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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat 

dan rahmatnya sehingga penyusunan laporan tahunan BPTP Papua Barat tahun 

anggaran 2018 dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu 

wujud pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kinerja BPTP Papua 

Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada seluruh khalayak 

secara umum dan stake holder langsung secara khusus.  

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja BPTP Papua Barat selama 

tahun 2018. Sebagai unit kerja Litbang Kementerian Pertanian BPTP Papua 

Barat telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajian spesifik lokasi 

tahun anggaran 2018 serta telah mendiseminasikannya kepada pengguna akhir 

selama periode waktu tersebut. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami 

ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam 

mensukseskan kegiatan sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terkait. 

 

Manokwari,       Januari 2019 
Kepala BPTP Papua Barat 
 
 
 
 
 
Ir. Demas Wamaer, M.P. 
NIP. 19630619 199603 1 001 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) adalah unit pelaksana teknis 

Kementerian Pertanian di daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 

perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Tugas 

tersebut dilaksanakan dengan mengacu kepada visi Kementerian Pertanian. Dengan 

mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan 

pertanian, Kementerian Pertanian telah menetapkan visi tahun 2015-2019 yaitu: 

“Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan 

Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya 

Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.”   

BPTP Papua Barat dibentuk melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 

48/Permentan/OT.140/6/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian yang telah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017. BPTP adalah unit pelaksana teknis di bidang 

pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi 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. BPTP mempunyai tugas melaksanakan 

pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna 

spesifik lokasi.  

Sebagai Unit Pelaksana Teknis regional Badan Litbang Pertanian, BPTP 

diharapkan menjadi center of excellence dalam penyediaan dan pelayanan teknologi 

pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah Provinsi Papua Barat. Peran tersebut 

dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 

yang ingin dicapai yaitu: (1) Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan; (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing 

produk pangan dan pertanian; (3) Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri 

dan bioenergi; (4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; (5) 

Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah 

dan profesional.  
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Papua Barat dengan kekayaan agroekosistemnya seperti dataran tinggi 

pegunungan, lahan sawah irigasi dan tadah hujan serta lahan kering memiliki potensi 

besar untuk menunjang tercapainya sasaran-sasaran strategis Kementerian Pertanian 

yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019. Dukungan teknologi untuk 

pengembangan pertanian telah tersedia melalui layanan pengkajian dan diseminasi 

teknologi hasil penelitian yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian melalui balai-balai penelitian komoditas. 

1.2. Visi dan Misi Organisasi 

1.2.1. Visi 

Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di 

dunia dalam mendukung mewujudkan sistem pertanian bio-industri 

tropika berkelanjutan di Papua Barat. 

1.2.2. Misi 

a. Merakit, menguji dan mengembangkan inovasi pertanian tropika 

unggul berdaya saing mendukung pengembangan pertanian bio-

industri.;  

b. Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka 

peningkatan scientific recognition dan impact recognition. 

1.3. Organisasi 
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II. SUMBER DAYA MANUSIA 

Sampai akhir tahun 2019, BPTP Papua Barat memiliki 35 orang staf Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). Selain itu, terdapat 16 orang tenaga kontrak yang mendukung 

operasional kantor dengan tugas pengemudi kendaraan dinas, pramu bakti, dan 

teknisi lapang. Perbandingan komposisi sumberdaya manusia berdasarkan klasifikasi 

tingkat pendidikan dan status kepegawaian disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2. 

Sedangkan komposisi pegawai menurut jabatan fungsional diperlihatkan pada tabel 

berikut :  

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia berstatus PNS di BPTP Papua Barat tahun 

2019 Menurut Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai 

1 S3 2 

2 S2 11 

3 S1 17 

4 SLTA dan D3 5 

Jumlah 35 
 

Tabel 2. Komposisi Sumber Daya Manusia berstatus PNS di BPTP Papua Barat tahun 

2019 Menurut Tingkat Pendidikan 

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah  

- 3 30 2 35 

 

Tabel 3. Komposisi Sumber Daya Manusia berstatus PNS di BPTP Papua Barat tahun 

2019 Menurut Tingkat Pendidikan 

No. Nama Jabatan Jumlah 

1. Kepala BPTP (Eselon IIIa) 1 

2. Kepala Subbagian Tata Usaha (Eselon Iva) 1 

3. Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (Eselon 
Iva) 

1 

4. Peneliti Muda  3 

5. Peneliti Pertama 12 

6. Calon Peneliti 3 

7. Penyuluh Pertanian Pertama  4 

8. Bendahara Pengeluaran  2 

9. Bendahara Penerima 1 

10. Koordinator KP 1 

11. Penyusun Laporan 2 

12. Pengadministrasi dan Penyaji Data 2 

13. Pengadministrasi Umum 2 

Jumlah 35 
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III. SARAN DAN PRASARANA 

3.1. Barang Tidak Bergerak 

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya, BPTP Papua Barat dilengkapi 

dengan perlengkapan yang bermacam-macam. Kesemua perlengkapan tersebut 

termasuk kategori barang milik negara yang dikelola penggunaan dan 

pencatatannya dilakukan oleh petugas pengelola BMN BPTP Papua Barat. Barang 

milik negara yang dikelola dan dipergunakan oleh BPTP Papua Barat terbagi dua 

yaitu : barang bergerak dan tidak bergerak. Barang yang tidak bergerak 

ditampilkan pada atabel dibawah : 

Tabel 4. Daftar BMN tak bergerak BPTP Papua Barat per tahun 2018 

No. Uraian Barang Milik Negara Tak 
Bergerak 

Nilai (Rp.) 

1. Tanah 11.501.996.330 

2. Peralatan dan mesin 5.419.825.973 

3. Gedung dan bangunan 19.221.063.710 

4. Jalan dan jembatan 153.386.400 

5. Irigasi 136.000.000 

6. Jaringan  385.028.110 

7. Aset tetap lainnya 30.000.000 

Total Nilai BMN tak bergerak 36.847.300.523 

 

3.2. Barang Bergerak 

Barang milik negara yang bergerak lebih banyak dari jenis peralatan dan mesin 

yang digunakan untuk menunjang mobilitas kinerja lapangan BPTP Papua Barat. 

Daftar barang bergerak ditampilkan pada tabel dibawah : 
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Tabel 5. Daftar BMN bergerak BPTP Papua Barat Tahun 2018 

No. Uraian Barang Milik Negara Bergerak Nilai (Rp.) 

1. Mobil Workshop 290.266.538 

2. Mobil Workshop 486.486.600 

3. Kendaraan bermotor perorangan lainnya 23.207.348 

4. Mini Bus 200.000.000 

5. Mini Bus 300.000.000 

6. Sepeda motor 21.600.000 

7. Sepeda motor 22.000.000 

8. Sepeda motor 18.150.000 

9. Sepeda motor 27.000.000 

10. Alat angkut darat bermotor lainnya 29.430.000 

11. Alat angkut darat bermotor lainnya 49.270.000 

12. Pesawat tak berawak 188.238.000 

13. Traktor tangan dan perlengkapannya 24.080.000 

14. Traktor tangan dan perlengkapannya 20.000.000 

15. Traktor tangan dan perlengkapannya 38.759.000 

16. Alat pengolah tanah dan tanaman lainnya 20.977.000 

17. Alat pengolah tanah dan tanaman lainnya 20.977.000 

18. Alat panen lainnya 164.840.000 

Total Nilai BMN Bergerak 1.945.258.486 
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IV. PROGRAM 

4.1. Perencanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi 

Perencanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi diarahkan untuk dapat 

mengakomodir antara komoditas unggulan nasional dan komoditas unggulan 

daerah. Oleh karena itu penyusunan program kegiatan BPTP Papua Barat 

mengkombinasikan kegiatannya dengan menetapkan output yang terukur. 

Tabel 6. Daftar petikan perencanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi tahun 

2018 

No. Uraian Kegiatan Output yang 
Diharapkan 

1. Teknologi spesifik lokasi 1 teknologi 

2. Teknologi yang terdiseminasi ke pengguna 4 teknologi 

3. Rekomendasi kebijakan pembangunan 
pertanian 

1 rekomendasi 

4. Model pengembangan inovasi pertanian 
bioindustri sepsifik lokasi 

1 model 

5. Sumberdaya genetik yang terkonservasi dan 
terdokumentasi 

17 aksesi 

6. Model pengembangan inovasi pertanian 
bioindustri di perbatasan 

1 model  

7. Dukungan inovasi teknologi untuk 
peningkatan IP kawasan pertanian 

1 propinsi 

8. Transfer inovasi teknologi 1 propinsi 

9. Inovasi perbenihan dan perbibitan 18,21 ton 

10. Unit perbenihan unggul komoditas pertanian 
strategis 

1 unit 

11. Produksi benih buah tropika dan subtropika 16.000 batang 

12. Produksi benih tanaman perkebunan  40.000 batang 

13. Layanan internal 1 layanan 

14. Layanan perkantoran 1 layanan 

 

