keparahan penyakit tungro tertinggi terdapat pada varietas Ciherang dengan nilai skala 

rata-rata 4,98 dengan ciri gejala kerdil dan agak menguning. Secara umum, tanaman padi 

terinfeksi hanya oleh RTSV tidak menampakkan gejala khas tungro melainkan kerdil sangat 

ringan, sementara infeksi oleh RTBV saja menampakkan gejala tungro ringan. Apabila 

tanaman padi terinfeksi oleh RTBV dan RTSV secara bersama-sama, akan menunjukkan gejala 

tungro yang parah, termasuk kerdil, perubahan warna daun menjadi kuning atau kuning-

oranye, dan penurunan jumlah anakan (Hibino et al. 1978).RTBV berkorelasi negatif dengan 

tinggi tanaman tapi berkorelasi positif dengan nilai indeks penyakit (Zenna et al, 2006). 

Produktivitas 

Tabel 10. Rata-rata produktivitas beberapa varietas unggul padi sawah di Distrik Sidey 

Kabupaten Manokwari. 

Varietas 

Jumlah 
anakan 

produktif 
per rumpun 

Jumlah 
gabah per 

malai 

Jumlah 
gabah isi 
per malai 

(%) 

Bobot per 
1000 biji 

(gr) 

Produktivitas 
(kg/ha) 

Ciherang 11,83 a 130,46 ab 74,98 a 26,477 b 3.682,54 b 

Inpari 4 13,87 b 114,95 a 81,10 a 26,002 b 4.214,29 c 

Inpari 7 15,80 b 100,69 a 80,74 a 28,013 c 4.285,71 c 

Inpari 8 15,07 b 124,19 ab 72,13 a 23,101 a 2.753,97 a 

Inpari 9 14,69 b 150,66 b 80,34 a 22,925 a 4.261,90 c 
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Produktivitas tertinggi terdapat pada varietas Inpari 7. Varietas ini mengalami tingkat 

serangan penyakit tungro yang paling rendah diantara varietas lainnya. Produktivitas yang 

rendah terdapat varietas Ciherang dan Inpari 8. Rendahnya produktivitas pada Varietas 

Ciherang disebabkan oleh serangan penyakit tungro yang paling tinggi dan juga terserang 

penyakit blas daun dan blas leher. Demikian pula dengan Inpari 8 yang produktivitasnya 

rendah karena serangan penyakit blas daun dan blas leher. 

 

Gambar 1 Gejala penyakit tungro pada varietas Ciherang 

 

Gambar 2 Gejala penyakit blas daun pada varietas Inpari 8 
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Gambar 3. Gejala penyakit blas leher pada Inpari 8 
 

III.2 KAJIAN PENETAPAN REKOMENDASI PEMUPUKAN PENGELOLAAN HARA 

SPESIFIK LOKASI PADI di KABUPATEN SORONG 

 

Padi sawah merupakan konsumen pupuk terbesar di Indonesia. Efisiensi pemupukan tidak 

hanya berperan penting dalam meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga terkait dengan 

keberlanjutan sistem produksi (sustainable production system), kelestarian lingkungan, dan 

penghematan sumberdaya energi. Kebutuhan dan efisiensi pemupukan ditentukan oleh tiga 

faktor yang saling berkaitan yaitu : (a) ketersediaan hara dalam tanah, termasuk pasokan 

melalui air irigasi dan sumber lainnya, (b) kebutuhan hara tanaman, dan (c) target hasil yang 

ingin dicapai. Oleh sebab itu, rekomendasi pemupukan harus bersifat spesifik lokasi dan 

spesifik varietas. 

Sampai saat ini pupuk belum digunakan secara rasional sesuai kebutuhan tanaman serta 

kemampuan tanah menyediakan unsur unsur hara, sifat-sifat tanah, kualitas air pengairan 

dan pengelolaan oleh petani. Kelebihan pemberian pupuk selain merupakan pemborosan 

dana, juga menganggu keseimbangan unsur unsur hara dalam tanah dan pencemaran 

lingkungan (Sri Adiningsih et al., 1989; Moersidi et al., 1991 Pusat Penelitian Tanah dan 

Agroklimat, 1992a, 1992b), sedangkan pemberian pupuk yang terlalu sedikit tidak dapat 

memberikan tingkat produksi yang optimal. 

Pemupukan berimbang yang didasari oleh konsep ”pengelolaan hara spesifik lokasi” (PHSL) 

adalah salah satu konsep penetapan rekomendasi pemupukan. Dalam hal ini, pupuk diberikan 

untuk mencapai tingkat ketersediaan hara esensial yang seimbang di dalam tanah dan 

optimum guna : (a) meningkatkan produktivitas dan mutu hasil tanaman, (b) meningkatkan 

efisiensi pemupukan, (c) meningkatkan kesuburan tanah, dan (d) menghindari pencemaran 

lingkungan. 

Belum adanya rekomendasi pemupukan spesifik lokasi di Provinsi Papua Barat, dan 

rekomendasi pemupukan spesifik lokasi masih terbatas pada lokasi-lokasi penelitian dan 

pengkajian sehingga belum dilengkapi dengan arahan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi 



13 
 

hingga tingkat Kabupaten atau Kecamatan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendapatkan 

rekomendasi pemupukan N, P, dan K spesifik lokasi padi sawah di Kabupaten Sorong. 

Pendekatan PHSL bertujuan untuk meningkatkan keuntungan petani melalui : (i) peningkatan 

hasil padi per unit pupuk yang digunakan; (ii) hasil padi yang lebih tinggi; (iii) berkurangnya 

kerusakan oleh hama dan penyakit. Sedangkan manfaat dan dampak dari penerapan PHSL 

adalah : (i) pemupukan akan lebih efisien, hasil tinggi dan pendapatan petani meningkat 

karena pemberian pupuk yang tepat takaran, tepat waktu dan jenis pupuk yang diperlukan 

sesuai; (ii) pencemaran lingkungan dapat dihindari, kesuburan tanah tetap terjaga, dan 

produksi padi lestari atau berkelanjutan; (iii) mengurangi biaya pembelian pupuk. 

Kegiatan pengkajian dilakukan pada Musim Tanam I tahun 2015 di Kabupaten Sorong, 

tepatnya di Distrik Mariat, Kelurahan Mariyai, Kelompok Tani Maju. Pengkajian ini dilakukan 

berdasarkan takaran pupuk yang diberikan dari beberapa rekomendasi pemupukan yang 

telah ada. Aplikasi pemupukan yang digunakan yaitu teknologi aplikasi pupuk berdasarkan 

stadia pertumbuhan tanaman padi dan berdasarkan jenis pupuknya (pupuk tunggal dan 

pupuk majemuk). 

 

Aplikasi Pemupukan Berdasarkan Stadia Pertumbuhan Tanaman Padi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Stadia pertumbuhan varietas inpari 9 dan cibogo serta aplikasi pemupukan. 

 

Pemupukan Awal, bibit perlu pemupukan sekitar 5-12 hst atau rata-rata 10 hst untuk dapat 

memperkokoh perakaran. Saat inilah, sebaiknya pemupukan pertama dilakukan. Sebab pada 

saat itu daun dan akar tanaman padi sudah mulai berkembang. Dengan demikian akan 

maksimal menyerap unsur hara. Jangan diberikan pada waktu 0-5 hst, sebab daun dan akar 

tanaman padi belum berkembang dan masih dalam  kondisi stres. Artinya akar belum siap 

menerima pupuk. Bila kita berikan akan sia-sia, apalagi kita berikan pupuk urea dalam jumlah 

yang tinggi.  Sebab pupuk urea mudah menguap dan bersifat higroskopis. Pada waktu 

Sangat Genjah 

Genjah 
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pemberian sebaiknya memperhatikan kondisi air. Sebaiknya sewaktu pemberian pupuk, saat 

kondisi air lagi macak-macak. 

Pemupukan stadia tumbuh anakan aktif. Diberikan sekitar umur ±25 hst (tergantung umur 

tanaman: dalam, sedang, genjah, sangat genjah dan ultra genjah)  ditandai tumbuhnya calon 

atau bakal anakan tanaman, saat inilah pemupukan dilakukan. Pada kondisi ini seperti ini, 

tanaman dapat maksimal penyerap unsur hara yang diberikan. Dengan demikian, tanaman 

padi akan menghasilkan jumlah anakan yang maksimal ke depannya. 

Pemupukan stadia primordia. Diberikan sekitar umur  ± 45 hst (tergantung umur tanaman: 

dalam, sedang, genjah, sangat genjah dan ultra genjah). Masa ini adalah peralihan dari fase 

vegetatif ke generatif. Dalam kondisi ini tanaman sedang membutuhkan nutrisi yang tinggi. 

Hal ini ditandai dengan keluarnya daun bendera atau padi bunting. Artinya malai padi akan 

segera keluar. Pada umur tersebut adalah saat yang tepat pemupukan tahap ke 3 diberikan. 

Dengan demikian, tanaman padi akan menghasilkan malai yang optimal 

Berdasarkan Pupuk Tunggal Dan Pupuk Majemuk 

Tabel 11. Cara pemberian pupuk tunggal ke tanaman padi 

Stadia tumbuh HST 
Jenis pupuk tunggal 

N P2O5 K2O 

Pertumbuhan awal 0-14 1/3 takaran Seluruh takaran 1/2 takaran 

Anakan aktif ± 25 1/3 takaran - - 

Primordia ± 45 1/3 takaran - 1/2 takaran 

 

Tabel 12. Cara pemberian pupuk majemuk dan tunggal ke tanaman padi 

Stadia tumbuh HST Urea Pupuk Majemuk NPK 

Pertumbuhan awal 0-14  - Semua dosis pupuk majemuk 

Anakan aktif ± 25 1/2 takaran  

Primordia ± 45 1/2 takaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Pengambilan awal sampel tanah  
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Gambar 6 Pemupukan awal 5-12 HST 

 

Karakteristik  Sifat Kimia Tanah Awal dan Pupuk 

Tabel 13. Hasil Analisis Kimia Pupuk 

Nama Pupuk N total (%) P total (%) K total (%) 

Urea 45,94   

SP 36  35,77  

KCl (remu-des14)   59,6 

KCl (remu-ags15)   0,08 

Phonska 13,98 15,93 11,80 

 

Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara bagi tanaman. 

Pemupukan menurut pengertian khusus ialah pemberian bahan yang dimaksudkan untuk 

menyediakan hara bagi tanaman. Tabel 1 diatas menunjukkan kandungan pupuk kimia yang 

digunakan untuk pengkajian. Pupuk Urea mengandung unsur hara N sebesar 45,94% dengan 

pengertian setiap 100 kg Urea mengandung 45,94 kg Nitrogen. Pupuk SP-36 mengandung 

unsur P sebesar 35,77 % dengan pengertian setiap 100 kg SP-36 mengandung 35,77% 

P2O5,begitu pula kandungan KCl dan Phonska. 

Reaksi Urea dalam tanah 

Sifat Urea yang lain yang tidak menguntungkan adalah Urea tidak bersifat mengionisir dalam 

larutan tanah sehingga mudah mengalami pencucian., karena tidak dapat terjerap oleh koloid 

tanah. Untuk dapat diserap tanaman Urea harus mengalami proses amonifikasi dan nitrifikasi 

terlebih dahulu. Cepat dan lambatnya perubahan bentuk amide dari Urea ke bentuk senyawa 

N yang dapat diserap tanaman sangat tergantung pada beberapa faktor antara lain populasi, 

aktifitas mikroorganisme, kadar air dari tanah, temperatur tanah dan banyaknya pupuk Urea 

yang diberikan. Proses perubahan tersebut terlihat dalam reaksi berikut :  
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CO(NH2)2 + H2O                  2NH3 +H2CO3 hidrolisis enzimatik 2NH4+ +CO32-  

2NH4+ + 3O2 Oksidasi enzimatik 2NO2- + 4H+ + E  

2NO2- + O2 Oksidasi enzimatik 2NO3- + E  

Sebelum hidrolisis terjadi, Urea bersifat mobil seperti nitrat dan ada kemungkinan tercuci 

kebawah zona perakaran. Kejadian ini dimungkinkan terutama jika curah hujan tinggi dan 

struktur tanah yang rendah. Menurut Gaylord M. Volk mendapatkan bahwa perubahan amida 

ke bentuk ammonia membutuhkan waktu 1-3 hari sesudah pemupukan. Allison (1939) 

mendapatkan bahwa pupuk urea mengalami pencucian dari tanah selama 4 hari dari 

pemupukan, berarti perubahan seluruh amida ke ammonia membutuhkan waktu 4 hari 

(Hasibuan, 2008). 

Reaksi P dalam tanah 

Kebanyakan P diserap dalam bentuk ion anorganik orthofosfat: HPO4 
2- atau H2PO4 

–. 

Jumlahnya tergantung pH larutan, pada pH 7,2 jumlahnya setara, HPO4 
2- lebih banyak jika 

kondisi tanah alkalin, sedangkan H2PO4
–
 lebih banyak jika kondisi tanah masam. Reaksi P 

dalam tanah biasanya terjadi reaksi jerapan (adsorpsi) dan reaksi presipitasi. 

Reaksi jerapan P tanah, pada tanah masam: oksida dan hidroksida Al dan Fe, mineral 

lempung; permukaan mineral pada kondisi masam; kebanyakan dalam bentuk ion 

H2PO4 
–
 . Terjadi pada permukaan oksida dan hidroksida. Muatan positif neto pada kondisi 

masam, terjadi pertukaran dan jerapan anion. Muatan positif menarik anion: fosfat dan 

lainnya. Fosfat berinteraksi dengan gugus -OH dan -OH2
 + di permukaan: jerapan istimewa 

(specific adsorpsi),chemisorpsi; mendesak –OH dan -OH2 dan mengikat Al dan Fe; menjadi 

Al-O-fosfat. P labil: fosfat diikat oleh satu ikata Al-O-P; segera terlepas dari permukaan untuk 

mengisi larutan tanah; juga disebut sebagai “P aktif” . P tidak labil: fosfat diikat oleh dua 

ikatan Al-O-P atau Fe-O-P; P tidak mudah terlepas dari mineral menuju larutan tanah. 

Permukaan lempung: tepian mineral lempung yang pecah; gugus -OH yang terbuka; serupa 

dengan pertukaran -OH di permukaan oksida Al dan Fe; jerapan lempung 1:1 (kaolinit) >> 

lempung 2:1 (monmorillonit). 

Tanah kapuran: mineral karbonat; permukaan mineral dalam kondisi alkalin, karbonat stabil 

terbentuk pada pH 7.8 atau lebih; fosfat menggantikan gugus CO3 
2-; ada juga yang terjerap 

pada permukaan Al(OH)3 dan Fe(OH)3 . 

Tanah halus memiliki kapasitas jerapan yang lebih tinggi dibanding tanah kasar, karena luas 

permukaannya lebih besar. Tanah masam memiliki kapasitas jerapan lebih besar dibanding 

tanah netral atau kapuran.  Oksida Al dan Fe memiliki kapasias jerapan lebih besar dibanding 

karbonat.  Oksida amorf memiliki kapasitas jerapan lebih besar dibandingkan bentuk kristalin, 

karena luas permukaan lebih besar dan terjadi sebagai partikel diskrit atau selaput atau 

lapisan film pada partikel tanah lainnya. Takaran pupuk lebih tinggi diperlukan untuk menjaga 

kecukupan P larutan tanah pada tanah yang memiliki kapasitas retensi yang besar. 



17 
 

Reaksi Presipitasi, pada tanah masam: dirajai kation terlarut Al dan Fe, menyebabkan 

presipitasi mineral Al-fosfat dan Fe- fosfat. Pada tanah netral dan kapuran: dirajai kation 

terlarut Ca, menyebabkan presipitasi mineral Ca-fosfat. Keadaan pH larutan dan kelarutan Al, 

Fe dan Ca fosfat menentukan kadar P dalam larutan tanah, perhatikan stabilitas mineral. 

Ketersediaan P maksimum pada pH 6 – 7, yaitu diantara zona Al dan Fe fosfat dengan Ca 

fosfat yang tidak terlarut.  Reaksi presipitasi umumnya terjadi sangat lambat. 

Pada tanah masam: FePO4 
. 2H2O + H2O <–> H2PO4 

–
 + H+ + Fe(OH)3, jika kemasaman 

meningkat (H+), keseimbangan bergerak ke kiri, Fe-fosfat mengendap dan P larutan menurun, 

jika kemasaman menurun, keseimbangan bergerak ke kanan, Fe-fosfat melarut dan P larutan 

meningkat, pada saat akar menyerap H2PO4 
–, keseimbangan bergerak ke kanan, Fe-fosfat 

melarut untuk mengisi P dalam larutan tanah. Fe-fosfat padatan akan mempertahankan 

H2PO4 
– tetap pada aras keseimbangan, hal ini tergantung pH tanah. 

Pada tanah netral dan kapuran: CaHPO4 
. 2H2O + H+ <–> Ca2+ + H2PO4 

– + 2H2O, jika 

kemasaman menurun, keseimbangan bergerak ke kiri, Ca-fosfat mengendap dan P larutan 

menurun, jika kemasaman meningkat keseimbangan bergerak ke kanan, Ca-fosfat melarut 

dan P larutan meningkat, pada saat akar menyerap H2PO4 
–, keseimbangan bergerak ke kiri, 

Ca-fosfat melarut, mengisi P dalam larutan tanah. Ca-fosfat padatan menjaga H2PO4 
–
 pada 

aras keseimbangan, hal ini tergantung pH tanah. 

Reaksi K dalam tanah 

Unsur K dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar, yakni terbesar kedua setelah 

hara N. Pada tanah yang subur kadar K dalam jaringan hampir sama dengan N. K tidak 

menjadi komponen struktur dalam senyawa organik, tetapi bentuknya semata ionik, K+ berada 

dalam larutan atau terikat oleh muatan negatif dari permukaan jaringan misalnya:  R-COO–

K+. Jika K berlebihan tidak secara langsung meracuni tanaman. Kadar K dalam tanah yang 

tinggi dapat menghambat penyerapan kation yang lain (antagonis) dapat mengakibatkan 

kekahatan Mg dan Ca. K dapat mengatasi gangguan karena kelebihan N  yang merangsang 

pertumbuhan vegetatif, tanaman menjadi sukulen (basah), mudah rebah dan rentan terhadap 

serangan penyakit/serangga, sedangkan K memiliki pengaruh yang sebaliknya. 

Reaksi pertukaran kation dirajai oleh kelakuan K dalam tanah. Terjadi keseimbangan yang 

cepat antara K tertukar dengan K larutan tanah, K tertukar menjadi penyangga yang akan 

mengisi K dalam larutan. K dalam larutan tanah dan K tertukar dipengaruhi oleh jenis dan 

jumlah kation yang lain serta watak tapak pertukaran tanah. K+ dipegang lebih lemah 

dibandingkan kation polivalen lainnya dengan deret kekuatan ikatan :  Al3+ > Ca2+> Mg2+ > 

K+ = NH4
+ > Na+ . Kejenuhan basa dan pH tanah: jerapan K lebih tinggi jika kejenuhan basa 

lebih tinggi, K+ segera menggantikan Ca2+dan Mg2+ lebih cepat dibandingkan Al3+ . 

Pengapuran meningkatkan jerapan K+, pengapuran meningkatkan kejenuhan basa (Ca2+ dan 

Mg2+), peningkatan jerapan K+tersebut sejalan dengan adanya peningkatan KPK yang 

disebabkan bertambahkanya muatan karena kenaikan pH. 

K tidak tertukar, K dalam posisi ini tidak segera tersedia, tetapi dalam keseimbangan dengan 

pangkalan K labil:  “K tidak tertukar –> lambat –> K tertukar –> cepat –> K larutan 

tanah”.   Penyematan dan pelepasan K: mineral primer mika membentuk mineral sekunder: 
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lempung 2:1, yaitu Illit dan vermikulit. “Fixed” K: K+ terikat pada posisi antar kisi, merekatkan 

kedua kisi, menghilangkan sifat kembang kerut lempung tersebut. proses dapat balik dengan 

lambat : pelepasan K: Mika –> illit –> vermikulit, penyematan K: K pupuk bergerak menuju 

tapak antar kisi pada lempung 2:1, Vermikulit à illit. Penyematan Ammonium (NH4
+) dapat 

juga terjadi untuk mengisi posisi antar kisi tersbut. Faktor yang mempengaruhi penyematan 

dan pelepasan K: (1). jumlah dan jenis lempung, (2). kehadiran NH4
+ dan (3). daur lengas 

tanah: basah/kering, beku/cair, pengaruhnya bervariasi tergantung kadar K  tertukar dan jenis 

lempung. 

Pelapukan mineral K, Unsur K terlepas dari pelapukan mika: Mika memiliki kisi silikat 2:1 (pada 

mineral primer), akan membentuk mineral lempung sekunder 2:1. K-feldspar: pelapukan lebih 

lambat dibanding mika, pelepasan K akan terjadi setelah adanya pelarutan mika, pada tanah 

dengan tingkat pelapukan sedang (moderately weathered soils) maka kandungan K akan 

tertinggi sedangkan pada tanah yang sudah mengalami pelapukan lanjut (highly weathered 

soils) kadar K akan rendah. 

Alih tempat K, kehilangan K dari tanah setiap tahunnya, lebih besar dibanding N atau P. Erosi: 

kehilangannya besar pada tanah yang kaya K. Pelindian: K lebih mudah terlindi dibanding P, 

sedikit pelindian jika KPK tanah tinggi. pelindian dominan pada tanah dengan KPK rendah, 

yaitu tanah pasiran masam yang memiliki KPK berasal dari muatan terubahkan dari bahan 

organik, atau wilayah tersebut memiliki curah hujan yang tinggi, atau menggunakan irigasi 

yang baik. 

K tersedia bagi tanaman, faktor kuantitas dan intensitas . Faktor intensitas (I): kadar hara 

larutan tanah, yaitu hara yang segera tersedia bagi tanaman. Faktor kuantitas: K tertukar, K 

ini berada dalam keseimbangan dengan K yang berada dalam larutan, artinya jika K dalam 

larutan diserap oleh akar, maka akan segar diisi kembali. BC sebanding dengan KPK: uji tanah 

mengukur K tertukar, sejumlah K yang tidak tertukar (nonexchangeable atau fixed) dapat 

juga dilepaskan menjadi tersedia selama musim tanam. 

