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KATA PENGANTAR 

   

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas 

berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Tahunan Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian Papua barat Tahun Angaran 2019 dapat diselesaikan 

dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawab kinerja BPTP 

Papua Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam 

pelaksanaan pengkajian dan diseminasi inovasi teknologi pertanian guna mendukung 

pembangunan pertanian nasional dan wilayah Papua Barat, sekaligus sebagai bentuk komitmen 

BPTP Papua Barat dalam keterbukaan informasi publik.  

BPTP Papua barat sebagai lembaga penyedia teknologi pertanian tepat guna spesifik 

wilayah Papua barat dengan sumber daya yang dimiliki, telah melaksanakan berbagai kegiatan 

pengkajian, diseminasi, serta kegiatan kerjasama/partisipasi, termasuk hasil monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPTP Papua Barat selama Tahun 2019.  

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan BPTP Papua Barat selama TA. 2019 sehingga 

dapat berjalan sesuai dengan perencanaan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait.     

  

Manokwari,   Januari 2019 

Kepala BPTP Papua Barat 

 

 

Ir. Demas Wamaer, MP 
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.  

Papua Barat dengan kekayaan agroekosistemnya seperti dataran tinggi pegunungan, 

lahan sawah irigasi dan tadah hujan serta lahan kering memiliki potensi besar untuk menunjang 
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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 Misi 

Balai Pengkajian Teknolologi Pertanian (BPTP) Papua Barat merupakan lembaga 

pemerintah yang merupakan UPT teknis dari Badan Litbang Pertanian yang melakukan 

pelayanan publik petani, penyuluh pertanian, dinas terkait dan stakeholder lainya di Papua Barat 

dalam penyediaan informasi teknologi pertanian. BPTP Papua Barat harus proaktif melayani.  

Oleh karena it, Visi BPTP Papua Barat adalah menjadi lembaga penelitian dan pengembangan 

pertanian terkemuka di dunia dalam mendukung mewujudkan sistem pertanian bio-industri 

tropika berkelanjutan di Papua Barat. 

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam dua misi, yaitu: (1) merakit, menguji dan 

mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pengembangan 

pertanian bio-industri; (2) mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka 

peningkatan scientific recognition dan impact recognition. 

  

1.3 Organisasi  

Tugas dan Fungsi (Tupoksi) 

BPTP Papua Barat meruapakan unit pelaksana teknis Badan Llitbang Pertanian di bawah 

koordinasi Esalon II Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang 

berkedudukan di Bogor. BPTP Papua Barat dibentuk pada Tahun 2010 dengan tugas pokok 

adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna 

spesifik lokasi. Dan fungsi yang diemban BPTP Papua Barat adalah 

a. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna 

spesifik lokasi;  

b. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna 

spesifik lokasi;  

c. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta 

perakitan materi penyuluhan;  
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d. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan 

pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian 

tepat guna spesifik lokasi;  

e. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan 

teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; 

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. 

 

Struktur Organisasi 

Dalam struktur organisasi, BPTP Papua Barat sebagai UPT esalon III memiliki dua 

jabatan structural esalon IV dan jabatan fungsional peneliti-penyuluh, yaitu: Kepala Balai dan 

Kepala Seksi Pelayanan Kerjasama dan pelayanan Pengkajian serta kepala Subbagian Tata 

Usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Struktur organisasi BPTP Papua Barat 

 

1.4 Sasaran Kelompok Pengguna 

Berdasarkan tugas dan fungsi BPTP Papua Barat sebagaimana diuraikan sebelumnya, 

maka pengguna utama (stakeholders) inovasi teknologi spesifik lokasi ialah: 

 Petani baik secara individu maupun dalam kelompok tani sebagai penerima manfaat 

KEPALA BALAI 

Ir. Demas Wamaer, M.P. 

KSPP 

Dr. Aser Rouw, SP., M.Si. 
KTU 

Ida Ruyadi, S. Sos. 

KELJI 

BUDIDAYA 

KELJI 

SUMBERDAYA 
KELJI  

PASCA PANEN 

 

KETUA 

KELOMPOK 
PENYULUH 

KEBUN PERCOBAAN 
PROGRAM KEPEGAWAIAN KEUANGAN 
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 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai agen transfer informasi teknologi 

 Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya 

 Pihak lain (swasta) 
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II. SUMBERDAYA MANUSIA 

 

Sampai akhir tahun 2019, BPTP Papua Barat memiliki 35 orang staf ASN dan 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 3. 

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia berstatus PNS di BPTP Papua Barat tahun 2019 
Menurut Tingkat Pendidikan 

 

No Pendidikan Jumlah Pegawai 

1. S3 2 

2. S2 11 

3. S1 17 

4. SLTA & D3 5 

Jumlah 35 

 
Tabel 2. Komposisi PNS menurut golongan ruang per 31 Desember 2019 Golongan 

 
 

 
 

Tabel 3. Komposisi Pegawai BPTP Papua Barat Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2019 
 

 

Golongan Jumlah 

I II III IV 

- 3 30 2 35 

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 3 

6 Peneliti Pertama 12 

8 Calon Peneliti 2 

12 Penyuluh Pertanian Pertama 4 

15 Bendahara Pengeluaran 2 

16 Bendahara Penerima 1 

17 Koordinator KP 1 

18 Penyusun Laporan 2 

19 Pengadministrasi dan Penyaji Data 1 

20 Pengadministrasi Umum 2 

  JUMLAH 35 
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III. SARANA PRASARANA 

 

3.1 Barang Tidak Bergerak 

Barang-barang tidak bergerak BPTP Papua Barat hingga Tahun 2019 terdiri atas tanah, 

rumah dinas dan mess (Tabel 4). 