4.2. Kegiatan BPTP Papua Barat Tahun Anggaran 2018 

Untuk mencapai sasarn dan tujuan utama, maka BPTP Papua Barat 

melaksanakan kegiatan tahun 2018 dengan rincian, meliputi : 

a. Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian spesifik 

lokasi yang terdiri atas kegiatan : 1) Kajian pengembangan model teknologi 

inovatif pala papua di Papua Barat, 2) Kajian usaha tani inovatif sayuran 

dataran tinggi pada masyarakat lokal di Pegunungan Arfak Papua Barat 

b. Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian, 

meliputi : 1) Pendampingan pengembangan kawasan pertanian nasional 
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tanaman pangan di Provinsi Papua Barat, 2) Pendampingan pengembangan 

kawasan perkebunan pala rakyat di Papua Barat, 3) Pendampingan 

pengembangan kawasan pertanian nasional peternakan di Papua Barat, 4) 

Tagrimart dalam rangka mendukung pendampingan KRPL dan pembuatan KBI 

(kebun bibit induk) Papua Barat 

c. Koordinasi, bimbingan, dan dukungan teknologi pendampingan upaya-upaya 

khusus peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis dan 

Pendampingan upaya khusus sapi induk wajib bunting (UPSUS SIWAB) 

d. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Papua Barat 

e. Model Inovasi Pertanian Bio Industri 

f. Sumberdaya Genetik Yang Terkonservasi dan Terdokumentasi 

g. Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di Perbatasan 

h. Dukungan inovasi teknologi untuk peningkatan IP kawasan pertanian 

i. Transfer Inovasi Teknologi, meliputi : 1) Peningkatan kapasitas penyuluh 

BPTP Papua Barat, 2) Sinkronisasi materi hasil litkaji dan programa 

penyuluhan pusat dan daerah, 3) Peningkatan kapasitas PPL daerah Papua 

Barat, 4) Kaji terap inovasi teknologi pertanian 

j. Produksi Benih untuk Percepatan Diseminasi Varietas Unggul Baru, melalui 

produksi benih sebar padi sawah 

k. Unit Perbenihan Unggulan Komoditas Pertanian Strategis, meliputi : 1) 

Pemeliharaan Benih Sebar Kopi Arabica (20.000 pohon), 2) Pemeliharaan 

Benih Sebar Cengkeh (6.000 pohon), 3) Pemeliharaan Benih Sebar Pala (8.500 

Pohon), 4) Pemeliharaan Benih Sebar Kakao (25.000 pohon) 

l. Produksi benih buah tropika dan subtropika, meliputi : Produksi benih sebar 

papaya dan produksi benih sebara sukun 

m. Produksi Benih Tanaman Industri Perkebunan, meliputi : Produksi benih sebar 

cengkeh, Produksi benih sebar pala, Produksi benih sebar kakao 

n. Layanan  internal  pengkajian  dan  percepatan  diseminasi teknologi melalui  

kegiatan-kegiatan  layanan  internal meliputi pengadaan  sarana dan 

prasarana serta layanan manajemen pengkajian. 
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4.3. Keluaran Kegiatan 

Keluaran kegiatan BPTP Papua Barat merupakan hasil yang diharapkan 

dari setiap kegiatan yang dapat berupa paket teknologi, data, produksi, 

perubahan sikap, peningkatan pengetahuan, sertifikat dan hasil lainnya yang 

dapat diukur baik kualitas maupun kuantitasnya.  

Tabel 7. Keluaran beberapa kegiatan tahun 2018 

Uraian kegiatan Keluaran 

Pengkajian inovasi spesifik lokasi : 

Kajian usaha tani inovatif sayuran 

dataran tinggi pada masyarakat lokal 

di Pegunungan Arfak Papua Barat 

Memperoleh benih beberapa jenis 

sayuran dataran tinggi dari varietas 

unggul milik Balitsa, yang dapat 

dikembangkan secara berkelanjutan 

dan menghasilkan formulasi 

insektisida nabati yang berasal dari 

ekstrak Sereh Wangi (Cymbopogon 

nardus (L.) Rendle) + Jeringau 

(Acorus calamus) ,  yang dapat 

mengendalikan 25 – 75% tingkat 

serangan hama-hama utama pada 

tanaman sayuran dataran tinggi. 

Pengembangan Informasi, 

Komunikasi dan Diseminasi Teknologi 

Pertanian : 

1. Pendampingan pengembangan 

kawasan pertanian nasional 

tanaman pangan di Provinsi Papua 

Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Meningkatnya produktivitas padi 

sawah sebanyak minimal 10 % dan 

berkurangnya kehilangan hasil di 

kawasan pengembangan padi 

Kabupaten Manokwari pada tahun 

2018 dan dihasilkan benih dari 

sebagian hasil panen petani serta 

Meningkatknya penyerapan 

teknologi PTT tanaman padi sawah 

sebanyak minimal 20 % di kawasan 
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2. Pendampingan pengembangan 

kawasan perkebunan pala rakyat di 

Papua Barat 

tanaman pangan Kabupaten 

Manokwari 

2. Diperolehnya teknik pengeringan 

biji pala dengan kadar air yang 

mampu menekan tumbuhnya 

jamur aflatoksin pada biji pala dan 

Meningkatnya pemahaman dan 

keterampilan petani pala dalam hal 

perlakuan panen dan pasca panen 

pala 

Koordinasi, bimbingan, dan dukungan 

teknologi pendampingan upaya-upaya 

khusus peningkatan produksi dan 

produktivitas komoditas strategis dan 

Pendampingan upaya khusus sapi 

induk wajib bunting (UPSUS SIWAB) 

Tersedianya data luas tambah tanam 

padi, jagung dan kedelai, menurunnya 

laju inflasi cabai dan Tersedianya data 

jumlah akseptor IB, jumlah 

kebuntingan dan jumlah kelahiran 

sapi 

Rekomendasi Kebijakan 

Pembangunan Pertanian di Papua 

Barat 

Data dan informasi issu-issu aktual 

baik yang bersifat responsif maupun 

antisipatif guna penyusunan 

alternative rekomendasi kebijakan 

pembangunan pertanian di Papua 

Barat. (Policy Breaf) terkait dengan 

distribusi pupuk bersubsdidi 

Model Pengembangan Inovasi 

Pertanian Bioindustri di Perbatasan 

Terlaksana koordinasi dan 

tersosialisasi PRA-Data base dan 

Terancang model lumbung pangan 

perbatasan serta Terlaksana 

implementasi model sekala kecil 

Transfer Inovasi Teknologi melalui 

kaji terap inovasi teknologi pertanian 

Terdiseminasinya inovasi spesifik 

lokasi kepada pengguna di Papua 

Barat.   2. Peningkatan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan penyuluh 
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pertanian daerah.  3. Persepsi dan 

respon stakeholder terhadap 

teknologi yang diintroduksi 

Produksi Benih untuk Percepatan 

Diseminasi Varietas Unggul Baru, 

melalui produksi benih sebar padi 

sawah 

Tersedianyan 18,2 ton benih sebar 

padi inbrida. 

Unit Perbenihan Unggulan Komoditas 

Pertanian Strategis Komoditas kopi 

Benih kopi Arabika sebanyak 20.000 

pohon 

Produksi benih buah tropika dan 

subtropika sukun 

Tersebarnya 1.000 bibit sukun kepada 

pengguna di Papua Barat 

Produksi Benih Tanaman Industri 

Perkebunan Komoditas cengkeh 

Produksi benih sebar cengkeh 

sebanyak 1.500 pohon dan telah 

diserap oleh pihak pengguna 

sebanyak 1.500 untuk dikembangkan 

Layanan  internal  pengkajian  dan  

percepatan  diseminasi teknologi 

melalui  kegiatan-kegiatan  layanan  

internal meliputi pengadaan  sarana 

dan prasarana serta layanan 

manajemen pengkajian. 

Telah terlaksana layanan pengkajian 

meliputi layanan kebun percobaan, 

laboratorium dan kelji  

 

4.4. Prakiraan Manfaat 

Manfaat dari setiap kegiatan diharapkan dapat dirasakan oleh para stake holder 

pengguna langsung. Manfaat yang dimaksud adalah saat kegiatan terlaksana 

dan setelah kegiatan terlaksana yaitu dapat digunakan dan direplikasi oleh 

pengguna layanan.  
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Tabel 8. Prakiraan manfaat dari beberapa kegiatan tahun 2018 

Pengkajian inovasi spesifik lokasi : 

Kajian usaha tani inovatif sayuran 

dataran tinggi pada masyarakat lokal 

di Pegunungan Arfak Papua Barat 

Mengurangi penggunaan insektisida 

sintetis yang biasanya dilakukan 

secara terjadwal menjadi kapan 

diperlukan saja (sesuai dengan 

ambang ekonomi) dan Meningkatkan 

pendapatan petani melalui 

peningkatan produksi tanaman serta 

biaya usahatani  dapat ditekan 

serendah mungkin 

Pengembangan Informasi, 

Komunikasi dan Diseminasi Teknologi 

Pertanian : 

1. Pendampingan pengembangan 

kawasan pertanian nasional 

tanaman pangan di Provinsi Papua 

Barat 

2. Pendampingan pengembangan 

kawasan perkebunan pala rakyat di 

Papua Barat 

 

 

1. Meningkatkan penerapan inovasi 

teknologi oleh petani dan 

meningkatkan produktivitas padi 

sehingga pendapatan petani juga 

dapat meningkat. 