K pupuk: sangat larut dalam air, meningkatkan kadar K dalam larutan tanah. Tambakan K 

tersebut segera akan mengisi tapak  pertukaran atau mengalami penyematan. Pada tanah 

dengan BC yang tinggi padatan tanah akan mengambil K yang berada dalam larutan tanah, 

menyebabkan kadar (intensitas) K dalam larutan mungkin lebih rendah dibandingkan tanah 

yang memiliki KPK yang lebih rendah. Meskipun demikian kemampuannya untuk menjaga 

stabilitas kadar K dalam larutan jelas lebih lama. Penyerapan K oleh tanaman dipengaruhi 

adanya kation lain dalam tanah. Nisbah aktivitas larutan (solution activity ratios) dapat 

digunakan untuk menaksir ketersediaan K: Aktivitas K+ / (aktivitas Ca2+ + aktivitas 

Mg2+)½,  perlu mempertimbangkan Al3+ di tanah masam dan Na+ di tanah garaman. 
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Tabel 14. Sifat kimia tanah awal lahan sawah kegiatan I 

Parameter Satuan Hasil Uji Kriteria BPT 2005 Metode 

pH H2O  4,8 4,5 - 5,5 agak masam Elektrometri 

DHL µS/cm 53,8 <1000 sangat rendah Elektrometri 

Al-dd me% 0,208  Titrimetri 

Karbon Organik % 1,553 1-2 rendah Kolorimetri 

Nitrogen total % 0,219 0,2-0,5 sedang Kjeldahl 

C/N ratio  7,091 5-10 rendah Kalkulasi 

Bahan organik % 2,678  Konversi 

P2O5 tersedia ppm 1,412 <4 sangat rendah Kolorimetri 

K2O  tersedia me % 0,260 01-0,3 rendah Flamefotometri 

KPK me % 17,954 17-24 sedang Destilasi 

Keterangan : Pengharkatan menurut Balittanah (2005). 

Tabel 15. Hasil analisis kimia tanah awal lahan sawah kegiatan II 

Parameter Satuan Hasil Uji Kriteria BPT 2005 Metode 

pH H2O  4,92 4,5 - 5,5 agak masam Elektrometri 

DHL µS/cm 153,7 <1000 sangat rendah Elektrometri 

Al-dd me% 0,125  Titrimetri 

Karbon Organik % 1,902 1-2 rendah Kolorimetri 

Nitrogen total % 0,219 0,2-0,5 sedang Kjeldahl 

C/N ratio  8,685 5-10 rendah Kalkulasi 

Bahan organik % 3,279  Konversi 

P2O5 tersedia ppm 1,113 <4 sangat rendah Kolorimetri 

K2O  tersedia me % 0,383 01-0,3 rendah Flamefotometri 

KPK me % 23,692 17-24 sedang Destilasi 

Keterangan : Pengharkatan menurut Balittanah (2005). 

Tabel 14 dan Tabel 15 menunjukkan bahwa kondisi pH tanah sebelum perlakuan bersifat agak 

masam. pH didefinisikan sebagai kemasaman atau kebasaan relatif suatu bahan atau dapat 

juga dinyatakan dengan konsentrasi ion H+ dan OH-. Tanah dikatakan asam jika pH-nya lebih 
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kecil dari 7, netral jika sama dengan 7, dan basa jika pH-nya di atas 7. Pada analisis tanah 

awal lahan sawah kegiatan pertama dan kegiatan kedua nilai pH sebesar 4,8  (agak masam) 

dan 4,92 (agak masam). Rendahnya pH tanah dapat disebabkan oleh beberapa hal 

diantaranya curah hujan yang tinggi, pupuk pembentuk asam (terlalu tinggi aplikasi pupuk 

urea, ZA, Amonium Sulfat, KCl, ZK adalah pupuk yang mempunyai pengaruh mengasamkan 

tanah), Drainase yang kurang baik (kondisi tergenang terus menerus), adanya unsur hara 

yang berlebih ( Al, Fe dan Cu), dan proses dekomposisi bahan organik. 

Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan ketersediaan hara N, P, K pada tanah awal adalah pada 

kisaran sangat rendah sampai sedang. Kandungan N, P dan K tanah awal kegiatan pertama 

yaitu N total tanah sebesar 0,219 % (sangat rendah). Ketersediaan P sebesar 1,412 ppm 

(sangat rendah). Ketersediaan K sebesar 0,260 me/100g (rendah). Sedangkan kandungan 

unsur hara N, P, dan K tanah awal kegiatan kedua yaitu N total tanah sebesar 0,219 % (sangat 

rendah). Ketersediaan P sebesar 1,113 ppm (sangat rendah). Ketersediaan K sebesar 0,383 

me/100g (rendah). Kandungan N, P dan K tanah ini banyak dipengaruhi oleh bahan organik. 

Sumber hara N, P, K pada tanah sawah adalah dari perombakan bahan organik tanah. Bahan 

organik tanah diartikan sebagai sisa-sisa tanaman dan hewan di dalam tanah pada berbagai 

pelapukan dan terdiri dari baik masih hidup maupun sudah mati, fungsinya didalam tanah 

dapat memperbaiki baik pada sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Bahan organik 

mempengaruhi ketersediaan hara dalam tanah, kandungan bahan organik pada tanah 

sebelum perlakuan termasuk (rendah) 2,678 % dan 3,279%. Rendahnya bahan organik pada 

tanah tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara makro seperti N, P, dan K 

menjadi rendah. 

Tabel 14 dan Tabel 15 menunjukkan kandungan N total tanah yang sangat rendah (0,219%) 

pada tanah ini disebabkan oleh rendahnya bahan organik (2,678 % dan 3,279%.), karena N 

berasal dari mineralisasi bahan organik. Dekomposisi bahan organik akan diikuti oleh 

mineralisasi nitrogen menjadi amonium (NH4+) (Foth, 1994). Pada tanah sawah di daerah 

tropis NO3- menghilang dalam beberapa hari setelah penggenangan.  

Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan P tersedia pada tanah sangat rendah (1,412 dan 1,113 

ppm), karena selain kandungan bahan organik tanah yang rendah (2,678 % dan 3,279%) 

juga dipengaruhi oleh pH yang agak masam (4,8 dan 4,92). Pada pH tanah yang asam, P 

akan berkombinasi dengan Al, Fe atau Cu. Kebanyakan P diserap dalam bentuk ion anorganik 

orthofosfat: HPO4 
2- atau H2PO4 

–. Jumlahnya tergantung pH larutan, pada pH 7,2 jumlahnya 

setara, HPO4 
2- lebih banyak jika kondisi tanah alkalin, sedangkan H2PO4

–
 lebih banyak jika 

kondisi tanah masam. 

Ketersediaan kalium (0,260 me/100g dan 0,383 me/100g) yang rendah disebabkan hilang 

karena diserap tanaman dalam jumlah banyak dan difikasasi oleh mineral liat, adanya sifat 

kalium itu sendiri yang sangat mobil sehingga mudah mengalami pencucian bila kondisi 

memungkinkan pergerakannya serta difiksasi oleh mineral liat tanah. 
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Pengamatan Pertumbuhan Tanaman 

Tabel 16. Pengaruh beberapa pendekatan rekomendasi pemupukan terhadap pertumbuhan 

tanaman fase vegetatif varietas inpari 9 dan Cibogo 

Rekomendasi 
pemupukan 

Tinggi tanaman 
(cm) 

Anakan aktif Tinggi 
tanaman (cm) 

Anakan 
aktif 

Inpari 9 (genjah) Cibogo (sangat genjah) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

39,35 ab 

41,05 ab 

43,73 a 

36,83 b 

38,70 ab 

36,70 b 

19,10 ab 

21,66 a 

22,23 a 

16,63 b 

16,86 b 

10,20 c 

36,33 b 

38,75 b 

38,86 b 

42,15 a 

38,28 b 

38,10 b 

14,00 a 

12,83 ab 

14,13 a 

12,60 ab 

12,30 ab 

9,86 b 

 

Tabel 16, Menunjukkan pengaruh pemupukan terhadap tinggi tanaman dan anakan aktif 

varietas padi inpari 9 dan cibogo. Pendekatan rekomendasi pemupukan PHSL-IRRI 

berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan anakan aktif pada varietas inpari 9 yaitu 

dengan 43,7 cm dan 22,23. Hal ini diduga dengan pelarutan dan penyerapan unsur hara yang 

terkandung dalam pupuk majemuk lebih mudah terserap oleh tanaman dibandingkan dengan 

pupuk tunggal. Sedangkan pada varietas cibogo nilai tertinggi tinggi tanaman pada 

pendekatan rekomendasi KATAM dengan nilai 42,15 cm dan anakan aktif pada pendekatan 

rekomendasi PHSL-IRRI dengan nilai 14,13. Hal ini sesuai dengan pendapat Masdar et al. 

(2006), bahwa meningkatnya jumlah anakan juga dipengaruhi oleh faktor pemberian pupuk 

yang sesuai sehingga membantu proses pergerakan siklus makanan bagi pertumbuhan 

anakan, sebaliknya pemberian yang berlebihan dapat menekan pertumbuhan jumlah anakan. 

Hal tersebut diatas juga bisa disebabkan oleh perbedaan susunan genetik merupakan salah 

satu faktor penyebab keragaman penampilan tanaman dalam hal ini tinggi tanaman. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Mildaerizanti, (2008) bahwa perbedaan tinggi tanaman lebih 

ditentukan oleh faktor genetik. Disamping dipengaruhi oleh faktor genetik, juga dipengaruhi 

oleh kondisi lingkungan tumbuh tanaman. Apabila lingkungan tumbuh sesuai bagi 

pertumbuhan tanaman maka dapat meningkatkan produksi tanaman. Keadaan lingkungan 

yang bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain dan kebutuhan tanaman akan keadaan 

lingkungan yang khusus akan mengakibatkan keragaman pertumbuhan tanaman. Selanjutnya 

Vaughan (1994) menambahkan bahwa karakter tinggi tanaman sangat dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan. 

Produktivitas tanaman tertinggi dengan varietas inpari 9 pada pendekatan rekomendasi 

pemupukan PHSL-IRRI dengan takaran 125 kg urea dan 175 kg phonska sebesar 5.25 t/ha 

GKG hal ini dipengaruhi oleh variebel pengamatan tinggi tanaman, anakan produktif, panjang 

malai, gabah isi dan bobot 1000 butir, sedangkan produktivitas terendah pada pola petani 

4,53 t/ha GKG dengan takaran pupuk 250 kg urea dan 150 kg phonska. Peningkatan 
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produktivitas ini berhubungan dengan daya larut unsur hara yang terkandung dalam beberapa 

pendekatan rekomendasi pemupukan terhadap umur tanaman dimana pupuk majemuk 

mempunyai kelarutan yang lambat dan tidak menguap oleh panas. Selain itu pupuk majemuk 

mempunyai efisiensi pemupukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk tunggal. 

Kelarutan menunjukkan mudah tidaknya pupuk larut dalam air. Hal ini juga berarti mudah 

tidaknya unsur yang dikandung dalam pupuk diserap oleh tanaman. Kelarutan juga 

menunjukkan cepat atau lambatnya pupuk yang hilang karena tercuci. Kelarutan penting, 

sebab selalu diserap tanaman dalam bentuk ion-ion. Semakin tinggi kelarutan suatu pupuk, 

maka semakin mudah pula pupuk tersebut diserap oleh tanaman. Pupuk yang mengandung 

N dan K mudah sekali larut dalam air. 

Produktivitas tanaman tertinggi pada pendekatan rekomendasi pemupukan PUTS dengan 

takaran Urea 200 kg/ha, 75 kg SP36 dan 50 kg KCl  varietas cibogo dengan nilai 4,78 t/ha 

GKG dipengaruhi oleh variabel pengamatan tinggi tanaman, panjang malai, anakan produktif, 

gabah isi dan bobot 1000 butir sedangkan produktivitas pemupukan pola petani sebesar 3,71 

t/ha GKG dengan takaran 250 kg urea dan 150 kg phonska. Bahwa varietas padi sangat genjah 

dengan jumlah pemupukan Urea 200 kg/ha, 75 kg SP36 dan 50 kg KCl  dapat meningkatkan 

serapan unsur hara P dan K   serta meningkatkan pH tanah dan produktivitas bila 

dibandingkan dengan pola petani. Sedangkan pada pola petani dengan takaran 250 kg urea  

dan 150 kg phonska, kelebihan N akan menyebabkan memperlambat kematangan tanaman/ 

pertumbuhan vegetatif tanaman semakin panjang dan menghambat penyerapan unsur hara 

K. 

Pertumbuhan dan produksi tanaman akan mencapai optimum apabila faktor penunjang 

mendukung pertumbuhan tersebut berada dalam keadaan optimal, unsur-unsur yang 

seimbang, dosis pupuk yang tepat serta nutrisi yang dibutuhkan tersedia bagi tanaman. 

Pemberian pupuk yang sesuai dengan dosis dan kebutuhan dapat meningkatkan hasil, 

sebaliknya pemberian yang berlebihan akan menurunkan hasil tanaman. semakin meningkat 

dengan bertambahnya jumlah pupuk yang diberikan, diduga pemberian pupuk  yang terlalu 

tinggi dapat menekan pertumbuhan tanaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Sarief (1986) 

kelebihan dalam aplikasi pupuk akan berakibat pada pertumbuhan tanaman, bahkan unsur 

hara yang dikandung oleh pupuk tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. 

Pengamatan kimia tanah unsur hara N, P dan K. 

Tabel 17. Pengaruh beberapa pendekatan rekomendasi pemupukan terhadap unsur hara N, 

P dan K tanah pada fase vegetatif Inpari 9 dan varietas Cibogo 

Rekomendasi 

pemupukan 

Analisis kimia tanah 

Inpari 9 (genjah) Cibogo (sangat genjah) 

N (%) P2O5 

(ppm) 

K2O 

(me %) 

pH N (%) P2O5 

(ppm) 

K2O 

(me %) 

pH 

A 

B 

0,23 c 

0,23 c 

0,92 b 

0,71 c 

0,26 c 

0,26 c 

5,17 c 

5,25 b 

0,29 a 

0,27 b 

2,88 a 

0,16 e 

0,31 d 

0,61 a 

4,99 b 

4,99 b 
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C 

D 

E 

F 

0,27 a 

0,25 b 

0,23 c 

0,21 d 

0,34 d 

1,04 a 

0,33 d 

0,30 e 

0,29 b 

0,26 c 

0,38 a 

0,25 d 

5,17 c 

5,13 d 

5,34 a 

5,00 e 

0,26 c 

0,26 c 

0,26 c 

0,25 d 

0,35 c 

1,44 b 

0,28 d 

0,06 f 

0,32 c 

0,33 b 

0,25 f 

0,29 e 

4,91 c 

5,03 a 

5,03 a 

4,80 d 

 

Pada fase vegetatif tanaman padi, Tabel 17 menunjukkan kandungan unsur hara N, P dan K 

tanah. Pada pengkajian pertama varietas inpari 9 nilai N, P dan K tanah tertinggi yaitu 

berturut-turut pada perlakuan rekomendasi pemupukan PHSL-IRRI 0,27 % N (sedang) 

dengan takaran Urea 125 kg/ha , rekomendasi pemupukan KATAM 1,04 ppm P2O5 (sangat 

rendah) dengan takaran SP36 50 kg/ha, dan rekomendasi pemupukan PUTS 0,38 me % K2O5 

(rendah) dengan takaran KCl 50 kg/ha , kenaikan pH tertinggi sebesar 5,34 pada rekomendasi 

pemupukan PUTS. Sedangkan pada kegiatan pengkajian kedua dengan varietas cibogo 

menunjukkan nilai tertinggi N, P dan K berturut-turut yaitu pada rekomendasi pemupukan 

AEZ 0,29 % N (sedang) dengan takaran pupuk Urea 200 kg/ha, rekomendasi pemupukan AEZ 

2,88 ppm P2O5 (sangat rendah) dengan takaran pupuk SP36 25 kg/ha dan rekomendasi 

pemupukan Permentan No 40 sebesar 0,61 me % K2O5 (sedang) dengan takaran KCl 100 

kg/ha, nilai pH tertinggi pada perlakuan rekomendasi PUTS dan KATAM sebesar 5,03. 

Tabel 18. Pengaruh beberapa pendekatan rekomendasi pemupukan terhadap unsur hara N, 

P dan K tanah pada fase generatif/panen inpari 9 dan Cibogo 

Rekomendasi 

pemupukan 

Analisis kimia tanah 

Inpari 9 (genjah) Cibogo (sangat genjah) 

N (%) P2O5 

(ppm) 

K2O 

(me %) 

pH N (%) P2O5 

(ppm) 

K2O 

(me %) 

pH 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0,20 c 

0,21 b 

0,21 b 

0,20 c 

0,23 a 

0,15 d 

0,31 d 

0,04 f 

1,29 a 

0,61 c 

0,07 e 

1,05 b 

0,18 d 

0,45 a 

0,21 c 

0,23 b 

0,23 b 

0,18 d 

5,19 b 

4,92 e 

4,96 d 

5,03 c 

5,21 a 

4,70 f 

0,27 d 

0,28 c 

0,31 b 

0,32 a 

0,27 d 

0,22 e 

0,58 c 

0,12 d 

0,97 b 

0,05 e 

1,03 a 

0,03 e 

0,21 d 

0,34 a 

0,24 b 

0,21 d 

0,22 c 

0,20 e 

4,91 e 

5,03 b 

4,97 c 

4,95 d 

5,16 a 

4,80 f 

 

Pada fase generatif/panen tanaman padi, Tabel 18 menunjukkan nilai N, P dan K 

tanah.  Pada pengkajian pertama varietas inpari 9 nilai N, P dan K tanah tertinggi yaitu 

berturut-turut pada perlakuan rekomendasi pemupukan PUTS 0,23 % N (sedang) dengan 

takaran pupuk Urea 200 kg/ha, rekomendasi pemupukan PHSL-IRRI 1,29 ppm P2O5 (sangat 

rendah) dengan takaran pupuk Phonska 175 kg/ha, dan rekomendasi pemupukan Permentan 

No 40 sebesar 0,45 me % K2O5 (sedang) dengan takaran pupuk KCl 100 kg/ha, kenaikan pH 
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tertinggi sebesar 5,21 pada rekomendasi pemupukan PUTS. Sedangkan pada kegiatan 

pengkajian kedua dengan varietas cibogo menunjukkan nilai tertinggi N, P dan K berturut-

turut yaitu pada rekomendasi pemupukan KATAM 0,32 % N (sedang) dengan takaran pupuk 

Urea 200 kg/ha, rekomendasi pemupukan PUTS 1,03 ppm P2O5 (sangat rendah) dengan 

takaran pupuk SP36 75 kg/ha dan rekomendasi pemupukan Permentan No 40 sebesar 0,34 

me % K2O5 (rendah) dengan takaran KCl 100 kg/ha, nilai pH tertinggi pada perlakuan 

rekomendasi pemupukan PUTS sebesar 5,16. 

 

III.3 PENGELOLAAN SUMBERDAYA GENETIK TANAMAN DI PAPUA BARAT 

 

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). Keadaan ini sebagai akibat dari 

kondisi bentang alam variasi geografis wilayah, sebagaimana bentang alam kepulauan 

Indonesia yang secara geografis terletak diantara benua Asia-Australia, dan samudera Hinda 

dan Pasifik, dengan gugusan pulau besar dan kecil, serta laut dan selat yang memberikan 

kombinasi tingginya tingkat keanekaragaman hayati dan menjadikan Indonesia sebagai salah 

satu tempat keanekaragaman hayati dunia. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya genetik 

(SDG)  di berbagai daerah di Indonesia merupakan modal utama dalam menjaga 

keanekaragaman, ketersediaan, dan keamanan suberdaya genetik (Pudjihartati et al., 2010), 

yang merupakan kekayaan alam indonesia. 

Salah satu aspek kekayaan keanekaragaman hayati yang harus dikelola secara baik adalah 

SDG tanaman untuk pangan dan pertanian yang peranannya sebagai 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 secara 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.   

Keragaman SDG tanaman pangan di Papua barat, dapat tergambar dari kondisi ekosistem 

dataran rendah dan tinggi, dimana dataran rendah umumnya memiliki tanaman pagan ubi-

ubian, sagu, pisang, sayuran, sementara dataran tinggi umumnya memiliki tanaman pagan 

dominan ubi-ubian, dan pisang, biofarmaka, serta sayuran dataran tinggi. Bagaimanapun 

secara detail seberapa jauh keanekargaman SDG wilayah ini belum dipahami. Meskipun 

berbagai upaya riset dan koleksi secara temporer telah dilakukan oleh lembaga riset dan 

perguruan tinggi, seperti balai komoditas ubi-ubian badan litbang pertanian dan Pusat Studi 

ubi-ubian dan Sagu Unipa (PSUS Unipa). Oleh karena itu, eksplorasi secara detail, terus-

menurus melengkapi koleksi daerah dan nasional, bahkan untuk mendapatkan SDG baru, 

perlu dilakukan pengelolaan SDG.  
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Dengan kegiatan pengelolaan SDG diharapkan  agar pada setiap wilayah yang memiliki 

sumberdaya genetik yang spesifik dan unik  perlu mendapat perlindungan agar tidak 

mengalami kepunahan, dan selanjutnya dapat menjadi aset bagi kebutuhan masyarakat 

Papua Barat kedepan. Sebagai tahap awal dari upaya pengelolaan SDG adalah adanya 

informasi keanekaragaman serta status keberadaan SDG tanaman di Papua Barat sebagai 

dasar penyusunan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan SDG pertanian. 

Identifikasi dan Karakterisasi Sumber Daya Genetik Tanaman pada Kebun    

Koleksi SDG BPTP Papua Barat 

Berdasarkan hasil karakterisasi SDG tanaman yang telah dilakukan di Kebun Koleksi, baru 

menyelesaikan karakterisasi 11 tanaman ubi kayu (singkong) dari 15 aksesi asal kabupaten 

Manokwari dan 3 (tiga) aksesi tanaman talas air.  

Tabel 19.  Tanaman Koleksi komuditas, pangan, hortikultura dan perkebunan di Lokasi Kebun 

Koleksi SDG tanaman Andai. 

No Komuditas Pangan 
Jumlah 
Aksesi 

Satatus 
Karakterisasi 

Keterangan 
Sudah 
(√) 

Belum 
(√) 

1 Ubi Kayu 15 √  
Panduan karakterisai 
BBBiogen 

2 Ubi Jalar 25  √ 
Pertumbuhan tdk 
maksimal (Kekeringan) 

3 Talas 22  √ 
Panduan karakterisai 
BBBiogen 

4 Talas air 3 √  
Panduan karakterisai 
BBBiogen 

5 Gembili 3  √ Belum ada panduan 

 Komuditas Hortikultura     

1 Sayuran Gedi 3  √ Belum ada panduan 

 Komuditas Perkebunan     

1 Pinang 10  √ Belum ada panduan 

 

Jumlah aksesi tanaman yang terkoleksi dan dikarakterisasi sangat kurang akibat, 

pertumbuhan tanaman tidak maksimal bahkan banyak tanaman koleksi yang perlu disulam 

karena gagal tumbuh.  Penyebab gagal tumbuh bahkan pertumbuhan yang tidak maksimal 

disebabkan karena adanya musim kemarau panjang selama 4 bulan.  Naiknya temperatur 

suhu udara sepanjang musim panas menyebabkan sebagian besar koleksi tanaman talas dan 

juga ubijalar gagal tumbuh, meskipun penyiraman tetap dilakukan pada pagi dan sore hari.  

