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I. PENDAHULUAN 

 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/5/2017 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) adalah peraturan terbaru tentang 

BPTP yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengkajian teknologi 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. Dalam Permentan 

tersebut, BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan 

diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.  

 

Dalam melaksanakan tugas di atas, BPTP menyelengarakan fungsi: (1) Pelaksanaan 

penyusunan program, evaluasi, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan 

diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (2) pelaksanaan inventarisasi dan 

identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (3) pelaksanaan 

penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (4) 

pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (5) perakitan 

materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik 

lokasi; (6) pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian 

teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (7) penyiapan kerja sama, informasi, 

dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan 

pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (8) pemberian pelayanan 

teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik 

lokasi; dan (9) pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dan 

perlengkapan BPTP. 

 

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

dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.  

 

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 

industri. Oleh karena itu, sistem pertanian industrial berbasis hayati (bioindustri) yang 

berkelanjutan adalah pendekatan yang sesuai bagi Indonesia.  

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). 

 

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.  

 

Pada tahun 2017, BPTP Papua Barat menghasilkan 3 (tiga) paket teknologi hasil pengkajian 

teknologi spesifik lokasi, yaitu: (1) Model prediksi pola produksi pala Papua berdasarkan 

variabilitas iklim; (2) Paket teknologi budidaya varietas unggul baru bawang merah; (3)Paket 

teknologi budidaya ayam kampung unggul. Pada tahun 2017 BPTP Papua Barat juga 

melaksanakan diseminasi teknologi yang dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan 

pengembangan kawasan pertanian nasional tanaman pangan, tanaman perkebunan, 

hortikultura dan peternakan. Diseminasi inovasi teknologi juga dilaksanakan melalui temu 
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lapang dan temu teknis untuk komoditas ayam Kampung Unggul Balitbangtan (ayam KUB).  

Pengembangan pertanian bioindustri dilaksanakan melalui kegiatan Model Pengembangan 

Pertanian Bioindustri Integrasi Kakao-Kambing.   

 

Menjelang akhir tahun 2017, BPTP Papua Barat mendapatkan tugas penyiapan implementasi 

tahun perbenihan di tahun 2018. Persiapan tahun perbenihan tersebut dilaksanakan melalui 

pengembangkan pusat-pusat perbenihan modern serta memproduksi benih sumber dan 

benih sebar. Anggaran kegiatan perbenihan dialokasikan dalam APBN-P 2017 yang terdiri 

atas produksi benih pepaya, sukun, kopi arabika, cengkeh, pala dan kakao. 
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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 2018, BPTP Papua Barat memiliki 30 orang staf Pegawai Negeri Sipil 

(PNS. Selain itu, terdapat 9 orang tenaga kontrak yang mendukung operasional 

kantordengan 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 Komposisi Sumber Daya Manusia berstatus PNS di BPTP Papua Barat 

tahun 2017 Menurut Tingkat Pendidikan 

 

   

 

 

*) 1 tenaga diperbantukan di Pemda Provinsi Papua Barat 

**) 1 tenaga detasir dari BPTP Sulawesi Tenggara 

Tabel 2. Komposisi PNS menurut golongan ruang per 31 Desember 2017 

Golongan 
Jumlah 

I II III IV 

- 1 27 4 32 

  *) 1 tenaga diperbantukan di Pemda Provinsi Papua Barat 

 Pendidikan Jumlah Pegawai 

1 S3 4* 

2 S2 8** 

3 S1 17 

4 SLTA- D3 3 

 TOTAL 32 
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Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya pegawai,  pada tahun 2017 1 (satu) orang 

staf penyuluh dan 1 (satu) orang staf keuangan BPTP Papua Barat masih mengikuti program 

tugas belajar.  

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

Desember 2017 

No Nama Perguruan Tinggi Strata 
Tahun 
Masuk 

Perkiraan 
Tahun 
Selesai 

1 Mumuh Muharam, SE Universitas Hasanuddin S2 2015 2017 

2 Muhammad Fathul Ulum 
Ariza, SP 

Universita Brawijaya S2 2015 2017 

 

Tabel 4.Komposisi Pegawai BPTP Papua Barat Berdasarkan Jabatan per 31 

Desember 2017 

*) 1 tenaga diperbantukan di Pemda Provinsi Papua Barat 

II.3. Sarana dan Prasarana 

Ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas BPTP Papua Barat. Pada tahun 2017 terdapat penambahan asset 

sebanyak 93 unit melalui Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan dengan rincian nilai perolehan diuraikan dalam Tabel 5. Total nilai penyusutan aset 

pada tahun 2017 sebesar Rp 4.704.058.885,- yang diuraikan dalam Tabel 6.  

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 

5 Peneliti Muda 4* 

6 Peneliti Pertama 12 

8 Calon Peneliti 2 

12 Penyuluh Pertanian Pertama 4 

15 Bendahara Pengeluaran 1 

16 Bendahara Penerima 1 

17 Koordinator KP 1 

18 Penyusun Laporan 1 

19 Pengadministrasi dan Penyaji Data 2 

20 Pengadministrasi Umum 1 

  JUMLAH 32 
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Tabel 5.Daftar Mutasi Bertambah Barang Milik Negara Berupa Aset Berwujud di 

BPTP Papua Barat Per 31 Desember 2017 

AKUN NERACA/ SUB KELOMPOK BARANG 
SAT 

HARGA PEROLEHAN 

KODE URAIAN KUANTITAS NILAI 

132111 PERALATAN DAN MESIN Unit 90 3.513.225.903 

133111 GEDUNG DAN BANGUNAN Unit 3 885.187.000 

TOTAL 93 4.398.412.903 

Tabel 6.Daftar Mutasi Berkurang Barang Milik Negara Berupa Aset Berwujud di 

BPTP Papua Barat Per 31 Desember 2017 

ASET TETAP 
NILAI 

PEROEHAN 
AKUMULASI 

PENYUSUTAN 
NILAI BAKU 

Peralatan dan Mesin 6.977.769.259,- 2.971.214.494 4.006.554.765 

Gedung dan Bangunan 19.221.063.710 1.534.4331.784 17.686.631.926 

Jalan, Irigasi dan Jaringan 523.714.510 198.412.607 325.301.903 

Aset Tetap Lainnya 30.000.000 0 30.000.000 

 

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 2017, BPTP Papua Barat menyetorkan 

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

72.950.160,-dan mengelola anggaran belanja dari APBN sebesar Rp12.316.619.000,-. Jika 

dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja tahun sebelumnya, anggaran belanja tahun 

2017 mengalami penurunam sebesar1.25% dari tahun 2016. 
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Tabel 7. Anggaran dan RealisasiBPTP Papua Barat Per 31 Desember 2017 

 

 

 

 

 

 

 

  

No Uraian Anggaran Realisasi  
% 

Realisasi 

Anggaran 

A 
PENDAPATAN 
NEGARA DAN HIBAH   

 

  

 

PENDAPATAN 

NEGARA DAN HIBAH 
TRANSAKSI KAS 

52,500,000 72.950.160,- 138.95 

    1. 
PENERIMAAN 
DALAM NEGERI 0 0 

 

      
a. 

Penerimaan 

Perpajakan 0 0 
 

      

b. 
Penerimaan 
Negara 

Bukan Pajak 

52,500,000 72.950.160,- 138.95 

    2 HIBAH  0 0 0 

JUMLAH PENDAPATAN 
DAN HIBAH 

52,500,000 72.950.160 138.995 

B BELANJA      

    Belanja Pegawai 2.236.669.000 2.137.704.483 95.58 

    Belanja Barang 5.627.950.000 5.538.806.725 98.42 

    Belanja Modal 4.452.000.000 4.398.412.903 98.80 

JUMLAH BELANJA 12.316.619.000 12.074.924.111 96.42 
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III. CAPAIAN-CAPAIAN KEGIATAN PENGKAJIAN/ DISEMINASI 

III.1 Judul kegiatan pala iklim. 

Kajian mulai dilakukan tahun 2016 (Gambar 1). Target output 2016 sudah tercapai, yaitu 

telah terbangung model prediksi variabilitas iklim dan produksi Pala Papua. Model ini dapat 

memprediksi hujan bulanan pada pola hujan lokal C1 di  wilayah fakfak dan dapat 

memprediksi keragaan pola produksi Pala Papua pada setiap panen musim timuran dan 

baratan (Gambar 2). Selanjutnya pada tahun 2017 penelitian dilanjutkan dengan analisis 

validasi model dan kajian kriteria kesesuaian lahan dan agroklimat Pala Papua untuk 

kepentingan pengembangan oleh pemerintah daerah. 

 

Gambar 1. Roadmap kegiatan penelitian pengembangan model prediksi 
variabilitas iklim dan produksi Pala Papua 
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Gambar 2 Model Prediksi variabilitas iklim dan produksi Pala Papua 

Validasi Model: Curah Hujan Model Versus Observasi 

Data Curah Hujan Bulanan Model Versus Observasi 

Hasil luaran model prediksi diperlihatkan pada Tabel 1. Prediksi iklim curah hujan pada 

subpola hujan lokal C1 di wilayah Fakfak dilakukan berdasarkan input data histori curah 

hujan bulanan dari satasiun iklim Fakfak selama 60 tahun (1954-2015). Data ini kemudian 

dipakai untuk memprediksi beberapa tahun kedepan. Data keluaran model ditampilkan dalam 

format excel, seperti diperlihatkan Tabel 1. 

Gambar 3 menyajikan plot pola hujan luaran model dan hasil observasi tahun 2016 dan 

tahun 2017. Pola hujan luaran model sama dengan pola hujan lokal C1. Data curah hujan 

luaran model tahun 2017 dan 2017 dapat menggambarkan karakteristik curah hujan 

observasi pada tahun yang bersesuaian. Sementara dari sisi besaran curah hujan, luaran 

model cenderung sedikit lebih rendah dari curah hujan observasi. 
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Tabel 8  Data curah hujan bulanan keluaran model prediksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Pola hujan luaran model versus observasi  
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Sebaran Data Curah Hujan Bulanan Luaran Model Versus Observasi 

Sebaran data curah hujan bulanan luaran model dan observasi relatif berimpit. Pada kasus 

tahun 2016: Bulan-bulan di mana curah hujan rendah, besaran curah hujan luaran model dan 

observasi hampir sama, gambar CDF berimpit (sekitar 30% data). Hal ini sedikit berbeda 

dengan kasus curah hujan tahun 2017 (Gambar 4).  

Sementara variasi besaran curah hujan observasi sedikit lebih besar dari nilai variasi luaran 

model. Untuk kasus tahun 2017 perbedaan besaran nilai curah hujan agak besar. Nilai 

satandar deviasi terhadap nilai rataan curah hujan bulanan berbeda agak besar pada tahun 

2017. Meskipun demikian, nilai probabilitas distribusi data model dan observasi untuk kedua 

kasus berada dalam selang 95% (Gambar 5). 

 

Gambar 4 Empirical CDF Curah Hujan Bulanan luaran Model dan Observasi  
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Gambar 5 Probability plot Curah Hujan Bulanan luaran Model dan Observasi 

Perbedaan data luaran modal dam observasi secara statistic berdasarkan uji t pada taraf 95% 

diperlihatkan pada Gambar 6 dan Tabel 2 dan Tabel 3. Hasil analisis memperlihatkan tidak 

terdapat perbedaan siginifikan antara data luran model dan observasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Boxplot perbedaan data luaran model dan observasi berdasarkan uji t 

pada taraf 95%  



LAPORAN TAHUNAN BPTP PAPUA BARAT 2017 Page 13 
 

Perbedaan data luaran modal dam observasi secara statistic berdasarkan uji t pada taraf 95% 

diperlihatkan pada Gambar 7 dan Tabel 10 dan Tabel 11. Hasil analisis memperlihatkan tidak 

terdapat perbedaan siginifikan antara data luran model dan observasi. 

Tabel 9 Hasil uji  t pada taraf 95% data model dan observasi kasus tahun 2016 

  N Mean StDev SE Mean 

Model-16 12 360,7 134,3   38,8 

Observasi-
16 12 395,6 168,8   48,7 

Difference 12 -34,9 62,9   18,2 

95% CI for mean difference: (-74,9; 5,1) 

   T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -1,92  P-Value = 

0,081 

 

Tabel 10 Hasil uji  t pada taraf 95% data model dan observasi kasus tahun 2017 

  N Mean StDev SE Mean 

Model-17 12 276 59,6   17,2 

Observasi-
17 12 286,6 103,2   29,8 

Difference 12 -10,6 51,6   14,9 

95% CI for mean difference: (-43,4; 

22,2) 

   T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -0,71  P-Value = 

0,492 

 

Sebaran Data Curah Hujan Bulanan Luaran Model Versus Observasi Menurut Klimatologi 

Musim Timuran dan Baratan 

Terminologi musim timuran dan baratan berdasarkan musim angin timuran dan baratan di 

wilayah Benua Maritim Indonesia (BMI) dan khususnya di wilayah Papua. Pada bulan 

Desember-Maret umumnya angin bertiup dari arah baratan ke wilayah Papua, dan sebaliknya  
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Musim ini juga berkaitan dengan distribusi curah hujan dan musim buah dan panen pala 

Papua.  

Oleh karena itu, data luaran model dianalisis menurut waktu musim timuran dan baratan. 

Gambar 7 menyajikan Distribusi curah hujan bulanan model dan observasi menurut 

klimatologi musim timuran dan baratan. Pada musim timuran curah hujan observasi sedikit 

lebih tinggi dari curah hujan model. Sebaliknya pada musim baratan, luaran model lebih 

bervariasi. Kasus 2017, musim baratan model sedikit lebih rendah dari observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Distribusi curah hujan bulanan model dan observasi menurut 
klimatologi musim timuran dan baratan 
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Pada Gambar 8 diperlihatkan empirical CDF data curah hujan musim timuran dan baratan 

antara luaran model dan observasi untuk kasus tahun 2016 dan tahun 2017. Pada kasus 

tahun 2016 distribusi data curah hujan musim timuran luaran model dan observasi relative 

kurang berimpit, namun pola distribusi relative sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Empirical CDF curah hujan bulanan musim timuran dan baratan tahun 

2016 dan 2017 luaran model dan observasi 

Deviasi data curah hujan luaran model lebih kecil dari deviasi data observasi musim timuran 

dan baratan. Pada Kasus tahun 2017 deviasi musim timuran dan baratan lebih besar. Secara 

umum variasi data observasi agak lebih besar dari data luaran model. Uji t memperlihatkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara data  luaran model dan observasi, 

sebagaimana diperlihatkan pada Gambar  9 dan Tabel 11 sampai dengan Tabel 14. 
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Gambar 9 Boxplot uji t data Hujan Bulanan Musim Timuran dan Baratan Tahun 

2016 dan 2017 luaran Model dan Observasi. 

Tabel 11 Hasil uji  t pada taraf 95% data model dan observasi musim timuran 

kasus tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN TAHUNAN BPTP PAPUA BARAT 2017 Page 17 
 

 

Tabel 12  Hasil uji  t pada taraf 95% data model dan observasi musim baratan 
kasus tahun 2016 

 

 

 

 

 

Tabel 13 Hasil uji  t pada taraf 95% data model dan observasi musim timuran 
kasus tahun 2017 

 

 

 

 

 

Tabel 14 Hasil uji  t pada taraf 95% data model dan observasi musim baratan 
kasus tahun 2017 
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Penilaian Akurasi Model 

Akurasi model merupakan gambaran tingkat kesesuaian atau representasi model terhadap 

keadaan sebenarnya atau keadaan lapangan. Dalam hal ini tingkat akurasi data hujan luaran 

model terhadap data hujan observasi atau data hujan yang terjadi dan terukur di stasiun 

iklim.  

Analisis tingkat akurasi model menggunakan data luaran model tahun 2016 dan 2017 dan 

data observasi pada tahun yang sama. Hasil anlisis disajikan pada Tabel 15 dan Tabel 16. 

Nilai RMSE untuk kasus 2016 sebesar 69,62 dan tahun 2017 sebesar 50,52. Secara teoritis 

nilai RMSE mendekati 0 semakin akurat. Namun demikian dalam kasus curah hujan dengan 

tingkat variabilitas yang sangat tinggi, keadaan tersebut sangat tidak memungkinkan. 

Sehingga nilai RMSE dipertimbangkan terhadap nilai rataan curah hujan. Sumbangan 

terbesar terhadap nilai residual adalah pada bulan-bulan April-Agustus, berkenaan dengan 

musim baratan, dimana magnitudo curah hujan observasi lebih besar dari model (Gambar 

10). 