2. Petani mempunyai beberapa 

alternative dalam mengolah buah 

pala menjadi produk yang 

mempunyai nilai tambah, serta 

terjadi peningkatan mutu biji dan 

fuli pala 

Koordinasi, bimbingan, dan dukungan 

teknologi pendampingan upaya-upaya 

khusus peningkatan produksi dan 

produktivitas komoditas strategis dan 

Pendampingan upaya khusus sapi 

induk wajib bunting (UPSUS SIWAB) 

Kebutuhan pangan masyarakat dapat 

terpenuhi dalam jumlah dan jenis 

yang beragam, sehingga sistem 

ketahanan pangan masyarakat di 

provinsi Papua Barat dapat meningkat 

dan tercukupi secara berkelanjutan, 

termasuk di wilayah perbatasan 
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Rekomendasi Kebijakan 

Pembangunan Pertanian di Papua 

Barat 

Pembangunan Pertanian dapat 

berjalan lebih  efektif dan efisien 

Model Pengembangan Inovasi 

Pertanian Bioindustri di Perbatasan 

Kebutuhan pangan masyarakat dapat 

terpenuhi dalam jumlah yang 

beragam 

Transfer Inovasi Teknologi melalui kaji 

terap inovasi teknologi pertanian 

Pemanfaatan inovasi teknologi 

pertanian yang sudah 

direkomendasikan diharapkan dapat 

menguntungkan dan meningkatkan 

taraf ekonomi petani sehingga dapat 

memberikan kesejahteraan petani 

Produksi Benih untuk Percepatan 

Diseminasi Varietas Unggul Baru, 

melalui produksi benih sebar padi 

sawah 

Produktivitas meningkat ±10% 

dengan penggunaan benih 

bersertifikat dibandingkan 

penggunaan benih tidak bersertifikat 

dan Pendapatan petani meningkat 8 – 

10% dengan penggunaan benih 

bersertifikat dibandingkan 

penggunaan benih tidak bersertifikat 

Unit Perbenihan Unggulan Komoditas 

Pertanian Strategis Komoditas kopi 

Kebutuhan benih kopi arabika di 

masyarakat dapat terpenuhi 

Produksi benih buah tropika dan 

subtropika sukun 

Kebutuhan benih sukun di Papua 

Barat terpenuhi 

Produksi Benih Tanaman Industri 

Perkebunan Komoditas cengkeh 

Produksi benih sebar cengkeh 

diharapkan dapat memperbaharui 

tanaman cengkeh yang ada saat ini di 

Propinsi Papua Barat. Sehingga 

penggunaan varietas unggul 

diharapkan dapat meningkatkan 

produktivitas cengkeh di Papua Barat 
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Layanan  internal  pengkajian  dan  

percepatan  diseminasi teknologi 

melalui  kegiatan-kegiatan  layanan  

internal meliputi pengadaan  sarana 

dan prasarana serta layanan 

manajemen pengkajian 

Unit layanan diharapkan menjadi 

salah satu sumber informasi inovasi 

teknologi pertanian di Propinsi Papua 

Barat 
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V. SINOPSIS PENGKAJIAN DAN DISEMINASI TAHUN 2018 

 

A. Pengkajian inovasi spesifik lokasi : Kajian usaha tani inovatif sayuran 

dataran tinggi pada masyarakat lokal di Pegunungan Arfak Papua Barat 

Kajian usaha tani inovatif sayuran dataran tinggi pada masyarakat lokal 

dititikberatkan pada penerapan komponen teknologi varietas hasil Badan Litbang 

Kementerian Pertanian dan pengendalian OPT dengan menggunakan pestisida 

nabati.  

Komponen teknologi yang diterapkan pada perbanyakan varietas sayuran 

dataran tinggi yaitu : 1) Pengolahan tanah Sempurna, dibuat saluran drainase 

Sesuai kondisi existing 2) Varietas yang digunakan adalah Kubis 1 varietas (Panah 

Merah), Kentang 3 Varietas (Balitsa), Bawang merah 1 Varietas (Balitsa), Buncis : 

1 Varietas (Balitsa) 3)  Cara Tanam Beberapa jenis benih harus terlebih dahulu 

dikecambahkan (Kubis), sedangkan lainnya ditanam langsung (kentang, bawang 

merah, dan buncis) Sesuai kondisi existing 4) Jumlah benih per lubang  Semua 

jenis tanaman ditanam 1 tanaman/1 biji per lubang Sesuai kondisi existing 5) 

Jarak tanam - Kubis : 70 cm (antar barisan) x 50 cm (dalam barisan) - Kentang : 

30 x 80 - Bawang Merah : 20 x 20 cm - Buncis : 70 x 40 cm Sesuai kondisi existing 

6) Pemupukan Pupuk organic cair: 5 – 10 liter/ha Sesuai kondisi existing 7) 

Pengairan  Sesuai kebutuhan Sesuai kondisi existing 8) Penyiangan Pengendalian 

gulma sesuai kebutuhan Sesuai kondisi existing 9) Pengendalian hama/penyakit 

Pengendalian hama sesuai kebutuhan Sesuai kondisi existing 10) Panen dan 

Pascapanen Tepat waktu Sesuai kondisi existing  

Untuk uji coba pemanfaatan pestisida nabati/organik dilaksanakan 

bedasarkan Rancangan Acak Kelompok dengan perlakuan 4 perlakuan yang 

diulang 3 kali sehingga terdapat 12 unit percobaan. Jenis bahan pestisida organik 

yang diuji cobakan sebagai perlakuan terdiri dari :  A : Sereh Wangi ( Cymbopogon 

nardus (L.) Rendle ) B : Jeringau (Acorus calamus) C : Sereh Wangi ( Cymbopogon 

nardus (L.) Rendle ) + Jeringau (Acorus calamus) D : Kontrol (tanpa perlakuan). 

Hasil yang diperoleh yaitu data produksi beberapa komoditas dan data 

serangan OPT pada beberapa komoditas dengan penggunaan pestisida nabati. 

Rincian hasil ditampilkan sebagai berikut :  
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Tabel 9. Hasil komoditas kentang pada beberapa perlakuan pestisida nabati 

 

 

 

 

 

Tabel 10. Hasil komoditas buncis pada beberapa perlakuan pestisida nabati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Persentase serangan OPT pada komoditas kentang var. Lembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Persentase serangan OPT pada komoditas buncis 
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Gambar 3. Persentase serangan OPT pada komoditas bawang merah 

B. Pendampingan pengembangan kawasan pertanian nasional tanaman 

pangan di Provinsi Papua Barat 

Kawasan pendampingan berada dalam kawasan Kab. Manokwari yang 

daerah persawahannya meliputi Distrik Prafi 1070 ha, Distrik Masni 934 ha dan 

Distrik Sidey 484 ha. Luas sawah tersebut merupakan gabungan dari luasan sawah 

eksisting ditambah luasan sawah cetakan baru pada kegiatan UPSUS pajale yang 

bekerjasama dengan TNI AD, dengan total keseluruhan Kab. Manokwari yaitu 

2.503 ha. Varietas yang dominan disukai oleh petani setempat adalah varietas 

lama seperti Ciherang, Cigeulis dan Mekongga. Akan tetapi akibat adanya 

serangan OPT yang cukup dominan pada 3 varietas tersebut, mulai saat ini 

beberapa petani mulai menyukai varietas varian Inpari terutama Inpari 30 yang 

paling dominan. Alasan utamanya adalah bobot yang tinggi, pertumbuhan dan 

produksi yang dapat menyaingi varietas Ciherang, serta berasnya cukup digemari 

dipasaran terutama pelaku usaha rumah makan. 

Sebagai salah satu kegiatan yang melekat fungsi diseminasi didalamnya 

maka dilakukan kegiatan pertemuan dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 11. Pertemuan skala kecil selama kegiatan pendampingan 
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Tabel 12. Pertemuan lapangan skala besar kegiatan pendampingan 

 

Hasil demfarm display varietas yang dilakukan menunjukkan penurunan 

hasil dari kegiatan tahun sebelumnya. Salah satu penyebab turunnya produktifitas 

tahun 2018 adalah adanya cekaman OPT dan cekaman lingkungan yaitu 

keracunan Fe. Rincian hasil demfarm ditampilkan pada tabel dibawah : 

Tabel 13. Produktifitas demfarm 

 

 

 

 

 

 

Untuk memberikan informasi yang lebih terperinci maka dilakukan 

pengambilan data karakteristik gabah yang dihasilkan varietas yang didisplaykan.  

Tabel 14. Karakteristik gabah yang dihasilkan pada demfarm 

 

Selain menghasilkan data dan meningkatkan produksi per hektar sawah, 

kegiatan pendampingan kawasan tanaman pangan juga diharuskan untuk 

memproduksi benih, dalam artian gabah yang dihasilkan diproses menjadi benih. 

Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan gabah dalam kawasan yang 

didampingi.  
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Tabel 15. Hasil gabah yang menjadi benih dan pendistribusiannya 

 

Tindaklanjut dari kegiatan display varietas adalah melakukan diseminasi 

hasil pendampingan melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh petani. 

Bentuk dan media diseminasi yang telah dilakukan ditampilkan pada tabel 

dibawah : 

Tabel 16. Media diseminasi pendampingan kawasan tanaman pangan 

 

Pada akhir kegiatan dilakukan pengukuran adopsi petani terhadap 

komponen PTT yang telah didisplaykan pada demfarm maupun yang telah 

disampaikan pada pertemuan dan media.  