Beberapa aksesi tanaman ubi kayu dan talas di karakterisasi langsung di tempat asal, karena 

telah memenuhi fase pertumbuhan, baik secara vegetatif dan generatif yang perlu diamati. 

Selain faktor lingkungan, penyebab tertundanya Kegiatan karakterisasi untuk beberapa 

tanaman koleksi karena belum adanya panduan standar karakterisasi yang baku,  walaupun 

secara mandiri (tanpa panduan baku)  telah dilakukan karakterisasi ringan, untuk 

membedakan aksesi satu dan lainnya dalam satu spesies. 
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Dari pengamatan pada setiap spesies/jenis pada komuditas maupun antara komuditas di 

lokasi kebun koleksi, menunjukan tanaman ubikayu dan beberapa aksesi ubijalar  pada 

komuditas pangan, yang mampu beradaptasi pada kondisi lingkungan tumbuh yang baru.   

Pengelolaan Kebun Koleksi Sumber Daya Genetik Spesifik Papua  Barat pada 

Kebun Koleksi BPTP Papua Barat 

Pengelolaan Kebun Koleksi SDG tanaman, lebih mengarah pada penataan luasan 

perkomuditas terkoleksi berdasarkan jumlah aksesi tanaman.  Dari hasil penataan ini, telah 

memindahkan seluruh tanaman talas yang berada pada Kebun Percobaan Waidema, Amban 

dan tanaman ubijalar yang berada di lokasi halaman kantor BPTP Papua Barat ke lokasi Kebun 

Koleksi SDG yang bertempat di Kebun Percobaan Andai.   

Selain melakukan penataan kebun,  telah dibangun pagar kebun untuk mengamankan 

tanaman koleksi dari gangguan ternak sapi dan babi yang di biarkan lepas oleh masyarakat 

disekitar kawasan kebun koleksi. 

Pembentukan Kelembagaan Sumber Daya Genetik  Papua Barat 

Sulitnya koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat mengakibatkan 

kelembagaan Sumber Daya Genetik Papua Barat hingga kini belum dibentuk. 

Pembinaan Petani Koleksi SDG Papua Barat 

Dari hasil pembinaan yang dilakukan pada petani pengoleksi tanaman talas dan pisang, 

umumnya petani telah manyadari pentingnya anekaragam jenis tanaman dan tetap 

melakukan tindakan koleksi, dengan tetap mempertahankan aksesi yang sudah ada maupun 

mencari dan mengoleksi aksesi baru.  Selain itu beberapa pengetahuan dasar dalam 

membedakan aksesi satu dengan lainnya sudah dipahami, sehingga memudahkan dalam 

tindakan koleksi.  

 

III.4 ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI PROVINSI PAPUA 

BARAT PENERAPAN PROGRAM – SL-PTT  

 

Kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia mestinya difokuskan pada sektor yang 

menghidupi  mayoritas penduduk yaitu penduduk yang ada di pedesaan dengan profesi 

sebagai petani. Pengembangan industri mestinya juga difokuskan pada aktivitas yang memiliki 

keterkaitan dengan kepentingan mayoritas” (Joseph E. Stighlitz, dalam Subejo, 2007). Untuk 

merumuskan hal tersebut diperlukan adanya suatu analisis kebijakan yang komprehensip. 

Sejalan dengan itu, analisis atas kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia menjadi 

suatu tema yang sangat strategis dikaitkan dalam konteks pembangunan nasional, selain 

pertanian masih mencerminkan penghidupan  ”mayoritas”, pertanian juga memiliki prospek 

yang sangat besar sekaligus juga memiliki potensi ancaman yang sangat berat jika berbagai 

kebijakan yang terkait tidak dikelola dengan baik dan tidak dirumuskan dengan hati-hati .  
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Secara garis besar, pertanian memberikan kontribusi yang penting bagi negara antara lain 

melalui peranannya dalam hal: (1) penyedia bahan pangan, (2) penyedia lapangan kerja, (3) 

penyedia bahan baku bagi industri, (4) sumber devisa, dan (4) penjaga kelestarian lingkungan 

(konservasi lahan, mencegah banjir, penyedia udara yang sehat serta amenity) (Subejo, 

2007). 

 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). 

Kendala yang dihadapi Provinsi Papua Barat dalam pembangunan pertanian, kususnya 

tanaman pangan,  selain faktor lemahnya permodalan petani,  juga dihadapkan pada aspek 

sosial budaya, yaitu masih  rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan  petani, 

rendahnya penerapan teknologi,  kuragnya tenaga kerja, dan budaya bertani yang masih 

tradisinal. Selain itu kooordinasi dan sinergi program-program antar instani daerah masih 

lemah serta belum sinergisnya program pusat dan daerah. 

Dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian, khususnya tanaman pangan, seperti padi, 

jagung, dan kedele banyak program-program dari pusat yang diimplementasikan di provinsi 

Papua Bararat. Seperti halnya pencanangan Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional 

(P2BN). Thun 2007 produksi beras ditingkatkan 2 juta ton, selanjutnya produksi ditingkatkan 

5% per tahun sampai dengan tahun 2009.  

Upaya meningkatkan produksi padi dalam P2BN dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (PTT). Selanjtnya peneraapan PTT di laksanakan melalui program Sekolah 

Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). Progrm ini telah diterapkan di Papua Barat 

selama lebih dari 5 tahun, bahkan tahun 2015 ditingkatkan  lagi menjadi Gerakan Pelaksanaan 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-TT). Gerakan ini merupkan kebijakan  Pemerintah pusat 

yang diimplementasikan di daerah dalam kurun waktu yang cukup lama dan 

berkesinambngan. 

Sejalan dengan itu dipandang perlu dilakuan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut 

yang dikemas dalam bentuk Anaisis Kebijakan Pembangunan Pertanin di provinsi Papua Barat 

Gambaran Umum   

Penerapan program  Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan sumberdaya Terpadu (SL-

PTT) padi dimulai tahun 2009. Di   Papua Barat pada tahun   2010 diterapkan program SL_PTT 

padi seluas 5000 ha yang terhimpun dalam 200 kelompok SL-PTT tersebar di 4 kabupaten 

yakni kabupaten Manokwari, Sorong, Teluk Bintuni, dan kabupaten Raja Ampat, selanjutnya 

berkembang ke kabupaten Teluk  Wondama sehingga menjadi 5 kabupaten sampai tahun 

2014.  
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Pengorganisasian dalam pelaksanaan SL-PTT di provinsi Papua Barat dikoordinasikan oleh Tim 

pembina dan tm teknis yang ditetapkan melalui SK Gubernur Papua Barat, sedangkan Tim 

Pelaksana tingkat kabupaten kota dan tim teknis tingkat kabupaten kota ditetapkan melalui 

SK Bupati/Walikota atau Kepala Dinas prtanian kabupaten/kota. 

Pelaksanaan Sekolah Lapang PTT dilakukan pada areal LL seluas 1 ha yang berada pada setiap 

Unit (20 – 25 ha) dengan jumlah kk sebanyak 15 – 25. Pada lokasi LL ini diberikan bantuan 

benih padi inbrida sebanyak 25 kg/ha; pupuk urea 100 kg, NPK 300 kg, dan pupuk organik 

sebanyaak 500 kg masing- masing per ha. 

Sedangkan komponen teknologi yang diterapkan terdiiri dari komponen teknologi dasar yang 

meliputi : 1 Varietas unggul baru; 2. Benih bermutu dan berlabel; 3. Pemberian pupuk organik; 

4. Pengaturan populasi tanam jajar legowo (2:1; 4:1); 5. Pemupukan berdasarkan kebutuhan 

tanaman (PUTS dan BWD); 6. Penerapan PHT 

Pelaksanaan Pelatihan Pemandu Lapang (PL) 

Petugas SL-PTT sebelum melakukan tugasnya harus mengikuti pelatihan. Tingkat pelatihan  

yang diselenggarakan oleh provinsi dinamakan PL.II, dan PL III pada tingkat kabupaten/kota. 

Peserta pelatihan (PL.II) adalah pemandu lapang II, yaitu Penyuluh Pertanian, Pengendali 

Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), dan Pengawas Benih Tanaman (PBT), selanjutnya 

akan menjadi pelatih dalam pelatihan pemandu lapang (PL.III) yang diselenggarakan oleh 

kabupate/kota.  

Keikusertaan penyuluh Dalam Pelatihan SL-PTT Padi 

Tabel 20. Keikutsertaan Penyuluh dalam Pelatihan SL-PTT Sesuai Tingkatannya 

 

 

 

 

 

 

Tabel 20 menunjukkan bahwa tingkat keikutsertaan penyuluh dalam pelatihan SL-PTT masih 

sangat rendah (57%), ini berarti masih banyak penyuluh yang belum pernah ikut pelatihan 

SL-PTT baik pada tingkatan PL.II, maupun pada Tingkatan PL.III. Hal ini akan mempengaruhi 

terhadap kualitas pelatihan  yang dilaksanakan oleh penyuluh kepada petani pada tingkat LL. 

Materi Pelatihan dan Tingkat Penerimaan  Penyuluh Pada Pelatihan PL II 

Program SSL-PTT di Papua Barat, Ada sembilan materi utama yang seharusnya di latihkan 

pada kegitan pelatihan SL-PTT.  

No 

Keikutsertaan 

Dlm. Pelatihan 
Tingkat Pelatihan 

Keterangan 

Akses Orang PL.II PL.III % 

1 Ikut 17 11 6 56 PL.II dilaksanakan oleh 

Provinsi; PL.III 
dilaksanakan oleh 

kabupaten 

2 Tidak 
Ikut 

13 0 0 44  

  30 11 6 100  
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Tabel 21. Tanggapan Penyuluh Terhadap materi Pelatihan pada PL 

No Materi Pelatihan 

Penerimaan 
Oleh Penyuluh 

Tingkat 
Penerimaan 

(%) Ya Tidak 

1 Kajian Kebutuhan dan Peluang 10 20 33,3 

2 Benih Bermutu 30 30 100,0 

3 Cara Tanam 30 30 100,0 

4 Pemupukan Berimbang 22 7 73,3 

5 Pengendalian Gulma terpadu (PGT) 10 20 33,3 

6 Pengendalian Hama terpadu (PHT) 25 5 83,3 

7 Sistim Pengairan berselang  seling 15 15 50,0 

8 Pengolahan Tanah sempurna 15 15 50,0 

9 Penanganan Panen dan Pasca panen 25 5 83,3 

 

Tabel 21 menunjukkan bahwa hanya materi cara tanam dan benih bermutu yang mencapai 

tingkat penerimaan 100 % sedangkan materi lainnya hanya berkisar 33 sampai 83 persen.  

Hal ini dapat diartikan bahwa tidak semua pelatihan dalam setiap tahapan, atau tingkatan 

memberikan materi pelatihan yang sama seperti 9 materi yang tertuang pada Tabel 2. 

Seharusnya Sistim pelatihan pada SL-PTT  dilaksanakan secara TOT (Training Of Traner). 

Artiny peserta pelatihan pada tingkatan PL II, menjadi pelatih lagi pada tingkatan PL di 

bawahnya, dan seterusnya. Dengan demikian harus ada kesamaan materi pada setiap 

tingkatan pelaksanaan pelatihan karena materi tersebutbut menjadi bahan pada pelatihan 

tingkatan di bawahnya. Fenomena di atas justru memperlihatkan adanya ketidak seragaman 

materi. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap tingkat kualitas pelatihan selanjutnya.  

Tingkat  Adopsi Komponen Teknologi PTT Oleh Petani Peserta  

Tingkat adopsi komponen teknologi PTT oleh petani peserta di lima lokasi SL-PTT yakni  

kampung Malawili distrik aimas Kabupaten Sorong, kampung Sumberboga distrik Masni 

kabupaten Manokwari, kampung Prafimulya distrik Prafi kabupaten Manokwari, dan kampung 

Sindangjaya distrik Oransbari kabupaten Manokwari Selatan, disajikan pada Gambar 6. 

 

Gambar 7. Tingkat adopsi Teknologi PTT  oleh Petani Peserta di 5 lokasi  
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Penerapan komponen teknologi Pengendaalian Hama Terpadu (PHT), Pengendalian Gulma 

Ierpadu (PGT), penggunaan pupuk Organik, dan benih bermutu masih rendah adopsinya oleh 

petani di seluruh desa contoh. Hal ini dapat diartikan bahwa pemandu lapang kurang berhasil 

dalam membimbing petani untuk menerapkan komponen teknologi pilihan pada program SL-

PTT. Masalah ini bisa saja disebabkan oleh kurang intensipnya pelaksanaan pedampingan oleh 

pemandu lapang, atau kurang efektifnya kinerja pemandu lapang terkait dengan tingkat 

kompetensi yang rendah, atau mungkin juga petani mengalami kesulitan dalam penerapan 

komponen teknologi tersebut. 

Memang dalam beberapa diskusi banyak petani yang menyatakan bahwa dari substansi 

pengendalian hama terpadu seperti pemeliharaan musuh alami, penerapan pestisida nabati, 

dan pemantauan hama, sudah diperkenalkan oleh para pemandu lapang, namun dirasakan 

oleh petani tidak praktis sehingga lebih suka menggunakan pestisida. 

Tingkat Produktivitas Petani  Peserta SL-PTT  

Tabel 22. Tingkat Produktivitas dan Peningkatan Produktivitas antara Petani peserta SL-PTT 

dan Non Peserta di Wilayah Pengembangan Program SL-PTT Papua Barat 

No Lokasi/Kabupaten 

Produktivitas padi petani 

Ton/ha Peningkatan % 

SL-PTT Non SL-PTT 

1 Manokwari 4,9 4,2 14 

2 Sorong 4,6 4,1 11 

3 Raja Ampat - 4,2 - 

4 Teluk Bintuni - 4,1 - 

5 Teluk Wondama - 4,5 - 

 

Tabel 22 menunjukkan bahwa tingkat produktivitas padi petani peserta SL lebih tinggi dari 

petani non peserta. Hal ini dapat diartikan bahwa program SL-PTT dapat meningkatkan 

produktivitas padi di atas 10%. Kondisi ini hampir sama dengan target peningkatan 

produktivitas SL- PTT tahun 2010. 

Pelaksanaan Pendampingan Oleh BPTP 

Pelaksanaan pendampingan SL-PTT oleh BPTP Papua Barat lebih ditekankan pada petani 

kooperator sebagai percontohan dalam program SL-PTT. Harapan selanjutnya agar petani 

kooperator dapat mempengaruhi petani lainnya dalam menerapkan komponen teknologi PTT 

Tabel 23.  Pendampingan SL- PTT Padi Berdasarkan Indiktor Kinerja Utama di Papua Barat 

Tahun 2014 

No. Jenis Kegiatan Rencana/Target Realisasi % Realisasi 

1 Intensitas pertemuan 

dengan petani 
10 kali 9 kali 90 % 

2 Melakukan diseminasi 

teknologi spesifik lokasi 
12 unit 11  unit 91,66 % 
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3 Sosialisasi Kalender pola 

tanam (KATAM) 
17 Distrik 9 Distrik 52,9 % 

4 Display varietas 5 Kabupaten/ 1 ha 5 Kabupaten 100% 

6 Penyebaran publikasi 

Jumlah judul 

Total eksemplar 

1 judul buku 

50 eksemplar 

1 judul buku 

30 eksemplar 

100 % 

60 % 

7 Frekuensi kunjungan lapang 

oleh peneliti/penyuluh BPTP 
6 kali/MT 3 kali/MT 50 % 

 

Tabel 23 menunjukkan bahwa tidak semua indikator kinerja yang ditargetkan dalam 

pendampingan SL-PTT dapat direalisasikan. Dari 7 kegiatan utama yang harus dilakukan 

dalam pendampingan SL-PTT, ternyata ada satu kegiatan utama yang realisanya sangat 

rendah (33%). Kegiatan tersebut adalah kunjungan peneliti dan penyuluh. Hal ini terkait 

dengan lokasi kunjungan yang sangat berjauhan. Sedangkan di sisi lain kesiapan dana 

kegiatan tidak mencukupi. Rendahnya intensitas kunjungan Peneliti/Penyuluh tersebut dapat 

mengakibatkan kurang lancarnya proses transfer teknologi 

Tingkat Produktivitas Hasil Display dan Demplot SL-PTT 

Pada tahun 2014 BPTP Papua Barat melakukan display varietas dan Demlot sebagai 

pendampingan SL-PTT di 5 kabupaten wilayah pengembangan program SL-PTT. Varietas yang 

diperagakan dalam kegiatan display adalah Inpari 22, Inpari 23, dan Inpari 24, sama untuk 

seluruh lokasi. 

Tabel 24.  Produktivitas Varietas Inpari Hasil Kegiatan Display dan Demplot, di 5 Kabupaten 

Wilayah  Papua Barat tahun 2014 

No 
Lokasi 

(Kabupaten) 

Display Demplot 

Varietas Produktivutas Vatietas Produktivitas 

1 Sorong Inpari 22 

Inpari 23 

Inpari 24 

5,07 

4,93 

6,45 

Inpari 9 

Cibogo 

Ciherang 

4,72 

5,0 

5,29 

 

2 Raja Ampat Inpari 22 

Inpari 23 

Inpari 24 

3,7 

5,8 

5,3 

Pepe 

Ciherang 

4,3 

4,4 

3 Manokwari inpari 22 

Inpari 23 

Inpari 24 

5,7 

6,2 

5,6 

Ciherang 

Inpari 13 

5,1 

4,9 

4 Teluk Wondama npari 22 

Inpari 23 

Inpari 24 

4,8 

5,6 

5,1 

Inpari 16 

Ciherang 

5,0 

5,1 

5 Teluk Bintuni Inpari 22 

Inpari 23 

Inpari 24 

4,5 

6,8 

5,1 

Inpari 16 

Ciherang 

5,2 

4,6 
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Tabel 24 menunjukkan bahwa produktivitas tertinggi  sebesar  6,8 ton diraih oleh varietas 

Inpari 23 yang diterapkan di kabupaten Teluk Bintuni, sedangkan produktivitas terendah 

adalah Inpari 22  di kabupaten Raja Ampat yaitu sebesar 3,7 ton/ha. Sementara itu 

produktivitas tertinggi hasil demplot adalah varietas inpari 16 di kabupaten teluk Bintuni dan 

yang terendah adalah varietas  Pepe di kabupaten Raja Ampat yaitu sebesar 4,3 ton/ha GKG. 

Kalau dilihat lebih jauh ternyata produksi terendah keduanya berada di kabupaten raja Ampat. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa perbedaan tingkat produktivitas tidak terkait pada 

jenis varietas yang ditanam tetapi lebih berkaitan dengan kondisi lingkungn. Tingkat 

produktivitas yang diperagakan oleh seluruh varietas di lima kabupaten tersebut semuanya 

berada pada tingkat yang lebih rendah dari potensi produksi masing-masing varietas yang 

diperagakan. 

Tabel 25. Tingkat produktivitas Padi Petani Kooperator di 5 Kabupaten Wilaya Papua Barat 

No Lokasi (Kabupaten) 
Tingkat Produktivitas ton/ha GKG 

Tertinggi Terendah Rata-rata 

1 Sorong 6,45 4,72 5,2 

2 Raja Ampat 5,8 3,7 4,7 

3 Manokwari 6,2 4,9 5,5 

4 Teluk Wondama 5,6 4,8 5,1 

5 Teluk Bintuni 6,8 4,5 5,2 

 

Tabel 25 menunjukkan bahwa rata produktivitas padi petani kooperator tertinggi di kabupaten 

Manokwari, yaitu 5,5 ton/ha GKG, disusul oleh petani  kooperator di kabupaten Sorong dan 

Teluk Bintuni yaitu sebesar 5,2 ton/ha GKG, selanjutnya  kabupaten Teluk Wondama, dan 

Raja Ampat. 

Analisis Biaya dan Pendapatan 

Harapan dari suatu kegiatan usaha seperti kegiatan usahatani padi adalah seberapa banyak 

pendapatan yang diperoleh, apakah pendapatan tersebut meningkat dari kegiatan 

sebelumnya?  Dan apakah kegiatan usaha tersebut layak secara ekonomi. Keadaan tersebut 

dicoba digambarkan dalam konteks penerapan program SL-PTT yang terkait dengan petani 

kooperator, petani peserta SL, dan petani non peserta. 

Tabel 26 menunjukkan bahwa ternyata terdapat tingkat perbedaan pendapatan antara petani 

kooperatr, peserta SL, dan petani non peserta. Perbedaan tingkat pendapatan tersebut 

ternyata secara lagsung terkait dengan perbedaan tingkat produksi. Hal ni juga terkait dengan 

tingkat penerapan komponen teknologi PTT dari masing-masing pelaku usaha. 
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Tabel 26. Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi per hektar Petani Kooperator, Peserta 

SL, dan Non Peserta di kabupaten Manokwari Tahun 2014 

No Uraian 
Usahatani padi 

Kooperator Peserta SL Non Peserta 

1 Penerimaan: 
Produksi (ton) 
Nilai Produksi (Rp.000) 

 
5,5 

16.500 

 
4,9 

14,700 

 
4,2 

12.600 

2 Biaya/ Pengeluaran: 
Tenaga Kerja 
Sarana Produksi 
Pestisida/herbisida  

 
3.900 
1.460 
500 

 
3.600 
1.400 
500 

 
3.400 
1.300 
400 

 Sub Total (2) 5.860 5.500 5.300 

3 Pendapatan  (2 -1) 10.640 9.200 7.300 

 Tingkat perbedaan (%) - 14 19 

4 Parameter Kelayakan 
Usaha : 
R/C ratio (1/2) 
B/C ratio (3/2) 
MBCR 
TIP  
TIH 

 
 

2,8 
1,8 
4 

1.953 kg 
Rp 1.065 

 
 

2,5 
1,5 
9,5 

1.933 kg 
Rp 1.184 

 
 

2,3 
1,33 

 
1800 Kg 
Rp 1.286 

 

Ternyata tingkat pendapatan petani kooperator lebih tinggi dari petani peserta SL, juga lebih 

tinggi dari petani non peserta. Tingkat perbedaan mencapai 14 % dari petani peserta SL dan 

33% bila dibanding dengan petani non peserta. Hal ini dapat diartikan bahwa masih terdapat 

perbedaan yang tinggi antara produksi hasil penelitian dibanding dengan hasil petani. 

Perbedaan tingkat pendapatan tersebut sangat berhubungan dengan perbedaan tingkat 

penerapan teknologi. Dengan demikian menunjukkan bahwa tingkat penerapan teknologi 

pada kegiaatan pendampingan jauh lebih tinggi dibanding dengan penerapan teknologi 

tingkat petani. 

Analisis, Sintesis, dan Opsi kebijakan 

Fakta 1. berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan 

“ Tidak semua penyuluh yang terlibat dalam pemandu lapang diikutkan dalam pelatihan. 