Tabel 15 Hasilanalisis RMSE data model dan observasikasus tahun 2016 

Bulan Observasi Model Residual Kuadrat Residual RMSE 

Jan 210,2 156 54,2 2937,64 69,62 

Feb 355,8 340 15,8 249,64 

Mar 422,9 345 77,9 6068,41 

Apr 380 459 -79 6241 

Mei 532,1 480 52,1 2714,41 

Jun 827,1 650 177,1 31364,41 

Jul 450 411 39 1521 

Ags 382,8 400 -17,2 295,84 

Sep 411,6 356 55,6 3091,36 

Okt 300 275 25 625 

Nov 303,1 256 47,1 2218,41 

Des 171,1 200 -28,9 835,21 

Rerata 395,56 360,67 34,89 4846,86 
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Tabel 16 Hasilanalisis RMSE data model dan observasikasus tahun 2017 

Bulan Observasi Model Residual Kuadrat Residual RMSE 

Jan 220 244,6 -24,6 605,16 50,55 

Feb 170 242,1 -72,1 5198,41 

Mar 274,4 285,8 -11,4 129,96 

Apr 320 291 29 841 

Mei 432 355,7 76,3 5821,69 

Jun 480 392,4 87,6 7673,76 

Jul 329,3 301,4 27,9 778,41 

Ags 382,8 314,3 68,5 4692,25 

Sep 250 251,7 -1,7 2,89 

Okt 210,2 183,7 26,5 702,25 

Nov 200 215,8 -15,8 249,64 

Des 170 233 -63 3969 

Rerata 286,56 275,96 10,60 2555,37 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Residual hasil analisis RMSE curah hujan luaran model dan observasi 
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Prediksi Produksi Pala 

Hubungan iklim (curah hujan) dan produksi pala Papua sudah diidentifikasi sebelumnya 

berdasarkan data pengukuran lapangan. Fakta empiris ini yang mendasari pengembangan 

model prediksi iklim dan produksi pala Papua. Pola hubungan ini diperlihatkan pada Gambar 

11 dan 12. Jelas terlihat bahwa curah hujan memiliki hubungan yang erat dengan pola 

produksi Pala Papua. Curah hujan yang terjadi selama musim timuran sangat mempengaruhi 

pembungaan dan produksi pala yang kemudian dipanen pada musim baratan. Demikian 

sebaliknya curah hujan yang terjadi selama musim baratan sangat mempengaruhi 

pembuangan dan produksi pala yang kemudian dipanen pada musim timuran.  

Secara rata-rata panen pala Papua pada musim baratan lebih tinggi dari panen musim 

timuran. Hal ini sangat terkait dengan perbedaan distribusi curah hujan, di mana curah hujan 

musim timuran lebih tinggi dan mempengaruhi tingginya panen pala musim baratan, juga 

sebaliknya. Kedua periode musim ini memiliki pola yang sejalan dengan variabilitas curah 

hujan musim timuran dan baratan.  Unsur iklim lain, khususnya temperatur dan kelembaban 

menunjukkan perbedaan rata-rata yang jelas antar dua periode musim. Temperatur rata-rata 

musim baratan lebih tinggi dari temperatur musim timuran. Hal ini berkorealsi dengan 

keadaan rata-rata curah hujan yang tinggi pada periode timuran dibanding baratan. Demikian 

halnya dengan keadaan rata-rata kelembaban periode timuran yang lebih tinggi dari rata-rata 

kelembaban periode baratan (Gambar 12). Kondisi ini mempengaruhi perbedaan produksi 

pala musim timuran dan baratan. 
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Gambar 11 Hubungan curah hujan musim timuran-baratan dan produksi pala 

musim timuran dan baratan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Temperatur dan kelembaban rata-rata musim timuran dan baratan 

pada periode 2010-2014 (sumber data BMKG) 
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Produksi Pala Papua di Petani 

Guna memahami secara pasti hubungan iklim dan produksi Pala Papua dilakukan pula survey 

pengukuran produksi Pala Papua di petani di Kabupaten Fakfak. Sebanyak 36 petani 

mendapat sampling survey produksi pala tahun 2015 dan 2016. Petani merepresentasikan 

kondisi fisiografi wilayah pengembangan pala di Fakfak mulai dari daerah pantai hingga 

pegunungan. Gambar 13 memperlihatkan pola produksi pala tahun 2015 dan 2016 petani 

Pala Papua di Fakfak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Pola produksi pala dan iklim: (a) curah hujan dan temperature tahun 

2015, (b) produksi Pala Papua musim timuran dan baratan tahun 2016, dan (c) 

sama dengan (a) untuk tahun 2016 
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Fakta lapangan menggambarkan bahwa penen Pala Papua musim baratan lebih tinggi dari 

musim timuran. Selain itu, terkait dengan kasus EL Nino yang mempengaruhi iklim (terutama 

curah hujan) di tahun 2015 sangat mempengaruhi produksi Pala Papua pada musim panen 

tahun 2016. 

Pola Hubungan Curah Hujan dan Produksi Pala Papua 

Kuantifikasi pola hubungan curah hujan dan produksi Pala Papua diperlihatkan pada Gambar 

14 dan 15. Analisis ini menggunakan data curah hujan bulanan dan produksi Pala Papua 

periode 2000-2014. Hasil analisis memperlihatkan bahwa curah hujan musim timuran dan 

baratan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap produksi Pala Papua 
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Gambar 14 Hubungan pengaruh curah hujan musim timuran dan produksi Pala 

Papua saat musim baratan: (a) plot persamaan regresi, dan (b) plot residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 Hubungan pengaruh curah hujan musim baratan dan produksi Pala 

Papua saat musim timuran: (a) plot persamaan regresi, dan (b) plot residual 

Produksi Pala luaran Model Versus Observasi 

Untuk melihat sejauh mana representase model terhadap produksi pala, maka dilakukan 

analisis prediksi produksi pala menggunakan data prediksi curah hujan dan kemudian 

dibandingkan terhadap data produksi pala di lapangan. Data prediksi yang diuji adalah kasus 

tahun 2016. Hasil analisis diperlihatkan pada Tabel 17 dan 18 dan Gambar 16. Produksi Pala 

keluaran model relatif  tidak berbada dengan produksi pala di lapangan (observasi). 

Tabel 17 Produksi Pala Papua tahun 2010-2016 

Tahun HT (mm) PB (kg BK) HB (mm) PT (kg BK) 

2010         1.844       56.300          1.643       44.960  

2011         2.693     177.200          1.673     156.165  

2012         3.406     150.007          1.919     121.058  

2013         2.585     135.405          1.364       52.600  

2014         1.573       84.910          1.164       43.085  

2015         1.800       65.000          1.200       30.034  

2016         2.983     139.504          1.500       33.067  
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2016*)         2.756     138.816          1.200       41.865  

*) data keluaran model 

Tabel 18 Produksi Pala Papua tahun 2010-2016 

Validasi Model: Produksi Pala (Biji) 

Obs Model Residual 

139504 138816 688 

33067 41865 -8798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 Produksi Pala Papua luaran model versus observasi 

Kajian Kriteria Kesesuaian Lahan dan Agroklimat Pala Papua 

Pala Fakfak (Myristica argantea) merupakan tanaman spesifik yang secara alamiah tumbuh 

dan berkembang di Fakfak, sumber penghasilan utama masyarakat, dan sebagai 

kebanggaan/Ikon daerah.  

Data dan informasi terkait dengan persyaratan tumbuh tanaman pala Fakfak untuk keperluan 

evaluasi kesesuaian lahan sampai saat ini belum tersedia dengan baik. Untuk 

mengoptimalkan pengembangan tanaman pala Fakfak, maka informasi tentang persyaratan 

tumbuh tanaman tersebut sangat diperlukan. Penyusunan persyaratan tumbuh tanaman 
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yang diperlukan meliputi informasi tanah, iklim, dan sifat lingkungan fisik lainnya dimana 

tanaman tersebut tumbuh. 

Analisis kesesuaian lahan dan agroklimat Pala Papua (Miristyca argentea) dilakukan 

berdasarkan krietria kesesuaian lahan Pala Banda (Miristyca fragrans). Pada tahap awal fokus 

analisis dilakukan meunurut krietria yang ada, kemudian disintesa menurut fakta empiris dan 

penjelasan sains tentang Pala Papua. 

Karakteristik Lahan dan Agroklimat 

Untuk mempelajari karakteristik lahan, dipilih beberapa lahan sebagai lokasi sampel yang 

dapat merepsentasikan kondisi fisografi pengembangan Pala Papua di Fakfak. Lokasi 

penelitian meliputi kampung Werikapal, Gwarpe, Sipatnanam, dan Torep. Karakteristik dari 

masing-masing lahan disajikan pada Tabel 19. 

Tabel 19 Karakteristik lahan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat 

Lokasi 
Tanah (Klasifikasi 

USDA, 2009) 
Bahan Induk Bentuk Wilayah Lereng (%) 

Iklim 

Suhu 

rata-rata 

(oC) 

Kelemba

ban (%) 

Werikapal Inceptisols Batuan kapur Berbukit 16-30 27 ± 85,24 

Gwerpe Inceptisols Batuan kapur Berbukit 16-30 27 ± 85,24 

Sipatnanam Inceptisols Batuan kapur Berbukit 16-30 27 ± 85,24 

Torep Inceptisols Batuan kapur Berbukit 16-30 27 ± 85,24 

 

Lokasi 

Ketersediaan Air Media Perakaran 

CH 

(mm/tahun) 

Bln. Kering 

(bln) 
Drainase 

Tekstur Bahan 

Kasar (%) 

Kedalaman 

Tanah (cm) Lap. Atas Lap. Bawah 

Werikapal 2.106-3.811 <3 Baik - Agak kasar - >100 

Gwerpe 2.106-3.811 <3 Baik - Agak kasar - >100 

Sipatnanam 2.106-3.811 <3 Baik - Agak kasar - >100 

Torep 2.106-3.811 <3 Baik - - - >100 

 

Lokasi Retensi Hara Bahaya Penyiapan Lahan 
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KTK 

(cmol/kg) 
KB (%) pH 

C-org 

(%) 

Banjir/Gena

ngan Batuan di Permukaan 
Singkapan 

Batuan 

Werikapal 16,01 33,99 4,41 6,08 Tidak ada Agak berbatu (2-10%) <5 

Gwerpe 24,38 40,74 6,02 16,65 Tidak ada Agak berbatu (2-10%) <5 

Sipatnanam 25,41 39,84 6,50 14,45 Tidak ada Agak berbatu (2-10%) <5 

Torep 20,09 28,37 5,65 7,01 Tidak ada Agak berbatu (2-10%) <5 

 

Jenis Tanah 

Tanah sebagai media tumbuh tanaman adalah salah satu sumberdaya alam yang sangat 

penting untuk dijaga kelestariannya. Tanah dalam proses pembentukannya dipengaruhi oleh 

lima faktor pembentuk tanah, yaitu: bahan induk, iklim, relief/landform, vegetasi, dan waktu. 

Faktor pembentuk tanah yang dominan di daerah penelitian adalah bahan induk dan iklim. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa lahan lokasi kebun pala di 

Kabupaten Fakfak merupakan daerah atasan (upland). Bahan induk tanah berasal dari 

batuan kapur yang sangat dominan di wilayah Fakfak. Hasil analisis mineral batuan tersebut 

diperlihatkan pada Gambar 17. Susunan mineral batuan tersebut terdiri dari calcite, quartz, 

dan Alumanium phosphate. Sedangkan unsur-unsur logam yang dikandung tersaji pada Tabel 

20. 
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Gambar 17 Susunan mineral primer sampel batu Fakfak (Laboratorium Pusat 
Survey Geologi, Bandung) 
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Tabel 20 Karakteristik lahan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis tanah yang dijumpai pada semua lokasi kegiatan berdasarkan pengamatan di lapangan 

umumnya digolongkan dalam ordo Inceptisol, yaitu tanah muda dan mulai berkembang. 

Profilnya mempunyai horizon yang dianggap pembentukannya agak lamban sebagai hasil 

alterasi bahan induk. Tanah ini belum berkembang lanjut, sehingga kebanyakan dari tanah 

ini cukup subur. Padanan dengan sistem klasifikasi lama adalah termasuk tanah Aluvial, 

Andosol, Regosol, latosol, dan Gleihumus. 

 Jenis Tanah 

Fisografi pada lokasi sampele di Kabupaten Fakfak digolongkan dalam satuan fisiografi utama 

perbukitan karst. Bentuk wilayah pada semua satuan lahan di daerah ini masuk dalam 

kategori berbukit (15-30%). 
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 Bahan Induk Tanah 

Bahan induk yang membentuk tanah pada semua lokasi kegiatan di Kabupaten Fakfak sangat 

dipengaruhi oleh batuan kapur 

 Temperatur, Ketersediaan Air serta Oksigen Tanah 

Karateristik lahan di daerah penelitian relatif seragam. Wilayah ini memiliki pola hujan lokal. 

Distribusi curah hujan tinggi terjadi sekitar April-Agustus. Puncak hujan sekitar Mei/Juni 

(Rouw, et.al., 2014).Curah hujan tahunan sekitar 2.106-3.811 mm/tahun. Sehingga daerah 

termasuk daerah basah. Kelembaban udara berkisar 77-89%(rata-rata ± 84,3%).Suhu udara 

di daerah penelitian berkisar antara23,4-33,3oC (rata-rata 25,8 oC). 

 

 Media Perakaran (Drainase, Tekstur, Bahan Kasar, dan Kedalaman Tanah) 

Drainase tanah pada daerah penelitian memiliki drainase baik yaitu tanah mempunyai 

peredaran udara baik. Seluruh profil tanah mempunyai warna terang, tidak terdapat bercak-

bercak karatan (tidak pernah tergenang). 

 

Tekstur tanah pada daerah penelitian secara keseluruhan relatif sama yaitu bertekstur agak 

kasar dengan bahan kasar sangat rendah yaitu kurang dari 3%. Tekstur mempengaruhi 

banyak sifat penting tanah seperti kapasitas tanah memegang air (water holding capacity), 

tingkat infiltrasi, drainase, sifat olah tanah dan kapasitas menahan hara. Tekstur halus 

mengakibatkan kapasitas memegang air tanah menjadi lebih tinggi, infiltrasi lambat sehingga 

mengakibatkan drainase tanah menjadi terhambat.  

 

Kedalaman tanah juga menunjukkan lebih dari 100 cm yang berarti hal tersebut sangat baik 

untuk budidaya tanaman, karena memberi peluang untuk kebebasan perakaran tanaman 

dalam berekspansi mencari sumber hara dalam menunjang pertumbuhan dan produksinya.  

Dilihat dari karakteristik drainase, tekstur, bahan kasar, dan kedalaman tanah pada daerah 

penelitian, tidak ada karakteristik lahan yang menjadi factor pembatas bagi pertumbuhan 

tanaman, ini berarti bahwa media perakaran pada daerah penelitian semua lokasi sesuai 

untuk pengembangan tanaman pala. 
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 Retensi Hara Tanah (nr) 

Retensi hara merupakan kemampuan tanah untuk menjerap unsur-unsur hara atau koloid di 

dalam tanah yang bersifat sementara, sehingga apabila kondisi di dalam tanah sesuai untuk 

hara-hara tertentu maka unsur hara yang terjerap akan dilepaskan dan dapat diserap oleh 

tanaman. Retensi hara di dalam tanah di pengaruhi oleh KTK, kejenuhan basa, pH dan C-

organik.  

Kapasitas tukar kation (KTK) merupakan jumlah total kation yang dapat dipertukarkan pada 

permukaan koloid yang bermuatan negatif. KTK merupakan sifat kimia tanah yang sangat 

erat dengan kesuburan tanah. Tanah dengan KTK tinggi mampu menyerap dan menyediakan 

unsur hara lebih baik daripada tanah dengan KTK rendah. Karena unsur-unsur hara terdapat 

dalam komplek jerapan koloid maka unsur-unsur hara tersebut tidak mudah tercuci oleh air. 

Dengan demikian banyak cadangan unsur hara yang dapat dimanfaatkan tanaman.  

 

Pada daerah kajian KTK tanah berkisar antara 16,01 – 25,41 Cmol/kg. Pada lokasi Werikapal 

nilai KTK menunjukkan 16,01 Cmol/kg yang tergolong rendah, pada lokasi Gwerpe dan Torep 

masing-masing adalah 24,38 dan 20,09 Cmol/kg tergolong sedang, dan di lokasi Sipatnanam 

25,41 Cmo/kg tergolong tinggi. Walaupun demikian kisaran KTK tersebut sangat sesuai untuk 

tanaman pala. 