Pengetahuan petani terhadap teknologi dalam pendekatan Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (PTT) Padi Sawah. PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) 

sebagai suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan 

efisiensi usahatani serta sebagai suatu pendekatan pembangunan tanaman 

pangan khususnya dalam mendorong peningkatan produksi padi yang telah 

dilaksanakan secara Nasional mulai tahun 2008. Komponen teknologi yang 

diintroduksikan dalam pendekatan PTT adalah: (1) benih / varietas unggul 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 
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mesin tanam); (5) pupuk berimbang berdasarkan rekomendasi; (6) pengairan 

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

Sebagian besar petani sudah mengetahui dan menerapkan beberapa komponen 

teknologi yang ada dalam pendekatan PTT. Komponen teknologi yang sudah 

diterapkan dan bertahan pada sebagian besar petani adalah sistem tanam jajar 

legowo, jumlah bibit perlubang, pengairan berselang, pengolahan tanah, dan 

panen tepat waktu 

C. Pendampingan pengembangan kawasan perkebunan pala rakyat di 

Papua Barat 

Pendampingan dilakukan pada kawasan petani pala, pemilihan petani 

kooperator dilakukan secara sengaja ( Purposif ) dengan ketentuan: 1) memiliki 

kebun pala di lokasi demfarm, 2) bersedia bekerjasama, 3) mau menerima dan 

melaksanakan inovasi baru, 4) proaktif dalam mencari informasi, 5)  bekerja keras 

dalam upaya meningkatkan produksi, dan 6) bersedia mengikuti bimbingan. 

Metode yang dilakukan dalam merealisasikan pengeringan biji pala ini yaitu 

mengumpulkan semua permasalahan rumah pengeringan yang ada, pencarian 

literatur, uji coba pendahuluan, perancangan berdasarkan hasil uji coba. Secara 

rinci tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan rumah 

pengeringan model asaran tungku luar pengeringan pala papua ( Mirystica 

Argantea) sebagai berikut :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema alur pembuatan rumah pengeringan model asaran luar pala 
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Proses pengeringan di Fakfak dikenal dengan sebutan “Asaran” diawali 

dengan membuat biji pala “mangkulat”. Proses mangkulat dilakukan dengan cara 

memasukkan biji pala dalam karung plastik dan mengikatnya kemudian 

menyimpan selama 3 – 6 hari atau sampai terlihat mulai berjamur, selanjutnya 

dinaikkan ke atas tungku asaran pala 

Asaran Tungku Luar, merupakan tipe asaran hasil pengembangan Tim 

Peneliti BPTP Papua Barat dimana tipe ini masih menggunakan tungku dilengkapi 

dengan pengontrol suhu untuk mendapatkan hasil akhir terbaik. Terdapat 

beberapa rumah pengasaran yang telah di bangun pemerintah daerah setempat 

yang diperuntukkan kepada beberapa kelompok tani yang tersebar di beberapa 

kampung Kabupaten Fakfak, salah satunya yaitu di Kampung Kiat (dijadikan 

sampel modifikasi BPTP) dengan rumah pengeringan tipe blower diserahkan 

kepada Kelompok Ryeda (10 petani) diketuai oleh Bapak Abdullah Mohmiangga. 

Pada umumnya tungku sebagai penghasil sumber panas pada proses 

asaran berada satu ruangan dengan rak asaran biji pal dan model seperti inilah 

yang diterapkan dalam masyarakat Fakfak secara turun temurun. Inovasi yang 

dilakukan saat ini oleh BPTP Papua Barat adalah Asaran Tungku Luar. Dibuatkan 

sebuah rumah tungku sebagai tempat pembakaran kemudian disambungkan pipa 

sebagai penghantar asap ke dalam ruangan. Suhu ruangan akan terbaca pada 

layar termometer sehingga kontrol panas memungkinkan dilakukan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Model tungku asaran luar karya BPTP Papua Barat 

 

 

 

 

 



21 
 

D. Koordinasi, bimbingan, dan dukungan teknologi pendampingan upaya-

upaya khusus peningkatan produksi dan produktivitas komoditas 

strategis dan pendampingan upaya khusus sapi induk wajib bunting 

(UPSUS SIWAB) 

Daerah pendampingan yang menjadi tugas BPTP Papua Barat 

berdasarkan SK Mentan No. 20/Kpts/OT.050/1/2017 tentang Pokja UPSUS PAJALE 

adalah Kab Sorong, Raja Ampat, Manokwari dan Kaimana. Akan tetapi kemudian 

terjadi perubahan, sehingga berdasarkan perubahan SK Mentan dalam SK 

tersebut Kepala BPTP Papua Barat ditetapkan sebagai penangung jawab Upsus 

dan Opsin Tingkat Provinsi. Sedangkan berdasarkan Kepmentan RI No. 

8933/Kpts/OT.050/F/12/2016 tentang Tim Supervisi dan UPSUS SIWAB, BPTP 

Papua Barat mendamping lokasi Kota Sorong, Kab Sorong dan Raja Ampat. 

Tabel 17. Target luas tambah tanam padi di 11 Kabupaten/Kota Propinsi Papua 

Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu untuk kegiatan optimalisasi penggunaan alsintan atau 

yang disingkat OPSIN menitikberatkan pada peralatan mesin pertanian, yang 
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merupakan bantuan dari kementerian pertanian, sudah diberikan kepada petani 

di kurang lebih 11 kabupaten di provinsi Papua Barat. Terdiri dari traktor roda 4 

(TR4), traktor roda 2 (TR2), Combine Harvester Besar (CHB), Combine Harvester 

Sedang (CHS), Combine Harvester Kecil (CHK), Pompa Air (PA), dan lain-lain. 

Berdasarkan target luas tambah tanam pada awal tahun tersebut, 

maka pada akhir tahun 2018 ditetapkan realisasi tanam selama periode tahun 

2018 sebagai berikut : 

Tabel 18. Realisasi luas tambah tanam Propinsi Papua Barat tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk pemanfaatan alsintan yang berasal dari bantuan pemerintah 

melalui Kementan kepada masyarakat diharapkan mampu meningkatkan produksi 

petani. Untuk itu pembagian Alsintan kepada petani perlu dimonitor dan dievaluasi 

penggunaannya. Data realisasi penggunaan alsintan ditampilkan pada tabel 

dibawah : 
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Tabel 19. Pemanfaatan alsintan untuk peningkatan produktivitas 

No Kab/Kota Realisasi Penggunaan Jumlah 

TR2 TR4 CHK CHS CHB PA 

1. Fakfak - - - - - - - 

2. Kaimana  - - - - - - - 

3. T. Wondama 5 - - - - 10 15 

4. T. Bintuni 100 - - - - 10 110 

5. Manokwari  2000 100 - 500 300 100 3000 

6. Sorong 
Selatan 

5 2 - - - 20 27  

7. Sorong 1000 - - 3 200 200 1403 

8. Raja Ampat 20 2 - 50 3 - 75 

9. Tambrauw - - - - - - - 

10. Maybrat - - - - - - - 

11. Manokwari 

Selatan 

500 5 - - - - 505 

12. Pegunungan 
Arfak 

- - - - - - - 

13. Kota Sorong - - - - - - - 

Jumlah 3630 109 - 553 503 340 5135 

 

Sementara untuk kegiatan UPSUS SIWAB data yang ditampilkan meliputi 

data target inseminasi buatan (IB) dan realisasinya. 

Tabel 20. Target IB Propinsi Papua Barat tahun 2018 

 

 

 

 

 

Tabel 21. Realisasi capaian IB dan PKB tahun 2018 
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E. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Papua Barat 

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Papua Barat memerlukan sistem 

distribusi yang handal, mengingat jarak antar produsen pupuk dengan 

konsumennya (petani) cukup jauh. Sejalan dengan itu, sistem distribusi pupuk 

dapat dikatakan sebagai satu kesatuan unit-unit yang berfungsi sebagai penyalur 

dan pengatur distribusi pupuk dari produsen hingga konsumen. Unit – unit 

tersebut dimulai dari lini I (pabrik pupuk), lini II ( gudang tingkat provinsi), lini III 

(gudang tingkat kab/kota), lini IV (distributor, pengecer resmi), dan sampai ke 

petani sebagai pengguna, ditambah sub-sistem pendukung yang disebut dengan 

Komisi Pengawas Pupuk, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten. Seluruh 

sub-sistem tersebut memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Alur pengajuan dan distribusi pupuk bersubsidi 