Peserta pelatihan PL tidak memperoleh materi  yang sama” 

Analisis 1: Menurut Pedoman pelaksanaan  SL-PTT bahwa setiap pemandu lapang harus 

diikutkan dalam pelatihan, materi pelatihan berkaitan dgn komponen teknologi PTT yang 

harus diterapkan pada petani. Artnya materi harus sama dengan menggunakan modul. 

Penyebab: Perencanaan pelatihan  tidak  matang 

Akibat: Kompetensi penyuluh sebagai pemandu lapang lemah, penerapan komponen 

teknologi  rendah 

Fakta 2. berkaitan Pelaksanaan Pendampingan 
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Waktu, tempat , dan petugas  pemandu lapang dalam pelaksanaan SL  tidak terkoordinasi 

dengan baik 

Analisis 2: Menurut  Pedoman umum SL-PTT Pendampingan dan pengawalan harus 

difokuskan pada lokasi LL, termasuk penentuan jadwal pertemuan sehingga fungsi LL sebagai 

tempat belajar, pertemuan, dan penerapan teknologi dapat berjalan secara efektif 

Penyebab: Menghindari overlap penggunaan dana, Lambatnya pencairan dana, dan tidak 

berfungsinya organisasi di tingkat lapangan, Intensitas  koordinasi rendah  

Akibat: Fungsi LL sebagai tempat transfer teknologi tidak efektif, proses transfer teknologi 

tidak efektif 

Fakta 3. berkaitan dengan tingkat Adopsi teknologi:  

Beberapa komponen teknologi dasar, sangat rendah adopsinya oleh petani (PHT, PGT, Pupuk 

organik) 

Analisis 3.  

Penyebab : kompetensi penyuluh masih rendah dalam penguasaan komponen teknologi ; 

Petani tidak suka mengerjakan pekerjaan yang sulit, sering mengambil yang mudahnya saja 

Akibat : penggunaan bahan kimia tinggi, kesuburan tanah terancam menurun. Produktivitas 

tidak optimal, bahaya ekplosi hama. 

Fakta  4.  terkait dengan tingkat produktivitas:  

Produktivitas padi peserta dan non peserta belum optimal; Masih terdapat perbedaan 

produktivitas yang  tinggi antara hasil penelitian dengan hasil petani 

Analisis 4. 

Penyebab : Penerapan komponen teknologi  masih rendah 

Akibat :  Target produksi beras tidak tercapai, Pendapan petani masih rendah, Tujuan program 

belum tercapai 

Dari  fakta dan analisis 1 sampai 4 dapat disintesiskan bahwa : Pelaksanaan SL-PTT di Papua 

Barat  belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Simpul-simpul kritis yang menjadi 

sumber kelemahan terletak pada pelaksanaan pelatihan yang masih lemah, Pelaksanaan 

pendampingan belum terkoordinasi dengan baik, koordinasi masih lemah, beberapa 

komponen teknologi dasar PTT belum diadopsi oleh petani, dan pendapatan petani belum 

optimal. 

Program GP-PTT  sebagai program lanjutan dari SL-PTT perlu mengedepankan  gerakan PHT 

(Pengendalian Hama terpadu) dan PGT(pengendalian Gulma Terpadu) disamping mempert 

ahankan komponen PTT lainnya. 
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1. Dalam program GP-PTT perlu dibangun atau difungsikan organisasi/ kelembagaan yang 

dapat mengkoordinasikan gerakan-gerakan di lapangan, serta meningkatkan intensitas 

koordinas 

2. Tenaga penyuluh, POPT, dan PBT, perlu ditingkatkan, baik jumlah maupun kualitas 

3. Dalam pelaksanaan ptogram GP-PTT perlu meningkatkan fingsi koordinasi dan 

pengawasan 

 

III.5 TAMAN AGRO INOVASI BPTP PAPUA BARAT 

 

Badan Litbang Pertanian memiliki peranan penting dalam menciptakan inovasi pertanian dan 

mendiseminasikan kepada masyarakat luas. Teknologi inovasi pertanian semakin berkembang 

secara dinamis seiring berkembangnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Menyikapi 

hal ini, memaksimalkan potensi yang ada untuk menjawab berbagai tantangan dan 

permasalahan pertanian yang berkembang di masyarakat, khususnya di wilayah yang potensi 

wilayah pertaniannya. 

Selama ini, hasil-hasil teknologi inovasi pertanian hanya didiseminasikan kepada kalangan 

terbatas seperti penyuluh dan petani. Padahal badan litbang pertanian memiliki banyak hasil 

teknologi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, badan litbang 

membuat program kegiatan Taman Agro Inovasi sehingga hasil dari teknologi inovasi tersebut 

dapat diketahui oleh masyarakat luas. 

 Salah satu program kegiatan badan litbang pertanian adalah agroinovasi pertanian. Taman 

Agro Inovasi pertanian menampilkan tanaman-tanaman atau teknologi hasil agroinovasi 

pertanian dimana di dalam kompleks Taman Agro inovasi terdiri dari beberapa blok visitor plot 

komoditas sayuran, tanaman obat keluarga, tanaman buah dan tanaman hias. Selain 

menampilkan koleksi tanaman, taman ini ditata sedemikian rupa sehingga menarik perhatian 

masyarakat sekitar.  

Teknologi-teknologi unggulan yang dihasilkan dan terbukti menguntungkan dipandang perlu 

untuk disampaikan kepada pengguna secara informatif, aplikatif dan efektif. Isbagio (1998), 

menyatakan bahwa penyebaran informasi hasil penelitian melalui publikasi sangat diperlukan 

karena publikasi mampu menjangkau sasaran yang lebih luas. Bentuk publikasi dan 

penyampaian informasi melalui audio visual, radio, TV, temu lapang dan lain-lain. Oleh karena 

itu salah satu cara menyampaikan secara informatif, aplikatif dan efektif dapat dilakukan 

diantaranya dengan Taman Agro inovasi di Kebun Percobaan. Tujuan diadakannya Taman 

Agro Inovasi adalah dapat menjadi taman pembelajaran bagi petani, instansi terkait dan 

masyarakat pada umumnya sehingga masyarakat dapat mengetahui komoditas tanaman 

unggulan yang dihasilkan oleh badan litbang pertanian serta untuk memperluas wawasan 

pengetahuan, pengalaman pertanian dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi 

tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan. 

BPTP Papua Barat berdiri mulai tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 

48/Permentan/OT.140/6/2007. Berdasarkan peraturan tersebut, BPTP Papua Barat dibentuk 
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dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengkajian dan pengembangan 

teknologi pertanian spesifik lokasi di Provinsi Papua Barat. Taman Agro Inovasi pertanian 

merupakan bentuk show window teknologi pertanian, merupakan salah satu hasil diseminasi 

badan litbang pertanian dan salah satu kontribusi nyata dalam pembangunan pertanian. 

Tanaman-tanaman hasil teknologi inovasi akan ditata dalam taman tersebut guna 

memperkenalkan kepada masyarakat tentang produk inovasi badan litbang pertanian. 

Taman Agro Inovasi merupakan salah satu bentuk kegiatan yang ditujukan sebagai sarana 

untuk menyebarluaskan hasil teknologi inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

(Balitbangtan) kepada masyarakat luas. Dengan adanya kegiatan Taman Agro Inovasi ini 

diharapkan segala bentuk inovasi Balitbangtan tersebut tidak hanya dimanfaatkan secara 

terbatas untuk para petani dan penyuluh yang ada, namun juga dapat digunakan sebagai 

sarana pembelajaran masyarakat di sekitar lokasi Taman Agro Inovasi itu berada maupun 

untuk masyarakat luas pada umumnya. 

Kegiatan Taman Agro Inovasi untuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua Barat 

telah dilaksanakan di Kantor BPTP Papua Barat pada Tahun Anggaran (TA) 2015. Kegiatan ini 

diawali dengan menginventarisasi lokasi taman, di halaman depan Kantor BPTP Papua Barat. 

Sebagai salah satu media penyebaran informasi teknologi inovasi kepada masyarakat luas dan 

melihat kondisi musim kemarau panjang yang ada, maka Taman Agro Inovasi didesain 

sedemikian rupa untuk areal pertanaman berbagai macam tanaman sayuran, buah dan 

tanaman pangan pada lahan kering.  

Berdasarkan hasil identifikasi, mayoritas lahan di sekitar kantor terdiri atas batu karang, 

sehingga untuk melakukan budidaya aneka jenis komoditas tanaman (sayuran, hias, pangan, 

dan obat), perlu dilakukan penambahan media tanam berupa tanah humus dan bahan organik 

(pupuk kandang kotoran kambing) didalamnya. Dengan demikian, lahan bisa dimanfaatkan 

untuk budidaya aneka jenis komoditas tersebut. Kendala lain yang dihadapi di tahun 2015 

adalah kondisi musim kemarau yang berkepanjangan dan belum adanya instalasi pengairan 

yang mendukung, maka pilihan jenis tanaman dalam kegiatan Taman Agro Inovasi juga 

menjadi hal yang dipertimbangkan. Jenis komoditas yang pertama kali dibudidayakan adalah 

kacang tanah, dengan pertimbangan bahwa tanaman ini merupakan tanaman pionir yang 

dapat bertahan sekalipun dalam kondisi lahan kering. 

Taman Agro Inovasi dilaksanakan dengan tujuan menjadi sarana pembelajaran agro inovasi, 

bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya tujuan tersebut, maka berbagai aktivitas pertanian 

dilakukan sedemikian rupa untuk dapat menarik perhatian dari masyarakat dan lingkungan 

sekitar. Secara umum, ada dua hal yang perlu dikemas menjadi satu penataan Taman Agro 

Inovasi, yaitu dari segi budidaya tanaman dan juga penataan areal taman. 
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Gambar 8. Lokasi Taman Agro Inovasi BPTP Papua Barat 

Budidaya 

Budidaya tanaman dimulai sejak pembibitan sampai dengan pasca panen. Pembibitan 

dilakukan secara teratur dengan mempertimbangkan usia hidup berbagai jenis tanaman yang 

dibudidayakan. Dengan pembibitan yang teratur ini, ketersediaan tanaman dilahan akan selalu 

terjaga. Pembibitan dilaksanakan dalam kotak persemaian atau di dalam tray, dengan 

menggunakan media tanam tanah humus dan pupuk kandang kambing, dengan perbandingan 

1:1. Jangka waktu pembibitan sebelum dipindahkan ke lahan ditentukan oleh jenis tanaman 

sayurannya.  

Proses pengolahan tanah dilakukan dengan cara membalik tanah dan memberikan pupuk 

kandang ke dalam bedengan. Sisa tanaman hasil panen sebelumnya diupayakan untuk 

dimasukkan kembali ke dalam tanah untuk mengembalikan nutrisi yang terserap dari dalam 

tanah oleh tanaman tersebut. 
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Gambar 9. Pengolahan tanah dan persiapan tanam bawang merah 

Jenis tanaman sayuran yang dibudidayakan dalam kegiatan Taman Agro Inovasi ini adalah 

bayam, kangkung, caisim, pakchoy, bawang merah, bawang daun, kemangi, kenikir, seledri, 

tomat, cabe, terung, dan wortel.  

Selain ditanam di dalam bedengan yang telah dibuat, tanaman-tanaman tersebut juga 

ditanam di dalam “raised bed”. Raised bed ini berupa metode berkebun menggunakan suatu 

wadah/tempat tertentu, untuk diisi dengan media tanam yang dapat mendukung produksi 

tanamannya. Raised bed adalah teknik bertanam yang sederhana, yang dapat meningkatkan 

kesehatan dan produktivitas kebun. Raised bed memiliki struktur tanah dan drainase yang 

lebih baik (http://www.extension.umn.edu/garden/yard-garden/landscaping/raised-bed-

gardens/). Tujuan penggunaan raised bed ini adalah untuk menjaga kondisi tanah, agar tidak 

mudah tererosi oleh penyiraman. Selain itu juga bertujuan untuk pengenalan cara budidaya 

tanaman di lahan sempit dengan memperhatikan unsur estetika. Selain itu, penggunaan 

http://www.extension.umn.edu/garden/yard-garden/landscaping/raised-bed-gardens/
http://www.extension.umn.edu/garden/yard-garden/landscaping/raised-bed-gardens/
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raised bed dialam kegiatan ini adalah untuk mencegah erosi tanah pada bedengan akibat 

hujan, yang menyebabkan hilangnya tanah dari lahan pertanaman sayuran tersebut. 

Beberapa jenis tanaman yang telah dibudidayakan dalam raised bed adalah bayam, caisim, 

pakchoy, dan wortel. Sedangkan untuk jenis tanaman sayuran lainnya ditanam dalam 

bedengan-bedengan yang dibuat di halaman kantor. Semua jenis tanaman sayuran tersebut 

dibudidayakan secara organik tanpa adanya penambahan pupuk anorganik, insektisida 

maupun pestisida 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Beberapa jenis tanaman yang dibudidayakan di Taman Agro Inovasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Tanaman sayuran yang dibudidayakan di dalam raised bed 
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Gambar 12. Hasil panen aneka tanaman sayuran Taman Agro Inovasi 

 

Selain tanaman sayuran, terdapat pula tanaman buah-buahan yang ditanam di dalam Taman 

Agro Inovasi BPTP Papua Barat, yaitu sawo, rambutan, kelengkeng, kedondong, dan mangga. 

Tanaman-tanaman tersebut telah ditanam dalam pot yang terbuat dari drum bekas, dan ditata 

sedemikian rupa supaya dapat mendapat unsur estetika dan dapat menjadi bagian dari 

pembelajaran yang baik bagi masyarakat sekitar. Tanaman buah dalam pot (tabulampot) ini 

sesuai untuk diterapkan di daerah-daerah yang luasan lahannya terbatas, seperti lahan 

perkotaan atau perumahan dengan halaman yang luas lahannya sempit.  

Kegiatan Taman Agro inovasi ini juga mengembangkan tanaman hias yang dibudidayakan 

baik ditanam langsung di lahan maupun di dalam “tree stump” atau potongan batang bawah 

kayu pohon yang sudah tidak digunakan lagi. Adapun penggunaan tree stump ini bertujuan 

untuk mengenalkan kepada masyarakat luas mengenai pemanfaatan sumber daya alam di 

sekitar lokasi sebagai media tanam, yang dapat memiliki nilai lebih dibandingkan dengan 

hanya membiarkannya di lahan ataupun menjadi sampah di bekas areal penebangan pohon. 

Selain meningkatkan nilai dari sisa penebangan pohon ini, penggunaan tree stump tersebut 

dapat pula meningkatkan nilai estetikanya. Dengan demikian, dapat menjadi arena 

pembelajaran bagi masyarakat luas pada umumnya. Tanaman hias yang dibudidayakan dalam 

Taman Agro inovasi ini adalah bunga matahari, eclypta, aster, dahlia dan bunga tagetes. 
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Gambar 13. Tanaman hias dalam Taman Agro Inovasi 

Hama penyakit dan permasalahan yang dijumpai 

Dalam melaksanakan kegiatan Taman Agro Inovasi ini ditemui beberapa hama dan penyakit 

yang menyerang tanaman sayuran dan buah-buahan yang dibudidayakan. Hama tersebut 

dijumpai pada tanaman bunga tanaman terong (kutu hitam), namun demikian tingkat 

serangannya tidak membuat tanaman terong mati atau tidak produktif. Hama kutu putih juga 

dijumpai pada tanaman buah kedondong. Karena serangannya menyebabkan daun menjadi 

kuning dan gugur, maka dilakukan pengendalian hama dengan menggunakan insektisida 

decis. Serangan penyakit dijumpai pada tanaman buncis tegak dan wortel yang ditanam di 

dalam raised bed. Penyakit yang menyerang buncis tegak ini menyebabkan daun menjadi 

kering, tanaman tidak dapat berproduksi dengan baik, dan akhirnya mati. Untuk tanaman 

wortel, umbi wortel yang terbentuk tidak dapat memanjang dan dijumpai busuk umbi 

didalamnya. Selain disebabkan busuk umbi, diduga bahwa padatnya tanah didalam raised bed 

ini menyebabkan umbi wortel tidak dapat tumbuh normal memanjang ke dalam tanah.  

Permasalahan lain yang dijumpai selama kegiatan Taman Agro Inovasi ini berlangsung adalah 

kurangnya hasil kacang tanah yang ditanam sebelum dilakukan budidaya tanaman sayuran 

lainnya. Pada dasarnya, tanaman kacang tanah memiliki pertumbuhan yang baik di fase 

vegetatifnya. Namun demikian, pada usia panennya, tanaman kacang tanah hanya 
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menghasilkan sedikit polong kacang tanah. Bintil akar yang terbentuk pada perakarannya juga 

sedikit. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak adanya bakteri Rhizobium dalam tanah yang 

membantu proses terbentuknya bintil-bintil pada akar tanaman kacang tanah tersebut. 

Terjadinya kemarau panjang dan belum tersedianya instalasi air yang baik di halaman kantor 

BPTP Papua Barat, yang menjadi tempat dilakukannya kegiatan Taman Agro Inovasi ini juga 

menjadi kendala yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. 

Keterbatasan sarana dan prasarana pengairan serta terbatasnya tenaga yang mengelola 

Taman Agro Inovasi ini menyebabkan keberlanjutan produksi sayuran menjadi tidak lancar. 

Penataan Taman 

Untuk menimbulkan daya tarik dan mempertimbangkan aspek kenyamanan, penataan 

kawasan Taman Agro Inovasi dilakukan dengan membagi areal pertanaman menjadi beberapa 

blok. Pada blok teratas (pada paving block), diletakkan beberapa macam bentuk raised bed 

dengan beberapa macam model untuk budidaya tanaman sayuran dan tanaman hias yang 

ditanam dalam tong/drum. Untuk blok-blok lainnya, ditanam berbagai macam tanaman 

sayuran, seperti terong, cabai, tomat, dan aneka tanaman sayuran. Dalam lokasi kegiatan 

Taman Agro Inovasi ini terdapat juga paranet, di salah satu sisi lahan, sebagai tempat 

pembibitan tanaman sayuran dan tanaman hias. Adanya paranet ini diharapkan dapat menjadi 

sarana yang baik pula untuk pembelajaran awal mengenai budidaya tanaman sayuran dan 

hias, baik bagi staf internal kantor maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Penataan Areal Taman Agro Inovasi BPTP Papua Barat 
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III.6 PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN NASIONAL 

TANAMAN PANGAN DI PROVINSI PAPUA BARAT 

 

Pengembangan kawasan pertanian ini bertujuan untuk memadukan berbagai program dan 

kegiatan menjadi sebuah kesatuan utuh dalam hal sistem dan kewilayahan sehingga dapat 

mendorong daya saing komoditas dan wilayah yang akhirnya akan mensejahterakan petani 

sebagai pelaku usaha tani. 

Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan padi pada tahun 2015 di Propinsi Papua Barat 

yaitu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong. Lahan sawah di kabupaten Manokwari 

seluas 2.500 ha dan kabupaten Sorong seluas 2.000 ha, merupakan kabupaten dengan lahan 

sawah terluas dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat. Luas panen 

padi sawah tahun 2013 untuk kabupaten Manokwari dan Sorong masing-masing 3.192 ha dan 

1.278 ha dengan produktivitas masing-masing 4,02 ton/ha dan 4,20 ton/ha (Dinas Tanaman 

Pangan dan Hortikulturan Provinsi Papua Barat, 2014). Sedangkan produksi padi di Papua 

Barat pada 4 tahun terakhir masing-masing sebesar 25.600 ton pada tahun 2011; 27.094 ton 

pada tahun 2012 (BPS Provinsi Papua Barat, 2013), 27.996 ton pada tahun 2013 dan 25.546 

ton ARAM II (BPS Provinsi Papua Barat, 2014). Adapun target atau sasaran produksi yang 

telah ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebesar 

39.000 ton pada tahun 2013 dan 49.505 ton pada tahun 2014 (Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikulturan Provinsi Papua Barat, 2014). Ini menunjukkan bahwa target produksi pada 

tahun 2013 tidak tercapai dan target tahun 2014 kemungkinan besar juga tidak tercapai. Hal 

ini disebabkan oleh menurunnya luas tanam dan rendahnya produktivitas. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman adalah melalui pengelolaan 

tanaman terpadu.  

Sejak tahun 2010 hingga 2014 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat telah 

melakukan pendampingan SL-PTT (Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Terpadu). Selama 

program tersebut berlangsung, daya serap petani terhadap teknologi-teknologi yang telah 

ditawarkan oleh litbang masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurang koordinasi antara 

pihak penyedia teknologi dengan pemerintah daerah terkait yang mengeluarkan kebijakan 

dalam hal pertanian. Oleh karena itu di dalam pendampingan kawasan pengembangan 

tanaman pangan khususnya padi sejak tahun 2015, koordinasi dan penyelarasan kegiatan 

sangat ditekankan di awal agar hasil yang dicapai lebih optimal. 

Inovasi tekonologi padi sawah telah banyak dihasilkan oleh Balitbangtan, namun teknologi 

tersebut belum banyak yang diadopsi dan dimanfaatkan oleh pengguna, termasuk masyarakat 

petani di Papua Barat. Hal ini disebabkan antara lain karena masih lambatnya penyebaran 

teknologi, atau teknologi yang dihasilkan masih memerlukan peran pihak lain (produsen) 

untuk memperbanyak, menggandakan atau memproduksinya secara massal dengan fasilitas 

khusus. Sehingga diperlukan metode yang efektif dalam mempercepat diseminasi inovasi 

teknologi yang dapat ditempuh melalui kegiatan pendampingan pengelolaan tanaman terpadu 

(PTT) padi sawah secara lebih intensif dan terkoordinir dengan berbagai stakeholder terkait. 
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Tingkat penerapan PTT padi sawah di lokasi pendampingan 

Penerapan PTT padi sawah di lokasi pendampingan masih tergolong rendah dan belum 

sepenuhnya sempurna. Seperti pada penerapan sistem tanam jajar legowo, dimana 

penerapannya masih sangat beragam antara legowo 4 : 1, 5 : 1, sampai 6 : 1 dan tanpa 

menggunakan tanaman sisipan. 

Tabel 26. Tingkat penerapan PTT padi sawah pada lokasi pendampingan. 