 

Kejenuhan basa (KB) merupakan perbandingan antara jumlah kation basa (seperti Ca++, 

Mg++, K+, Na+) dengan jumlah semua kation (kation basa dan kation masam seperti Al+++, 

dan H+) yang terdapat dalam komplek jerapan tanah. Kation-kation basa umumnya 

merupakan unsur hara yang diperlukan tanaman. Disamping itu basa-basa umumnya mudah 

tercuci, sehingga tanah dengan kejenuhan basa tinggi menunjukkan bahwa tanah tersebut 

belum banyak mengalami pencucian dan merupakan tanah subur. Sebaliknya, tanah dengan 

kejenuhan basa rendah menunjukkan komplek jerapan tanah didominasi oleh kation-kation 

asam seperti Al+++, dan H+ sehingga dapat meracuni tanaman. Hasil analisis kejenuhan basa 

(KB) pada masing-masing satuan lahan lapisan 1 (top soil) menunjukkan kisaran KB antara 

28,37% – 40,74%. Kisaran KB tersebut tergolong rendah – sedang. Lokasi Gwerpe 

menunjukkan kejenuhan basa yaitu 40,74% tergolong sedang, Sipatnanam 39,84% 

(sedang), Werikapal 33,99% (sedang) dan di Torep paling rendah 28,37% (rendah). 
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Reaksi tanah (pH) menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitas tanah. pH tanah penting 

untuk menentukan mudah tidaknya unsur hara diserap tanaman. Pada umumnya unsur hara 

mudah diserap akar tanaman pada pH tanah sekitar netral (pH 7), karena pada pH tersebut 

kebanyakan unsure hara mudah larut dalam air tanah. pH juga dapat digunakan untuk 

menunjukkan kemungkinan adanya unsur-unsur beracun, pada tanah-tanah masam banyak 

ditemukan unsur beracun seperti Al dan Fe, atau mengandung banyak sulfat. Tingginya 

unsur Al atau Fe dalam tanah selain bersifat racun juga dapat memfiksasi/mengikat unsur P, 

akibatnya tanaman akan kekurangan unsur P. Berdasarkan pengukuran pH di Laboratorium, 

pH tanah pada masing-masing lokasi adalah berkisar antara 4,41 – 6,50.  

C-organik menggambarkan banyaknya kandungan bahan organik dalam tanah. Tanah-tanah 

dikategorikan sebagai tanah yang subur jika memiliki kandungan bahan organic >2%. 

Berdasarkan hasil analisis tanah di Laboratorium, kandungan C-organik pada masing-masing 

lahan tergolong sangat tinggi berkisar antara 6,08% - 14,45%. Keragaan kandungan C-

organik tanah yang tinggi ditunjukkan oleh warna gelap/hitam pada lapisan atas (Gambar 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 Keragaan kandungan bahan organik pada lapisan atas tanah 
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 Sodisitas  Tanah (xn) 

Karakteristik lahan yang menggambarkan sodisitas tanah adalah kandungan natrium (Na+) 

dapat ditukar, yang dinyatakan dalam nilai exchangeable sodium percentage atau ESP (%) 

yaitu dihitung berdasarkan persamaan:         
        

   
.  

 

Penyerapan Na+ oleh partikel-partikel tanah akan mengakibatkan pembengkakan dan 

penutupan pori-pori tanah yang memperburuk pertukaran gas, dispersi material koloid tanah, 

struktur tanah, serta pH tanah menjadi lebih tinggi karena kompleks serapan dipenuhi oleh 

ion Na+ sehingga persentase ESP pun meningkat (FAO, 1976). Semakin tinggi kandungan 

Na+ tanah, akan semakin mudah tanah terdispersi. Partikel tanah yang telah terdispersi akan 

bergerak menyumbat pori-pori tanah dan menyebabkan tanah memadat dan suplai oksigen 

untuk pertumbuhan akar dan mikroba tanah menurun drastis, selain itu infiltrasi juga akan 

terhambat sehingga sangat sedikit air yang masuk ke dalam tanah dan sebagian besar 

tergenang di permukaan dan menyebabkan terjadinya pelumpuran sehingga sangat sedikit 

tanaman yang dapat tumbuh jika kondisi tersebut telah terjadi. 

 

 Bahaya Erosi Tanah (eh) 

Lokasi kebun pala yang menjadi obyek penelitian walaupun berada pada fisiografi berlereng, 

namun tidak menunjukkan adanya indikasi erosi/erosi yang sangat rendah. Hal ini 

ditunjukkan oleh tingginya kadar bahan organik yang sangat tinggi pada lapisan atas. Kondisi 

demikian banyak dipengaruhi oleh tutupan lahan yang rapat dari canopy tanaman pala 

sehingga air hujan tidak jatuh secara langsung ke permukaan tanah, selain itu perakaran 

pala berperan seperti jangkar dalam mencekeram lapisan tanah sebagaimana ditunjukkan 

pada Gambar 19. 
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Gambar 19 Keragaan perakaran pala di kebun pala 

 Bahaya Banjir (fh) 

Lokasi kebun pala secara keseluruhan tidak pernah mengalami banjir, mengingat topografi 

yang bergunung dan berlereng. Demikian halnya dengan genangan air juga tidak pernah 

terjadi 

Kesesuaian Lahan Tanaman Pala 

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. 

Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau 

setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial). 

 

Penilaian kesesuaian lahan aktual didasarkan pada data sifat biofisik tanah atau sumber daya 

lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk mengatasi 

kendala. Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan 
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dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi. Kesesuaian lahan potensial 

menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha 

perbaikan kendala yang ada pada kesesuaian lahan aktual. 

 Persyaratan Tumbuh Tanaman Pala 

Tanaman agar dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik membutuhkan persyaratan 

tumbuh sesuai dengan jenis dan karakteristik tanaman tersebut. Persyaratan tumbuh 

tanaman pala sebagaimana yang disampaikan Djaenudin et al. (2003) disajikan pada Tabel 

21.  

Tabel 21 Persyaratan penggunaan lahan untuk Pala (Myristika fragran HOUTT) 

Persyaratan penggunaan/ 
karakteristik lahan 

Kelas kesesuaian lahan 

S1 S2 S3 N 

Temperatur (tc)     

 Temperatur rerata harian 
(oC) 

25 – 30 
 

18 – 24 
31 – 34 

 >34 
<18 

Ketersediaan air (wa)     

 Curah hujan (mm) 2000 – 4500 1800 – 2000 
4500 - 4800 

- <1800 
>4800 

 Kelembaban udara (%) ≤75 >75 - - 

 Lama masa kering (bulan) Tanpa 1 – 2 - >2 

Ketersediaan oksigen (oa)     

 Drainase Baik, agak baik Agak terhambat Terhambat, agak cepat Sangat terhambat, 
cepat 

Media perakaran (rc)     

 Tekstur ak, s, ah, h ak, s, ah, h k, sh k 

 Bahan kasar (%) <15 15 – 35 35 - 55 >55 

 Kedalaman tanah (cm) >100 75 - 100 50 – 75 < 50 

Retensi hara (nr)     

 KTK liat (cmol) > 16 ≤ 16   

 Kejenuhan basa (%) > 50 35 - 50 < 35  

 pH H2O 5,0 – 7,0 4,0 - 5,0 
7,0 - 8,0 

< 4,0 
> 8,0 

 

 C-organik (%) >0,4 ≤ 0,4   

Toksisitas (xc)     

 Salinitas (dS/m) <5 5 – 8 8 – 10 >10 

Sodisitas (xn)     

 Alkalinitas/ESP (%) <10 10 - 15  15 – 20 >20 

Bahaya erosi (eh)     

 Lereng (%) <8 8 – 16 16 – 30 >30 

 Bahaya erosi sr r – sd b sb 
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Bahaya banjir (fh)     

 Genangan F0 - F1 > F2 

Penyiapan lahan (lp)     

 Batuan di permukaan (%) < 5 5 - 15 15 – 40 > 40 

 Singkapan batuan (%) < 5 5 - 15 15 – 25 > 25 

 

 Kelas Kesesuaian Lahan 

Berdasarkan hasil pencocokan (matching) antara persyaratan tumbuh tanaman pala dengan 

karakteristik lahan pada masing-masing satuan lahan diperoleh kelas kesesuaian lahan pala 

sebagaimana disajikan pada Tabel 22 - 25. 

 

Secara keseluruhan lokasi-lokasi pengamatan mempunyai factor penghambat yang sama, 

yaitu bahaya erosi (lereng), ketersediaan air (kelembaban udara dan lama masa kering), dan 

retensi hara (kejenuhan basa). Pada umumnya semua lokasi kebun pala berada pada kelas 

lereng 15-30% yang masuk dalam kelas kesesuaian S3 (S3.eh).  

 

Dalam menilai kelas kesesuaian lahan untuk tanaman pala, kelas lereng tidak diperhitungkan, 

berdasarkan dua pertimbangan substansial:(1) tanaman pala tidak memerlukan pengolahan 

tanah yang intensif sehingga tidak berpengaruh terhadap kerusakan tanah akibat erosidan 

longsor), dan (2)Perakaran tanaman pala mempunyai fungsi konservasi sebagai jangkar yang 

mampu mencengkeram tanah dengan kuat dan baik. Fakta ini dijumpai dalam pengamatan 

lapangan dan analisis yang dilakukan.  

Kejenuhan basa yang rendah diduga akibat input hara terutama unsur basa tidak pernah 

diberikan pada tanah, sementara tanaman terus melakukan penyerapan unsure hara yang 

sama. Faktor kendala kejenuhan basa (KB) masih dapat diatasi/diperbaiki salah satunya 

adalah dengan penambahan kapur yang kaya unsur Ca/Mg (Dolomit CaMg(CO3)2), dan 

dengan pemupukan K, sehingga kelas kesesuaian lahannya dapat ditingkatkan menjadi S2 

bahkan S1 (Kelas kesesuaian lahan potensial). Penambahan bahan-bahan tersebut selain 

mampu meningkatkan pH tanah yang akan diikuti dengan penurunan kation-kation masam 

seperti Al3+ dan H+, juga akan dapat meningkatkan ketersediaan unsur-unsur basa dalam 

tanah. 
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Faktor agroklimat, yang mencakup curah hujan merupakan sifat alami yang sulit di 

modifikasi. Temperatur dan kelembaban sampai batas tertentu pada skala mikro dapat 

dimodifikasi, melalui pengaturan pertanaman. Untuk kondisi pertanaman Pala di Fakfak yang 

sangat rapat, tindakan yang dapat membantu barangkali adalah dengan melakukan 

penjarangan tanaman, sehingga iklim mikro terutama kelembaban udara dalam kebun 

menjadi lebih baik.  

 
Kampung Werikapal 

Tabel 22 Penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman pala di Kampung Werikapal 

Persyaratan penggunaan/ 
karakteristik lahan 

Kelas kesesuaian lahan 

Nilai Data 

Kelas 
Kesesu

aian 
Lahan 
Aktual 

Usaha Perbaikan 
Kelas Kesesuaian Lahan 

Potensial 

Temperatur (tc)  S1  S1 

 Temperatur rerata (°C) 22,36-29,94 S1  S1 

Ketersediaan air (wa)  S1  S2 

 Curah hujan (mm) 2.106-3.811 S1  S1 

 Kelembaban (%) ± 85,24 S1 * S1 

 Lama masa kering (bulan) Tanpa S1  S2 

Ketersediaan oksigen (oa)  S1  S1 

 Drainase Baik S1  S1 

Media perakaran (rc)  S1  S1 

 Tekstur Agak kasar S1  S1 

 Bahan kasar (%) < 3 S1  S1 

 Kedalaman tanah (cm) >100 S1  S1 

Retensi hara (nr)  S2  S1 

 KTK liat (cmol) 16,01 S1  S1 

 Kejenuhan basa (%) 33,99 S2 * S1 

 pH H2O 5,31 S1  S1 

 C-organik (%) 6,08 S1  S1 

Bahaya erosi (eh)  S1  S1 

 Lereng (%)     

 Bahaya erosi Sangat rendah S1  S1 

Bahaya banjir (fh)  S1  S1 

 Genangan Tidak ada S1  S1 

Penyiapan lahan (lp)  S1  S1 

 Batuan di permukaan (%) < 5 S1  S1 

 Singkapan batuan (%) < 5 S1  S1 

Kelas Kesesuaian Lahan  S2  S2 
Keterangan: * Bila usaha perbaikan dapat dilakukan, kelas kesesuaian lahan dapat meningkat 
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Dari Tabel 22 Diketahui bahwa walaupun pH tersebut sudah sesuai dengan persyaratan 

tumbuh tanaman pala, namun pH 5,51 tergolong masam. Nilai pH tanah rendah 

menyebabkan tanaman menjadi kurang optimal untuk dapat menyerap hara. Jika pH tanah 

tersebut dapat ditingkatkan melalui pengapuran dan pemupukan maka akan dapat 

menciptakan suasana yang lebih baik dalam larutan tanah. Umumnya tanaman mudah 

menyerap hara pada pH tanah yang netral (pH 7), karena pada pH tanah netral unsur hara 

yang dibutuhkan tanaman umumnya berada pada kondisi tersedia 

Kampung Gwerpe 

Tabel 23 Penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman di Kampung Gwerpe 

Persyaratan penggunaan/ 
karakteristik lahan 

Kelas kesesuaian lahan 

Nilai Data 

Kelas 
Kesesu

aian 
Lahan 
Aktual 

Usaha Perbaikan 
Kelas Kesesuaian Lahan 

Potensial 

Temperatur (tc)  S1  S1 

 Temperatur rerata (°C) 22,36-29,94 S1  S1 

Ketersediaan air (wa)  S1  S2 

 Curah hujan (mm) 2.106-3.811 S1  S1 

 Kelembaban (%) ± 85,24 S1 * S1 

 Lama masa kering (bulan) Tanpa S1  S2 

Ketersediaan oksigen (oa)  S1  S1 

 Drainase Baik S1  S1 

Media perakaran (rc)  S1  S1 

 Tekstur Agak kasar S1  S1 

 Bahan kasar (%) < 3 S1  S1 

 Kedalaman tanah (cm) >100 S1  S1 

Retensi hara (nr)  S2  S1 

 KTK liat (cmol) 24,38 S1  S1 

 Kejenuhan basa (%) 40,74 S2 * S1 

 pH H2O 6,02 S1  S1 

 C-organik (%) 16,65 S1  S1 

Bahaya erosi (eh)  S1  S1 

 Lereng (%) 15-30    

 Bahaya erosi Sangat rendah S1  S1 

Bahaya banjir (fh)  S1  S1 

 Genangan Tidak ada S1  S1 

Penyiapan lahan (lp)  S1  S1 

 Batuan di permukaan (%) < 5 S1  S1 

 Singkapan batuan (%) < 5 S1  S1 

Kelas Kesesuaian Lahan  S2  S1 
Keterangan: * Bila usaha perbaikan dapat dilakukan, kelas kesesuaian lahan dapat meningkat 
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Kampung Sipatnanam 

Tabel 24 Penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman paladi Kampung Sipatnanam 

Persyaratan penggunaan/ 
karakteristik lahan 

Kelas kesesuaian lahan 

Nilai Data 

Kelas 
Kesesu

aian 
Lahan 
Aktual 

Usaha Perbaikan 
Kelas Kesesuaian Lahan 

Potensial 

Temperatur (tc)  S1  S1 

 Temperatur rerata (°C) 22,36-29,94 S1  S1 

Ketersediaan air (wa)  S1  S2 

 Curah hujan (mm) 2.106-3.811 S1  S1 

 Kelembaban (%) ± 85,24 S1 * S1 

 Lama masa kering (bulan) Tanpa S1  S2 

Ketersediaan oksigen (oa)  S1  S1 

 Drainase Baik S1  S1 

Media perakaran (rc)  S1  S1 

 Tekstur Agak kasar S1  S1 

 Bahan kasar (%) < 3 S1  S1 

 Kedalaman tanah (cm) >100 S1  S1 

Retensi hara (nr)  S2  S1 

 KTK liat (cmol) 25,41 S1  S1 

 Kejenuhan basa (%) 39,84 S2 * S1 

 pH H2O 6,50 S1  S1 

 C-organik (%) 14,45 S1  S1 

Bahaya erosi (eh)  S1  S1 

 Lereng (%) 15-30    

 Bahaya erosi Sangat rendah S1  S1 

Bahaya banjir (fh)  S1  S1 

 Genangan Tidak ada S1  S1 

Penyiapan lahan (lp)  S1  S1 

 Batuan di permukaan (%) < 5 S1  S1 

 Singkapan batuan (%) < 5 S1  S1 

Kelas Kesesuaian Lahan  S2  S2 
Keterangan: * Bila usaha perbaikan dapat dilakukan, kelas kesesuaian lahan dapat meningkat 
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Kampung Torep 

Tabel 25 Penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman paladi Kampung Torep 