Dari gambaran di atas yang berkaitan dengan sistem distribusi pupuk 

bersubsidi, terlihat sudah banyak yang sesuai dengan landasan normatif yang 

menjadi acuan pelaksanaan. Namun demikian masih ada juga belum sesuai, 

sehingga perlu adanya perbaikan. Beberapa diantaranya dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Gangguan dalam proses distribusi dari lini I ke lini II, dari lini II ke lini III 

terganggu, demikian juga angkutan pupuk dari produsen di kabupaten ke 
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pengecer yang ada di kabupaten terjauh. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

kekosongan pupuk pada tingkat pengecer 

2. Proses pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi yang dikemas dalam RDKK, 

mulai dari petani, poktan, rekap kecamatan, rekap kabupaten, rekap provinsi 

sampai ke pusat. Dapat dipandang sebagai proses yang cukup panjang. Hal ini 

dapat mengakibatkan terlambatnya distribusi dan berikutnya dapat berdampak 

terhadap lambatnya pupuk sampai di petani 

3. Idealnya setiap kabupaten / kota memiliki distributor pupuk bersubsidi, hal ini 

terkait dengan sulitnya medan / transfortasi antar kabupaten / kota yang ada 

di Papua Barat. Hal ini dapat terbukti bahwa distributor yang ada di kabupaten 

kota harus melayani kabupaten lain yang relatif jauh. Hal ini dapat 

mengakibatkan terlambatnya pupuk tiba di tangan petani yang jauh 

4. Terdapat kasus distributor yang nakal, meminta pembayaran dari pengecer, 

sementara pupuknya tidak ada. Hal ini mungkin terjadi karena kurang kuatnya 

kemampuan permodalan dari perusahaan tersebut. Akibatnya selain terlambat 

/ tidak sampainya pupuk di tangan petani juga terjadi kerugian dari pengecer 

karena uangnya dilarikan oleh distributor 

5. Aturan yang menuntut pengecer resmi hanya boleh menjual di wilayah 

tanggung jawabnya sulit dikontrol karena beberapa pengecer memilik wilayah 

kerja lebih dari dua desa. Hal ini berpeluang terjadinya pelanggaran wilayah 

penjualan 

6. Di wilayah penelitian pada umumnya waktu tanam tidak serempak bahkan tidak 

tetap tergantung pada ketersediaan air. Jika waktu tanam tertunda pupuk 

lambat ditebus petani, sebaliknya waktu tanam maju ketersediaan pupuk belum 

mendukung. Hal ini dapat menimbulkan masalah tidak tersedianya pupuk pada 

saat dibutuhkan. Selain itu sirkulasi uang di pengecer akan terganggu, bisa 

terjadi pengecer mempercepat penjualan ke lokasi lain yang membutuhkan 

pupuk dengan segera 

7. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) yang telah ditetapkan oleh 

Gubernur Papua Barat untuk tingkat provinsi dan Bupati / Walikota untuk 

tingkat kabupaten. Kurang intensif melakukan pengawasan mulai tingkat 

perencanaan sampai tingkat distribusi, dan penyimpanan pupuk di gudang. 
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Tabel 22. Opsi kebijakan terhadap permasalahan yang teridentifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di Perbatasan 

Daerah perbatasan yang menjadi fokus kegiatan di tahun 2018 adalah 

Desa Kabare, Kecamatan Waigeo Utara, Kab. Raja Ampat. Wilayah ini dipilih 

Karena wilayah ini dapat diakses dari Waisai dengan pesawat maupun dengan 

long boat atau speedboad maupun dari kota Sorong dengan kapal laut setiap 

minggu. Sementara daerah kepulauan terluar (Kec. Ayau dan Kec. Kepulauan 

Ayau), lebih sulit untuk diakses.  
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Pendekatan yang dilakukan dalam upaya pencapaian keberhasilan 

kegiatan pembangunan lumbung pangan dengan inovasi pertanian bio industri 

meliputi:  

1. Mendorong terbangunnya model percontohan pembangunan model lumbung 

pangan perbatasan dengan inovasi pertanian Bio industri yang mensinergikan 

sistem inovasi dan kelembagaan dengan sistem agribisnis  

2. Menerapkan teknologi  tepat guna secara partisipatif berdasarkan konsep  

peenerapan bioteknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan  

3. Mengembangkan bio-industri pedesaan berdasarkan karakteristik wilayah 

agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi setempat.  

Inovasi teknologi yang digunakan dalam upaya pencapaian keberhasilan 

kegiatan untuk mendukung pengembangan model lumbung pangan perbatasan 

dengan inovasi pertanian Bio industri di Papua Barat yaitu, penerapan teknologi 

yang sudah matang, efektif dalam memecahkan permasalahan sekaligus 

meningkatkan produksi dan pendapatan petani, serta berorientasi pada 

pemanfaatan sumberdaya lokal dan berorientasi pasar. 

Pelaksanaan kegiatan menitikberatkan pada komoditas pangan. 

Komoditas padi gogo dipilih karena masyarakat  hampir seluruhnya sudah beralih 

mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok dan jagung sebagai bahan subtitusi 

penganti beras selain sagu dan umbi-umbian yang tersedia di ladang petani 

dikawasan Distrik Waigeo Utara.  Benih padi gogo dan jagung komposit yang 

dikembangkan adalah benih berproduktivitas tinggi, berumur genjah, tahan 

kekeringan, tahan hama penyakit dan sebagai sumber benih untuk pertanaman 

berkelanjutan. 

Adapun sentuhan teknologi yang diperkenalkan pada daerah perbatasan 

yang dipilih adalah sebagai berikut : 
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Tabel 23. Paket teknologi yang diterapkan di Waigeo Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua komoditas tersebut dipilih karena dianggap paling sesuai dengan 

kondisi eksisting lokasi pelaksanaan kegiatan. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan 

ditampilkan dalam gamber berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kondisi pertanaman padi gogo 
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Gambar 8. Kondisi pertanaman jagung komposit 

G. Transfer Inovasi Teknologi melalui kaji terap inovasi teknologi 

pertanian 

Pelaksanaan kegiatan kaji terap inovasi teknologi VUB padi amfibi 

Balitbangtan dilaksanakan di areal seluas 8 ha pada 2 kampung (masing-masing 

kampung 4 ha). Anggota kelompok tani kerenu berjumlah 14 orang dan anggota 

kelompok tani Joker kampung handuk berjumlah 16 orang petani. Dari luasan 8 

ha ini, untuk demplot dilaksanakan di lahan seluas 1 ha. Pada kelompok tani di 

Kampung Handuk ada anggota kelompok tani dari masyarakat lokal Orang Asli 

Papua (OAP) yang sudah berbaur dengan petani eks transmigrasi.  Komponen 

teknologi yang diterapkan terdiri dari : 1. Varietas unggul baru, 2. pemberian 

pupuk organik( untuk 1 ha lahan demplot) sedangkan 7 ha nya lahan buka baru, 

3. Pengolahan tanah sempurna (untuk demplot), 4. Penanaman benih perlubang 

3-5 biji, 5. Sistim tanam larikan gogo 2:1, 6. Pemupukan berimbang berdasarkan 

PUTK, 7. Pengendalian hama terpadu 

Dari 28 petani kooperator, hampir 70% baru melakukan usaha tani 

penanaman padi ladang sedangkan sisanya sudah pernah menanam padi ladang. 

Terlihat petani yang sudah punya pengalaman bertanam padi ladang tanamannya 

terawat dengan baik karena mereka menerapkan pengalaman pada usaha 

taninya. Dari hasil diskusi secara mendalam dengan beberapa petani terlihat 

bahwa petani Orang Asli Papua belum banyak tahu dan mengenal hama penyakit 

tanaman dan cara pengendaliannya, sedangkan petani eks trans yang punya 
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pengalaman bertani, sudah tahu dan mengenal hama penyakit dan cara 

pengendaliannya 

Tabel 24. Hasil demplot padi amfibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Produksi Benih untuk Percepatan Diseminasi Varietas Unggul Baru, 

melalui produksi benih sebar padi sawah 

Salah satu kegiatan penyebaran teknologi benih dapat dilakukan melalui 

kegitan perbanyakan dan penyebaran benih bermutu berorientasi agribisnis yang 

dapat dilakukan baik di Kebun Percobaan maupun di lahan petani dengan 

melibatkan berbagai pihak terutama kelembagaan perbenihan yang ada di wilayah 

pengembangan.  Berdasarkan luas sawah di Provinsi Papua Barat yaitu 7.501 

hektar (BPS Provinsi Papua Barat, 2016), maka hanya dibutuhkan benih sebar 

sebanyak 187 ton jika kebutuhan benih sebar 25 kg/ha, dan luas penangkaran 

benih kelas BP untuk memproduksi benih sebar (BR) sebesar 75 ha. Berdasarkan 

luasan tersebut maka dibutuhkan benih dasar (BD) sebanyak 1,87 ton per musim 

tanam. Jumlah ini sangat memungkinkan untuk terpenuhi oleh BBI Provinsi Papua 

Barat dan BBU atau penangkar binaan di Provinsi Papua Barat. Namun belum 

optimalnya kinerja BBI, BBU, dan petani penangkar menyebabkan masih perlunya 

produksi benih sebar oleh BPTP papua barat untuk kebutuhan benih tersebut. 

Sampai saat ini BPTP Papua Barat belum memiliki kebun percobaan yang 

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

dilakukan melalui kerjasama dengan petani/penangkar. Kegiatan Produksi benih 

padi Inbrida dilaksanakan di lahan petani berdasarkan perjanjian kerjasama 

investasi antara BPTP dengan petani binaan. Melalui kerjasama ini diharapkan 

disamping dapat memperoleh benih sumber yang bermutu juga sekaligus 

melakukan pembinaan kepada petani dalam memproduksi benih bermutu. Selain 
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itu, sistim bagi hasil berdasarkan investasi (berbasis input produksi) menjadi 

pilihan karena lebih adil dalam pembagian hasil dan pihak BPTP dengan leluasa 

bisa melakukan pendampingan agar benih yang diproduksi bisa sesuai dengan 

yang dipersyaratkan oleh BPSB.  