No Komponen Teknologi 

Jumlah  
poktan yang 

didampingi 
(….poktan) 

Jumlah poktan yang 
menerapkan 

teknologi 
(….poktan)*) 

Persentasi yang 
menerapkan 

teknologi (%) 

Komponen Dasar 

1 Varietas unggul baru 10 10 100 

2 Benih bermutu dan 

berlabel 
10 10 100 

3 Pemberian bahan organic 10 0 0 

4 Pengaturan populasi 
tanaman Jajar legowo (2:1, 

4:1, lainnya) 

10 10 100 

5 Pemupukan berdasarkan 

kebutuhan tanaman dan 
status hara tanah 

10 0 0 

6 Pengendalian OPT dengan 

pendekatan PHT 
10 0 0 

Komponen Pilihan 

7 Pengolahan lahan yang 

baik 
10 10 100 

8 Penggunaan bibit muda (< 
21 hari) 

10 0 0 

9 Tanam bibit 1 – 3 batang 

per rumpun 
10 0 0 

10 Pengairan secara efektif 
dan efisien (intermitten) 

10 10 100 

11 Penyiangan mekanis (bisa 
dgn bantuan alat gasrok, 

landak, dll) 
10 10 100 

12 Panen tepat waktu dan 

segera dirontok dan 
dikeringkan 

10 10 100 

Keterangan:    
*) Poktan dianggap menerapkan jika lebih dari 50 % anggotanya sudah menerapkan teknologi 

 

Teknologi PTT yang belum diterapkan oleh petani pada lokasi pendampingan adalah 

pemupukan berdasarkan kebutahan tanaman dan status hara tanah. Hal tersebut terjadi 

karena petani masih beranggapan bahwa semakin tinggi dosis pemakaian pupuk, makin 

tanaman makin sehat dan berproduksi tinggi. Sementara untuk pemakaian pupuk organik 

petani masih merasa kerepotan untuk mengolah/membuat pupuk organik, sehingga lebih 

memilih pupuk anorganik. 
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Penerapan pengendalian OPT secara terpadu masih sulit diterapkan oleh petani karena masih 

belum mampu mengenali penyebab serangan OPT. selain itu petani masih mengandalkan 

pestisida kimia sintetik sebagai solusi tunggal dalam mengatasi permasalan OPT.  

Produktivitas  

Produktivitas per hektar sawah di Distrik Sidey pada MK. II 2015 sangat rendah dibandingkan 

dengan rata-rata Produktivitas Propinsi Papua Barat yaitu 4,1 ton/ha 

Tabel 27. Produksi per hektar sawah pada kegiatan pendampingan kawasan pertanian 

nasional tanaman pangan tahun 2015 

Varietas Tinggi Tanaman 
(cm) 

Jumlah Anakan Produktivitas 
(ton/ha gkg) 

Inpari 31 64.3 18.7 2.6 
Inpari 32 66.4 20 2.8 
Ciherang 60.6 15 2.5 

 

Rendahnya produktivitas per hektar sawah di Distrik Sidey diakibatkan musim kemarau yang 

panjang dan serangan OPT yang cukup tinggi. Menurut informasi dari petani kooperator 

bahwa air irigasi teknis yang biasa mereka gunakan mulai mengering pada umur tanaman 5-

6 minggu setelah tanam (MST) sampai masa panen. Hal tersebut dapat terlihat dari tidak 

optimalnya pertumbuhan tanaman dimana rata-rata tinggi tanaman sampai pada umur 8 MST 

hanya berkisar 60.6 cm – 66.4 cm. Menurut Lafitte (2003) tanaman padi sensitif terhadap 

cekaman kekeringan terutama pada masa pembungaan. Sementara menurut Sulistyono 

(2012) frekuensi irigasi 16 hari sekali menghasilkan tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah 

anakan produktif, bobot gabah kering panen (GKP) dan bobot gabah kering giling (GKG) nyata 

lebih rendah dari pada freukuensi irigasi optimum 4 hari sekali. 

Tingginya serangan OPT dan kekeringan yang terjadi pada saat kegiatan pendampingan 

berlangsung diduga pula berkaitan erat dengan penentuan waktu tanam. Menurut Apriyana 

dan Kailaku (2015) variabilitas iklim terhadap penurunan curah hujan mulai terjadi pada 

periode September-November di wilayah tipe equatorial dan monsunal. Lanjut dikatakan 

variabilitas iklim yang semakin kerap terjadi sangat nyata pengaruhnya terhadap produksi 

padi, sebagai akibat dari penurunan luas tanam, luas panen dan hasil pada saat terjadi 

anomali iklim.    

Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

Terdapat tiga jenis OPT yang dominan menyerang tanaman yaitu : hama penggerek batang 

padi putih (Schirpophaga innotata Walker) mulai pada umur tanaman 2 MST, penyakit blas 

daun (Pyricularia grisea (Cooke) Sacc. Sinonim dengan Pyricularia oryzae Cavara (anamorph) 

dan Magnaporthe grisea (Hebert) Barr. (telemorph)) mulai pada umur tanaman 4 MST dan 

penyakit bercak cokelat (Helminthosporium oryzae atau Bipolaris oryzae) mulai pada umur 

tanaman 4 MST. Serangan OPT ini sangat berperan dalam menurunkan produktivitas sawah 

dan membuat umur tanaman menjadi panjang akibat stress. 
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Tabel 28. Rata-rata intensitas serangan hama penggerek batang padi putih pada beberapa 

varietas unggul baru per periode pengamatan 

Varietas 
Waktu Pengamatan 

2 mst 4 mst 6 mst 8 mst 

Inpari 31 2.5 a 12.3 a 4.2 a 10.9 a 
Inpari 32 0.5 a 9.6 a 2.5 a 8.5 a 
Ciherang 1.2 a 17 a 6.8 a 8.6 a 

 

Serangan hama penggerek batang padi sudah mulai muncul pada umur tanaman 2 MST 

dengan intensitas serangan yang berbeda antara ketiga varietas yang digunakan. Serangan 

tertinggi pada Inpari 31 dan terendah pada Inpari 32. Walapun terdapat perbedaan intensitas 

serangan pada ketiga varietas tersebut, akan tetapi hasil analisis sidik ragam menunjukkan 

tidak ada perbedaan intensitas serangan secara nyata antara ketiga varietas tersebut. 

Demikian pula dengan hasil yang diperoleh Khan et. al. (2003) serangan sundep (dead heart) 

tidak berbeda nyata antara varietas uji. Hal tersebut menunjukkan tidak terdapat satu diantara 

ketiga varietas tersebut yang tergolong tahan terhadap serangan hama penggerek batang 

padi putih.  

Lokasi kegiatan pendampingan kawasan pertanian nasional tanaman pangan juga marupakan 

daerah endemik penyakit tungro, akan tetapi pada musim tanam saat kegiatan berlangsung 

tidak terdapat serangan penyakit tungro. Serangan penggerek batang padi terjadi sebelum 

pada hamparan sawah milik petani disekitar lokasi kegiatan pendampingan dilakukan. Kondisi 

serangan pada saat itu sangat berat sehingga banyak hamparan sawah disekitarnya 

mengalami puso.  

Akibat waktu tanam yang sangat berdekatan dengan waktu terjadinya puso, sehingga diduga 

bahwa serangan penggerek batang yang tinggi diakibatkan imago masih terbawa dari sisa 

pertanaman sebelumnya. Hal tersebut senada dengan pendapat Pertiwi, dkk. (2013) yang 

menyatakan terdapat korelasi dengan kefisien determinan yang cukup tinggi dan tingkat 

hubungan yang sangat erat antara jumlah populasi ngengat dengan persentase gejala di 

pertanaman. 

Tabel 29. Rata-rata insiden penyakit blas daun pada beberapa varietas unggul baru per 

periode pengamatan 

Varietas 
Waktu Pengamatan 

2 mst 4 mst 6 mst 8 mst 

Inpari 31 0 a 0 a 4.3 a 12.8 a 
Inpari 32 0 a 0 a 8.6 a 16.2 a 
Ciherang 0 a 1,3 a 8.8 a 45 b 

 

Serangan penyakit blas daun mulai terlihat pada umur 4 MST. Insiden serangan awal terjadi 

pada varietas Ciherang sebesar 1,3 % terus tertinggi nilai insiden serangannya pada varietas 

ciherang sampai pada pengamatan 8 MST sebesar 45 %. Pengamatan insiden dilakukan 

dengan pengamatan pada setiap rumpun sampel. Setiap rumpun yang menampakkan gejala 

terhitung telah terjadi insiden, kemudian insiden tersebut ditentukan skor gejalanya.  
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Hasil analisis insiden serangan penyakit blas daun patut menjadi catatan sebagai hasil uji 

adaptasi untuk varietas Ciherang karena menunjukkan skor insiden penyakit blas daun yang 

cukup signifikan (45 %) dan berbeda nyata dengan varietas Inpari 31 dan Inpari 32. Hal ini 

diduga akibat pengaruh varietas Inpari 31 dan 32 mengandung gen ketahanan terhadap 

penyakit blas ras 033 dan agak tahan terhadap ras blas 133 dan 073 (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian, 2015). Selain itu menurut Seebold et. al. (2004) penyakit blas 

dapat dikendalikan dengan pengaturan waktu tanam, menghindari penggunaan input luar 

nitrogen yang tinggi, pengaturan kelembaban tanah, penanaman varietas tahan blas dan 

penggunaan fungisida. 

Tabel 30. Rata-rata intensitas serangan penyakit bercak cokelat pada beberapa varietas 

unggul baru per periode pengamatan 

Varietas 
Waktu Pengamatan 

2 mst 4 mst 6 mst 8 mst 

Inpari 31 0 a 91.7 a 63.3 a 90 a 
Inpari 32 0 a 91.7 a 63.3 a 98 a 
Ciherang 0 a 98.3 a 85 a 100 a 

 

Intensitas serangan penyakit bercak cokelat mulai terlihat pada umur tanaman 4 MST, 

tertinggi pada varietas Ciherang 98.3 % akan tetapi intensitas serangannya tidak berbeda 

nyata pada ketiga varietas yang digunakan sampai pada pengamatan 8 MST. Hal tersebut 

menandakan ketiga varietas yang digunakan cenderung rentan terhadap serangan penyakit 

bercak cokelat.  

Sanitasi menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian penyakit tersebut. Seperti yang 

dikemukakan oleh Datnoff and Lentini, (2003) terdapat 23 genus rumput-rumputan yang 

dapat dijadikan inang oleh B. oryzae penyebab penyakit bercak cokelat. Selain menyerang 

bagian daun penyakit ini juga dapat menyerang bagian tangkai daun serta menurunkan 

kualitas hasil panen Karena dapat menginfeksi bagian biji/gabah (Ba and Sangchote, 2006). 

Penggunaan varietas tahan akan sangat sederhana, efektif, aman dan sangat ekonomis dalam 

pengendalian penyakit bercak cokelat (Magar, 2015). Akan tetapi di Indonesia belum ada 

varietas yang dinyatakan tahan terhadap serangan penyakit bercak cokelat. 
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III.7 KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) DI PAPUA BARAT  

 

Potensi lahan pekarangan di Indonesia mencapai 10,3 juta hektar. Potensi yang besar ini 

dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber penyedia bahan pangan yang bernilai gizi dan 

memiliki nilai ekonomi. Sebagian besar lahan pekarangan tersebut belum masih belum 

dimanfaatkan sebagai areal pertanaman komoditas pertanian. Kementerian Pertanian melihat 

potensi yang dapat diupayakan untuk mewujudkan ketahanan pangan.  

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, KRPL juga merupakan bentuk aktualisasi komitmen pemerintah 

untuk melibatkan rumah tangga dalam mewujudkan kemadirian pangan, diversifikasi pangan 

berbasis sumberdaya lokal, dan konservasi tanaman pangan untuk masa depan.  

Dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai institusi yang 

memiliki fungsi utama menyediakan inovasi untuk pembangunan pertanian, MKRPL 

merupakan salah satu pintu masuk diseminasi inovasi Badan Litbang Pertanian. MKRPL 

diposisikan sebagai salah satu bagian penting dari Spektrum Diseminasi Multi Channel (SDMC) 

yang dterapkan di Badan Litbang Pertanian dalam menyampaikan secara efektif berbagai 

inovasi pertanian kepada para penggunanya.  

Provinsi Papua Barat memiliki sumberdaya alam pada sektor pertanian dan perikanan yang 

potensial untuk dikembangkan.    Upaya dalam peningkatan produksi pertanian baik sub sektor 

pertanian tanaman pangan, perkebunan,  hortikultura, peternakan dan perikanan melalui 

pendayagunaan  sumberdaya alam termasuk pekarangan  secara optimal dapat dilakukan  

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

Implementasi kegiatan dalam KRPL merupakan bentuk upaya penganekaragaman pangan 

dalam mendukung program nasional untuk menciptakan ketahanan pangan masyarakat, 

khususnya di Papua Barat.   

Pengembangan KRPL dalam aspek pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan 

upaya pemenuhan kebutuhan pangan, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha 

serta mengentaskan kemiskinan.  Keniscayaan ini sesuai dengan tujuan KRPL di Papua Barat.  

Model Rumah pangan Lestari belum diaplikasikan sebagai model nyata dalam pengembangan 

diversifikasi pangan yakni komoditas pertanian, peternakan dan perikanan.  Namun 

diversifikasi pangan untuk pengembangan berbagai komoditas tanaman (aneka ragam 

tanaman-diversifikasi pangan terbatas) di Papua Barat sudah pernah dilaksanakan namun 

belum memberikan hasil yang diharapkan (data diversifikasi belum ada).   

Pemanfaatan lahan pekarangan berbasis rumah tangga akan dapat mendukung ketahanan 

pangan bagi masyarakat. Selain itu, upaya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal  

juga dapat meningkatkan.  
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Perkembangan program KRPL 

Kabupaten Manokwari 

Lokasi KRPL di kabupaten Manokwari berada di Kampung Waroser, distrik Oransbari yang saat 

ini termasuk wilayah administrasi kabupaten Manokwari Selatan yang dimekarkan dari 

kabupaten Manokwari. Kampung ini ditempati penduduk sekitar 134 kk, atau  473 jiwa. 

Penduduk kampung Waroser sebagian besar adalah penduduk asli Papua yang berasal dari 

suku Wamesa (berasal dari  kabupaten Teluk Wondama- Papua Barat) dengan mata 

pencaharian utama sebagai nelayan. Pekerjaan sebagai nelayan hanya dijalani sekitar 8 bulan 

dalam setahun, karena ada bulan-bulan tertentu terjadi musim ombak besar sehingga tidak 

memungkinkan untuk melaut. Sedangkan dalam seminggu  waktu menangkap ikan rata-rata 

5 hari. Selain dari pekerjaan sebagai nelayan, pada umumnya tidak ada pendapatan lainnnya, 

kecuali beberapa orang bisa bekerja sebagai buruh bangunan bila tidak melaut.  

Sumberdaya lahan berupa pekarangan dan lahan lainnya berupa bekas lahan pekarangan 

yang sudah tidak ada bangunan rumah tersedia di wilayah kampung Waroser.  Namun, 

sebelum adanya program MKRPL lahan-lahan tersebut  belum dimanfaatkan.  

Potensi sumberdaya lahan tersebut mulai dimanfaatkan melalui program Kawasan Rumah 

Pangan Lestari (KRPL) yang diawali dengan masuknya program MKRPL, pada tahun 2012. 

Pada awalnya sasaran utama adalah kelompok wanita tani (ibu-ibu) yang di himpun dalam 

kelompok wanita tani  yang bernama “ Wawi Lestari” yang diinisiasi melalui program Model 

Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jadi kata Lestari pada kelompok wanita tani ini mencirikan 

adanya advokasi dari program MKRPL.  

Sampai akhir tahun 2015, program KRPL di kampung Waroser keberlanjutannya banyak 

terdorong oleh keterlibatan langsung kepala kampung dan seorang petani, Samuel Werisi, 

yang selain bekerja sebagai buruh bangunan sangat menekuni budidaya sayuran di 

pekarangan rumah yang secara rutin dibeli langsung oleh pedagang sayur sehingga terus 

memacu warga kampung Waroser lainnya untuk terus memanfaatkan lahan pekarangan 

untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta peningkatan 

kesejahteraan dengan mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pangan serta menambah 

penghasilan dari kelebihan hasil panen yang dibeli oleh pedagang sayur keliling.  

Kabupaten Teluk Bintuni 

Kampung Argosigemerai merupakan pemukiman transmigrasi yang lebih dikenal dengan 

sebutan (SP) 5 Manimeri, merupakan salah satu kampung yang terdapat di Distrik Manimeri 

Kab. Tel. Bintuni.  Dengan penduduk terbanyak didominasi oleh masyarakat trasmigrasi asal 

pulau Jawa yang hidup berdampingan dengan sebagian masyarakat lokal asal Bintuni.  

Kampung Argosigemerai sendiri oleh Pemerintahan Kab. Tel. Bintuni dijadikan sebagai sentra 

kawasan komoditas hortikultura yang lebih dikhususkan untuk tanaman sayur-sayuran.   

Program KRPL di kampung Argosigemerai dapat berkelanjutan terutama karena sebagian 

besar anggota kelompok yang berpartisipasi dalam pengembangan model KRPL adalah petani 

tanaman sayuran. Namun, karena lahan usahatani utama letaknya cukup jauh dari 
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pemukiman, pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman sayuran sangat terbatas 

untuk beberapa jenis sayuran seperti seledri, terung, kacang panjang, bayam dan kangkung 

yang tidak terlalu membutuhkan perawatan berupa pemupukan atau pengendalian hama 

penyakit.   

Kabupaten Teluk Wondama 

Kabupaten Teluk Wondama memiliki iklim dan lahan yang potensial untuk pengembangan 

pertanian tanaman pangan. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. 

Usahatani yang ada umumnya masih berupa usahatani sederhana atau belum intensif 

sehingga produktivitasnya pun masih relatif rendah.  

Lokasi program KRPL di Teluk Wondama berada di kampung Webi berada di Kabupaten Teluk 

Wondama, Distrik Raisiei dengan ketinggian 0 -15 meter dpl.  Jumlah penduduk di Kampung 

Webi ± 200 KK, rata-rata petani di Kampung Webi tamatan sekolah dasar dengan mata 

pencaharian utama sebagai nelayan dan waktu di luar kegiatan melaut diisi dengan kegiatan 

bertani di lahan kering dengan komoditas tanaman pangan, antara lain ubi jalar, ubi kayu, 

dan jagung. Lahan tanaman perkebunan rakyat berupa kelapa dan kakao sangat potensial 

namun masih belum dibudidayakan secara intensif tidak seperti perkebunan swasta yang 

dirawat secara intensif.  

Program KRPL di kampung Webi diawali dengan pengembangan model KRPL melalui budidaya 

tanaman sayuran berupa cabai rawit, terong, bayam, tomat, seledri kol dan kacang panjang 

di lahan pekarangan rumah penduduk sebanyak 20 KK. Perkembangan KRPL di luar lokasi 

model KRPL yang pertama dibangun mulai berjalan setelah kebun bibit desa yang dikelola 

bersama mulai menghasilkan beberapa jenis bibit yang dapat disebarkan ke warga di luar 

kelompok awal.  

Kabupaten Kaimana 

Lokasi awal KRPL berada di Kampung Baru distrik Coa kabupaten Kaimana. Penduduk terdiri 

atas masyakarat asli Kaimana pendatang yang berasal dari berbagai daerah diantaranya 

Sulawesi Selatan, Jawa, Ternate, Kei, dan Ambon. Pekerjaan utama penduduk sangat 

beragam, dan yang dominan diantaranya adalah nelayan, pegawai negeri, pedagang, tukang 

dan petani. Pekerjaan sebagai petani didominasi oleh penduduk pendatang dimana lokasi 

lahan pertanian umumnya jauh dari pemukiman dan status kepemilikan lahan umumnya 

bukan milik sendiri (menyewa tanah milik tuan tanah pemegang hak ulayat).  

Komoditas pertanian utama yang diusahakan adalah tanaman hortikultura yaitu buah salak, 

sayuran cabai, tomat, kangkung, sawi, dan kol. Luasan lahan yang diusahakan rata-rata di 

atas 1 hektar dan lokasinya jauh dari pemukiman. 

Lokasi kegiatan KRPL kabupaten Kaimana dipusatkan di Pondok Pesantren Hidayatullah yang 

berada dekat dengan pemukiman penduduk asli Kaimana dan penduduk pendatang. Kebun 

Bibit Desa berada di lingkungan pesantren dan memasok bibit untuk rumah tangga di 

lingkungan pesantren dan rumah tangga di sekitar komplek pesantren.  
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Keberlanjutan program KRPL di lokasi sekitar model awal KRPL hanya terbatas di lingkup 

warga pesantren Hidayatullah. Pelaksanaanya juga tidak terpusat di lahan pekarangan tapi 

lebih diarahkan ke lahan kosong di dalam kompleks pesantren untuk mencegah kerusakan 

tanaman di pekarangan karena terdapat banyak ternak sapi yang belum dikandangkan di 

dalam kompleks pesantren. Di luar kompleks pesantren, pemanfaatan lahan pekarangan 

untuk budidaya pertanian sudah tidak dijalankan secara intensif dan hanya dilaksanakan oleh 

sejumlah penduduk kurang dari 10 KK. Beberapa komoditas yang masih dibudidayakan warga 

antara lain seledri, cabai rawit dan kangkung cabut.  

Kabupaten Fakfak 

Lokasi kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari di Kabupaten Fak Fak bertempat di Kodim 

1706 Koor Cab Rem 171, Kabupaten Fakfak. Daerahnya termasuk daerah perbukitan dengan 

kultur tanah bebatuan. Kondisi seperti ini dapat ditemui hampir diseluruh wilayah Kabupaten 

Fakfak.  

Petani kooperator untuk kegiatan KRPL di Kabupaten Fak Fak adalah ibu rumah tangga yang 

seluruhnya tergabung sebagai anggota Persit Kartika Candra Kirana cabang XIV Kodim 1706. 

Jumlah petani kooperator yang pada awal dimulainya KRPL sebanyak 20 kk dan sampai saat 

ini masih bertahan 15 KK.  

Keberlanjutan program KRPL di kompleks Kodim 1706 Fakfak masih berjalan dengan cukup 

baik yang dapat dilihat dengan bertambahnya anggota Persit yang menanam tanaman 

sayuran dengan memanfaatkan lahan pekarangan atau menggunakan pot karena tidak 

tersedianya lahan pekarangan. Kebun bibit untuk model awal KRPL yang dikembangkan 

terletak di rumah komandan Kodim 1706. Dari kebun bibit ini masih memasok ke anggota 

beberapa jenis bibit sayuran yaitu kangkung, terong dan cabai rawit.  

Kabupaten Sorong Selatan 

Lokasi kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari di Kabupaten Sorong Selatan bertempat di 

Kampung Hasik Jaya, SP 2, Distrik Moswaren. Daerahnya termasuk dataran rendah dengan 

areal yang masih didominasi oleh hutan dan semak. Untuk wilayah pertanian sampai saat ini 

terdapat kurang lebih 60 Ha lahan sawah tadah hujan yang kemudian diselingi dengan 

tanaman pangan lainnya dan hortikultura.Mata pencaharian sebagian besar masyarakat 

adalah petani, selebihnya adalah pegawai negeri sipil, tukang ojek dan usaha rumah tangga 

(kios). 