Persyaratan penggunaan/ 
karakteristik lahan 

Kelas kesesuaian lahan 

Nilai Data 

Kelas 
Kesesu

aian 
Lahan 
Aktual 

Usaha Perbaikan 
Kelas Kesesuaian Lahan 

Potensial 

Temperatur (tc)  S1  S1 

 Temperatur rerata (°C) 22,36-29,94 S1  S1 

Ketersediaan air (wa)  S1  S2 

 Curah hujan (mm) 2.106-3.811 S1  S1 

 Kelembaban (%) ± 85,24 S1 * S1 

 Lama masa kering (bulan) Tanpa S1  S2 

Ketersediaan oksigen (oa)  S1  S1 

 Drainase Baik S1  S1 

Media perakaran (rc)  S1  S1 

 Tekstur Agak kasar S1  S1 

 Bahan kasar (%) < 3 S1  S1 

 Kedalaman tanah (cm) >100 S1  S1 

Retensi hara (nr)  S2  S1 

 KTK liat (cmol) 20,09 S1  S1 

 Kejenuhan basa (%) 28,37 S2 * S1 

 pH H2O 5,65 S1  S1 

 C-organik (%) 7,01 S1  S1 

Bahaya erosi (eh)  S3  S3 

 Lereng (%) 15-30 S3  S3 

 Bahaya erosi Sangat rendah S1  S1 

Bahaya banjir (fh)  S1  S1 

 Genangan Tidak ada S1  S1 

Penyiapan lahan (lp)  S1  S1 

 Batuan di permukaan (%) < 5 S1  S1 

 Singkapan batuan (%) < 5 S1  S1 

Kelas Kesesuaian Lahan  S3  S3 
Keterangan: * Bila usaha perbaikan dapat dilakukan, kelas kesesuaian lahan dapat meningkat 
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III.2 KAJIAN BUDIDAYA VUB BAWANG MERAH DI KABUPATEN SORONG, PAPUA 

BARAT 

Bawang merah adalah salah satu komoditas hortikultura yang memiliki pengaruh yang cukup 

besar dalam perekonomian Indonesia, terutama terhadap terjadinya inflasi harga akibat tidak 

stabilnya pasokan bulanan komoditas tersebut di musim hujan. Usahatani bawang merah 

merupakan salah satu usaha tani sayuran yang mempunyai prospek baik terhadap upaya 

peningkatan pendapatan atau kesejahteraan petani di Indonesia, termasuk petani dengan 

kepemilikan lahan sempit (<0,5 ha) (Suwandi et al., 2008). Namun demikian, permintaan 

dan kebutuhan bawang merah yang terus meningkat setiap tahunnya belum dapat diikuti 

oleh peningkatan produksinya, meskipun tanaman bawang merah telah diusahakan oleh 

petani sebagai usahatani komersial (Ambarwati dan Yudono, 2003). Hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan dalam hal budidaya tanaman seperti keberagaman jenis tanah, pengendalian 

hama penyakit dan gulma, pemupukan serta penanganan pasca panennya (Ambarwati dan 

Yudono, 2003). 

Budidaya bawang merah yang produktif biasanya dilakukan di musim kemarau, sedangkan 

pada musim hujan, budidaya bawang merah dilakukan di lahan sawah menghadapi kendala 

berupa terganggunya fotosintesis dan serangan hama penyakit, sehingga produksinya 

menurun (Purba dan Astuti, 2013). Keberhasilan budidaya tanaman bawang merah tentunya 

dipengaruhi oleh komponen-komponen teknologi pendukungnya, seperti penggunaan 

varietas unggul, pemupukan dan pengendalian hama penyakit, serta pasca panen yang baik. 

Untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani bawang merah, diperlukan 

teknologi maju, dalam arti petani dapat menggunakan teknologi secara lengkap dan efisien di 

lapangan (Suwandi et al., 2008). Jika komponen- komponen teknologi tersebut diterapkan 

dengan baik, maka hal itu akan menjadi paket teknologi budidaya yang dapat menjamin 

peningkatan produksi dan penghasilan petani. 

Kondisi Iklim dan kelembaban Wilayah Sorong 

Perubahan iklim berdampak terhadap kegagalan produksi pertanian dan perkembangan 

hama penyakit. Pengembangan bawang merah dalam kondisi perubahan iklim yang tidak 

menentu merupakan tantangan yang perludiantisipasi. Di Indonesia, dampak perubahan iklim 

yang terjadi bersifat dinamis, baik pengaruhnya terhadap kondisi tanah jenuh air pada musim 

hujan maupun kekeringan pada musim kemarau. Hal ini menyulitkan petani mengikuti 
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kalendertanam (Suwandi, 2014). Kesulitan ini dijumpai pula pada saat pelaksanaan kajian 

budidaya bawang merah di dataran rendah (104 m dpl), yang dilaksanakan diKabupaten 

Sorong, Papua Barat, menggunakan varietas Bima Brebes. Pada umumnya, curah hujan di 

Papua Barat tersebar sepanjang tahun, namun khususnya Kabupaten Sorong, memiliki 

kondisi iklim yang berbeda. Pada tahun 2017, Kabupaten Sorong memiliki iklim yang cukup 

ekstrim, dimana curah hujan pada saat kajian dilakukan (bulan Agustus-Oktober 2017) 

melebihi normal (Tabel 26). 

Tabel 26.Kondisi  curah  hujan  dan  kelembaban  wilayah  Sorong  pada  bulan  
Agustus –Oktober2017  

Bulan  Kelembaban (%)  Jumlah Hari Hujan (hari)  Jumlah Curah Hujan (mm)  

Agustus  88,0  26  487,3  

September  90,2  28  734,3  

1-8 Oktober  89,8  7  135,8  

Sumber: Stasiun Meteorologi Kelas I Sorong, 2017 

Berdasarkan data kondisi kelembaban dan curah hujan (tabel 1) selama percobaan 

berlangsung, diketahui bahwa jumlah hari hujan dan curah hujan cukup tinggi, dengan 

kelembaban berkisar antara 88-90,2%, dan jumlah curah hujan berkisar 135-734,3 mm. Jika 

dilihat pada kondisi iklim ideal untuk persyaratan tumbuhnya, tanaman bawang merah lebih 

cocok tumbuh di daerah beriklim kering. Sebab tanaman ini peka terhadap curah hujan dan 

intensitas yang tinggi, serta cuaca yang berkabut. Tanaman bawang merah juga memerlukan 

penyinaran matahari yang maksimal (minimal 70%), suhu udara 25-32oC, dan kelembaban 

nisbi 50-70% (Moekasan et al., 2016). Berdasarkan data yang ada, iklim di daerah 

pengkajian dilaksanakan jauh dari kondisi disyaratkan untuk budidaya bawang merah. 
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Gambar 20 Penanaman  bawang  meraH varietas  Bima  Brebes di  Desa  Klaigit  
(Klalin 2), Distrik Aimas, Kabupaten Sorong (104 m dpl) 

Gejala Penyakit Moler 

Pada usia 1 hingga 2 minggu setelah tanam (MST) tanaman bawang merah masih tampak 

sehat, dan memiliki pertumbuhan vegetatif yang baik(Gambar 3). Namun demikian, pada 

usia 3 MST (Gambar 4), tanaman bawang merah tampak mulai terserang penyakit moler, 

dengan ciri-ciri daun tanaman tampak mengeriting dan layu, ujung daun putih (klorosis) dan 

akhirnya mati. Menurut Prakoso et al. (2016), penyakit moler merupakan penyakit bawang 

merah yang disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum. Tanaman yang terserang 

penyakit ini akan mengalami klorosis diikuti daun mengeriting danmeliuk. Pemanjangan yang 

tidak normal pada bagian batang semu mulai tampak setelah munculnya daun pertama, yang 

akhirnya tanaman menjadi mati(Prakoso, et al., 2016). Kondisi umur tanaman di lapangan 

saat serangan tersebut juga sesuai dengan pernyataan Wiyatiningsih (2003), bahwa di 12 

lapangan gejala penyakit moler mulai tampak pada tanaman yang berumur lebih kurang 20 

hari. 
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Gambar 21(a).  Penampilan  tanaman  bawang  meraH  dengan  kondisi  sehat. 
(b).penampilan  tanaman  bawang  meraH  yang  terkena  penyakit  moler,  
disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22 Kondisi bawang merah umur 2 MST, tanaman masih dalam kondisi 
sehat 
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Gambar 23. Kondisi bawang merah umur 3 MST, tanaman mulai terkena penyakit 
moler 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24 Penampilan bawang merah umur 5 MST, dengan serangan penyakit 
moler yang semakin parah 
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Kandungan Hara Tanah 

Tabel 27 Analisis Kandungan Hara Tanah di Desa Klaigit, Distrik Aimas, Kabupaten 

Sorong 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan penelitian tahun 2016 yang dilakukan di dataran rendah Kabupaten Manokwari 

pada bulan Mei-Juli (awal musim kemarau), potensi hasilvarietas ini mencapai 9,83 ton/ha. 

Nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan potensi hasil varietas tersebut dalam deskripsi 

varietasnya, yaitu sebesar 9,9ton/ha. Namun demikian, pada kajian yang dilakukan di tahun 

2017 yang dilakukan di dataran rendah Kabupaten Sorong pada bulan Agustus (musim 

hujan/off season), hasil yang diperoleh jauh di bawah potensi hasilnya, dengan hasil tertinggi 

sebesar 2,44 ton/ha (75,38% % dibawah hasil yang diperoleh pada tahun 2016). 

Jika dibandingkan ketersediaan unsur hara di lokasi penanamannya (Tabel 2 dan 3), unsur 

hara yang tersedia di Kabupaten Sorong relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

ketersediaan unsur hara di Kabupaten Manokwari. Berdasarkan data yang diperoleh ini, dapat 

diasumsikan terdapat pengaruh musim yang sangat signifikan terhadap hasil bawang merah. 

Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi perubahan 

iklim/penanaman di luar musim untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

  



LAPORAN TAHUNAN BPTP PAPUA BARAT 2017 Page 47 
 

Tabel 28 Analisis Kandungan Hara Tanah di Kebun Percobaan Anday, Kabupaten 
Manokwari, Papua Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 29 Interaksi Perlakuan Jarak Tanam dan Pemupukan Terhadap Karakter 
Bawang Merah Bima Brebes 
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Interaksi Perlakuan Jarak Tanam dan Pemupukan Terhadap Karakter Bawang 

Merah Bima Brebes 

Berdasarkan hasil uji lanjut LSD yang diperoleh, perlakuan jarak tanam,pemupukan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah umbi perrumpun yang dihasilkan. Namun 

demikian, pada interaksi jarak tanam danpemupukan, terdapat perbedaan yang nyata pada 

kombinasi perlakuan J1P1 danJ3P4 dengan kombinasi perlakuan J1P3 terhadap jumlah umbi 

yang dihasilkan. 

Hasil uji lanjut LSD menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan jarak tanam dan pemupukan 

tidak mempengaruhi secara nyata pada sebagian besar kombinasi perlakuan untuk karakter 

berat umbi basah per rumpun. Namun demikian, kombinasi perlakuan J1P4 memiliki 

perbedaan yang nyata dengan kombinasi perlakuan J3P1 untuk karakter berat basah umbi 

yang dihasilkan. Berat basah umbi pada perlakuan J1P4 memiliki nilai tertinggi dibandingkan 

perlakuan lainnya. Diduga, disebabkan oleh adanya dosis pupuk organik yang cukup tinggi, 

mempengaruhi berat umbi basah bawang merah yang dihasilkan. 

Hasil serupa ditunjukkan juga pada karakter berat umbi kering perrumpun. Kombinasi 

perlakuan J1P4 memiliki hasil tertinggi dan sangat berbeda nyata dengan kombinasi 

perlakuan J3P1. Pada uji ANOVA yang dilakukan, tidak ditemukan adanya pengaruh yang 

nyata pada perlakuan maupun kombinasi perlakuan terhadap berat umbi kering per rumpun 

yang dihasilkan. Namun demikan, pada uji LSD, ditemukan perbedaan nyata pada dosis 

pemupukan P4 dan P1 terhadap berat umbi yang dihasilkan, sedangkan perlakuan jarak 

tanam tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan siginifikan pada perlakuan 

pupuk inilah yang menyebabkan adanya perbedaan yang nyata pula pada kombinasi 

perlakuan J1P4 dengan J3P1 untuk berat umbi per rumpun yang dihasilkan. 

Interaksi jarak tanam dan dosis pemupukan tidak berpengaruh terhadap karakter yang 

diamati, namun penggunaan jarak tanam 20 cm x 20 cm dengan perlakuan pupuk kandang 

saja (J1P4) memberikan hasil yang lebih tinggi pada para meter jumlah umbi per rumpun, 

berat basah dan berat kering per rumpun. Hal ini didukung oleh pernyataan Sumarni (2005), 

bahwa jarak tanam yang lebih jarang memberikan kesempatan pada tanaman untuk 

menyerap air lebih banyak sehingga dapat meningkatkan bobot basah baik per umbi maupun 

per tanaman. 
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Pada pengujian ANOVA, diketahui bahwa terdapat perbedaan nyata perlakuan dosis pupuk 

terhadap berat basah umbi per plot, namun demikian tidak sama halnya dengan perlakuan 

jarak tanamnya. Sedangkan pada uji lanjut LSD, ditemukan bahwa terdapat beda nyata 

antara kombinasi perlakuan J3P4 dengan J3P3, J1P2, J3P2, J1P1, J2P2, J3P1 dan J2P1 

terhadap berat basah umbiper plotnya. 

Hal serupa didapati juga pada karakter berat umbi kering per plot. Berdasarkan uji ANOVA, 

diketahui bahwa perlakuan pupuk dan blok memiliki perbedaan nyata terhadap karakter 

tersebut. Perbedaan yang nyata terdapat pada P4 terhadap P2 dan P1. Hal ini mempengaruhi 

pula terhadap interaksi perlakuan jarak tanam dengan dosis pemupukannya. Diketahui 

bahwa kombinasi perlakuan J3P4 memiliki perbedaan nyata terhadap perlakuan J3P3, J2P2, 

J1P1,J2P1, dan J3P1. Sedangkan untuk parameter berat basah per plot, berat keringper plot, 

serta hasilnya, kombinasi perlakuan J3P4 memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan 

perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kerapatan tanam yang lebih tinggi 

dibandingkan kedua perlakuan jarak tanam lainnya. Hasil yang diperoleh ini selaras dengan 

pernyataan Darma (2015), bahwa semakin tinggi populasi tanaman per petak, maka hasil per 

petak juga semakin tinggi. Pernyataan serupa juga terdapat pada Rajiman (2011), bahwa 

populasi yang lebih lebih banyak diperoleh jarak tanam yang lebih rapat, sehingga bobot 

persatuan luasnya akan lebih besar. 

Berdasarkan hasil analisis untuk karakter hasil umbi (ton/ha), diketahui bahwa kombinasi 

perlakuan J3P4 memberikan hasil tertinggi dan berbeda nyata dengan kombinasi perlakuan 

lainnya. Penggunaan jarak tanam yang lebih sempit, maka populasi tanaman per satuan 

lahan akan makin banyak. Dengan demikian, hasil yang diperoleh akan lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil tanaman yang populasinya lebih sedikit. Pemupukan juga tampak 

mempengaruhi hasil dari bawang merah ini. Terbukti bahwa pada setiap jarak tanam 

yangsama, hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan pupuk kandang. Dan hasilnyaberbeda 

nyata dengan tanaman yang diberi pupuk NPK saja. Diduga, penggunan pupuk kandang 

sangat membantu tanaman dalam perkembangan umbi. 

Diketahui bahwa pemupukan organik mengaktivasi mikroorganis meyang melepaskan 

fitohormon dan dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman dan penyerapan nutrisi (Arisha et 

al., 2003).  
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Hasil serupa terdapat juga pada penelitian Rumpel (1998) dan Sharma et al. (2003). Mereka 

menemukan bahwa penggunaan pupuk kandang dapat meningkatkan hasil bawang merah. 

Hasil serupa diperoleh pada hasil penelitian Yoldas et al. (2011) pada tanaman bawang 

merah. Berdasarkan hasil penelitiannya, hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan dengan 

pemupukan organik dosis 20 t/ha dibandingkan dengan perlakuan dosis pemupukan organic 

dan pemupukan anorganik lainnya. Hasilnya meningkat sebesar 24% dibandingkan perlakuan 

kontrolnya (tanpa pupuk organik maupun pupuk npk), tapi tidak berbeda nyata dengan 

kontrolnya. Secara umum, kondisi cuaca yang ekstrim pada saat kajian dilangsungkan, 

sangat tidak mendukung pertumbuhan tanaman bawang. 