Berdasarkan hasil observasi lapangan ditetapkan 1 Kabupaten sebagai 

lokasi penangkaran benih sebar yaitu Kabupaten Manokwari. Luas dan varietas 

padi yang ditanam pada kegiatan produksi benih sebar ditampilkan dibawah : 

Tabel 25. Daftar nama petani penangkar dan waktu tanam masing-masing 
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Tabel 26. Waktu panen masing-masing petani penangkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 27. Produksi benih padi berdasarkan hasil real petani penangkar 
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Tabel 28. Produksi benih padi sebar BPTP Papua Barat berdasarkan varietas tahun 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 29. Rekapitulasi produksi, distribusi dan stok benih BPTP Papua Barat 2018 

 

Benih yang terdistribusi sebanyak 4,6 ton dengan rincian 4,15 ton 

dikomersilkan dan 0,45 ton dihibahkan. Sedangkan yang digiling jadi beras 

konsumsi sebanyak 7,4 ton. 

I. Unit Perbenihan Unggulan Komoditas Pertanian Strategis Komoditas 

kopi  

Benih kopi arabika yang diperbanyak merupakan benih unggul yang 

sudah dilepas dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian.  Beberapa 

varietas kopi arabika  unggul yang digunakan untuk perbanyakan antara lain: 1. 

S 795, 2. Sigarar Utang, 3. Gayo 1, 4. Gayo 2 dan 4. Kopyol Bali.  

Dari keempat variatas tersebut, ditentukan varietas S 795 akan 

diperbanyak untuk keperluan pengembangan di kabupaten Pegunungan Arfak. 
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Benih tersebut berada di kampung Yagara, distrik Walosi/Wamena, kabupaten 

Jaya Wijawa. Provinsi Papua. Kedua lokasi ini (lokasi asal benih dan rencana 

pengembangan), memiliki kesaan ketinggian yaitu di atas 700m dpl. 

Proses produksi benih sebar dimulai dengan penyiapan benih yang 

berasal dari Kampung Yagara, Distrik Walosi/Wamena, Kabupaten Jaya Wijawa, 

Provinsi Papua. Kegiatan selanjutny adalah pembuatan bedengan persemaian 

dengan cara bedengan dibuat arah utara-selatan, dengan lebar 1m dan panjang 

10 m. Diberi atap/naungan berupa paranet, tinggi sebelah Barat 125 cm dan 

sebelah Timur 180 cm. Tanah dalam bedengan dicangkul sedalam 30cm kemudian 

diisi tanah yang sudah disaring.  Bedengan ditinggikan ± 20 cm dengan diberi 

panahan dari batu bata merah agar tanah tidak longsor. Kemudian diberi lapisan 

pasir halus setebal 20 cm diatas lapisan tanah yang sudah disaring. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pembuatan bedengan persemaian 

Sebelum disemaaikan benih dikeluakan dulu kulit tanduknya, lalu 

direndan dalam air selama 2 malam, setiap pagi air diganti. Kemudian ditiriskan 

untuk siap di tanam. Pada saat tanam benih diletakan pada garis tanam dengan 

jara sekita 2 cm, kemudian ditekan sampai masuk di media tanam dan ditutup 

dengan jerami. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Penyemaian benoh kopi di bedengan 
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Gambar 11. Pertumbuhan benih kopi di bedengan 

Tanaman umur 45 hari, dipindahkan ke dalam polibag. Hasil tanaman 

dipolibag dipindahkan ke petak tanaman/bedengan, setiap bedengan diisi 1000 

pohon tanaman sehingga jumlah guludan/bedengan di buat sebanyak 20 

bedengan. Selama tahap pemeliharaan tanaman diberi perlakuan pupuk kandang, 

pupuk NPK, dan pupuk daun. Selain mendapat asupan nutrisi, tanaman juga diberi 

asupan air setiap pagi/sore hari. Setelah tanaman tumbuh dipolibag selama tiga 

bulan (rata-rata tinggi tanaman mencapai 15 cm), maka tanaman siap untuk 

disertifikasi dan diberi label. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Proses sertifikasi oleh pengawas benih tanaman BBPPTP Surabaya 

Penyerahan sertifikat dan pelabelan tanaman kopi diikuti dengan 

penyerahan benih kopi ke dinas pertanaian dan tanaman pangan Arfak oleh Bapak 

Ir. Demas Wamaer, Ms. dan didampingin Oleh beberapa Staf BPTP Papua Barat. 
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Gambar 13. Proses penyerahan benih kopi kepada petani di Kab. Pegunungan Arfak 

J. Produksi benih buah tropika dan subtropika sukun 

Proses pelaksanaan kegiatan mencakup 4 (empat) tahapan kegiatan, 

yaitu: (1) koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas tanaman pangan, hortikultura 

dan perkebunan Papua barat, (2) penentuan calon penerima benih/bibit, (3) 

perbenihan/pembibitan, dan (4) pendistribusian. Untuk aspek pendistribusian 

akan diserahkan kepada para pengguna. Sedapat mungkin pembibitan akan 

dilakukan secara langsung di lokasi yang akan dituju. 

Tahapan pembiakan vegetatif sukun melalui stek akar sebagai berikut :  

1. Pemilihan pohon induk yang baik dengan ciri-ciri sehat/tidak terserang 

hama/penyakit, produktifitas buah tinggi dan rasa buah enak  

2. Pengambilan akar yang menjalar dekat permukaan tanah karena akar yang 

semakin kedalam tanah biasanya kemampuan bertunasnya rendah. Akar 

diambil seukuran ibu jari (diametar 1-3 cm) dengan ukuran panjang 10-20 cm.  

3. Pembuatan persemaian : akar yang sudah dipotong-potong dicuci dengan air 

yang telah diberi zat pengatur tumbuh akar hingga bersih, kemudian stek 

ditanam dengan posisi tegak pada media pasir didalam bedengan yang diberi 

sungkup dari plastik untuk menjaga kelembaban hingga 90%. Penyiraman 

dilakukan 1-2 kali sehari (pagi dan sore).  

4. Penyapihan dan pemeliharaan bibit : setelah akar yang tumbuh berumur 3 

bulan dilakukan penyapihan ke media tanah + pupuk kompos (3:1). Bibit 

dipelihara dipersemaian yang dinaungi paranet dengan intesitas cahaya 50 %. 

Setelah 6 bulan bibit siap ditanam. 
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5. Sertifikasi benih sebar dilakukan oleh BPSB-TPH Propinsi Papua Barat pada 

usia bibit 25-26 MST 

6. Proses distribusi dilakukan pada akhir tahun 2018 yang disebar ke beberapa 

daerah khususnya sepanjang garis pantai Kab. Manokwari. 

K. Produksi Benih Tanaman Industri Perkebunan Komoditas cengkeh 

Pelaksanaan pembibitan meliputi : 

1. Persyaratan benih Benih yang digunakan berasal dari Blok Penghasil Tinggi 

varietas Zanzibar Gorontalo dan telah melalui uji standar mutu benih meliputi 

mutu genetik, fisik, fisiologis dan patologis oleh BPSB Perkebunan Gorontalo. 

Benih diambil dari buah yang telah masak fisiologis (sekitar 90 hari setelah 

panen) dicirikan dengan warna kulit buah ungu kehitaman). Bobot buah 

minimal 2.5 gr, panjang minimal 1.8 cm dan diameter minimal 1 cm  

2. Persiapan benih  Sebelum disemai, kulit buah dikupas terlebih dahulu agar 

cepat berkecambah dan untuk menghindari terjadinya fermentasi yang dapat 

merusak viabilitas benih.  Untuk memudahkan pengupasan, benih dapat 

direndam terlebih dahulu baru dilakukan pengupasan. Pengupasan kulit buah 

dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga agar benih tidak terluka. 

Pengupasan dapat dilakukan dengan tangan atau pisau yang tidak terlalu 

tajam. Setelah dikupas benih direndam dalam air bersih ± 24 jam untuk 

meningkatkan kadar air, dan dilanjutkan dengan pencucian untuk 

menghilangkan lendir yang menempel pada benih.  Selama pencucian benih 

diaduk dan digosok-gosok dalam air secara hati-hati untuk mempercepat 

hilannya lendir yang menempel pada permukaan benih, air cucian diganti 

sebanyak 2-3 kali.Benih cengkeh yang sudah dibersihkan harus segera 

disemai.  

3. Penyemaian benih Lokasi persemaian dilakukan dekat dengan sumber air untuk 

menyiram, dengan intensitas sinar matahari berkisar 50-75%. Penyemaian 

dilakukan pada media tanam bedengan tanah kemudian ditanam pada polibeg 

ukuran 20 x 25 cm setelah keluar kecambah (Calon akar menghadap kebawah). 