Keberlanjutan program KRPL dalam pengertian pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk 

budidaya tanaman pertanian kurang berjalan karena petani kooperator memiliki lahan 

usahatani yang lokasinya jauh dari pemukiman. Namun, karena beberapa orang petani 

kooperator memiliki lahan usahatani di sekeliling rumah, beberapa rumah tangga ikut 

memanfaatkan lahan pekarangan yang masih tersedia dengan pasokan bibit dari ketua 

kelompok pengelola kebun bibit.  
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Kabupaten Sorong 

Lokasi kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kabupaten Sorong bertempat di Kelurahan 

Malawele, Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Kegiatan KRPL secara umum dilaksanakan dengan 

koordinasi Kelompok Wanita Tani (KWT) TULIP yang terpetakan dalam dua jalur yaitu jalur 

Buncis 8 sebanyak RT dan jalur Gambas sebanyak 5 RT. Kedua lokasi sering tergenang air 

bila curah hujan tinggi. Secara fisik tanah di lokasi pemukiman anggota KWT ini liat berpasir. 

Ketinggian tempat < 50 mdpl. 

Pelaksanaan program KRPL di lokasi kabupaten Sorong saat ini hanya berjalan di lahan 

pekarangan 3 petani kooperator. Kendala utama yang menjadi hambatan sama dengan yang 

dihadapi di seluruh lokasi lain yaitu pada masalah keberlanjutan penyediaan benih komoditas 

tanaman sayuran. Selain itu, lokasi di kabupaten Sorong sering menghadapi masalah 

genangan banjir di lahan pekarangan sehingga menghambat kegiatan budidaya tanaman.  

Kabupaten Maybrat 

Lokasi kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari di Kabupaten Maybrat bertempat di 

Kampung Fansimar dan Kampung Sufu, Distrik Ayamaru Selatan Jaya. Daerahnya termasuk 

dataran sedang dengan areal yang masih didominasi oleh hutan dan semak. Untuk wilayah 

pertanian sampai saat ini didominasi lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura 

dan kacang tanah. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah petani, selebihnya 

adalah pegawai negeri sipil. 

Perkembangan program KRPL di kabupaten Maybrat masih tetap berjalan di lahan 

pekarangan petani kooperator karena lahan usahatani adalah lahan yang menjadi mata 

pencaharian utama sebagian besar penduduk. Lokasi yang cukup jauh dari pemukiman 

menyebabkan waktu dan tenaga petani hampir semua dicurahkan untuk lokasi usahatani 

utama. 

Kabupaten Tambraw 

Lokasi kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari di Kabupaten Tambraw bertempat di 

Kampung Uigwem, Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw. Kegiatan KRPL secara umum 

dilaksanakan dengan koordinasi Kelompok Wanita Tani (KWT) Mensino. Kelompok Mensino 

terpetakan dalam dua jalur yaitu jalur Uigwem 15 RT dan jalur Jokte 5 RT. Kedua lokasi tidak 

jauh dari bibir pantai. Secara fisik tanah di lokasi ini hitam berpasir. Ketinggian wilayah < 50 

mdpl. 

Program KRPL di kabupaten Tambraw masih berlanjut di lahan pekarangan rumah 5 KK petani 

kooperator. Komoditas sayuran yang masih dibudidayakan petani adalah seledri, kacang 

panjang, daun bawang dan tanaman rempah (kunyit dan kunci).  

Kota Sorong 

Lokasi kegiatan KRPL di Kota Sorong bertempat di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Kota 

Sorong. Untuk menuju ke pusat kota ditempuh perjalanan ± 2 km dengan kendaraan roda 

dua atau pun roda empat. Jumlah penduduk di Kelurahan Malasilen ini sekitar 1.200 KK atau 

3.500 jiwa. Masyarakat pada umumnya adalah pendatang yang berasal dari peserta 
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transmigrasi dan pendatang perantauan. Mata pencaharian masyarakat adalah bertani ladang, 

berdagang, buruh bangunan, karyawan, toko kelontong (sembako). 

Program KRPL di kelurahan Malasilen masih dilaksanakan oleh 9 KK petani kooperator 

termasuk ketua kelompok pengelola kebun bibit. Jenis tanaman yang masih terus 

dibudidayakan adalah seledri, daun bawang, cabai rawit, dan kangkung. Seluruh kegiatan 

budidaya menggunakan teknis vertikultura dengan wadah pipa paralon, polybag dan pot yang 

disusun pada rak tanam.  

Kabupaten Raja Ampat 

Lokasi KRPL Kabupaten Raja Ampat tepatnya di perumahan 300 Distrik Waisai Kota, posisi 

lintang KBD S 00024.640' dan E 130052.267' dan lahan pekarangan anggota KRPL pada posisi 

S 00024.462' dan E 130052.361'.  Petani memiliki areal kebun yang jauh dan terpisah dari 

pekarangan rumah sehingga dalam pemanfaatan pekarangan disarankan untuk memakai 

polibag dan rak-rak guna memaksimalkan lahan pekarangan yang sempit. 

Petani kebanyakan bermata pencaharian petani-nelayan, dan tukang kayu-bangunan. 

Sebelum mengikuti KRPL ibu rumah tangga beraktifitas hanya mengurus anak dan 

memancing, belum ada inisiatif penanaman sayuran di pekarangan. Setelah berjalan 1 tahun 

pada tahun 2013 petani memiliki minat untuk bertanam di sekitar pekarangan rumah, luas 

lahan pekarangan kurang lebih 0,25 ha.  

Pemanfaatan pekarangan lewat program KRPL ini masih berjalan di lahan 8 KK petani 

kooperator namun belum adanya upaya komersialiasi benih yang di lakukan KBD 

menyebabkan masih tergantungnya benih bantuan yang harus tersedia untuk KBD. Pengelola 

kebun bibit sendiri belum menguasai keterampilan untuk produksi benih mandiri khsususnya 

untuk komoditas sayuran yang banyak diminati penduduk. Untuk pekarangan yang telah 

menanam dan membudidayakan ada yang menjual hasilnya untuk dipasar namun masih 

sangat kecil  dan kebanyakan untuk konsumsi keluarga sendiri. 

Implementasi pendampingan 

Perkembangan jumlah peserta KRPL di Papua Barat pada tahun 2014 dari awalnya sebanyak 

199 KK terjadi penurunan jumlah peserta KRPL menjadi 116 atau secara keseluruhan terjadi 

pengurangan sebanyak 38 KK (41%). Masalah utama yang menjadi penyebab umumnya 

masih sama dengan yang teridentifikasi di semua lokasi pada tahun sebelumnya, yaitu:  

(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 
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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.  

Tabel 31. Rata-rata intensitas serangan penyakit bercak cokelat pada beberapa varietas 

unggul baru per periode pengamatan 

No Kab/ Kota Desa/ Distrik 
Jumlah KK 

Awal Des 2015 

1 Manokwari 
Desa Waroser, Distrik Oransbari  (sekarang 

masuk Manokwari Selatan) 
28 12 

2 Teluk Bintuni Desa Argosigemerai, Distrik Manimeri 20 20 

3 Teluk Wondama Desa Webi, Distrik Rasie 20 25 

4 Kaimana Kampung Baru, Distrik Coa 9 5 

5 Fakfak Kodim 1706 Koor Cab Rem 171 15 22 

6 Sorong Selatan 
Kampung Hasik Jaya, SP 2, Distrik 

Moswaren 
10 5 

7 Sorong Kelurahan Malawele, Distrik Aimas 11 3 

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

12 7 

9 Tambraw Kampung Uigwem, Distrik Sausapor 9 5 

10 Kota Sorong 
Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Kota 

Sorong 
27 9 

11 Raja Ampat Perumahan 300 Distrik Waisai Kota 38 8 

  Total 199 116 

 

Kecenderungan penurunan tingkat partisipasi telah terjadi sejak tahun pertama pelaksanaan 

kegiatan m-KRPL/ KRPL. Hal ini diduga disebabkan oleh minat peserta yang semakin menurun 

karena kegiatan budidaya di pekarangan yang dirasa kurang menguntungkan. Salah satu 

tujuan kegiatan KRPL adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan 

masyarakat melalui optimalisasi pekarangan secara lestari. Tujuan pemenuhan kebutuhan 

pangan dan gizi ini lebih diarahkan pada peningkatan kualitas konsumsi pangan dengan 

meningkatkan keragaman (diversifikasi) jenis pangan yang dikonsumsi keluarga.Sedangkan 
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di sisi lain,sebagian besar peserta ingin melaksanakan kegiatan budidaya yang 

menguntungkan secara ekonomis (menghasilkan panen dalam jumlah besar).  

Kebanyakan peserta KRPL adalah masyarakat perdesaan (kecuali di kota Sorong dan 

kabupaten Fakfak). Mata pencaharian utama peserta cukup bervariasi namun umumnya 

adalah petani komoditas tanaman pangan (padi, ubi jalar), perkebunan (pala, kakao), dan 

hortikultura (sayur dan buah). Mata pencaharian utama sebagai petani mengharuskan 

sebagian besar curahan waktu dan tenaga kerja diberikan di lahan usaha tani.  

Walaupun pemanfaatan pekarangan untuk melakukan budidaya tanaman dianggap tidak 

menguntungkan secara ekonomi, dalam pelaksanaan peserta tetap mengkonsumsi hasil 

panen tanaman di pekarangan dan menjual hasil panen yang tidak dikonsumsi. Namun 

melanjutkan Selain itu, keberlangsungan kegiatan pertanaman di pekarangan juga sangat 

bergantung pada pasokan bibit yang siap tanam. Bibit tanaman seluruhnya diperoleh dari 

benih berjenis benih sebar dan merupakan benih hibrida yang hanya bisa dipakai untuk satu 

kali masa tanam. 

 

III.8 MODEL LABORATORIUM LAPANG  INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN (LLIP) 

DI KABUPATEN FAKFAK - PAPUA BARAT  

 

Kabupaten Fakfak merupakan salah satu wilayah  dari 11 kabupaten kota  yang ada di provinsi 

Papua Barat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.320 km² yang ditempat oleh  71.069 jiwa  

penduduk yang tersebar di 11 distrik dan 124 kampung (Kabupaten Fakfak dalam Angka 

2013.a).  Beberapa distrik yang mendapat sorotan untuk dijadikan pusat pertumbuhan 

ekonomi dan pengembangan agribisnis, adalah Distrik Kokas, Karas, dan Bomberay. 

Pertanian merupakan sumber pendapatan utama masyarakat di kabupaten Fakfak, sektor ini 

memberi kontribusi terbanyak terhadap struktur PDRB kabupaten fafak, yaitu sebesar 

189.088.350.000 atau sekitar 25,24% dari total PDRB kabupaten fakfak (Kabupaten Fakfak 

dalam Angka 2013. b). Komoditas pertanian yang menonjol adalah perkebunan yaitu 

komoditas pala. Sedangkan peternakan dan tanaman pangan masih relatif rendah.   

Komoditas tanaman pangan yang telah diusahakan meliputi padi, jagung, ubi ru kayu, ubi 

jalar, dan kacang tanah. Luas areal padi baru mencapai 125 ha dengan tingkat produktivitas 

baru 3 ton lebih. Jagung baru mencapai 91 ha dengan tingkat produktivitas, 1,6 ton/ha. 

sedangkan umia-umbian sekitar 100 ha dengan produktivitas di atas 10 ton/ha. 

Salah satu distrik yang telah dicanangkan sebagai pusat agribisnis adalah distrik Bomberay. 

Bahkan di distrik inilah laboratorium lapang akan dibangun. Luas wilayahnya sekitar 1.910 m² 

dengan jumlah penduduk sekitar 3.083 kk yang tersebar di 11 kampung. Komoditas pertanian 

yang menonjol di daerah ini adalah tanaman pangan  (padi dan jagung) dan komoditas 

peternakan seperti sapi dan ternak unggas. 

Berdasarkan potensi pertanian yang ada, maka Laboratorium Lapang Inovasi Pertanian (LLIP) 

yang akan dirintis di distrik Bomberay  kabupaten Fakfak, perlu dimuali dari komoditas 
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tersebut. Sebagai langkah awal perlu difokuskan  pada kegiatan padi sawah selanjutnya 

dipersiapkan sebagai dasar pengembangan agribisnis padi yang disinergikan dengan 

pengembangan ternak sapi. 

Memperhatikan rencana pemerintah daerah kabupaten Fakfak yang akan membangun 

Laboratorium lapang di distrik Bomberay. Maka  lokasi LLIP dipandang tepat jika berada di 

distrik tersebut. Dengan  demikian kedepannya  akan dapat disinergikan antara laboratorium 

lapang dengan LLIP  sehingga secara nyata akan dapat mendukung  pengembangan agribisnis 

di kawasan tersebut. 

Selanjutnya karena sumberdaya pertanian yang sudah eksis di distrik Bomberay kabupaten 

Fakfak yaitu komoditas padi, jagung, dan ternak Sapi, maka Laboratorium Lapang Inovasi 

Teknologi Pertanian (LLIP)  padi dipandang perlu segera dilakukan di daerah tersebut. LLIP 

ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan agribisnis  padi yang di integrasikan dengan 

ternak sapi. 

Gambaran Umum Lokasi Kegiatan 

Kampung Mbima Jaya lokasi kegiatan pengkajian yang telah ditentukan secara adminstratif 

termasuk salah satu dari 11 kampung yang ada di distrik Bomberay, kabupaten Fakfak. 

Kampung ini berada sekitar 10 km dari kantor distrik Bomberay, dan berjarak sekitar 210 km 

ke ibkota kabupaten Fakfak. Kondisi jalan masih pengerasan sampai kantor distrik, tetapi dari 

kantor distrik ke kabupaten relatif baik/sudah di aspal. 

Penduduk di kampung ini berjumlah sekitar 85 kk, sekitar 79% bekerja sebagai petani, 

sedangkan sisanya buruh dan pegawai.  Dalam berusahatani masyarakat menguasai lahan 

seluas 2 ha. Lahan I seluas 1 ha digunakan  sebagai tempat berusahatani padi. Lahan II seluas 

0,75 ha diperuntukkan bagi tanaman palawija dan perkebunan, sedangkan 0,25 ha digunakan 

untuk rumah dan halaman.    

Dalam kegiatan berusahatani, masyarakat  telah memiliki gapoktan yang bernama “Lumbung 

padi, ” gapoktan ini  membawahi 4 poktan, yakni  Poktan Margo Rukun dengan angoota 18 

kk, poktan Margomulyo  beranggotakan 20 kk, Poktan Rukun Makmur 12 kk,  dan Poktan 

Sidorukun   beranggotakan  17 kk. 

Luas lahan secara keseluruhan sekitar 100 ha, belum ada irigasi teknis tetapi telah memiliki 

pengairan tersier yang dihubungkan dengan embung (penyimpanan air). Padi ditanam dua 

kali setahun tetapi sering gagal. Musin Tanam (MT) I biasanya dilakukan pada bulan Pebruari 

sampai blan Juni. Sedangkan MT II biasa dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember. 

Beberapa varietas padi yang sudah dikembaangkan di kampung Mbima Jaya antara lain: 

Varietas mekongga sudah ada sejak tahun 2009 sampai 2014 dengan tingkat produktivitas 

sebesar 2,4 ton/ha. Varietas inpari 13 sejak 2013 – 2014 gagal panen karena serangan blas 

leher (masyarakat tidak mau tanam lagi). Varietas padi Serayu sudah ada sejak tahun 2009, 

tingkat produktivitas 1,7 ton per ha. Varietas Sidenok sejak tahun 2013 dengan produktivitas 

1, 7 ton/ha. Pupuk yang biasa digunakan NPK Ponska 200 kg /ha. 
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Di Kampung Mbima Jaya  terdapat RMU 2 unit, power threser 2 unit, sedangkan traktor cukup 

tersedia milik UPTD (Unit Pelaksana Teknis) dinas pertanian. 

Permasalahan 

1. Lahan : banyak yang ditinggalkan, tidak ada tuannya (tdk diolah) - menjadi sumber hama 

2. Tidak ada kios saprodi ( kebutuhan ke bomberay) 

3. harga pupuk mahal : 1 kg urea = Rp 14.000 (stokis) 

4. Tidak ada penangkar benih padi (bibit hsl sendiri) 

5. Sering gagal panen karena cuaca: lambat tanam kebanjiran, cepat tanam  kekeringan 

6. Serangan hama/penyakit tinggi: Beluk /sundep; blas/ penggerek batang, Babi, pada saat 

padi berbuah 

 

Setting Model LLIP 

Berdasarkan potensi dan permasalahan di lokasi pengkajian, maka settingan model LLIP 

adalah “ Model Laboratorium Lapang Inovasi Pertanian  berbasis  padi sawah pada lahan Non 

Irigasi Teknis”  Indikator model tersebut adalah : 

1. Penggunaan inovasi teknologi padi melalui penerapan PTT  di peragakan dalam bentuk 

demplot dan dijadikan sebagai tempat pelatihan petani 

2. Mengadvokasi, membentuk, dan mengembangkan kelembagaan perbenihan  

3. Membentuk/ merevitalisasi organisasi petani 

4. Mengadvokasi, membentuk, dan mengembangkan kelembagaan  pasar (hulu dan hilir) 

5. Membangun simpul koordinasi dan kerjasama  antar  stakeholder 

 

Peragaan Teknologi  dan Adaptasi VUB 

Untuk Pelakanaan Peragaan teknologi, ditentukan 4 petani kooperator dan tiga  VUB dengan 

potensi produktivitas yang cukup tinggi ( > 6 ton/ha) yaitu Inpari 13, Inpari 18, dan Inpari 

20. Namun varietas Inpari 13 ditolak oleh petani kooperator dengan alasan sangat rentan 

terhadap penyakit blas leher (pengalaman 2 kali tanam tidak berhasil) 

Lokasi peragaan terletak pada satu hamparan yang terdiri dari 4 plot (petak). Petak pertama 

seluas 0,5 ha ditanami varietas Inpari 18 dengan menempatkan sarman sebagai kooperator, 

petak ke-dua seluas 0,5 ha ditanami varietas Inpari 20 dengan kooperator Suwandi, kemudian 

masing-masing Suharno, dan Marni menempati petak ke-tiga, dan ke-empat. 

Dari empat petani kooperator tersebut nantinya akan dipilih 2 orang yang menunjukkan 

pengelolaan terbaik dilihat dari aspek pelaksanaan pengelolaan usaha. Dua kooperator  yang 

terpilih akan dibina menjadi petani penangkar padi di kampung mbima Jaya. 
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Pada awalnya keempat petak peragaan menunjukkan pertumbuhan yang baik dan seragam. 

Namun berkutnya semakin menurun karena kekeringan dan akhirnya dinyatakan gagal panen 

karena kekeringan. 

Pelaksanaan kegiatan Laboratorium Lapangan Inovasi teknologi Pertanian berbasis padi di 

distrik Bomberay kabupaten Fakfak pada tahun 2015 tidak dapat berjalan sesuai dengan 

rencana. Kegiatan peragaan teknologi VUB seluas 2 ha, tidak dapat dipanen karena 

kekeringan. Akibatnya settingan model LLIP tidak bisa diimplementasi pada awal kegiatan 

(tahun 2015) 

Pada tahun ke-dua (2016)  kegiatan LLIP harus menitik beratkan pada kegiatan peragaan 

teknologi sekaligus persiapan perbanyakan VUB yang adaptif, dan penentuan petani calon 

penangkar padi. 

Untuk menghindari kekeringan  karena kemarau panjang perlu adanya kajian waktu tanam 

padi yang tepat di distrik Bomberay. Dapat dimuliai dengan penanaman padi pada MT I( bulan 

Pebruari sampai blan Juni) 

 

III.9 PRODUKSI BENIH SUMBER 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. 

Sebagai provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Papua, Papua Barat senantiasa berusaha 

meningkatkan kegiatan pembangunan di segala bidang. Salah satu bidang penting adalah 

pembangunan pertanian. Hal ini ditunjang dengan tersedianya semberdaya lahan yang cukup 

luas. Dari luas lahan keseluruhan sekitar 7,7 juta hektar yang cukup potensial digunakan 

sebagai lahan sawah (Dinas Pertanian, Peternakan, dan Hortikulturan, 2009). 

Salah satu program Pemerintah Daerah Papua Barat di subsektor pertanian tanaman pangan 

adalah pengembangan usahatani padi sawah. Dari sembilan Kabupaten Kota yang ada di 

wilayah Papua Barat baru enam kabupaten yang mengembangkan padi sawah, dengan pusat 
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pengembangan di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong yang pada umumnya 

diusahakan oleh masyarakat pendatang (Transmigran). 

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 seluas 8.969 ha, tahun 2011 

seluas 6.898 ha, tahun 2012 seluas 6.592 ha dan tahun 2013 hanya 6.794 ha (BPS Provinsi 

Papua Barat, 2013; 2014). Berdasarkan luasan tersebut dibutuhkan benih sebar (BR) 151 – 

193 ton jika kebutuhan benih sebar (BR) 25 kg/ha. Jika petani penangkar bisa menghasilkan 

benih sebar (BR) 2,5 ton/ha, maka hanya dibutuhkan areal penangkaran seluas 60 – 77 ha. 

Produksi padi sawah di Papua Barat pada tahun 2013 sebesar27.996 ton dan 25.546 ton ARAM 

II (BPS Provinsi Papua Barat, 2014). 

Luas baku sawah di Papua Barat sebesar 9.079 ha, dan yang potensial untuk tergarap dan 

tertanami padi sawah pada tahun 2014 seluas 7.075 hektar (Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Papua Barat, 2014). Bila terealisasi semua, maka hanya dibutuhkan benih 

sebar sebanyak 177 ton jika kebutuhan benih sebar 25 kg/ha, dan luas penangkaran benih 

sebar seluas 71 ha. 

Tugas UPBS adalah menyiapkan benih sumber (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. 

Permasalahan dalam pengembangan komoditas tersebut adalah menurunnya jumlah luas 

tanam pada 3 tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya minat petani di 

beberapa tempat untuk bertanam padi dan beralih ke tanaman sayur-sayuran atau tanaman 

lain yang memiliki prospek yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Masalah lain adalah 

masih berkaitan dengan rendahnya produktivitas. Hal ini banyak ditentukan oleh rendahnya 

penggunaan benih unggul bermutu. Petani masih memilih menggunakan benih sendiri 

daripada menggunakan benih bermutu tapi harus mengeluarkan biaya untuk membeli. 

Inovasi teknologi benih bermutu belum banyak dimanfaatkan oleh pengguna, termasuk 

masyarakat petani di Papua Barat. Hal ini disebabkan antara lain karena masih lambatnya 

penyebaran teknologi, atau teknologi yang dihasilkan masih memerlukan peran pihak lain 

(produsen) untuk memperbanyak, menggandakan atau memproduksinya secara massal 

dengan fasilitas khusus. Dari aspek lain, lebih dikaitkan dengan kondisi keuangan pemerintah, 

maka alokasi dana penelitian akan terus berkurang, sehingga unit kerja harus bisa mendanai 

kegiatan penelitiannya (Hasanuddin dkk., 2002).  