Pemanenan dilakukan pada umur 48 hari setelah tanam (hst), lebih cepat dari waktu panen 

yang sebenarnya (60 hst), karena curah hujan pada saat itu masih tinggi. Sebagian besar 

kondisi tanaman bawang merah pada saat itu sudah tidak memiliki daun karena terserang 

penyakit moler. Jika tanaman bawang merah dibiarkan tetap ada di lahan hingga waktu 

panen tiba maka akan memperbesar tingkat kehilangan hasilnya. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Korlina et al. (2000) dalam Edisa putra (2005), bahwa kerusakan yang 

ditimbulkan mencapai 75% pada umur 42 hari setelah tanam, dan akan bertambah terus bila 

tidak ada langkah pengendalian. Menurut Hermanto (1996), penyakit Fusarium sp. 

merupakan penyakit tular tanah yang dapat mengkontaminasi aliran air, sehingga mudah 

menyebar dari satu areal ke areal lainnya. 

Penanganan pasca panen dilakukan dengan membersihkan bawang dari sisa kotoran dan 

tanah yang menempel pada umbinya. Kondisi cuaca dengan curah hujan ekstrim sebagian 

besar bawang merah telah kehilangan daunnya, maka tanaman dijemur dan dikeringkan di 

atas tampah (yang terbuat dari anyaman bambu), kemudian diletakkan di atas para-para 

untuk penjemuran. Setelah kurang lebih 6-7 hari penjemuran, bawang merah dibersihkan 

dan dikering anginkan dalam suhu ruangan. 
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Gambar 25 Penanganan Pascapanen Varietas Bima Brebes di Desa Klaigit (Klalin 
2, Kabupaten Sorong, Papua Barat) 

III.3 KAJIAN BUDIDAYA AYAM KAMPUNG UNGGUL BALITBANGTAN (AYAM KUB) 

DI KABUPATEN SORONG 

Dalam program otonomi khusus Provinsi Papua Barat tahun 2016, pemerintah Papua Barat 

sudah mulai mengembangkan sektor peternakan terutama sektor unggas. Peternakan 

unggas di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dengan hasil produksi yang terus 

meningkat setiap tahunnya. Jumlah populasi ternak terbesar di Papua Barat adalah ayam 

kampung yaitu 1,9 juta ekor pada tahun 2014 (BPS, 2014), yaitu meningkat sebesar 33,67%. 

Populasi ayam ini banyak dipelihara di Kabupaten Sorong dan Manokwari. Ketersediaan 

komoditas ayam ini untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sangat tergantung pada 

perbaikan genetik dan ketersediaan pakan ternak. 

Pergeseran sistem pemeliharaan ayam kampung dari kegiatan tradisional dengan sistem semi 

ekstensif ke arah sistem pengandangan menuntut adanya peningkatan efisiensi secara 

intensif produksi agar beternak ayam kampung sebagai suatu usaha bisa tetap layak secara 
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ekonomis. Peningkatan efisiensi ini dapat dilakukan terhadap dua aspek utama pemeliharaan 

ayam kampung yaitu kualitas bibit dan pakan yang tersedia. Hasil Perbaikan mutu bibit  ayam 

kampung melalui  seleksi dan persilangan yang dilakukan BALITNAK sangat membantu 

peternak dalam pengembangan ayam kampung di kabupaten Sorong.  Ayam Kampung 

Unggul Balitnak merupakan salah satu jenis ayam kampung unggul yang telah teruji 

produktivitasnya melebihi tetua murninya dan ayam-ayam lokal lainnya di Indonesia. selain 

itu, ayam KUB memiliki keunggulan seperti sifat mengeram rendah dan produksi telur tinggi 

sehingga dapat menjadi indukan indukan penghasil DOC (female line) yang banyak.   

Ayam KUB di Kabupaten Sorong 

Ayam KUB adalah ayam Kampung Unggul Badan Litbang Pertanian yang merupakan hasil 

seleksi dari rumpun ayam kampung selama 6 generasi. Kriteria seleksi yang dilakukan adalah 

peningkatan produktivitas telur dengan menghilangkan sifat mengeram sehingga ayam KUB 

memiliki produksi telur yang tinggi guna menghasilkan DOC dalam jumlah banyak. 

Penyebaran ayam KUB tahun 2009 dan 2010 berturut-turut sebanyak 4.461 ekor dan 12.529 

ekor yang meliputi wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Bangka Belitung dan 

Papua. Hasil Uji coba di beberapa lokasi ini memberikan informasi yang cukup bagus 

sehingga pada tahun 2011-2012 dilakukan penyebaran ayam KUB di 10 provinsi yaitu : 

Banten (300 ekor), Jawa Tengah (400 ekor), Sumatera Selatan (200 ekor), Sumatera Barat 

(1000 ekor), Jawa Timur (1.200 ekor), Nusa Tenggara Barat (400 ekor), Kalimantan Barat 

(400 ekor), Kalimatan Timur (300 ekor), Sulawesi Selatan (1000 ekor), dan Gorontalo (2.000 

ekor). Hasil yang diperoleh pada 10 wilayah penyebaran dilaporkan kondisi ayam KUB cukup 

baik pertumbuhannya dan produktivitasnya maksimal dengan sistem budidaya sesuai SOP 

pemeliharaan ayam KUB secara intensif serta memiliki tingkat kematian yang rendah. 

Sebaran ayam KUB sampai tahun 2015 telah mencapai 1,5 juta ekor yang terdiri dari parent 

stock, final stock dan pulet yang tersebar di 26 provinsi. Data Penyebaran ayam KUB dapat 

dilihat pada tabel 3.  

Pada tahun 2017, BPTP Papua Barat melalui kegiatan inhouse melakukan kegiatan 

pengkajian budidaya ayam KUB di Kabupaten Sorong  yang dilaksanakan di Kebun Percobaan 

Sorong dengan menggunakan 300 ekor DOC parent stock yang didatangkan dari Bogor.  
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Tabel 30 Data Penyebaran ayam KUB sampai tahun 2015 

No Provinsi 

2015 

DOC Parent Stock 
(PS) 

DOC Final 
Stock (FS) 

Pulet (PS) 

1 Sumatera Utara 5.000   

2 Sumatera Barat  2000  

3 Jambi 820 48.350  

4 Sumatera Selatan 2.200 48.350  

5 Bengkulu 2.200 40.700 1.000 

6 Lampung 1.700 5.000  

7 Riau 1.700 5.000  

8 Kepulauan Riau 100 12.400  

9 Banten   2.200 

10 Jawa Tengah 300  1.800 

11 Jawa Barat 15.715 326.485  

12 Jawa Timur 100 2.800  

13 Bali   200 

14 NTT 1.100 2.400  

15 NTB 1.100 47.100  

16 Kalimantan Barat  8.700  

17 Kalimantan Tengah 2.100 1.600  

18 Kalimantan Selatan  2000  

19 Kalimantan Timur 200 23.200  

20 Kalimantan Utara  6.000  

21 Sulawesi Utara  3.000  

22 Sulawesi Tenggara  14.500  

23 Sulawesi Selatan 2.890 3.600  

24 Sulawesi Tengah  20.100  

25 Gorontalo 2.450 43.675  

26 Papua 1.700 400  

Total 33.775 652.110 5.200 

 

Pemeliharaan Ayam KUB 

Manajemen pemeliharaan ayam KUB terbagi dalam 2 periode yaitu 1). masa pertumbuhan 

sampai umur panen 10-12 minggu dan/ atau sampai menghasilkan induk siap bertelur 

(pullet) umur 5 bulan, dan 2). masa pemeliharaan indukan untuk menghasilkan DOC. 

Pentingnya manajemen pemeliharaan guna memperkecil terjadinya resiko kegagalan 

pemeliharaan sehingga pemeliharaan ayam KUB dapat memberikan keuntungan bagi pelaku 

usaha peternakan. 

Pemeliharaan  masa pertumbuhan (0-3 minggu), memerlukan kandang brooder dengan 

pemanas berupa lampu bohlam 75 watt yang diupayakan untuk cukup dan merata untuk 

mengoptimalkan kemampuan DOC sebelum dipindah ke kandang postal, karena ayam harus 
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dikondisikan dan dibekali kekebalan tubuh sehingga pada saat pemindahan ayam telah 

memiliki antibodi maternal yang sudah baik. 

Sebelum DOC datang, dilakukan persiapan kandang yaitu pembersihan dengan desinfektan, 

penyediaan lampu, alas koran dan sekam, tempat pakan dan minum, serta pakan yang tinggi 

protein. Sebelum DOC dimasukkan ke dalam kandang, pemanas dinyalakan 6 jam 

sebelumnya hingga mencapai suhu 32-33°c dan disiapkan larutan gula guna mengurangi 

tingkat stress DOC selama perjalanan serta siapkan pakan dalam chick tray sebanyak 

2gr/ekor. DOC ditimbang terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kandang.  

Periode brooding sangat penting karena merupakan poin awal untuk menghasilkan produksi 

yang bagus. Pemberian lampu/cahaya selama satu minggu pertama untuk memudahkan DOC 

mencapai tempat pakan, tempat minum dan pemanas. Tempat pakan disiapkan berupa baki 

dan tempat minum kecil agar mudah dijangkau oleh anak ayam. Jarak antara tempat pakan 

dan minum jangan lebih dari 1 meter dan diusahakan jangan sampai kosong. Setiap chick 

feed tray dan tempat minum 1 liter untuk 40 ekor DOC hingga umur 7 hari pertama. 

Pakan yang diberikan berupa pakan jadi (pakan starter) dengan kandungan protein 21%. 

Setelah umur 4 minggu, ayam dapat diberikan pakan yang dicampur dengan pakan lokal 

yakni 60% pakan jadi dan 40% pakan lokal. pakan lokal yang digunakan terdiri dari 

campuran jagung, dedak dan ikan kering. Pemberian pakan dilakukan setiap pagi dan sore 

hari sekaligus mengontrol kondisi ayam dan air minum diberikan setiap saat. Jumlah pakan 

yang diberikan meningkat sekitar 5 gram/ekor setiap minggu sampai umur 5 minggu, dan 

naik sekitar 10 gram/ekor setiap minggu sampai umur 10 minggu.  

Pada periode growing, kepadatan kandang harus diperhatikan guna mencegah ayam dari 

stress. Setiap minggu kandang harus dilonggarkan sehingga kapasitas kandang tidak terlalu 

padat. Selain itu perbandingan jantan dan betina dalam satu kandang harus seimbang, 

karena apabila dalam satu kandang terdapat banyak pejantan maka akan menimbulkan 

kanibalisme. Pengaturan populasi dalam satu populasi berdasarkan jumlah dan tingkat umur 

dapat dilihat pada tabel 31. 
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Tabel 31 Luasan Kandang Berdasarkan Jumlah dan Tingkat Umur 

 

 

 

Selain kepadatan kandang,  kebutuhan tempat pakan dan tempat minum  berdasarkan 

jumlah ayam juga harus diperhatikan seperti di tabel 32 dan tabel 33. 

Tabel 32 Kebutuhan Tempat Minum Selama Growing 

 

 

Tabel 33 Kebutuhan Tempat Pakan Selama Growing 

 

 

 

Untuk pemeliharaan induk, kandang yang digunakan bisa berupa kandang litter atau kandang 

battery. Rasio induk jantan dan betina untuk kandang floor 1:7-8, sedangkan untuk kandang 

battery adalah 1:5. Maksimum pemeliharaan induk sampai dengan umur 68 minggu atau 

paling lama 72 minggu (1,5 tahun). Umur pertama bertelur adalah 20 minggu, dengan masa 

produksi maksimum 48 minggu, maka umur ayam 68 minggu harus sudah diafkir karena 

produksi telurnya menurun hanya 30% dan sudah tidak menguntungkan. 

Pemeliharaan ayam dengan sistem intensif, maka diperlukan pembuatan kandang. model 

kandang yang dapat digunakan adalah kandang postal, kandang battery, dan kandang 

berpagar. Dalam kajian ini digunakan 2 tipe kandang yaitu kandang postal untuk ayam KUB 

dan kandang berpagar untuk ayam kampung lokal. 

Konstruksi kandang bisa dibuat dari bahan yang sederhana seperti bambu atau kayu. 

konstruksi kandang harus kokoh dan tidak rapuh sehingga kuat dari gangguan luar 
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lingkungan seperti angin atau binatang buas. Diupayakan bangunan mampu menampung 

ayam sesuai dengan populasinya dan berusia lama kurang lebih 5 tahun. Pada pengkajian ini, 

konstruksi kandang postal terbuat dari atap kandang menggunakan seng, dinding kandang 

berupa semen dengan kawat ram dan  berlantai semen dengan luas kandang 12 m x 6 m 

yang. Sedangkan pada kandang berpagar dengan luas 3 m x 10 m, kandang berupa kandang 

panggung yang terbuat dari kayu dan triplex serta dikelilingi kawat ram yang berguna 

sebagai pagar.  

Selain konstruksi, kandang juga perlu dilengkapi dengan peralatan yang mempermudah 

pemeliharaan seperti tempat bertengger karena ayam kampung memiliki kebiasaan 

bertengger dan mematuk ayam lainnya untuk itu pertu disiapkan tempat bertengger yang 

terbuat dari kayu atau bambu, sedangkan untuk mencegah kebiasaan mematuk, didalam 

kandang juga dapat disediakan batang pisang yang digunakan sebagai pengalihan. Khusus 

untuk ayam petelur maka akan mebutuhkan sarang yang digunakan untuk bertelur yang 

dapat terbuat dari kayu, bambu atau kotak bekas. 

Dalam usaha peternakan, biaya pakan cukup tinggi yaitu 70% dari total produksi. 

Pertumbuhan dan produksi maksimal ternak unggas dapat dicapai apabila kualitas dan 

kuantitas pakan memadai atau sesuai kebutuhan. Komposisi pakan ternak terdiri dari protein 

(50%), karbohidrat (40%) dan vitamin/mineral (10%). Bahan pakan pada ayam dapat 

diberikan dengan lebih dari dua campuran dan pemberiannya berdasarkan tingkatan umur, 

bangsa ayam, kualitas bahan pakan, bentuk ransum dan pemberian secara ad libitum. Dalam 

kajian ini, ayam KUB dan ayam kampung lokal diberikan pakan bedasarkan periode atau 

umur. Dimana pada periode starter ayam diberikan pakan jadi karena memilki kandungan 

protein yang tinggi. Pada umur 4 minggu, pakan yang diberikan ditambah dengan pakan 

lokal yang komposisinya terdiri dari jagung, dedak dan ikan kering dengan pebandingan 60% 

: 40% yang diberikan secara bertahap. Pada periode layer, ayam diberikan pakan jadi karena 

sesuai dengan kebutuhan masa bertelur. 
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Tabel 34 Rata-rata pemberian pakan dan rata-rata bobot badan ayam KUB per 
minggu bedasarkan periode umur 

 

 

 

 

Tabel 35 Rata-rata pemberian pakan dan rata-rata bobot badan ayam kampung 
lokal per minggu bedasarkan periode umur 

 

 

 

 

Hasil penimbangan berat badan ayam KUB dan ayam kampung lokal yang dilakukan setiap 

minggu sampai ayam berumur 10 minggu mencapai berat rata-rata 1111,5 gram dan 894,17 

gram. Pada grafik 1, dapat dilihat bahwa ayam KUB memiliki pertumbuhan yang sangat cepat 

dibandingkan ayam kampung lokal. Hal ini menunjukkan bahwa ayam KUB mampu 

beradaptasi dengan lingkungan di wilayah kabupaten sorong. 
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Gambar 26 Rata-rata Bobot Badan Ayam KUB dan Ayam Kampung Lokal per 
Minggu Hingga Umur 10 Minggu 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas,  pertambahan bobot badan harian ayam KUB dan ayam 

kampung lokal meningkat hingga umur 9 minggu dan cenderung menurun pada umur 10 

minggu Diduga penurunan laju pertumbuhan ini disebabkan faktor lingkungan seperti cuaca 

dan umur, dimana pada umur 10 minggu ayam mulai memasuki periode developer. Rata-rata 

pertambahan berat badan harian ayam KUB dan ayam kampung lokal yaitu 15,46 gram/ekor 

dan 12,33 gram/ekor. 

Gambar 27 Pertambahan Bobot Badan Harian Ayam KUB dan Ayam Kampung 
Lokal per Minggu Hingga Umur 10 Minggu 
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Konversi pakan menunjukkan tingkat efisiensi pakan yang diberikan pada ayam terhadap 

pertambahan berat badannya. Respon pakan bisa diukur dengan menghitung konversi pakan. 

Semakin rendah angka konversi pakan menunjukkan bahwa pemberian pakan sangat baik 

terhadap pertambahan bobot badan ayam. Hal ini sangat menguntungkan bagi peternak, 

dimana pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha peternakan. Pada Gambar 28. 

terdapat perbandingan konversi pakan antara ayam KUB dengan ayam kampung lokal. Pada 

awal pemeliharaan ayam KUB dan ayam kampung lokal memiliki konversi yang tinggi yaitu 

0,83 dan 0,74 dan cenderung menurun pada minggu berikutnya. Konversi pakan ayam KUB 

pada minggu ke 4  pemeliharaan cenderung menurun yaitu 0,59 hingga minggu ke 10 relatif 

stabil yaitu 0,33. Dari grafik yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa ayam KUB memiliki 

respon pakan yang baik dibandingkan ayam kampung lokal. 