Polibeg diisi dengan media tanam campuran tanah, pupuk kandang kambing atau 

sapi dengan perbandingan 2:1  
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4. Pemeliharaan Selama di perbenihan, benih dipelihara secara intensif, yang 

meliputi: penyiraman, pengaturan naungan, pemupukan, penyiangan gulma, 

pencegahan hama penyakit dan penyulaman  

5. Pelaksanaan sertifikasi oleh BBP2TP Surabaya dilakukan pada tahun 2019 karena 

kondisi benih yang belum memenuhi kriteria untuk dilakukan sertifikasi 

6. Kriteria benih siap salur berdasarkan Petunjuk Teknis Penyiapan dan Penyediaan 

Benih Cengkeh (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2017) 

Tabel 30. Kriteria benih cengkeh siap salur 

 

 

 

 

 

Tabel 31. Rincian ketersediaan benih dari awal proses sampai akhir tahun 2018 

No.               Proses Perbenihan Jumlah Benih Keterangan 

1. Pendederan 2.000 Dari target 1.500 pohon yang harus 
dihasilkan, maka disiapkan cadangan 
sebanyak 500 pohon 

2. Penanaman  1.900 Sisa benih masih dipelihara di kotak 
persemaian, sebagian lainnya, tidak 
dapat tumbuh dan sebagian lainnya 
rusak dalam pengiriman (polong 
pecah)  

3. Umur 2 bulan 1.400 Pengurangan jumlah bibit akibat 
banyak bibit yang mati di polibag 

4. Umur 7 bulan 18 hari 
per 31 Desember 2018 

1.000 Pengurangan jumlah benih akibat 
mati bujang 
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VI. PUBLIKASI, KOMUNIKASI DAN KERJASAMA PENGKAJIAN 

6.1. Publikasi  

Salah satu bentuk saluran diseminasi hasil Litbangjirap dari unit kerja 

Litbang Pertanian adalah melalui publikasi hasil-hasil litbangjirap melalui terbitan 

publikasi ilmiah baik itu jurnal, prosiding, buletin dan warta. 

Tabel 32. Daftar publikasi jabatan fungsional Peneliti dan Penyuluh tahun 2018 

No Judul Publikasi Penulis Nama Publikasi Penerbit 

1. Analisis Usaha Tani Padi 
Sawah Dengan 

Penerapan Teknologi PTT 
Di Kabupaten Manokwari 

Papua Barat 

Andi Faisal 
Suddin, 

Apresus 
Sinaga 

Jurnal Agrosistem Seri 
Hayati 

STPP Gowa 
Sulawesi Selatan 

2. Potensi Keberhasilan 
Okulasi Dengan Pemilihan 

Letak Mata Tunas dan 

Pemasangan Mata 
Tempel Terhadap 

Pertumbuhan Kakao 

Apresus 
Sinaga, Andi 

Faisal 

Suddin, 
Muhammad 

Thamrin 

Prosiding Seminar 
Nasional Mewujudkan 

Kedaulatan Pangan 

Melalui Penerapan 
Inovasi Teknologi 

Pertanian Spesifik 
Lokasi Pada Kawasan 

Pertanian 

BP2TP, Badan 
penelitian dan 

pengembangan 

pertanian, 
kementerian 

pertanian 

3. Evaluasi Karakter 
Agronomis Hasil Padi 

Gogo Berdasarkan Sidik 
Lintas di Lahan Kering 

Manokwari 

Apresus 
Sinaga, 

Salim 

Prosiding Seminar 
Nasional Mewujudkan 

Kedaulatan Pangan 
Melalui Penerapan 

Inovasi Teknologi 

Pertanian Spesifik 
Lokasi Pada Kawasan 

Pertanian 

BP2TP, Badan 
Penelitian dan 

Pengembangan 
Pertanian 

4. Produktivitas beberapa 

galur padi sawah tahan 

penyakit blas pada lahan 
sawah irigasi teknis 

Subiadi dan 

Surianto 

Sipi 

Prosiding Seminar 

Nasional Mewujudkan 

Kedaulatan pangan 
Melalui Penerapan 

Inovasi Teknologi 
Pertanian Spesifik 

Lokasi pada Kawasan 

Pertanian 

BPTP Papua 

Barat 

5. Tingkat Serangan 

Penyakit Blas Daun dan 

Penyakit Blas Leher pada 
Padi Sawah Varietas 

Cigeulis 

Subiadi dan 

Surianto 

Sipi 

Prosiding Seminar 

Nasional Mewujudkan 

Kedaulatan pangan 
Melalui Penerapan 

Inovasi Teknologi 
Pertanian Spesifik 

Lokasi pada Kawasan 
Pertanian 

BPTP Papua 

Barat 

6. Uji Efektivitas Bahan Aktif 

Fungisida untuk 
Pengendalian Penyakit 

Bercak Cokelat pada 

Tanaman Padi 

Surianto 

Sipi dan 
Subiadi 

Prosiding Seminar 

Nasional Mewujudkan 
Kedaulatan pangan 

Melalui Penerapan 

Inovasi Teknologi 
Pertanian Spesifik 

Lokasi pada Kawasan 
Pertanian 

BPTP Papua 

Barat 
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7. Development of Sago 
Starch Extraction Machine 

for Improving Its 

Performance 

Darma, Budi 
Santoso, M. 

Arif 

Arbianto 

IJENS Journal IJENS Journal 

8. Strategi Pengembangan 

Agribisnis Cengkeh 
Melalui Pemberdayaan 

Kelembagaan Petani di 

Maluku Utara 

Yopi Saleh, 

Chris 
Sugihono, 

dan Imam 

Prambudi 

Prosiding Seminar 

Nasional Mewujudkan 
Kedaulatan Pangan 

Melalui Penerapan 

Inovasi Teknologi 
Pertanian Spesifik 

Lokasi Pada Kawasan 
Pertanian 

BBP2TP 

9. Pengembangan Agribisnis 

Cabai Berkelanjutan di 
Kota Ternate 

Yopi Saleh, 

Chris 
Sugihono, 

dan Imam 
Prambudi 

Prosiding Seminar 

Nasional Mewujudkan 
Kedaulatan Pangan 

Melalui Penerapan 
Inovasi Teknologi 

Pertanian Spesifik 

Lokasi Pada Kawasan 
Pertanian 

BBP2TP 

10. Analisis Jaringan 

Komunikasi Dalam 
Penerapan Teknologi 

Budidaya Bunga Potong 
Krisan (Kasus Petani 

Bunga Potong Krisan di 
Kota Batu) 

M. Fathul 

Ulum Ariza 

Tesis Pasca Sarjana Universitas 

Brawijaya 

11. Variasi Morfologi Ubi Jalar 

Lokal Asal Dataran Tinggi 
Minyambouw dan Anggi 

D.W. 

Purnomo, 
C.D. 

Heatubun, V. 

Misiro,                 
Y.A. 

Mustamu, 
Amisnaipa 

Agrotek Publikasi Ilmu 

dan Teknologi 
Pertanian, 

Universitas 

Negeri Papua 

12. Tingkat serangan hama 

penggerek batang jagung 
Ostrinia furnacalis pada 

beberapa verietas jagung 
komposit 

Subiadi dan 

Surianto 
Sipi 

Jurnal Pangan Bulog Perum BULOG 

 

6.2. Kerjasama  

Tahun 2018 BPTP Papua Barat melakukan beberapa kegiatan kerjasama 

dengan beberapa pihak. Kerjasama tersebut terkait dengan kegiatan penelitian, 

pengembangan dan pengkajian teknologi pertanian. Sebagian besar kegiatan 

kerjasama dilakukan dengan pihak dalam negeri baik itu dengan pemerintah 

daerah maupun sesama unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian. 
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Tabel 32. Daftar kegiatan kerjasama dalam negeri BPTP Papua Barat tahun 2018  

No Judul Kerjasama Mitra 
Kerjasama 

Alamat Mitra Jangka 
Waktu 

Nilai 
Kerjasama 

(Rp.) 

Kontribusi 
Mitra 

Output 

1. Evaluas dan 

penyusunan 

rencana tindak 
lanjut 

pengembangan 
kakao di Kab. 

Manokwari 

Selatan 

Pemda. Kab. 

Manokwari 

Selatan 
(Dinas 

Ketahanan 
Pangan dan 

Pertanian 

Manokwari 
Selatan) 

Jl. S. 

Condronegoro, 

SH., Ransiki, 
Kab. 

Manokwari 
Selatan 

23 April - 

31 

Desember 
2018 

325.490.000 Pembiayaan 

dan Teknisi 

Telah 

dilakukan 

survey, 
pemetaan, 

wawancara 
dan 

identifikasi 

peluang dan 
tantangan, 

seminar hasil 
dan 

penyampaian 

laporan 
lengkap 

kepada pihak 
mitra 

2. Penyelenggaraan 

pendidikan, 
penelitian dan 

pengabdian 
kepada 

masyarakat 

POLBANGTAN 
Manokwari 

(Kerjasama 
Permintaan 

Tenaga Dosen) 

POLBANGTAN 

Manokwari 

Jl. Reremi, 

Manokwari 
Barat, Kab. 

Manokwari, 
Papua Barat 

98312 

28 

September 
2018 - 28 

September 
2023 

- Pembiayaan 

honorarium 
tenaga 

dosen 

1) Kegiatan 

Pendidikan 
(Praktek 

teaching farm) 
2) Praktek 

Kerja 

Lapangan 
(PKL) dan 

penugasan 
akhir 

3) Penelitian, 
pengabdian 

kepada 

masyarakat  
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VII. AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN 

7.1. Akuntabilitas kinerja  

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja BPTP 

Papua Barat pada tahun 2018, dilakukan Evaluasi Kinerja pada indikator 

kegiatan, program/kegiatan utama, maupun kebijakan yang telah ditetapkan.  

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dalam rangka menjamin 

adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas 

dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya 

dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. 

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja 

yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja utama sesuai target Renstra.  