Salah satu kegiatan penyebaran teknologi benih dapat dilakukan melalui kegitan UPBS (Unit 

Pengembangan Benih Sumber) yang pada perinsipnya merupakan kegiatan perbanyakan dan 

penyebaran benih sumber berorientasi agribisnis yang dapat dilakukan baik di Kebun 
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Percobaan maupun di lahan petani dengan melibatkan berbagai pihak terutama kelembagaan 

perbenihan yang ada di wilayah pengembangan.  

Dalam implementasi UPBS, diperlukan adanya lembaga yang menangani kegiatan-kegiatan 

non teknologi, terutama berkaitan dengan urusan manajement dan komersial. Kebutuhan 

akan lembaga tersebut dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan koperasi yang ada di BPTP, 

atau melalui pembentukan Unit Komersialisasi Teknologi (UKT) yang kedudukannya berada di 

bawah BPTP. 

Identifikasi kebutuhan benih padi di Provinsi Papua Barat 

Jumlah luas tanam padi di Papua Barat khususnya pada 4 tahun terakhir mengalami 

penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya minat petani di beberapa tempat untuk 

bertanam padi dan beralih ke tanaman sayur-sayuran atau tanaman lain yang memiliki 

prospek yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Luas lahan sawah di Provinsi Papua Barat 

17.930 ha, hanya sekitar 8.064 ha yang ditanami padi, 1.889 ha ditanami dengan tanaman 

lain, dan 7.977 ha tidak ditanami apapun (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2012). 

Luas tanam padi sawah di Provinsi Papua Barat 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. 

Balai Benih Induk telah membina 9 kelompok penangkar  komoditas padi di 3 Kabupaten yang 

terdiri dari 65 petani penangkar dengan luas lahan 62 ha (Balai Benih Induk Provinsi Papua 

Barat, 2011). Jika setiap hektar bisa menghasilkan benih sebar 3 ton/ha per musim, sudah 

cukup untuk memenuhi kebutuhan benih sebar padi di Provinsi Papua Barat. Tinggal 

menyesuaikan varietas yang ditangkarkan dengan varietas yang diminati petani. 

Tabel 32. Kebutuhan benih per Musim Tanam di Papua Barat berdasarkan luas tanam tahun 

2014 

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 
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Kaimana 100 2.500 1,00 25,0 

Maybrat - - - - 

Tambraw - - - - 

Kota Sorong - - - - 

Jumlah 7.075 176.875 70,75 1.768,75 

Sumber : 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 

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 

Sampai saat ini BPTP Papua Barat belum memiliki kebun percobaan yang berbasis 

lahan sawah irigasi teknis. Oleh karena itu strategi produksi benih sumber dilakukan melalui 

kerjasama dengan petani/penangkar. Kegiatan Produksi benih padi Inbrida dilaksanakan di 

lahan petani berdasarkan perjanjian kerjasama investasi antara BPTP dengan petani binaan. 

Melalui kerjasama ini diharapkan disamping dapat memperoleh benih sumber yang bermutu 

juga sekaligus melakukan pembinaan kepada petani dalam memproduksi benih bermutu. 

Selain itu, sistim bagi hasil berdasarkan investasi menjadi pilihan karena lebih adil dalam 

pembagian hasil dan pihak BPTP dengan leluasa bisa melakukan pendampingan agar benih 

yang diproduksi bisa sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh BPSB. 
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Gambar 15. Sosialisasi dan Penjelasan Petunjuk Teknis Kegiatan Produksi Benih Oleh Tim 
UPBS BPTP Papua Barat kepada Petani penangkar di Kabupaten Manokwari. 

 

Gambar 16. Penyerahan benih kepada petani kooperator (penangkar). 

Berdasarkan hasil observasi lapangan ditetapkan 1 Kabupaten sebagai lokasi 

penangkaran benih sumber yaitu Kabupaten Manokwari. Luas dan varietas padi yang ditanam 

pada kegiatan UPBS dapat dilihat pada tabel di bawah. 

Tabel 33. Lokasi, luas lahan, varietas, dan kelas benih yang ditanam pada lokasi penangkaran 

benih sumber. 

LOKASI VARIETAS 
KELAS BENIH YG 

DITANAM 
LUAS LAHAN 

(HA) 

KAMPUNG PRAFI 
MULYA, DISTRIK 

PRAFI, KABUPATEN 
MANOKWARI 

CIGEULIS 
Benih Dasar/FS 
(Label Putih) 

1 

MEKONGGA 
Benih Dasar/FS 
(Label Putih) 

2 

INPARI 28 
Benih Penjenis/FS 

(Label Kuning) 
1 

INPARI 29 
Benih Penjenis/FS 

(Label Kuning) 
1 

INPARI 30 
Benih Dasar/FS 
(Label Putih) 

1 

T  O  T  A  L 6 
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Pada kegiatan ini dipilih 2 kelompok tani sebagai dalam produksi benih sumber. Jumlah petani 

yang dibina adalah 6 petani (tabel 4). 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.  

Pada tabel terlihat bahwa ada 5 sistem tanam yang digunakan oleh petani binaan yaitu sistem 

tanam legowo4:1 digunakan oleh 5 petani dan 1 petani yang lahannya digunakan sebagai 

pengkajian super impose untuk membandingkan kinerja sistem tanam dengan perlakuan 

sistem tanam legowo 4:1, tegel, tegel kombinasi tapak macan, dan legowo 4:1 kombinasi 

tapak macan.  

  

 

 

 

 

Gambar 17. Sistim tanam legowo 4:1 varietas Mekongga dan varietas Inpari 30. 

 

  

  

 

 

Gambar 18. Sistim tanam tegel dan tapak macan-tegel pada pengkajian super impose. 

  

 

 

 

 

Gambar 19. Sistim tanam legowo 4:1 dan tapak macan-legowo 4:1 pada pengkajian super 
impose. 
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Tabel 34. Nama petani penangkar, luas lahan, waktu tanam dan sistem tanam penangkaran benih sumber di Kabupaten Manokwari 

No. Nama Petani  Varietas 
Kelas Benih yang 

Ditanam 
Luas (ha) Tanggal Semai Tanggal Tanam Sistem Tanam 

KELOMPOK TANI GUYUB RUKUN 

1 SUKANI MEKONGGA 
Foundation Seed 
(FS) 

1 17-02-2015 09/03/2015 legowo 4:1 

    MEKONGGA 
Foundation Seed 
(FS) 

1 28-02-2015 19/03/2015 legowo 4:1 

2 PUJIONO CIGEULIS 
Foundation Seed 
(FS) 

0,5 22-02-2015 13/03/2015 legowo 4:1 

3 G E G O CIGEULIS 
Foundation Seed 
(FS) 

0,5 27-02-2015 20/03/2015 
Tegel, legowo, 
tapak macan 

KELOMPOK TANI SIDOMUKTI 

1 SUMARTO INPARI 30 
Foundation Seed 
(FS) 

1 16-03-2015 06/04/2015 legowo 4:1 

2 SUTARTO INPARI 29 Breeder Seed (BS) 1 24-03-2015 18/04/2015 legowo 4:1 

3 SUTONO INPARI 28 Breeder Seed (BS) 1 25-03-2015 18/04/2015 legowo 4:1 

JUMLAH 6,0       
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Koordinasi 

Mengawali kegiatan ini dilakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat provinsi 

maupun di tingkat kabupaten. Di tingkat provinsi koordinasi yang sudah sering dilakukan 

adalah dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Papua Barat dan Balai Benih Induk (BBI) provinsi Papua Barat. 

Sedangkan ditingkat kabupaten koordinasi yang sudah sering dilakukan adalah dengan Balai 

Benih Utama (BBU) kabupaten Manokwari. 

Hasil koordinasi dengan BPSB diperoleh kesepakatan berkaitan dengan 

pengawasan/pembinaan penangkar di lapangan dan melaksanakan pengawasan dan proses 

sertifikasi benih pada setiap tahap fase tanaman di lapangan, tahap pengujian laboratorium 

sampai keluarnya sertifikat. Selama calon benih berada di pertanaman, BPSB melakukan 

pengawasan sebanyak 5 kali  untuk melakukan pengawasan benih. Dalam kegiatan di 

lapangan BPSB tidak sekedar melakukan pengawasan tetapi juga melakukan pembinaan 

terhadap penangkar agar mutu hasil benih lebih baik. 

Pengawasan yang dilakukan BPSB yaitu pengawasan lapangan sebanyak 5 kali : (1) 

Pengawasan pendahuluan, (2) tahap pengolahan lahan dan penyemaian, (3) tahap 

pemeliharaan dan rouging, dan (4) tahap pengawasan fase masak bulir padi dan 5) tahap 

pascapanen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Pengawasan dan pemeriksaan campuan varietas lain (CVL) oleh petugas BPSB 
di lahan petani penangkar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Penjelasan tentang campuan varietas lain (CVL) oleh petugas BPSB kepada 
petani penangkar. 
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Produksi Benih Sumber 

Penangkaran benih seluas 6 hektar semuanya dilaksanakan pada MT I bulan Februari sampai 

dengan Juli tahun 2015 

Tabel 35. Waktu Panen penangkaran benih padi UPBS Papua Barat. 

No. 
Nama 
Petani  

Varietas 
Luas 
(ha) 

Tanggal 
Tanam 

Tanggal 
Panen 

1. SUKANI MEKONGGA 1 09/03/2015 11/06/2015 

    MEKONGGA 1 19/03/2015 28/06/2015 

2. PUJIONO CIGEULIS 0,5 13/03/2015 14/06/2015 

3. G E G O CIGEULIS 0,5 20/03/2015 27/06/2015 

4. SUMARTO INPARI 30 1 06/04/2015 23/07/2015 

5. SUTARTO INPARI 29 1 18/04/2015 23/07/2015 

6. SUTONO INPARI 28 1 18/04/2015 24/07/2015 

      6,0     

 

Untuk memprediksi produktivitas per hektar pada pengkajian super impose, maka dilakukan 

ubinan pada setiap perlakuan sistem tanam. Sedangkan pada varietas yang lain, ubinan hanya 

dilakukan pada varietas introduksi yaitu Inpari 28, Inpari 29, dan Inpari 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 22. Panen ubinan di lahan petani penangkar kegiatan UPBS. 
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Produktivitas varietas Cigeulis berdasarkan perlakuan sistemtanam ditunjukkan pada tabel 

berikut 

Tabel 36. Produktivitas varietas Cigeulis Berdasarkan Hasil Ubinan pada kegiatan super impose 

pengkajian sistem tanam. 

Sistem tanam 

Produktivitas (kg/ha) 

Jumlah Rata-rata 

I II III 

Tegel 5.422,22 5.377,78 5.333,33 16.133,33 5.377,78 

Legowo 4 : 1 5.555,56 5.466,67 5.466,67 16.488,89 5.496,30 

Tapak Macan - Tegel 6.000,00 6.000,00 5.466,67 17.466,67 5.822,22 

Tapak macan - legowo 4 : 1 5.244,44 5.688,89 5.733,33 16.666,67 5.555,56 

 

Penerapan sistem tanam yang berbeda dilakukan pada varietas Cigeulis. Sistem tanam yang 

memberikan produktivitas tertinggi adalah Tapak Macan-Tegel. Tingginya produktivitas pada 

sistem tanam tapak macan tegel disebabkan oleh oleh jumlah rumpun tanaman yang lebih 

banyak dibandingkan dengan sistem tanam yang lainnya (tabel 37.) 

Tabel 37. Komponen produksi varietas Cigeulis pada berbagai sistem tanam. 

Sistim tanam 

Jumlah 

rumpun/h
a 

Jumlah 

malai / 
rumpun 

Rata-rata 
Jumlah 

gabah per 

malai 

Rata-rata 
gabah isi 

per malai 

(%) 

Bobot 
1000 

Butir 

(gram) 

Tegel 160.000 17,83 137,44 87,43 26,509 

Legowo 4 : 1 92.000 15,58 141,39 87,62 27,213 

Tapak Macan - Tegel 160.000 23,22 122,78 89,55 27,682 

Tapak macan - legowo 4 : 1 128.000 25,42 133,94 85,90 27,344 

 

Jumlah bibit yang ditanam per lubang sebanyak 3 batang pada sistem tanam biasa, sedangkan 

pada sistem tanam tapak macan 3 bibit tersebut ditanam terpisah berbentuk segitiga dengan 

jarak 5 cm. Jadi satu rumpun padi pada cara tanam biasa menjadi 3 rumpun pada cara tanam 

tapak macan. Sehingga pada jarak tanam 25 x 25 cm terdapat 160.000 pada sistem tanam 

tegel menjadi 160.000 x 3 = 480.000 pada sistem tanam tapak macan. Penanaman bibit yang 

terpisah memberi peluang pembentukan jumlah anakan yang lebih banyak, ini terlihat pada 

sistem tapak macan - tegel yang menghasilkan jumlah anakan produktif 23 batang/rumpun 

dan 25 batang per rumpun pada sistem tanam tapak macan – legowo 4:1. Pada sistem tanam 

tapak macan kombinasi legowo 4:1 jumlah rumpun sebanyak 128.000 x 3 = 384.000 rumpun, 

lebih rendah tapak macan kombinas tegel karena legowo yang digunakan tanpa tanaman 

sisipan.  
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Tabel 38. Produktivitas varietas Introduksi Berdasarkan Hasil Ubinan. 

Varietas 
Produktivitas (kg/ha) 

Jumlah Rata-rata 
I II III 

Inpari 28 4.222,22 3.766,67 3.677,78 11.666,67 3.888,89 

Inpari 29 4.911,11 4.811,11 4.622,22 14.344,44 4.781,48 

Inpari 30 6.811,11 6.722,22 6.466,67 20.000,00 6.666,67 

 

Produktivitas tertinggi varietas introduksi diperoleh pada varietas Inpari 30 dibandingkan 

dengan varietas lainnya. Tingkat produktivitas yang berbeda disebabkan oleh faktor hama 

dan penyakit di lapangan. Tempat penanaman ketiga varietas tersebutmerupakan satu 

hamparan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa varietas Inpari 28 dan Inpari 

29 mengalami intensitas serangan hama penggerek batang (beluk) yang sangat tinggi. 

Berbeda dengan Inpari 30 yang hanya terserang ringan oleh penggerek batang (beluk). 

Penimbangan gabah hasil panen dilakukan pada semua petani penangkar untuk menentukan 

produksi real gabah calon benih yang dihasilkan (tabel 39). 

Tabel 39. Produksi gabah calon benih padi UPBS Papua Barat Berdasarkan Hasil Real Petani. 

Nama 
Petani 

Varietas 
Kelas 
benih 

Jumlah gabah 

calon benih (kg 
GKG) yang ada 

di petani 

Jumlah gabah 

calon benih (kg 
GKG) yang ada 

di BPTP 

Total 

Produksi 

GKG (kg) 

SUKANI MEKONGGA FS >> SS                4.173                    1.000        5.173  

  MEKONGGA FS >> SS                2.809                    1.000        3.809  

PUJIONO CIGEULIS FS >> SS                1.750                      500        2.250  

G E G O CIGEULIS FS >> SS                1.659                      500        2.159  

SUMARTO INPARI 30 FS >> SS                2.975                    1.000        3.975  

SUTARTO INPARI 29 BS >> FS                1.800                      600        2.400  

SUTONO INPARI 28 BS >> FS                2.100                      700        2.800  

Jumlah              17.266                    5.300     22.566  

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa gabah calon benih dari keseluruhan areal 

penangkaran sebanyak 22,56 ton, dengan 17,26  ton yang ada di petani dan 5,3 ton yang 

menjadi milik BPTP. Jumlah gabah calon benih berdasarkan varietas ditunjukkan pada tabel 

berikut: 
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Tabel 40. Produksi gabah calon benih padi UPBS Papua Barat Berdasarkan Varietas. 

Varietas Kelas benih 

Jumlah gabah 
calon benih (kg 

GKG) yang ada 
di petani 

Jumlah gabah 
calon benih (kg 

GKG) yang ada 
di BPTP 

Total Produksi 

GKG (kg) 

MEKONGGA FS >> SS 6.982              2.000  8.982 

CIGEULIS FS >> SS 3.409              1.000  4.409 

INPARI 30 FS >> SS 2.975              1.000  3.975 

INPARI 29 BS >> FS 1.800                 600  2.400 

INPARI 28 BS >> FS 2.100                 700  2.800 

Jumlah 17.266              5.300 22.566 

 

Gabah calon benih sebanyak 17,26 ton yang ada di petani diproses menjadi benih oleh 

masing-masing petani dan dikelola sendiri oleh petani jika ada permintaan benih. Sedangkan 

5.300kg yang menjadi milik BPTP diproses menjadi benih oleh BPTP. Setelah melalui 

prosessing, gabah calon benih sebanyak 5,300kg mengalami penyusutan 3,87 % menjadi 

5.095 kg (tabel 41). 

Tabel 41. Produksi benih padi UPBS BPTP Papua Barat Berdasarkan Varietas. 

Varietas Kelas benih 

Jumlah gabah 
calon benih 

(kg GKG) yang 
ada di BPTP 

Jumlah gabah 
susut karena 

proses 
pembersihan 

(kg) 

Total 
Benih (kg) 

MEKONGGA FS >> SS 2.000 70 1.930 

CIGEULIS FS >> SS 1.000 0 1.000 

INPARI 30 FS >> SS 1.000 50 950 

INPARI 29 BS >> FS 600 60 540 

INPARI 28 BS >> FS 700 25 675 

Jumlah 5.300 205 5.095 

 

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 
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uji laboratorium gabah calon benih untuk semua varietas dinyatakan lulus. 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 akan 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 jika tidak ada permintaan benih.  

Stok benih UPBS BPTP Papua Barat tahun 2015 berdasarkan kelas benih ditunjukkan pada 

tabel berikut : 

Tabel 42. Produksi benih padi UPBS Papua Barat Berdasarkan Kelas Benih. 

No. Varietas 
Stok (kg) 

FS SS ES 

1 Mekongga - 1.930 - 

2 Cigeulis - 1.000 - 

3 Inpari 28 675  - 

4 Inpari 29 540  - 

5 Inpari 30 - 950 - 

Jumlah 1.215 3.880 0 

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2015 UPBS BPTP Papua Barat menghasilkan 1.215 kg 

benih dasar (FS) dan 3.880 kg benih pokok (SS). Benih pokok didominasi oleh varietas-

varietas eksisting di Provinsi Papua Barat yaitu Mekongga dan Cigeulis. Sedangkan sisanya 

terdiri dari varietas-varietas introduksi baru yang diharapkan dapat diadopsi oleh petani. 

Benih-benih tersebut ditempatkan dan disusun di rak gudang penyimpanan. Benih-benih 

tersebut siap untuk didistribusikan bila ada permintaan benih dari stakeholder. 
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Gambar 23. Proses pengemasan benih ke dalam kemasan plastik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Penyimpanan benih berlabel pada rak dalam gudang benih. 

 

Masalah yang dihadapi selama proses produksi benih 

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perbenihan UPBS BPTP Papua Barat masih 

sangat terbatas (tabel 43). Sehingga sebagian besar proses produksi benih berlangsung di 

lapangan dengan menggunakan sarana dan prasarana milik petani. 
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Tabel 43.  Sarana dan Prasarana UPBS Papua Barat tahun 2014. 

No Sarana/Peralatan Jumlah Kapasitas Kondisi 

FASILITAS LAPANG 

1 Lahan - - - 

2 Traktor - - - 

3 Handtractor - - - 

4 Alat tanam - - - 

5 Alat pemupukan - - - 

6 Sprayer - - - 

7 Threser - - - 

8 Kendaraan roda 4 - - - 

9 Kendaraan roda 2 - - - 

PROSESSING 

10 Lantai jemur - - - 

11 Dryer - - - 

12 Blower - - - 

13 Air seed cleaner - - - 

14 Mesin jahit karung - - - 

15 Sealer 1 unit 5 kg Baik 

FASILITAS LAPANG 

16 Ruang laboratorium - - - 

17 Gudang simpan 60 m² 12 ton Baik 

18 Bangunan Dryer -     

19 Rak penyimpan benih 8 unit 8000 kg Baik 

20 Air conditioner 2 unit 1 PK Baik 

21 Mostuire tester - - - 

22 Humidifier - - - 

23 Timbangan besar - - - 

24 Timbangan duduk - - - 

25 Timbangan elektrik 1 unit 300 kg baik 

 

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 50% : 50% dengan 

semua biaya usahatani ditanggung oleh BPTP. 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 
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akan mengurus hasil panennya masing-masing, sehingga tidak ada waktu lagi untuk kerja 

upahan karena menyelamatkan hasil panen yang jauh lebih penting. 

Sistem bagi hasil 50% : 50% tidak menjadi pilihan karena memang jarang sekali petani yang 

mau dengan sistem ini jika lahannya termasuk lahan yang produktif. Sistem ini sudah dicoba 

pada tahun 2012. Ada kelompok tani yang mau dengan sistem ini dan BPTP Papua Barat pun 

memilih sistim ini dengan harapan akan memperoleh hasil yang banyak. Tetapi kenyataannya 

tidak demikian karena petani yang memilih sistim ini ternyata lahannya tidak produktif. 

Sehingga hasil yang diperoleh jauh lebih rendah dari biaya produksi benih.  

Sistem bagi hasil 75% : 25% menjadi pilihan karena menurut petani dengan semua biaya 

produksi yang ditanggung oleh BPTP kurang lebih senilai dengan 25% hasil yang umum 

dicapai di lokasi penangkaran benih yang rata-rata 4 ton/ha. Sehingga dinilai 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 juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sistem bagi hasil 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 di BPTP.  

Sistem Informasi (SI) UPBS 

Sistem Informasi UPBS sangat membantu dalam memperoleh informasi tentang 

perkembangan UPBS seluruh BPTP di seluruh Indonesia. SI UPBS juga merupakan sarana 

diseminasi dan promosi benih-benih hasil litbang pertanian termasuk ragam varietas dan 

ketersediaannya. 

Kendala yang dialami pada sistem ini adalah pada menu manajemen produksi, input data 

produksi harus memuat tanggal tanam dan tanggal masuk benih per varietas, sedangkan 

lahan petani yang digunakan untuk menanam varietas yang sama belum tentu bersamaan 

waktu tanamnya. Mungkin waktu tanam dan waktu masuk benih perlu dicantumkan bulannya 

saja.  
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III.10 MODEL PENGEMBANGAN INOVASI PERTANIAN BIO-INDUSTRI 

BERKELANJUTAN SPESIFIK LOKASI DI PAPUA BARAT  

 

Kakao merupakan komoditas perkebunan yang sangat  prospektif  untuk dikembangkan di 

Provinsi Papua Barat.  Selain kakao memiliki nilai jual yang tinggi, mudah dipasarkan, juga 

ditunjang dengan potensi lahan yang cukup luas. Dari   2. 933. 450,59 ha luas wilayah Papua 

Barat, sekitar 90 %  luasan tersebut merupakan lahan kering yang teridiri dari tegalan, kebun, 

hutan, dan lahan belum diusahakan yang masih berupa semak belukar dan alang-alang, lahan 

tersebut dapat diperuntukan juga bagi pengembangan kakao. Sampai saat ini luas eksisting 

pengembangan kakao di Papua Barat    baru mencapai 7513 Ha, hampir seluruh tanaman  

sudah berproduksi (Papua Barat dalam Angka, 2013). 