Pembesaran ayam KUB sampai Umur 10 minggu atau 70 hari menghasilkan rata-rata bobot 

badan 1,1 kg/ekor dengan total konsumsi 745,8 kg atau 2,2 kg/ekor. Nilai konversi ransum 

yang diperoleh yaitu 1,9 yang artinya 1,9 kg pakan yang diberikan menghasilkan 1 kg bobot 

badan ayam dan mortalitas (depopulasi) mencapai 3,4%. Sedangkan untuk ayam kampung 

lokal, bobot badan umur 10 minggu mencapai 894, 17 gram dengan total konsumsi 15,05 kg 

atau 2,1 kg/ekor. Konversi ransum untuk ayam kampung lokal adalah 2,4 dan mortalitas 

mencapai 35%.   

Gambar 28 Konversi Ayam KUB dan Ayam Kampugn Lokal per Minggu Hingga 
Umur 10 Minggu 
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Umur pertama bertelur ayam KUB yang dipelihara di Kebun Percobaan Sorong yaitu pada 

umur 118 hari (17 minggu) dengan berat telur rata-rata 27 gram /butir sedangkan ayam 

kampung lokal pada umur 154 hari (22 minggu) dengan berat telur rata-rata 32 gram/butir. 

Bobot telur pertama biasanya lebih kecil dari rataan bobot telu yang dihasilkan. Bobot telur 

akan meningkat sejalan dengan meningkatnya umur produksi. 

 

Dari  289 induk ayam KUB yang dipelihara, pada usia 22 minggu produksi telur per hari 

mencapai rata-rata 90 butir/hari. Daya tetas telur ayam KUB >60%, hal ini dilihat dari 

penetasan 400 butir telur menghasilkan 270 ekor DOC. 

Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa Ayam KUB yang dipelihara di Kebun Percobaan 

Sorong mampu beradaptasi di Kabupaten Sorong. Hal ini dapat dilihat dari respon 

pertumbuhan ayam KUB yang lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung lokal 

setempat serta memiliki mortalitas <5%. 

III.4 PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN NASIONAL 

TANAMAN PANGAN DI PROVINSI PAPUA BARAT 

Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan padi pada tahun 2015 diPropinsi Papua Barat 

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

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

sawah terluas dibandingkan dengankabupaten 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 

dan25.546 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 
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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 TanamanTerpadu). 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 

sangatlah ditekankan di awal agar hasil yang dicapai lebih optimal. 

Karakteristik lokasi pendampingan 

Kampung Dessay berada dalam wilayah Distrik Prafi dengan luas sawah ± 320 ha dan jumlah 

petani aktif sebagai pemilik lahan 338 orang. Lokasi persawahan berada di bagian barat, 

utara dan selatan kampung. Sementara lokasi demfarm berada disebelah utara kampung 

dengan titik koordinat -0o53’42” LS dan 133o52’59” BT. Penyuluh pertanian lapangan yang 

bertugas di kampong Dessay adalah Suhardi, SE.Terdapat 13 kelompok tani dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tabel 36 Daftar kelompok tani di Kampung Dessay 
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Luasan sawah yang digunakan sebagai lokasi demfarm seluas 4 ha dengan rincian nama 

petani kooperator dari kelompok tani Sri Makmur I sebagai berikut : 

Tabel 37 Daftar nama petani kooperator demfarm 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik Kawasan Pendampingan 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang lokasi 

pengembangan Kawasan pertanian nasional tanaman pangan untuk wilayah Propinsi Papua 

Barat adalah Kabupaten Manokwari. 

Tabel 38 Potensi kawasan pertanian nasional tanaman pangan komoditas padi 
sawahKabupaten Manokwari 

 

 

 

Luas sawah yang intensif diolah oleh petani di Kabupaten Manokwari seluas 2.145 Ha dengan 

indeks pertanaman 2 pertahun. Pertanaman dominan dimulai pada Januari-Mei dan 

pertanaman kedua pada Agustus/September. Lokasi pengembangan tersebar mulai dari 

Distrik Warmare seluas 15 Ha dengan jumlah petani 10 orang,Distrik Prafi seluas 932 Ha 

dengan jumlah petani 1.005 orang, Ditsrik Masni seluas 893Ha jumlah petani 801 orang dan 

Distrik Sidey 319 Ha dengan jumlah petani 319 orang. Kelompok tani yang aktif sebanyak 

104 poktan dengan rata-rata anggota sebanyak 20-25 orang. 
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Pertemuan Dengan Kelompok Tani Untuk Menjaring Permasalahan di Lapangan 

Pertemuan kelompok tani dilakukan di saung kelompok tani Sri Makmur I.Terdapat dua jenis 

pertemuan kelompok yang dilaksanakan yaitu 1). Pertemuan kecilyang dihadiri oleh peneliti 

BPTP Papua Barat sebagai narasumber, Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai fasilitator dan 

petani sebagai peserta (jumlah petani yang hadir tidak menentu antara 3-7 orang setiap 

pertemuan). Dilaksanakan pada saat CPCL,penanaman dan pengamatan OPT selama masa 

pendampingan demfarm. 2)Pertemuan besar/temu Lapang dilaksanakan 1 kali. Idelanya 

kegiatan ini dilaksanakan sebelum panen, akan tetapi karena keterbatasan waktu petani 

menjelang panen dan keterbatasan waktu tim pendamping dari BPTP, maka kegiatan temu 

lapang baru terlaksana setelah panen selesai. 

Kegiatan temu lapang dihadiri oleh 2-3 orang perwakilan dari 13 kelompok tani di Kampung 

Dessay, masing-masing 2 orang perwakilan petani dari masing-masing kampung di Distrik 

Prafi, Masni dan Sidey, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten 

Manokwari, Kepala BPTP Papua Barat beserta tim peneliti, 7 orang PPL beserta Penyuluh 

pertanian Kampung Desay, Babinsa dan Kepala Kampung Dessay. 
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Rincian Temu Lapang adalah sebagai berikut:  

Tabel 39 Daftar Kegiatan Temu Lapang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil dari pertemuan tersebut diperoleh beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam 

peningkatan produksi padi pada kawasan yang didampingi. Permasalahan yang muncul ini 

berasal dari: masalah yang dipaparkan oleh petani,muncul selama pelaksanaan demfarm, 

disampikkan oleh penyuluh pertanian lapangan dan muncul pada saat temu lapang. Masalah 

tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: 
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Tabel 40 Daftar Identifikasi Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah keracunan besi (Fe) menjadi masalah utama dalam pengembangan kawasan 

tanaman pangan komoditas padi sawah di Kabupaten Manokwari untuk saat ini, selain 

masalah penyakit tungro dan penggerek batang. Menurut pengakuan dari petani masalah 

tersebut sangat sulit untuk diatasi dan belum terdapat solusi untuk masalah tersebut. 

Untuk lebih meyakinkan petani dan stakeholder lainnya tentang besaran lahan yang sering 

mengalami keracunan Fe, maka dilakukan sensus terhadap semua lahan sawah di Kabupaten 

Manokwari dengan metode kuisioner yang diisi oleh semua ketua kelompok yang terlibat 

dalam budidaya padi sawah. Kuisioner berisi pertanyaan tentang keberadaan gejala 

keracunan besi dengen menyertakan gambar gejala untuk memudahkan petani mengenali 

dan mencocokkan dengan yang terjadi disawah masing-masing. Hasil sensus ditampilkan 

pada bagian hasil di sub bab selanjutnya.  
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Hasil Demfarm 

Hasil ubinan komditas padi sawah pada demfarm periode tanam Januari-April 2017 

pendampingan kawasan pertanian nasional tanaman pangan yang ditargetkan meningkat 

sebesar 10 % dari produktivitas rata-rata hasil panen periode tanam sebelumnya dalam 

kawasan yang didampingi 

Tabel 41 Produktivitas Demfarm 

 

 

 

 

Produktivitas varietas display menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari produktivitas rata-rata 

dalam kawasan pendampingan. Secara umum gambaran tersebut menunjukkan potensi 

pengembangan varietas display (Inpari 30 dan Inpari32) berpeluang untuk menggantikan 

beberapa varietas eksisting yang selama ini dikembangkan oleh petani. Produktivitas 

kawasan (4.32 t/ha) merupakan sumbangan dari gabungan beberapa varietas eksisting 

antara lain cigeulis, ciherang dan mekongga serta sebagian kecil IPB 3S. 

Tabel 42 Rata-rata produktivitas varietas eksisting sekitar lokasi pendampingan 

 

 

 

 

 

Pengamatan pada lokasi pelaksanaan demfarm, diperoleh hasil varietas eksisting yaitu IPB 3S 

sebanyak 4,9 t/ha lebih tinggi 13,4 % dari rata-rata produktivitas kawasan dan varietas 
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Cigeulis sebanyak 5 t/ha lebih tinggi 15,7 % dari rata-rata produktivitas kawasan 

pendampingan. 

Tabel 43 Perbandingan karakteristik gabah beberapa varietas display dan 
eksisting 

 

 

 

 

Hasil pengamatan pada karakteristik gabah menunjukkan bobot 1000 bijitertinggi yaitu Inpari 

32 dan terendah pada IPB 3S. Sementara hasil pengamatan GKGyang hanya berbeda sedikit 

antara varietas inpari 32 dengan IPB 3S disebabkan oleh perbedaan kadar air keduanya. 

Pengamatan dimensi gabah menggunakan jangka sorong digital. Pengukuran lebar dilakukan 

pada bagian tengah gabah, sementara panjang gabah diukur antara jarak masing-masing 

ujung gabah dengan jangka sorong digital. 

Produksi dan Serapan Benih Hasil Demfarm 

Salah satu tujuan sampingan dari kegiatan pendampingan kawasan pertanian nasional 

tanaman pangan adalah hasil panen disertifikasi untuk dijadikan benih. 

Tabel 44 Serapan dan penyerapan benih hasil demfarm 
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Semua hasil panen telah lulus disertifikasi oleh BPSB-TPH Propinsi Papua Barat,sehingga 

dapat diperjualbelikan sebagai benih bersertifikat. Benih yang terjualsebanyak 4.008 Kg 

dengan status benih pokok atau benih berlabel ungu.  

Hasil panen yang dihasilkan dari lokasi demfarm untuk Inpari 32 sebanyak9.700 kg GKG dan 

Inpari 30 sebanyak 9.000 kg GKG. Akan tetapi yang terjual sebagaibenih hanya 2.120 Kg 

Inpari 32 sehingga terdapat 7.580 kg gabah yang digilingmenjadi beras. Inpari 30 yang 

terjual sebagai benih sebanyak 1.888 kg dan tersisasebanyak 7.112 kg gabah yang digiling 

menjadi beras. 

Diseminasi Dalam Bentuk Media Cetak 

Diseminasi dalam bentuk media cetak digunakan untuk mempercepat diseminasi. Tampilan 

media yang gampang ditemukan dan diakses oleh stakeholder sangat menentukan 

keberhasilan diseminasi itu sendiri. Adapun rincian media diseminasi media cetak yang 

digunakan selama pendampingan adalah sebagai berikut : 

Tabel 45 Media Diseminasi dalam Bentuk Media Cetak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopsi teknologi PTT oleh petani dalam kawasan pendampingan TA. 2017 

Tingkat adopsi petani terhadap teknologi PTT yang di diseminasikan pada demfarm 

pendampingan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan berupa tingkat adopsiterhadap: (1) 
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benih / varietas unggul (Inpari dan berlabel); (2) penggunaan bibit muda; (3) jumlah bibit 

(1-3 bibit per lubang); (4) sistem tanam ( legowo 4:1 dengan jarak tanam 25 x 25 cm atau 

menggunakan mesin tanam); (5) pupuk berimbang berdasarkan PUTS; (6) pengairan 

berselang; (7) pengolahan tanah; (8) panen tepat waktu (90 % padi menguning). 

(1) Benih/ Varietas Unggul 

Tabel 46 Adopsi Teknologi Benih / Varietas Unggul 

 

 

 

 

 

Benih/varietas unggul merupakan benih yang sesuai dengan karakteristik lahan, lingkungan 

dan keinginan petani setempat. Selain itu benih bermutu juga harus memiliki tigkat 

kemurnian dan daya kecambah yang tinggi. Benih yang dianjurkan dalam teknologi yang 

didiseminasikan pada kegiatan ini adalah varietas Inpari 30,Inpari 32 dan berlabel. 

Pada tabel di atas menunjukkan sebanyak 60 petani menerapkan teknologi sedang/cukup. 

Mereka telah menggunakan varietas Inpari namun tidak berlabel atau menggunakan varietas 

lain selain inpari (cigelis, ciherang, dan mekongga) dan berlabel. Sebanyak 33 petani yang 

menggunakan varietas /benih yang direkomendasikan dan sebanyak 15 petani yang tidak 

menggunakan benih yang direkomendasikan. Hal ini disebabkan banyak faktor, diantaranya 

adalah tidak tersedianya benih unggul. Faktor lain yaitu untuk menekan biaya produksi maka 

petani menggunakan benih dari tanaman yang di panen sebelumnya. Total skor 234 artinya 

persentase tingkat adopsinya sedang yaitu 72,90%. 
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(2)Penggunaan Bibit Muda 

Tabel 47 Adopsi Teknologi Penggunaan Bibit muda 

 

 

 

 

 

Penggunaan bibit muda adalah bibit muda yang berumur < 25 Hari Setelah Semai (HSS). 

Penggunaan bibit muda bertujuan untuk menghasikan anakan yang lebih banyak 

dibandingkan dengan menggunakan bibit yang sudah tua. 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 47, adopsi teknologi penggunaan bibit muda 

termasuk dalam kategori sedang/cukup (77,26%). Sebanyak 38 petani responden 

menggunakan bibit usia muda untuk ditanam, artinya sebagian besar petani sudah 

mengetahui kelebihan dari penanaman menggunakan bibit muda. Terdapat 64 petani yang 

masih menggunakan bibit di umur 25 – 30 hari dan ada 6 petani yang menggunakan bibit 

dengan umur > 30 hari setelah semai. Hal ini dikarenakan upaya  petani dalam 

mengendalikan hama keong dan petani juga sulit memperoleh tenaga kerja pada saat 

penanaman. Sehingga bibit yang ditanam usianya melewati batas yang sudah 

direkomendasikan. 

Salah satu solusi untuk meningkatkan persentase serapan teknologi ini adalah dengan 

menganjurkan penanaman menggunakan mesin tanam baik itu yang menggunakan 

transplanter biasa maupun indojarwo transplanter. 
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(3) Jumlah Bibit 

Tabel 48 Adopsi Teknologi Jumlah Bibit 

 

 

 

 

 

Inovasi teknologi selanjutnya yang diintroduksikan dalam pendekatan PTT adalah jumlah 

bibit yang ditanam dalam satu lubang. Jumlah bibit yang direkomendasikan dalam satu 

lubang adalah 1-3 bibit per-lubang. Manfaatnya adalah untuk mengurangi persaingan 

pertumbuhan bibit antar rumpun, kemudian memaksimalkan pencapaian jumlah anakan, 

memaksimalkan peluang tercapainya potensi hasil suatu varietas, dan terakhir dapat 

menghemat penggunaan jumlah bibit (Yanuarto, 2011). 

Tingkat adopsi untuk jumlah bibit yang ditanam pada satu lubang termasuk dalam kategori 

sedang (75,39%). Pada tabel 22 menunjukkan hanya 30 petani yang sudah sesuai dengan 

rekomendasi. Sedangkan sebagian besar petani masih menggunakan jumlah bibit lebih dari 3 

bibit per-lubang. Sebanyak 74 petani responden masih menanam dengan 4-5 bibit per-lubang 

dan ada 4 petani yang menanam lebih dari 5 bibit per-lubang. Tujuan petani dengan 

banyaknya bibit yang ditanam akan meminimalisir resiko serangan hama penyakit khususnya 

hama keong. Apabila terkena serangan hama petani harus menyulam dan bila serangan 

hama menyebar petani akan kesulitan untuk mengendalikan dan memperoleh bibit untuk 

menyulam. Sehingga jumlah bibit perubang ditambah dengan harapan apabila terkena 

serangan hama, masih ada 1 atau 2 bibit yang bertahan yang diharapkan dapat tumbuh 

dengan baik. 