Tabel 33. Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2018 dengan Target Renstra 2015-2019 

Sasaran Renstra 
Indikator Kinerja 
Utama 

Target 2018 Realisasi % 

Tersedianya teknologi 
dan inovasi budidaya, 
pasca panen dan 
prototipe alsintan 
berbasis bioscience 
dan bioenginering 
dengan memanfaatkan 
advanced technology, 
seperti teknologi nano, 
bioteknologi, iradiasi, 
bioinformatika dan 
bioprosesing yang 
adaptif 

Jumlah teknologi 
pengelolaan sumber 
daya genetik.  

17 aksesi 17 aksesi 100 

Jumlah teknologi 
budidaya 

4 teknologi 4 teknologi 100 

Jumlah teknologi 
spesifik lokasi 

1 teknologi 1 teknologi 100 

Jumlah prototipe 
alsintan 

1 prototipe 2 prototipe 100 

Jumlah teknologi 
pasca panen dan 
pengolahan 

1 teknologi 2 teknologi 100 

Tersedianya model 
pengembangan inovasi 
pertanian, dan 
rekomendasi kebijakan 
pembangunan 
pertanian 

Jumlah model 
pembangunan 
pertanian spesifik 
lokasi 

1 model 1 model 100 

Jumlah 
rekomendasi 
kebijakan 
pembangunan 
pertanian 

1 
rekomendasi 

1 
rekomendasi 

100 

Tersedianya dan 
terdistribusinya produk 
inovasi pertanian 
(bibit/benih sumber, 
prototipe, peta, data 
dan informasi) dan 

Jumlah benih 
sumber padi 

18 ton 18 ton 100 

Jumlah teknologi 
yang 
didiseminasikan 

2 teknologi 2 teknologi 100 
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materi transfer 
teknologi 

Penguatan dan 
perluasan jejarning 
kerja mendukung 
terwujudnya lembaga 
litbang pertanian yang 
handal dan terkemuka 

Jumlah kerjasama 2 MoU 2 MoU 100 

 

Tabel 34. Capaian kinerja tahun 2018 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua 
Barat 

No Sasaran Indikator Kinerja Target 

1. 

Dimanfaatkannya 

hasil kajian dan 

pengembangan 

teknologi pertanian 

spesifik lokasi 

1. Jumlah paket teknologi 
spesifik lokasi yang 
dimanfaatkan  

9 Paket 

Teknologi 

2. Rasio paket teknologi 
spesifik lokasi yang 
dihasilkan terhadap jumlah 
pengkajian teknologi spesifik 
lokasi yang dilakukan pada 
tahun berjalan 

100 % 

3. Jumlah rekomendasi 
kebijakan yang dihasilkan 

1 

Rekomendasi 

Kebijakan 

2. 

Meningkatnya kualitas 

layanan publik di 

BPTP Papua Barat 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

atas layanan publik Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian 

(BPTP) Papua Barat 

3 Nilai 

IKM 

 

Tabel 35. Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 
tahun terakhir) 

Tahun Target Capaian Teknologi 

2014 4 teknologi 4 

teknologi 

1. Peta Agro Ecological Zone (AEZ) skala 

1:50.000 kabupaten Teluk Bintuni 

2. Model Akselerasi Pembangunan Pertanian 

Ramah Lingkungan Lestari (m-AP2RLL) 

3. Kajian Integrasi Sapi-Jagung Mendukung 

Pengembangan Laboratorium Lapangan di 

kabupaten Fak-fak provinsi Papua Barat 
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4. Kajian Penerapan Teknologi Budidaya 

Kedelai Dalam Mendukung Swasembada 

Kedelai di Provinsi Papua Barat 

2015 3 teknologi 3 

teknologi 

1. Peta Agro Ecological Zone (AEZ) skala 

1:50.000 untuk kabupaten Sorong 

2. Kajian Uji Adaptasi Varietas Unggul Padi 

Sawah Tahan Tungro 

  

3. Kajian Penetapan Rekomendasi Pemupukan 

Pengelolaan Hara Spesifik Lokasi 

2016 2 teknologi 2 

teknologi 

1. Kajian budidaya VUB Padi Sawah Tahan 

Penyakit Blas di Kabupaten Manokwari  

 

2. Kajian budidaya VUB Bawang Merah Spesifik 

Lokasi di Kabupaten Manokwari 

2017 2 teknologi 2 

teknologi 

1. Model prediksi pola produksi pala Papua 

berdasarkan variabilitas iklim yang telah 

tervalidasi dan kriteria kesesuaian lahan 

 

2. Teknologi bawang merah varietas unggul 

dengan rekomendasi pemupukan, jarak 

tanam, dan pasca panen 

2018 1 teknologi 1 

teknologi 

1 Model teknologi inovatif pala Papua di Papua 

Barat  

 

Total 

 

12 teknologi 

 

12 

teknologi 

 

 

7.2. Akuntabilitas Keuangan dan Anggaran 

7.2.1. Realisasi keuangan 

Dukungan dana bagi pelaksanaan tupoksi BPTP Papua Barat terutama 

berasal dari dana APBN yang tertuang dalam DIPA BPTP Papua Barat 

Tahun 2018 dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.970.744.000 Jumlah 

anggaran yang berhasil terserap bagi pelaksanaan kegiatan yaitu sebesar 

Rp. 8.861.256.346 atau 98,57%. Rincian pagu dan realiasi anggaran per 

kegiatan utama disajikan pada tabel berikut : 

  



45 
 

Tabel 36. Pagu anggaran kegiatan utama dan realisasi tahun 2018 

No. Kegiatan Utama  Pagu   Realisasi  % 

1 Teknologi Spesifikasi Lokasi 420.000.000   403.554.192  96,08 

2 Teknologi yang 
terdiseminasikan ke Pengguna 

  1.007.288.000   1.001.595.762  99,43 

3 Rekomendasi Kebijakan 
Pembangunan Pertanian  

      96.500.000        96.070.414  99,55 

4 Model Pengembangan Inovasi 
Pertanian Bioindustri Spesifik 
Lokasi 

      39.270.000        38.290.000  97,50 

5 Sumberdaya Genetik yang 
terkonservasi dan 
Terdokumentasi 

      75.000.000         74.823.850  99,77 

6 Model Pengembangan Inovasi 
Pertanian Bioindustri di 
Perbatasan 

      95.000.000         92.915.246  97,81 

7 Dukungan Inovasi Teknologi 
Pertanian untuk Peningkatan 
IP Kawasan Pertanian 

    293.760.000       293.510.750  99,92 

8 Transfer Inovasai Teknologi     615.459.000       613.749.923  99,72 

9 Inovasi Perbenihan dan 
Perbibitan 

     182.084.000       178.573.317  98,07 

10 Unit Perbenihan Unggulan 
Komoditas Pertanian Strategis 

    134.490.000      131.414.959  97,71 

11 Produksi Benih Buah Tropika 
dan Sub Tropika 

      89.450.000        88.748.000  99,22 

12 Produksi Benih Tanaman 
Industri Perkebunan  

    393.800.000      384.286.433  97,58 

13 Layanan Internal   1.758.840.000     1.739.329.914  98,89 

14 Layanan Perkantoran   3.769.803.000    3.724.393.586  98,80 

Total Pagu dan Realisasi 
                 
8.970.744.000  

            
8.861.256.346  

           
98,576  

 

Tabel 37. Perbandingan pagu APBN dan realisasi BPTP Papua Barat 

No. Belanja 2018 

Pagu Realisasi % 

1. Belanja Pegawai 2.331.603.000 2.284.175.227 97,97 

2. Belanja Barang 6.096.321.000 6.020.510.171 98,76 

3. Belanja Modal 542.127.800 537.127.800 98,95 

Total 8.970.744.000 8.841.813.198 98,56 

 

7.2.2. Pengelolaan PNBP 

Penerimaan negara bukan pajak yang telah disetor ke bendahara negara 

sebesar Rp. 20.738.200 sebagian besar bersumber dari Kebun Percobaan 
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Anday sebesar 95,85 %, sisanya bersumber dari Laboratorium Pengujian 

sebesar 4,14 %. 

Tabel 37. Setoran dan sumber PNBP tahun 2018 

No 

Sarana dan Prasarana Penelitian 

Laboratorium Kebun Percobaan 

Nama Lab 
Nilai PNBP 

(Rp) 
Nama Lokasi/ 

Luas 
 Nilai PNBP 

(Rp)  

1     Kebun Percobaan 
      
1.875.000  

2       
      
1.925.000  

3       
      
2.000.000  

4       
      
2.100.000  

5       
      
1.700.000  

6       
      
2.000.000  

7       
      
2.244.000  

8       
      
4.533.500  

9       
      
1.500.700  

10 Lab Anday 
           
752.500  

    

11 Lab Anday 
           
107.500  

    

 TOTAL SETORAN SETIAP 
SARANA  

           
860.000  

                                  
-  

   
19.878.200  

TOTAL SETORAN PNBP 20.738.200  

 

7.3.3. Hibah langsung luar negeri 

BPTP Papua Barat dalam Tahun Anggaran 2018 hanya mengelola dana 

APBN dan tidak mendapat alokasi dana hibah langsung dari luar negeri. 

Alokasi dana bantuan yang pernah dikelola BPTP adalah dana proyek 

SMARTD sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2017 yang digunakan untuk 

infastruktur Kebun Percobaan Anday dan Lab Pascapanen BPTP Papua 

Barat. 

 

 