Sementara itu pengembangan ternak kambing di Papua  Barat sampai tahun 2012 baru 

mencapai 20.401 ekor. Jumlah populasi ini memang lebih kecil dibanding populasi babi 80.857 

ekor dan populasi sapi 52.046. Namun demikian tren pengembangan kambing jauh lebih pesat 

dari babi dan sapi. Pada tahun 2009 populasi kambing di Papua Barat  baru sekitar 7.000 

ekor, tahun 2010 meningkat menjadi 15.433 ekor, dan tahun 2012 menjadi 20.401 ekor. Ini 

berarti pengembangan kambing di Papua Barat meningkat sebesar 191% dalam kurun waktu 

tiga tahun atau rata-rata peningkatan di atas 60% per tahun. 

Beberapa faktor penunjang berkembangnya kambing di Papua Barat antara lain: 1) Proses 

produksi kambing relatif lebih cepat, seekor induk kambing dapat melahirkan 3 kali dalam dua 

tahun, jumlah anak yang lahir 1 – 2 ekor per induk; 2) Nilai jual kambing di Papua Barat cukup 

tinggi, harga anak kambing umur 7 bulan sampai 1 tahun di Papua barat sekitar 1,5 juta per 

ekor, sedangkan harga kambing jantan dewasa bisa mencapai Rp 3 Juta per ekor; 3) Mudah 

dipasarkan; 4) Pemeliharaan kambing relatif lebih mudah, masyarakat lokal Papua sudah 

banyak yang memelihara kambing. 5)Faktor budaya masyarakat lokal, dalam hal ini berkaitan 

dengan budaya “denda”. Kambing tidak pernah dijadikan sebagai alat/barang penebus 

“denda” seperti Babi dan Sapi; dan 5) dari aspek sosial dapat diterima oleh semua golongan 

masyarakat. 

Diakui bahwa penerapan teknologi pemeliharan kambing dan budidaya kakao masih rendah. 

Kakao memiliki potensi produksi di atas 2 ton per ha, sementara hasil penelitin BPTP Sulawesi 

Tenggara produktivitas kakao dapat mencapai 1,2 ton ha, tetapi produkstivitas kakao Papua 

Barat baru mencapai 550 kg/ha. Kondisi ini memiliki peluang besar untuk ditingkatkan. Jika 

pengembangannya kakao diintegrasikan dengan ternak  kambing diyakini akan memberikan 

nilai tambah yang lebih tinggi. Limbah kakao berupa daun yang berasal dari hasil 

pemangkasan pemeliharaan dan kulit buah kakao sebagai limbah panen, serta daun gamal 

(Glaricideae) yang berasal dari tanaman pelindung dapat dijadikan sebagai sumber pakan bagi 

ternak kambing, sementara itu kotoran kambing berupa peaces dan urin dapat dijadikan 

pupuk organik untuk menyuburkan tanaman kakao. 

Sampai saat ini hasil samping  kebun kakao di Papua Barat sama sekali belum  dimanfaatkan 

oleh petani. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kulit buah kakao dan daun kakao adalah 

salah satu sumber pakan yang baik bagi ternak kambing. Pemberian kulit buah kakao 

sebanyak 1,25-1,50 kg/ekor/hari pada kambing umur 8-12  bulan memberikan pertambahan 
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bobot badan (PBB) 52-70 g/ekor/hari lebih tinggi dibandingkan yang mendapatkan pakan 

rumput yaitu PBB sekitar 10 g/ekor/hari (Munier, 2009). Hasil pengkajian Gunawan et al. 

(2013) menunjukkan bahwa penggunaan daun kakao dapat meningkatkan pertambahan 

bobot badan ternak kambing. Dengan demikian, perkebunan kakao berpeluang dijadikan 

tempat atau lahan bagi pengembangan ternak kambing secara terintegrasi. 

Sistem pertanian bio-industri adalah sistem pertanian yang mengelola dan memanfaatkan 

secara optimal seluruh sumberdaya hayati termasuk biomasa dan/atau limbah organik 

pertanian bagi kesejahteraan masyarakat dalam suatu ekosistem secara harmonis (Hendriadi, 

2013).  Lebih lanjut dinyatakan bahwa konsep bio-industri tidak hanya fokus pada 

pemanfaatan pangan, pakan, pupuk dan energi  (multi guna), namun juga lebih 

mengedepankan pemanfaatan dan rekayasa genetik terhadap keberlimpahan sumberdaya 

genetik (plasma nutfah) 

Sejalan dengan itu maka implementasi sistem integrasi kakao-ternak kambing, sejalan serta 

diyakini dapat menunjang pengembangan pertanian bio industri, dan Provinsi Papua Barat 

memiliki peluang besar untuk pengembangan program tersebut mengingat tersedianya 

sumberdaya lahan yang sangat luas, dan memiliki sumberdaya hayati yang cukup banyak. 

Dengan demikian kegiatan introduksi kakao-kambing dipandang perlu untuk dilakukan untuk 

mendukung pengembangan pertanian Bio Industri di Papua Barat. 

Sistem pertanian bio-industri adalah sistem pertanian yang mengelola dan memanfaatkan 

secara optimal seluruh sumberdaya hayati termasuk biomasa dan/atau limbah organik 

pertanian bagi kesejahteraan masyarakat dalam suatu ekosistem secara harmonis. Sistem ini 

sangat cocok untuk dikembangkan di Indonesia, termasuk Papua Barat. Di daerah ini banyak 

tersedia sumber daya hayati, tetapi pemanfaatannya masih sangt kurang. 

Sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada di Papua Barat, maka pengembangan Bio-

Industri lebih cocok melalui integrasi tanaman dan ternak, termasuk integrasi kakao dan 

ternak kambing. Dalam model pengembangan pertanian bio-industri berbasis integrasi kakao 

kambing terdapat kegiatan  budidaya (on-farm), kegiatan penyediaan input, penanganan dan 

pengolahan hasil (off farm) serta terdapat kegiatan penunjang, seperti keterlibatan 

kelembagaan perdesaan yang menopang kegiatan on farm, off farm dan pemasaran.  

Melalui kegiatan tersebut, diyakini produk bio-industri yang dihasilkan cukup banyak dan 

beragam. Untuk itu, maka kegiatan model pengembangan pertanian bio-industri berbasis 

integrasi kakao kambing dipandang perlu segera dikembangkan di provinasi Papua Barat. 

Keadaan Umum Lokasi Kegiatan 

Lokasi kegiatan berada di kampung Muari Baru yang merupakan bagian dari kampung Muari 

distrik Oransbari kabupaten Manokwari Selatan (Pemekaran dari kabupaten Manokwari). 

Kampung Muari Baru terpisah dari kampung Induknya (kampung Muari), secara tegas dibatasi 

oleh sungai Muari, bahkan kedua tempat ini memiliki zona yang berbeda. Kalau muari berada 

pada zona lahan sawah sehingga masyarakatnya banyak menanam padi, sedangkan Muari 

baru berada pada zona lahan kering dataran rendah sehingga kehidupan masyarakat dipenuhi 

dari hasil berkebun.  
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Masyarakt  kampung Muari Baru berasal  dari pegunungan Arfak, daerah Anggi (suku Atam, 

dan Souh) sekitar tahun 90-an sebanyak  12 KK turun ke daerah pantai di Oransbari dan 

bergabung dengan masyarakat transmigran dari  jawa, sebagai trans lokal  di kampung  Muari. 

Tujuan mereka turun gunung adalah untuk mendekat ke daerah perkotaan agar tidak sulit 

memperoleh kebutuhan sehaari-hari (sembako).  Pada waktu itu  perjalanan dari daerah 

pegunungan sampai ke Oransbari memerlukan waktu berhari-hari karena harus ditempuh 

dengan berjalan kakii. Pada waktu itu pekerjaan masyarakat berburu binatang liar seperti rusa 

dan babi, selain itu kegiatan bercocok tanam mulai dilakukan dengan menanam aneka 

tanaman pangan 

Penduduk kampung Muari saat ini  berjumlah sekitar 641 jiwa, terhimpun dalam 170 KK 

(termasuk kampung yang ada diseberang Sungai Muari/kampung lama) jumlah penduduk 

laki-laki dan wanita hampir berimbang. Jumlah penduduk dikampung baru, dimana kegiatan 

bioindustri dilakukan hanya sekitar  60 KK. Agama yang dianut masyarakat adalah Kristen 

protestan. Pada umumnya masyarakat tidak tidak sekolah, dominasi adat sangat kuat, peran 

peminpin lokal sangat menonjol, dan masyarakat sangat mempercayai terhadap kekuatan 

mistik seperti “ swanggi”. 

Pada awal kedatangan  Setiap KK menguasai  lahan seluas 1,5 Ha, terdiri dari lahan 

pekarangan 0,1 ha (30X30 M2), lahan tanaman pangan 0,25 ha (50 X 50) m2, dan lahan 

kebun kakao, 1 ha. Lahan tersebut berasal dari hibah kepala suku besar (Pak Ely, yang tinggal 

dipelabuhan). Sampai saat ini penguasaan lahan tegalan sudah berkembang karena 

pembuakaan kebun baru, status tanah sudah pelepasan adat tetapi belum bersertiifikat. Luas 

lahan kampung seluruhnya sekitar 180 ha, termasuk lahan  yang belum digarap dan lahan 

hutan. 

Berbagai program pemerintah pernah masuk ke kampung Muari antara lain: bantuan sosial 

pembangunan rumah, Sustainable Agriculture Development Project (SADP) dari Bank 

Pembangunan Asia, PNPM Mandiri, Pengembangan Perkebunan Rakyat Wilayah Khusus 

(P2WK), PUAP, dan bantuan ternak.  

Kantor kampung/desa masih gabung dengan kampung Muari  lama. Jalan desa masih 

pengerasan (belum di aspal). Listrik sudah ada mulai tahun 2014 akhir, dapat digunakan mulai 

jam 18 sampai jam 6 pagi.  Fasilitas sekolah belum ada. Jalan usahatani belum ada. KIOS 

belum ada, kebutuhan  sembako masih membeli di kampung tetangga.  PUSTU sudah ada 

tetapi petugasnya jarang ada ditempat.  Fasilitas ibadah berupa gereja ada dua buah.  

Dibidang pertanian belum ada jalan usahatani,  perlengkapan meralatan masih sangat 

sedehana, namun sudah ada organisasi petani, yaitu kelompok tani , dan gapoktan yang 

berawal dari kegiatan kakao. 

Pada saat ini masyarakat menanam tanaman pangan seperti  pisang, batatas (ubi jalar) talas, 

dan ada juga yang menanam sayuran. Selain itu ada tanaman kakao seluas 60 ha, dengan 

rata-rata penguasaan 1 ha/kk. Jadi di luar lahan pekarangan  mereka mengusahakan tanaman 

pangan dan tanaman kakao dengan lokasi yang berbeda. Kalau dipandang dari aspek curahan 

kerja, masyaarakat lebih banyak mencurahkan tenaga kerja di lahan pangan dibanding lahan 

kakao. Hal ini disebabkan kerena di lahan pangan ditanami bermacam-macam tanaman, 

secara bergantian.  Pada lahan tanaman pangan ini masyarakat menggantung  kebutuhan 
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pangan pokok, untuk kebutuhan hari-hari.  Sedangkan di lahan kakao hanya khusus tanaman 

kakao, yang hasilnya dibuthkan untuk periode waktu tertentu. 

Dari berbagai komoditas tersebut yang menjadi komoditas unggulan meliputi kakao, pisang, 

dan batatas (Ubi jalar), tanaman ini  di usahakan oleh seluruh masyarakat petani dengan 

tujuan untuk konsumsi dan untuk dijual di pasar. Untuk tanaman pangan lebih banyak 

dikonsumsi dibanding yang dijual, sedangkan kakao semuanya di jual. Haksil-hasil pertanian 

lebih banyak yang dijual ke pasar Manokwari dari pada ke pasar Oransbari. Alasannya harga 

cukup baik. 

Masyarakat kampung Muari disamping  berkebun juga berternak, ternak yang banyak 

dipeliharan diantaranya Sapi, babi, kambing,  ayam, dan ternak unggas  lainnya. Masyarakat 

yang memelihara kambing baru sekitar 10 % (7 KK), sedangkan masyarakat yang memelihara 

sapi, sekitar 20%, dan Babi dipelihara oleh hampir seluruh KK. 

Kondisi Existing Penerapan Teknologi 

Kebun kakao yang akan dijadikan sebagai model percontohan dalam pengembangan 

pertanian bioindustri, ditanam pada tahun 2002 melalui program P2WK dari dinas Perkebunan  

kabupaten Manokwari.  Jenis  kakao hibrida dengan sumber benih berasal dari Puslit Koka 

Jember yang dibibitkan oleh dinas perkebunan.  Jumlah populasi per ha sebanyak 1200 pohon, 

tetapi sekarang  jumlah populasinya berkurang, karena mati pada saat tanam (tidak disulam) 

dan beberapa yang  mati pada saat pemeliharaan). 

Teknologi yang sudah diterapkan adalah pemangkasan, tetapi pelaksanaannya  tidak teratur 

bahkan sering dibiarkan tidak di pangkas. Jarang diberikan pupuk baik pupuk organik maupun 

anorganik. Pengendalian hama banyak menggunakan insektisida. Peneraapan PHT masih 

belum dilakukan.  Demikian juga kegiatan pasca panen masih sangat lemah penerapan 

teknologinya:  Buah kakao yang baru dipetik dibelah untuk dipisahkan dengan cangkangnya 

(dikerjakan di dalam kebun), kemudian dijemur dengan menggunakan alat terpal, bahkan ada 

yang di gelar di pinggiran jalan aspal, tanpa di beri alas. Tingkat produktivitas baru mencapai 

sekitar 600 kg/ha dengan kualitas yang masih rendah. 

Belum banyak masyarakat yang memelihara kambing, tetapi sering melihat dan belajar di 

kampung tetangga (masyarakat transmigrasi). Pak Niko salah seorang warga yang 

memelihara kambing, dia memiliki kambing sebanyak  9 ekor.  Cara pemeliharaan kambing di 

lepas, pakannya rumput hijauan yang ada di sekitar rumah, tidak pernah diberi pakan 

tambahan. Jenis kambing yang dipelihara adalah kambing lokal. Perkawinan alami, belum 

intensif pencegahan penyakit, dan belum ada pengolahan, baik hasil utama maupun limbah. 

Hasil  FGD seperti  ekstraksi di atas, dipat diangkat beberapa permasalahan sehubungan 

denga  pelaksanaan kegiatan bioindustri di kampung Muari distrik Oransbari kabupaten 

Manokwari Selatan, seperti berikut: 

1. Tingkat kualitas SDM masih rendah 

2. Sistem usahatani  masih tradisional 
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3. Belum ada  jalan usahatani dan perangkat/peralatan  pendukung kegiatan usaha masih 

sangat sederhana 

4. Tingkat penerapan teknologi masih redah (kakao belum dipupuk, pemangkasan belum 

teratur, pemeliharaan tidak intensif, belum ada pengolahan baik hasil utama maupun hasil 

sampingan) 

5. Adanya serangan hama PBK, Helopeltis/penghisap buah kakao, dan penyakit busuk 

buah. 

6. Masyarakat belum cukup memiliki pengalaman memelihara kambing 

7. Pemeliharaan kambing masih dilepas bebas, belum dikandangkan, belum ada pakan 

tambahan, sumplemen, dan  pengetahuan tentang kesehatan hewan, teknologi reproduksi 

masih rendah 

8. Belum tersedia kios sarana produksi 

Dari permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat banyak kekurangan dalam 

system masyarakat yang ada di daerah lokus kegiatan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap 

cepat lambatnya  perwujudan  model yang akan dibangun. Namun demikian  memahami 

kondisi seperti ini bukan berarti memunculkan rasa fesimisme, tetapi justru menjadi tantangan 

yang cukup menarik untuk disambut dengan kinerja yang penuh optimisme dan menjadikan 

berbagai permasalahan sebagai pemicu  kinerja yang lebih dinamis. 

Setting Model 

Model pengambangan inovasi pertanian bioindustri yang akan dikembangkan di Papua Barat 

adalah model pengembangan bioindustri yang berbasis pada komposisi komoditas yaitu 

integrasi kakao – kambing pada agroekosistem Lahan kering dataran rendah. Model ini 

bertumpu pada usahatani kakao dan ternak kambing secara integrasi yang dilakukan oleh 

petani kakao yang juga peternak kambing.  

Model tersebut mengedepan penerapan inovasi teknologi, baik inovasi teknis maupun inovasi 

kelembagaan dengan pendekatan system dan usaha agribisnis yang meliputi subsystem 

agribisnis hulu (sarana produksi), subsystem agribisnis tengan (on farm), dan subsystem 

agribisnis hilir (pengolahan) serta sbsystem pendukung. Dalam hal ini mensinergiskan sistem 

inovasi dan kelembagaan dengan sistem agribisnis.  

Inovasi teknologi yang digunakan dalam upaya pencapaian keberhasilan kegiatan 

pengembangan pertnian bioindustri di Papua Barat  yaitu,  berupa teknologi yang sudah 

matang, efektif dalam memecahkan permasalahan  sekaligus  meningkatkan produksi dan 

pendapatan petani, serta berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal dan berorientasi 

pasar. 

Instalasi kebun kakao 

Dalam hamparan kebun kakao seluas 60 ha, telah disiapkan 3 unit instalasi kakao masing-

masing seluas 0,25 ha yang berada di setiap kelompok. Instalasi ini digunakan untuk peragaan 
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teknologi  sekaligus dijadikan tempat pengujian hasil produk olahan berupa pupuk organik 

cair dan pupuk organik padat. Kemudian setelah diuji maka produk tersebut akan digunakan 

untuk meningkatkan produksi kakao petani seluas 60 ha, dan dipasarkan kepada pengguna 

lainnya. 

Sampai saat ini penyiapan instalasi baru sebatas setingan fisik, pemangkasan dan pemupukan 

dasar. Sedangkan ujicoba belum terlaksana karena hasil pengolahan dan berupa POC  dan 

POP belum ada. 

Instalasi ternak kambing 

Telah dibangun 3 unit kandang masing-masing berukuran 2 X 8 m2 dengan tinggi 1 meter 

dari lantai kandang ke permukaan tanah dengan kapasitas 10 – 20 ekor kambing. Setiap unit 

perkandangan dilengkapi dengan kebun rumput dan di buat pagar keliling dua lapis. Lapis 

pertama bagian dalam mengunakan pagar pagar hidup dari tanaman Glaricidae (pohon 

gamal), sedangkan lapis kedua  bagian luar digunakan pagar kayu dengan tiang dicor. Hal ini 

dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai ada ternak luar masuk di area instalasi. 

Instalasi tersebut di tempatkan di setiap kelompok ( 3 kelompok) dengan ukuran yang 

berbeda disesuaikan dengan keadaan lapangan. Instalasi 1  ditempatkan di kelompok Mahesa 

dengan ukuran panjang 40 m dan lebar 40 m. Instalasi 2 ditempatkan di kelompok Upan 

dengan ukuran panjang 25 m dan lebar 40 m. Instalasi 3 ditempatkan di kelompok Semjud 

dengan ukuran paanjang 70 m, dan lebarnya 30 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Kandang kambing dan kebun rumput pakan. 
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Jenis rumput yang di tanam adalah Berharia Ruci, dan rumput lokal (kulonjono). Rumput 

tersebut perkembangannya cukup baik dan telah dipanen untuk diberikan sebagai pakan 

dasar. Namun perkembangan selanjutnya terhambat karena kekeringan yang panjang. 

Dalam instalasi kambing  telah dimasukan kambing sebanyak 10 ekor/unit kandang. Terdiri 

dari kambing betina 9 ekor dan kambing jantan 1 ekor, jumlah seluruhnya 30 ekor. Kambing 

betina berasal dari kambing loka, sedangkan pejantan merupakan kambing PE. Dari hasil 

perkawinan alami diharapkan mendapat keturunan yang lebih baik (ada perbaikan genetik). 

Instalasi pengolahan 

Untuk pengolahan produk sampingan/limbah telah disiapkan bangunan berukuran 4 X 3 m2 

yang berada di kelompok Mahesa. Instalsi ini telah digunakan untuk pengolahan Pupuk 

Organik Padat (POP) yang bersumber dari kotoran kambing, dan Pupuk organik cair (POC) 

yang bersumber dari Urine kambing. 

Hasil Utama 

Hasil utama dari kakao belum ada, karena gagal panen akibat kemarau yang berkepanjangan. 

Sedangkan hasil utama dari ternk kambing berupa anak kambing sebanyak 24 ekor, yang 

bersumber dari 10 induk yang beranah 2 dan 4 induk yang beranak 1. Hasil utama belum bisa 

diolah, karena belum siap materinya. 

Pengolahan hasil samping 

Hasil samping berupa kotoran padat kambing telah diperoleh sebanyak 2.360 kg yang berasal 

dari kelopok Mahesa sebanyak 20 karung setara 800 kg, kelompok Upan 15 karung setara 

600 kg, dan dari kelompok Semjud sebanyak 24 karung setara 960 kg dalam periode waktu 

6 bulan. Dengan demikian potensi produk dalam setahun diperkiraakan dapat mencapai 4.720 

kg. Dari bahan yang telah tersedia sudah dilakukan pengolahan dengan hasil sebanyak 250 

kg pupuk Oragin Padat.  

Hasil samping berupa Urin kambing telah dihasilkan sebanyak 2100 liter yang bersumber dari 

masing-masing kelompok (satu kelompok 700 liter) dalam periode waktu 6 bulan. Dengan 

demikian potensi hasil dalam setahun diperkirakan sebanyak 4.200 liter. Dari bahan yang telah 

tersedia telah berhasil diolah dan menghasilkan Pupuk Organik Cair (POC) sebanyak 300 liter. 

Selain itu masih ada fotensi hasil samping berupa serasah dari daun kakao yang dapat 

dijadikan sebagai bahan utama POP. Banyaknya potensi pupuk bokasi ini belum dihitung 

secara pasti, namun  perkiraan kasar dpat diperhitungkan dari skala luasan 0,25 ha seperti 

areal yang dijadikan instalasi kakao dalam periode pemangkasan 2 kali setahun (6 bulan 

sekali)  dapat mengasilkan serasah sekitar  1 ton/tahun. Jadi dalam skala luasan 60 ha 

diperkirakan dapat menghasilkan bahan baku pupuk bokasi sebesar 240 ton/tahun.  

Namun demikian untuk menghasilkan pupuk bokasi yang berkualitas diperlukan dukungan 

mesin pengolah APPO ( Alat Pengolah Pupuk Organik). Alat tersebut sampai saat ini belum 

tersedia di BPTP Papua Barat.  
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