Salah satu Solusi dari masalah ini adalah menganjurkan pembuatan saluran kemalir untuk 

membuang air dalam pematang yang menjadi tempat berkumpulnya keong mas (Pomatia 

caniculata). Karena salah satu sifat dari keong mas adalah berkumpul pada area dimana 
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terdapat genangan air dalam pematang. Hama ini akan berpindah apabila tidak ada 

genangan air disekitarnya. 

(3) Sistem Tanam 

Tabel 49 Adopsi Teknologi Sistem Tanam 

 

 

 

 

 

Sistem tanam adalah teknologi jarak tanam yang digunakan oleh petani dalam usaha tani 

padi. Sistem tanam yang dianjurkan dalam pendekatan PTT adalah sistem tanam jajar 

legowo 4:1 dengan jarak tanaman 25 x 25 cm. Selain itu dengan berkembangnya teknologi 

mekanisasi pertanian, pendekatan PTT juga menganjurkan petani menggunakan mesin 

tanam baik itu transplanter biasa maupun indojarwo transplanter. 

Tingkat adopsi untuk penerapan sistem tanam sesuai pola tanam jajar legowo atau yang 

menggunakan mesin tanam sudah dapat diadopsi petani dengan baik,dimana hasilnya 

menunjukkan 83,49% sudah menerapkan sistem tanam yang direkomendasikan. Dari tabel 

23 dapat kita lihat sebanyak 55 petani yang sudah menggunakan sistem tanam jajar legowo 

4 : 1 jarak tanam 25 x 25 cm ataumenggunakan mesin tanam. Sebanyak 50 petani sudah 

menggunakan sistem tanam jajar legowo 5:1 atau 6:1. Tetapi masih ada 3 petani yang 

belum menerapkan system tanam yang sudah direkomendasikan. Alasan petani tidak 

menerapkan sistem ini dikarenakan untuk menghemat biaya produksi. Fakta yang diperoleh 

dari data diatas adalah petani belum memahami sepenuhnya tentang prinsip penggunaan 

jajar legowo. 

Memaksimalkan penggunaan mesin tanam sangat penting dalam hal efisiensi waktu dan 

tenaga kerja yang digunakan. Dengan menggunakan mesin tanam maka pemerataan 

distribusi tenaga kerja khususnya grup tanam lebih merata sehingga periode tanam bisa 
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serempak dan lebih singkat. Dengan penggunaan mesin tanam juga akan mendorong 

naiknya serapan adopsi teknologi-teknologi PTT padi sawah yang lain, karena pengaturan 

sistem kerja mesin tanam sudah berdasarkan prinsip-prinsip PTT padi sawah. Komponen 

teknologi yang dapat ditingkatkan yaitu sistem tanam, penggunaan bibit muda (15-18 HSS, 

otomatis akan ˂ 25 HSS) danpenggunaan 1-3 bibit perlubang tanam. 

(5) Pemupukan Berimbang Berdasarkan PUTS 

 

Tabel 50 Adopsi Teknologi Pemupukan Berimbang 

 

 

 

 

Tingkat adopsi untuk penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) dalam menentukan 

dosis pemupukan yang berimbang termasuk dalam kategori sedang atau sebanyak 76,95% 

petani sudah menerapkan. Teknologi ini sangat dipengaruhi oleh peranan dari PPL (Penyuluh 

Pertanian Lapangan) yang memiliki PUTS. Dengan adanya rekomendasi dari PPL berdasarkan 

hasil uji PUTS diharapkan pemupukan dapat dilaksanakan secara berimbang, efisien dan 

efektif sesuai dengan kondisi tanah pada sawah masing-masing petani. 

Berdasarkan tabel 50, sebanyak 38 petani yang sudah menerapkan teknologi inidan sebanyak 

63 petani masih dalam kriteria sedang. Ini disebabkan belum banyak tersedianya PUTS di 

PPL. Selain itu ketersediaan pupuk organik dan anorganik pada saat musim tanam juga 

sangat berpengaruh terhadap penerapan teknologi pemupukan berimbang. Kerjasama dan 

koordinasi yang baik antara kelompok tani, gapoktan, PPL, pengecer dan distributor pupuk 

diharapkan dapat meningkatkan tingkat adopsi penerapan pemupukan berimbang. 

Ketersediaan informasi dan pengetahuan petugas lapangan juga menjadi salahsatu faktor 

kunci lemahnya diseminasi tentang pemupukan berimbang dilapangan. Kebanyakan petani 

masih menggunakan dosis pupuk berdasarkan pengalaman dankemampuan modalnya 

masing-masing. Faktor lain yang menjadi penyebab petani belum menerapkan pemupukan 

berimbang adalah karena rekomendasi dosis pupukdari PUTS selalu lebih rendah dari 
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kebiasaan dosis pupuk petani, sehingga ada kecenderungan petani merasa khawatir pupuk 

yang diaplikasikan kurang sehingga hasilnya juga akan kurang maksimal. Oleh karena itu 

perlu dilakukan penghitungan secara cermat tentang rentang dosis pupuk yang masih 

memberikan keuntungan secara ekonomis bagi hasil tanaman padi petani. 

(6) Pengairan berselang 

 

Tabel 51 Adopsi Teknologi Pengairan Berselang 

 

 

 

 

 

Teknologi pengairan berselang merupakan salah satu teknologi yang direkomendasikan 

dalam pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi  sawah. Manfaat dari teknologi 

ini adalah untuk memperbaiki tata kelola air didaerah perakaran, membuat kondisi sekitar 

perakaran selalu bergantian antara reaksi reduksidan oksidasi dan meningkatkan efisiensi 

pemupukan. Tingginya tingkat adopsi teknologi ini harus didukung adanya infrastruktur 

jaringan irigasi yang baik dan memadai. 

Pengairan berselang atau berganti sangat direkomendasikan pada lahan sawah yang sering 

mengalami gangguan keracunan zat Fe dimana kondisi sekitar perakaran harus dikondisikan 

selalu berada dalam kondisi bergantian antara reaksi reduksi danoksidasi. Hal ini bertujuan 

untuk mencegah terjadinya perubahan zat besi yang ada dalam tanah dari Fe3+ (tidak 

terlepas/dapat untuk diserap akar tanaman padi) menjadiFe2+ (terlepas/dapat diserap akar 

tanaman padi). 

Berdasarkan tabel 25, tingkat adopsi untuk rekomendasi pendekatan PTT pada teknologi 

pengairan berselang termasuk dalam kategori sedang atau sebanyak 75,08% dari petani 

sampel sudah menerapkannya. Sebanyak 38 petani sudah menerapkan teknologi penuh atau 

sesuai dengan rekomendasi, dan 57 petani masih dalam tingkatan teknologi cukup. 
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Kemudian sisanya sebanyak 13 petani belum menerapkan teknologi ini atau teknologi 

kurang. Selain dari masalah irigasi yang tidak memadai, kondisi lahan sawah yang tergenang 

sepanjang musim dan solum tanah yang dalam juga membuat petani sulit untuk melakukan 

pengairan berselang. 

Salah satu solusi untuk memecahkan massalah ini dengan penggunaan pipa pengukur 

ketinggian air dalam tanah. Dengan menetapkan batas kedalaman air tanah yang paling 

rendah adalah batas 15 cm dari permukaan tanah, maka diharapkan sawah dapat 

dikeringkan untuk terjadinya reaksi oksidasi sekitar perakaran. Setelah pemasangan pipa 

dilanjutkan dengan pembuatan parit/saluran drainase kaluar dari dalam petakan sawah, 

gunanya untuk membuang kelebihan air yang terus berada dalam petakan sawah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29 Penerapan drainase pada sawah keracunan Fe. 

(7) Pengolahan Tanah 

Tabel 52 Adopsi Teknologi Pengolahan Tanah 
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Salah satu teknologi dalam paket teknologi yang direkomendasikan pada pendekatan PTT 

adalah teknologi pengolahan tanah. Teknik pegolahan lahan yang dianjurkan pada teknologi 

ini adalah dua kali bajak dan satu kali garu. 

Berdasarkan tabel 26, tingkat adopsi untuk pengolahan tanah termasuk kategori tinggi atau 

sebanyak 80,06%. Sebanyak 42 petani sudah melakukan teknologi ini secara penuh atau 

sesuai anjuran dan 65 petani masih dalam tigkatan teknologi cukup (satu kali bajak dan satu 

kali garu). Masih banyaknya petani yang menerapkan teknologi cukup dikarenakan kondisi 

lahannya yang sudah berlumpur. Selain itu faktor efisiensi biaya produksi juga menjadi salah 

satu pertimbangan petani dalam pengolahan lahan sawah mereka. 

Kondisi sawah yang sudah berlumpur dimaksudkan adalah sawah yang sering tergenang air 

dengan kategori agak sedikit rawa, tidak pernah kering dan terkadang hanya dibajak sekali 

dan langsung di lumpurkan. Terkadang juga tidak dibajak tetapi langsung digaru. 

(8) Panen Tepat Waktu 

Tabel 53 Adopsi Teknologi Panen tepat waktu 

 

 

 

 

 

Teknologi terakhir dalam paket teknologi yang direkomendasikan pada pendekatan PTT 

adalah teknologi panen tepat waktu. Teknologi panen tepat waktu yang dianjurkan adalah 

ketika 90% padi sudah menguning. Hal ini dapat meningkatkan kualitas gabah yang 

dihasilkan. Panen yang terlalu awal akan lebih banyak menghasilkan gabah hampa, gabah 

hijau dan batu kapur, sedangkan panen yang terlalu lambat akan menimbulkan lebih banyak 

gabah rontok dan gabah patah waktu giling. 
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Tingkat adopsi petani terhadap komponen teknologi PTT panen tepat waktu termasuk dalam 

kategori tinggi atau sebesar 97,82% dikarenakan kemampuan petani dalam menandai ciri-ciri 

padi siap panen yaitu padi sudah menguning diatas 90% dan juga petani sudah dapat 

menghitung usia panen padi sesuai jenis masing-masing varietas yang ditanam. Petani sudah 

paham apabila panen tepat waktu akan memperoleh produktivitas tinggi karena kualitas 

gabah yang terbaik untuk dapat diolah menjadi beras yang baik. Petani sudah memiliki 

perhitungan yang baik dalam halpanen berdasarkan pengalamannya, selain itu keinginan 

untuk segera memasarkan hasil panen guna memenuhi kebutuhan keluarga juga menjadi 

faktor penentu dalam pelaksanaan panen yang tepat waktu. Untuk petani yang belum 

menerapkan teknologi secara penuh atau termasuk dalam kategori yang rendah lebih 

dikarenakan  keterbatasan tenaga kerja. 

Salah satu solusi dalam mengatasi masalah tenaga kerja adalah dengan penggunaan mesin 

panen yang saat ini sudah banyak tersedia dilapangan yang merupakan bantuan dari 

pemerintah pusat 

Pengukuran Tingkat Pengetahuan Petani Tentang Serangan OPT Dan Kesesuaian 
Cara Pengendaliannya Dalam Kawasan Pendampingan 

Selain melihat tingkat adopsi petani terhadap teknologi petani, survei ini juga ingin 

mengetahui tingkat pengetahuan petani terhadap serangan hama dan penyakit pada sawah. 

Selain itu, survei ini juga ingin mengetahui tingkat kesesuaian petani dalam penanggulangan 

hama penyakit. 

(1) Tingkat Pengetahuan Petani Terhadap Penyakit Tanaman 

Berdasarkan tabel di bawah, dapat diketahui tingkat pengetahuan petani terhadap penyakit 

tanaman masih rendah. Untuk jenis penyakit tungro hanya 38,89% responden yang 

mengetahuinya. Sedangkan untuk penyakit keracunan besi dan penyakit hawar, hanya 

dibawah 30% dari seluruh responden yang mengetahuinya. Untuk penyakit serangan hama 

wereng, hampir sebagian dari seluruh responden (47,22%) sudah mengetahuinya. Untuk 

penyakit blas tingkat pengetahuan petani sangat tinggi. Sebanyak 90 petani responden 

(83,33%) yang sudah mengetahui. 

Tingkat pengetahuan petani tentang cara penanggulangan penyakit yang sesuai dengan jenis 

penyakit yang menyerang tanaman masih dalam kategori rendah. Hanya penyakit blas, 
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petani yang mengetahui cara penanggulangan yang benar di atas 40% dari seluruh 

responden. Untuk jenis penyakit lainnya, jumlah responden yang mengetahui cara 

penanggulangan yang susuai masih di bawah 30% dari seluruh responden.  

Tabel 54 Tingkat Pengetahuan Petani Terhadap Penyakit Tanaman Dan Cara 
Penanggulangannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindak lanjut dari hasil survey pengetahuan petani ini adalah dengan mengintensifkan 

kegiatan diseminasi melalui berbegai media diseminasi. hal tersebut dimaksudkan untuk lebih 

memperkuat pengetahuan petani tentang gejala OPT dilapangan sehingga dapat dengan 

mudah melakukan pengendalian. Kegiatan diseminasi ini dapat dilakukan lewat kegiatan 
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pendampingan kawasan maupun lewat kegiatan lain dari BPTP Papua Barat. Dari data 

tersebut diatas dapat dilihat tingkat pengetahuan petani pada setiap distrik atau kecamatan 

untuk mejadi peta arahan posisi dimana lokasi diseminasi harus lebih diintensifkan. Sehingga 

tidak terkesan adanya pengulangan bagi lokasi yang sudah tergolong tinggi tingkat 

pengetahuannya. 

(2) Tingkat pengetahuan petani terhadap hama tanaman 

Tabel 55 Tingkat Pengetahuan Petani Terhadap Hama Tanaman dan Cara 
Penanggulangannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pengetahuan petani terhadap hama tanaman sudah relatif 

tinggi. Hanya hama penggerek batang, jumlah petani yang sudah mengetahui sebanyak 54 

orang atau 50% dari jumlah seluruh responden. Untuk jenis hama pelipat daun, wereng 

coklat, dan wereng hijau jumlah petani responden yang sudah mengetahuinya sudah di atas 

80% dari seluruh jumlah responden. 
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Untuk tingkat pengetahuan petani dalam cara penanggulangan hama yang sesuai dengan 

jenis hama yang menyerang tanaman masih dalam kategori rendah. Untuk penggerek batang 

padi putih petani yang mengetahui cara penanggulangan secara benar di atas 80% dari 

seluruh responden. Untuk jenis hama lainnya, jumlah responden yang mengetahui cara 

penanggulangan yang sesuai masih di bawah 45% dari seluruh responden. 

Target tahunan pendampingan kawasan pertanian nasional tanaman pangan pada tahun 

anggaran 2017 telah tercapai, dimana terjadi peningkatan produktivitas varietas yang 

didisplay sebanyak 25 % (Inpari 30) dan 23,8 % (Inpari 32). Sementara target adopsi 

teknologi PTT pada tahun 2017 terserap sebanyak 72.90 % (adopsi varietas unggul), 77,26 

% (adopsi bibit muda), 75,39 % (adopsi jumlah bibit), 83,49% (adopsi sistem tanam), 76,95 

% (adopsi pemupukan berimbang), 75,08 (adopsi pengairan berselang), 80,06 (adopsi 

pengolahan lahan) dan 97,82 (adopsi panen tepat waktu). 

Hasil pengukuran tingkat pengetahuan petani terhadap jenis dan cara pengendalian OPT 

menunjukkan persentase petani yang tidak mengenal gejala dan tidak sesuai dalam cara 

pengendalian masih tinggi dibandingkan dengan petani yang  mengenal gejala dan sesuai 

dalam cara pengendaliannya. Selain itu terdapat juga petani sampel yang mengetahui gejala 

tetapi tidak tepat cara pengendaliannya. Selanjutnya terdapat juga petani yang tidak 

mengenali gejala OPT tetapi tepat dalam cara pengendaliannya. 

III.5 DISEMINASI MELALUI TEMU LAPANG DAN TEMU TEKNIS INOVASI 

TEKNOLOGI BUDIDAYA AYAM KUB (KAMPUNG UNGGUL BALITBANGTAN) 

DI PAPUA BARAT 

Salah satu tugas yang diemban oleh badan Litbang Pertanian bukan hanya pada proses 

penelitian hingga menghasilkan teknologi yang dapat dengan mudah dan cepat diterapkan 

oleh petani tetapi juga pada mekanisme penyampaian inovasi teknologi tersebut sehingga 

bisa diadopsi secara sempurna oleh petani dan pelaku agribisnis lainnya (Badan Litbang 

Pertanian, 2005). Keberhasilan kegiatan penelitian  dan pengkajian (Litkaji) pertanian 

ditentukan oleh tingkat pemanfaatan hasilnya oleh pengguna atau sasaran.  

Berbagai media sebagai wahana promosi  teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang 

Pertanian baik itu diseminasi hasil-hasil  litkaji kepada petani-peternak, pihak  swasta dan 

pengguna lain perlu dilakukan melalui media  yang  tepat dan secara berkelanjutan.   
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Teknis penyampaian teknologi yang disebarkan di kalangan petani-peternak  atau  pengguna  

teknologi  lainnya  sangat menentukan  untuk  diadopsi dan digunakannya. Cara atau teknis 

penyampaian materi ataupun teknologi pertanian sangat  tergantung  kepada  pendidikan  

atau  tingkat  pengetahuan  petani peternak ataupun para pengguna  teknologi pertanian. 

Oleh karena  itu, untuk memperkenalkan ataupun memasyarakatkan  teknologi  pertanian  

yang  telah  teruji  baik  secara  teknis, ekonomi  maupun  sosial  serta  layak  untuk  

disebarluaskan,  perlu  dilakukan  dalam berbagai  bentuk  dan  media,    baik  tercetak,  

terdengar  maupun  terproyeksi  yang masing-masing media tersebut berbeda peranan dan 

fungsinya. 

Dalam  rangka mewujudkan  pembangunan  pertanian  yang maju,  efisien dan  

berkelanjutan,  diperlukan  dukungan  teknologi  pertanian  yang  telah  teruji sesuai  dengan  

kebutuhan  pengguna  dan  kemampuan  wilayah.  Pelaksanaan perakitan paket teknologi 

pertanian spesifik lokasi di BPTP Papua Barat telah dilaksanakan melalui  berbagai  kegiatan  

penelitian  dan  pengkajian  sesuai  dengan  kebutuhan pengguna,  sosial  ekonomi  budaya  

petani  kemudian  dirakit  menjadi  paket teknologi  pertanian  spesifik  lokasi.  Paket  

teknologi  pertanian  spesifik  lokasi tersebut perlu di seminasikan kepada pengguna dengan 

cara yang tepat melalui komunikasi  tatap muka  berupa  Seminar/Lokakarya, Gelar 

teknologi, Temu  Lapang, dan Temu Informasi 

Temu Teknis 

        Dalam kegiatan Temu Teknis dirangkaikan dengan  kegiatan Seminar Nasional untuk 

memperkenalkan hasil kegiatan inovasi teknologi Pertanian spesifik lokasi dengan thema “ 

Mewujudkan Kedalautan pangan melalui Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian Sfesifik 

Lokasi Pada Kawasan Pertanian”. Yang berlangsung di Hotel Meridian Kota Sorong.  Pada hari 

Rabu, tanggal 8 November 2017,  kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala badan Balitbangtan) 

dan pengembangan Pertanian, kepala badan penelitian dan Pengembangan daerah 

(Balibangda) Provinsi Papua barat, Kepala BPTP Papua Barat, dekan  Fakultas Pertanian, 

UMS, OPD Lingkup kabupaten Kota Sorong, Peserta Seminar yang terdiri dari 

Peneliti/Penyuluh BPTP Papua Barat Penyuluh, Praktisi, Dosen dan mahasiswa Agrotek 

dengan jumlah pesert sebanyak 150 orang. 
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 Ketua panitia Panitia Dr. Atekan S.P, M.Si dalam laporannya  menjelaskan tujuan 

seminar  untuk menyampaikan informasi hasil-hasil penelitian dan inovasi teknologi 

pertanian  baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan 

 Kegiatan seminar dibuka oleh Prof. Dr. Bambang Prastowo selaku peneliti utama 

Bidang Teknologi Pertanian dan Mekanisasi pertanian Pusat Penelitian dan 

Pengembangan  (Puslitbang) Pertanian.  Dalam penyampaiannya bahwa Puslitbang 

berkepentingan mengaraahkan BPTP Papua Barat selaku UPT Litbang Pertanian agar 

melakukan pengkajian teknologi pertanian untuk mendukung pembangunan 

pertanian di Papua Barat dan harus diteliti sesuai kebutuhan.  Oleh karena itu peran 

BPTP sangat penting dalam dunia pertanian, harus ada sinergi dengan berbagai 

pihak terkait agar program kerja terlaksana dengan baik. 

 Sementara itu, kepala balibangda Papua Barat, prof. Dr. Charlie Heatubun, M.Si 

mengatakan, fungsi BPTP adalah untuk berkoordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi 

unsur-unsur kelitbangan dan inovasi yang ada di balitbangda dengan BPTP, 

lanjutnya sudah menjalin kerja sama dalPTP sangat strategis sehingga kita 

membutuhkan BPTP untuk bisa menghasilkan teknologi dan inovasi yang dapat 

dimanfaatkan oleh petani dilapangan. 

 Selain itu, Dr. Aser Rouw, S.P, M. Si, Ph.D mengungkapkan, dalam melakukan 

penelitian inovasi pangan perlu diperhatikan kedaulatan pangan artinya sudah 

seharusnya Papua Barat menghasilkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan 

pangan.  Dari sisi pangan sebetulnya produksi beras kita semakin tinggi tetapi belum 

cukup memenuhi tingkat konsumsi di Papua Barat sehingga kita harus mensuplay 

atau mendatangkan beras dari luar provinsi.  Sedangkan pangan non beras masih 

mencukupi dalam skala lokal namun untuk memasok keluar provinsi masih menjadi 

suatu tantangan.  Harapan kami dalam konteks penelitian inovasi memang BPTP 

secara mandiri tidak melakukan semua kebutuhan inovasi tersebut sendiri, 

melainkan harus ada sinergi dengan instansi lain baik Perguruan Tinggi maupun 

Instansi Pemerintahan. 
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Temu lapang  

Kunjungan lapang tanggal 9 November 2017.  Memperkenalkan Inovasi Ayam Kampung 

Unggul baru (KUB) di kantor Kebun Percoban BPTP Papua Barat Distrik Mariat, di Kab. 

Sorong.  Temu Lapang ini dihadiri oleh, kepala Dinas Pertanian Kabupaten  Sorong ,Kepala 

BPTP Papua Barat, TNI-Polri, Peneliti/penyuluh BPTP, penyuluh lapangan/teknis, petani 

peternak, Koperasi yang dihadiri oleh sekitar 80 orang.  Dalam sambutan Kadis Pertanian 

Kab. Sorong menyampaikan kajian perbaikan pola pemeliharaan Ayam KUB Balitbangtan, 

adalah merupakan inovasi BPTP yang sangant baik karena membantu peternak untuk bisa 

bersaing di pasar lokal maupun luar daerah.  Lanjut Kepala Dinas mengatakan bahwa inovasi 

seperti ini sangat perlu bagi peternak, sehingga bisa meningkatkan ekonomi ekonomi 

peternakan.  Kedepan kalau pembibitan dan inovasi ini berhasil , akan dikembangkan 

peternakan ayam KUB balitbangtan ini.  Dan Kadis Pertanian menginginkan agar inovasi ini 

bukan hanya pada ternak, tetapi kalo bisa terhadap tanaman pangan dan hortikultura juga.  

Sementara itu, kepala balai BPTP Papua Barat Ir. Demas Wamaer, MP menuturkan bahwa 

inovasi ini harus diimplementasikan. Dan sudah bekerja sama dengan bidang peternakan dan 

pertanian kab. Sorong, dengan harapan peternak bisa memanfaatkan ayam KUB 

Balitbangtan.  Dan kami menyadari bagus tau tidaknya inovasi dari implementasi yang 

dilakukan, untuk itu kami sangat mengharapkan peternak dapat menerima inovasi dan kami 

juga mengiginkan adanya saran dan masukan untuk perbaikan kedepaan sehingga bisa lebih 

berkembang. 

Ririn Indriyawati Altanjung peneliti Ayam KUB, mengatakan bahwa Ayam KUB dihasilkan 

melalui teknologi seleksi, disertai dengan sistem pemeliharaan yang intensif dengan tujuan 

meningkatkan produktifitasnya. 

Pengembagan Informasi melalui media Elektronik dan Tercetak 

Pengembangan informasi melalui media elektronik dan tercetak merupakan satu bentuk 

kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai media 

komunikasi.  Penyuluhan pertanian sebagai pendidikan non formal bagi petani memiliki 

peranan megisi transfer teknologi hasil pengkajian untuk terjadinya perubahan perilaku, 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga petani mempunyai kedudukan 

strategis dalam pembangunan pertanian. 
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Kegiatan pegembangan informasi pertanian dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan 

informasi teknologi pertanian kepada pengguna, dengan menggunakan berbagai macam 

media komunikasi yang representatif yang mudah diterima mereka, sehingga sasaran 

peningkatan produksi dan produktivitas usahatani tercapai seiiring meningkatnya tingkat 

adopsi terhadap teknologi yang sesuai yang merek terima pada saat yang tepat. 

Beragamnya media komunikasi yang digunakan disebabkan karena masing-masing media 

mempunyai keunggulan sendiri, disamping tingkat keterdedahan yang berbeda ditingkat 

pengguna. PTP Papua Barat TA. 2016 mengembangkan kegiatan diseminasi inofasi pertanian 

melalui media elektronik dan media cetak dimana media tersebut melalui media elektronik 

(siaran televis lokali) dan media cetak dalam bentuk koran.  

III.6 DISEMINASI DUKUNGAN PERBENIHAN KOMODITAS HORTIKULTURA 

SUKUNDI  PAPUA BARAT 

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang krusial bagi suatu bangsa. Kebutuhan akan 

pangan seiring dengan laju pertumbuhan konsumennya bahkan cenderung lebih tinggi. 

Permasalahan yang kompleks dalam peningkatan produksi pangan baik secara intesifikasi 

maupun ekstensifikasi menambah daftar penyabab kerawanan pangan kedepannya. Dengan 

bonus geografis yang luas, seharusnya kerawanan pangan di Indonesia bisa di antisipasi. 

Salah satu usaha untuk mengatasi kerawanan pangan di Indonesia adalah dengan 

memperkaya sumber-sumber pangan atau penganekaragaman (diversifikasi) pangan. 

Masyarakat Indonesia yang sangat populer dengan nasi sebagai primadona pangan perlu 

mendapatkan alternatif pangan lain yang potensial dan juga disukai. Potensi pangan yang 

dimaksud banyak bersumber dari komoditas perkebunan dan hortikultura. 

Sukun merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat berpotensi sebagai tanaman 

pangan di Papua Barat. Tanaman ini sudah lama dikonsumsi seperti tanaman pangan ubi-

ubian. Sukun di Papua Barat memiliki kekhasan dalam hal rasa yang enak dan teksturnya 

yang sangat gurih, serta ukuran buahnya yang besar. Papua Barat telah merilis sebuah 

varietas sukun yang diberi nama” Sukun Iriana” Tanaman ini akan terus dikembangkan untuk 

ketahanan pangan dan keperluan industri pangan di Papua Barat. 



LAPORAN TAHUNAN BPTP PAPUA BARAT 2017 Page 85 
 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Hasil kordinasi dan Sinkronisasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturan Dan 

Perkebunan Provinsi Papua Barat, ada 3 (tiga) kabupaten/kota yang melaksanakan program 

pengembangan sukun. Kabupaten Manokwari mengembangkan sukun seluas 10 ha, 

Kabupaten Sorong mengembangkan Sukun 10 ha dan Kota Sorong mengembangkan sukun 

10 ha. 

Penentuan Calon Penerima Benih 

Berdasarkan hasil Kordinasi dan Sinkronisasi, Calon Penerima Benih yang akan dikembangkan 

sukun akan fokuskan pada 3 kabupaten/kota yang mengadakan program pengembangan 

sukun. Adapun nama dan lokasi/lahan yang akan dikembangkan sukun hingga laporan ini 

disusun belum bisa kami tampilkan karena dari pihak dinas belum menyerahkan CPCL 

dimaksud. 

Untuk mengantisipasi benih tidak tersebar, maka kami menghubungi para PPL di masing-

masing kabupaten/kota untuk menyerap benih yang akan tersedia. Selain itu ada 

kesanggupan dari stkeholder di kabupaten Raja Ampat untuk menyerap benih sukun yang 

akan diproduksi BPTP Papua Barat. 

Pembenihan 

Berdasarkan petunjuk teknis perbenihan dan hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas 

TPHP Papua Barat, maka lokasi perbenihan diletakkan di dua titik yaitu satu lokasi 

perbenihan di Kabupaten Manokwari dan satu lokasi perbenihan di Kabupaten Sorong.  

a. Pembangunan Rumah Pembenihan 

1. Kabupaten Manokwari 

Lokasi perbenihan (rumah pembenihan) terletak di Kebun Percobaan BPTP Papua 

Barat Waidema Amban Manokwari. Bangunan rumah pembenihan dibuat ukuran 

panjang 15 m dan lebar 4 m guna menampung 4000 benih yang akan diproduksi. 

Adapun bak persemaian dibuat di dalam bangunan rumah pembenihan. Bak 

persemaian di isi media tanah pasir (30:70). 
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2. Kabupaten Sorong 

Lokasi perbenihan (rumah pembenihan) terletak di lahan petani kooperator di 

perbatasan kabupaten dan kota Sorong. Bangunan rumah pembenihan dibuat 

ukuran panjang 25 m dan lebar 5 m guna menampung 6000 benih yang akan 

diproduksi. 

b. Pemilihan Pohon Induk 

Berdasarkan petunjuk teknis yang menghendaki agar benih yang akan disebar 

adalah benih yang tersertifikasi maka kami melakukan konsultasi dan kordinasi  

dengan pihak BPSB TPHP Papua Barat selaku pihak yang berwenang melakukan 

sertifikasi. Berdasrkan hasil konsultasi dan koordinasi, maka Pohon Sukun yang 

dijadikan sebagai pohon induk (sumber benih) adalah pohon sukun bersetifikat 

BPSB TPHP Papua Barat. 

c. Pengambilan akar sebagai bahan stek (benih) 

Akar yang baik untuk dijadikan benih adalah akar yang menjalar dekat 

permukaan tanah. Akar segar yang sudah dikeluarkan dari tanah kemudian di 

potong-potong sepanjang 10-20 cm kemudian dicuci menggunakan air bersih. 

Bila kuatir ada patogen yang menyertai akar, bisa ditambahkan cairan bayclean 

atau sejenisnya pada saat akar dicuci yang sebelumnya direndam terlebih dahulu 

selama 1-2 menit. Akar yang sudah selesai di cuci kemudian ditiriskan sebelum 

kemudian di masukkan kedalam karung dan diangkut menuju lokasi persemaian. 

Untuk memenuhi kebutuhan target 10.000 benih kami mengalami kendala 

mendapatkan akar yang sesuai dengan petunjuk teknis. Hal ini dikarenakan 

pohon induk bersertifikat BPSB TPHP Papua Barat yang tersedia hanya ada 

kurang dari 5 (lima) pohon, sehingga akar yang tersedia kurang dari target yang 

dibutuhkan. Untuk memproduksi 10.000 benih dibutuhkan 13.000 stek akar 

dengan asumsi 70% daya kecambah/tunas akar. Sedangkan stek akar yang 

berhasil diperoleh 10.500 stek, dengan pembagian untuk di pembenihan di lokasi 

Sorong 6500 stek akar dan 4000 stek akar sisanya di benihkan di lokasi 

pembenihan manokwari.  

d. Persemaian dan Penanaman 

Persemaian stek akar dimaksudkan sebagai media adaptasi bagi stek akar agar 

calon tunas akar bisa berkembang dengan baik sebelum nantinya di sapih 
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kedalam polybbag. Stek akar dideder dalam bak pasir dibawah naungan paranet. 

Setelah polybag siap, stek akar yang disemaikan di bak pasir dikeluarkan dan 

dipilih yang sudah tampak muncul mata tunas. Stek akar tersebut direndam dalam 

larutan zat perangsang tumbuh (ZPT), kemudian ditancapkan dalam polybag 

berisi tanah gembur.  

Proses penanaman tidak dapat dilakukan serentak karena terkait kendala 

ketersediaan stek akar yang terbatas ketersediaannya. Selain itu, untuk 

pendistribusian stek akar ke lokasi persemaian sorong bergantung dari jadwal 

kapal dari manokwari ke sorong. Dari 10.500 stek akar yang disiapkan ternyata 

tidak semua dapat digunakan karena selama proses pendistribusian sempat 

terganggu oleh curah hujan yang tinggi dan saat proses angkut sehingga dijumpai 

sejumlah akar busuk dan patah. 

Setelah lebih kurang 2 pekan setelah tanam, tunas daun sudah mulai muncul 

pada beberapa benih. Pada pekan ke III, tunas daun yang tumbuh semakin 

banyak pada individu yang telah bertunas sebelumnya tapi tidak pada antar 

individu, sehingga total perkembangan benih yang berkecambah termasuk 

lambat. Dari beberapa literasi yang kami himpun, belum kami dapatkan 

penjelasan yang membahas tentang lambatnya laju perkecambahan stek akar 

akar sukun. 

 

 

 