Tabel 4. Daftar Kondisi Barang Tidak Bergerak BPTP Papua Barat Tahun 2019 

No Unit Barang Jumlah 
(unit) 

Kondisi 

B R RS 

1 Barang Tidak Bergerak     

2 Tanah Kebun Induk 1 (200.000m2) 1 - - 

3 Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen 3 (210m2) 3 - - 

4 Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen 3 (170m2) 3 - - 

5 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen 22 (1044m2) 22 - - 

6 Mess 2 (140 m2) 2 - - 

Total 31 31 - - 

Keterangan: B=Baik, R=Rusak, RS (Rusak Sedang) 

 

3.2 Barang Bergerak 

Barang-barang bergerak BPTP Papua Barat hingga Tahun 2019 diperlihatkan pada Tabel 

5. Secara umum barang-barang bergerak penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPTP Papua 

Barat adalah berupa kendaraan bermotor dan peralatan Lab Pengujian. 

Tabel 5. Daftar Kondisi Barang Bergerak BPTP Papua Barat Tahun 2019  

No Unit Barang Jumlah (Unit) Kondisi 

B R RS 

1 Toyota Kijang Innova G M/T 1 1 - - 

2 Toyota Hilux 3.0 1 1 - - 

3 Toyota Hilux 2.5v Double 1 1 - - 

4 Innova New Luxury V M/T 1 1 - - 

5 Honda Vario 1 1 - - 

6 Honda Mega Pro 1 1 - - 

7 HONDA SUPRA X 125cc 1 1 - - 

8 Suzuki A100 1 1 - - 

9 Honda Mega Pro Biru 1 1 - - 

10 Honda Mega Pro Hitam 1 1 - - 

11 Viar Karya 150 L-2017 1 1 - - 

12 Motor Roda Tiga (Kaisar) Triseda 1 1 - - 
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13 Unmanned Aerial Metrice 1 1 - - 

14 Generator 1 1 - - 

15 PH Meter Portable 1 1 - - 

16 Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat 
Laboratorium Pertanian) 

4 4 - - 

Total 19 19  - 

Keterangan: 
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IV. PROGRAM  

 

4.1 Perencanaan Program  

Program kegiatan BPTP Papua Barat secara garis besar telah disusun dan dimuat    

dalam    Rencana   Strategis (Renstra) BPTP    Papua Barat    2014-2019 yang mengacu pada 

renstra Badan Litbang Pertanian dan Kementerian Pertanian.  Pelaksanaan program kegiatan 

yang termuat dalam Renstra tersebut setiap tahunnya ditentukan melalui koordinasi dengan 

instansi - instansi terkait, baik secara internal dengan jajaran institusi Badan Litbang Pertanian 

maupun secara eksternal dengan Pemerintah Daerah Papua Barat dan masyarakat pengguna 

teknologi.  Hasil koordinasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk program kegiatan 

tahunan.  

Penyusunan program kegiatan dan rencana kerja tahunan BPTP Papua Barat meliputi 

beberapa tahapan, yakni: 1) koordinasi dan penjaringan umpan balik; 2) penyusunan rencana 

kerja tahun berikutnya, 3) penyusunan matrik rencana kegiatan, 4)   penyusunan   RKA - KL, 5)   

penyusunan   dokumen   kelengkapan pelaksanaan kegiatan, 6) pelaksanaan kegiatan dan 

evaluasi tahun berjalan, serta 7) pelaporan. 

Kegiatan   Litkaji - diseminasi   BPTP   Papua Barat tahun 2019 dimulai   dari penyusunan 

proposal hingga pelaporan hasil kegiatan. Penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan 

penelitian dan pengkajian (Litkaji) tahun 2019 merupakan penjabaran matrik kegiatan yang 

disusun pada tahun anggaran 2018. Penyusunan proposal   kegiatan   dilakukan   melalui   

beberapa   tahapan   kegiatan, meliputi penyusunan   draft   proposal, seminar   proposal, dan   

perbaikan   proposal.  Sementara itu pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahapan seperti 

persiapan, pelaksanaan, pengamatan, analisa data dan pelaporan kegiatan. 

 

4.2 Program dan Kegiatan BPTP Papua Barat TA. 2019 

Program dan kegiatan BPTP Papua Barat TA. 2019 mengacu pada program Kementerian 

Pertanian dan Badan Litbang Pertanian, yaitu yang bersifat strategis Kementerian dan strategis 

Badan litbang Pertanian. Dan juga berdasarkan program pembangunan pertanian di Papua Barat. 

Program utama adalah: Diseminasi dan Penyiapan teknologi untuk dimanfaatkan pengguna 

dengan kegiatan: Pengembangan informasi, komunikasi dan diseminasi teknologi pertanian, 

Koordinasi Bimbingan dan Dukungan Teknologi Upsus, Komoditas Strategis, TSP, TTP, dan Bio-

Industri, Diseminasi inovasi teknologi peternakan, Sumberdaya Genetik (SDG) yang terkonversi 

dan terdokumentasi, serta Penerapan inovasi teknologi pertanian untuk peningkatan IP, 
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Peningkatan komunikasi, koordinasi, dan diseminasi hasil inovasi teknologi Badan Litbang 

Pertanian. Rincian sub kegiatan disajikan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Program dan Kegiatan BPTP Papua Barat TA. 2019 

Kode Judul Kegiatan 

1801.202 Diseminasi dan Penyiapan teknologi untuk dimanfaatkan pengguna 

051 Pengembangan informasi, komunikasi dan diseminasi teknologi pertanian 

A Pendampingan pegembangan kawasan pertanian nasional tanaman pangan di 
Provinsi Papua Barat 

B Diseminasi inovasi pertanian melalui media pameran 

C Buletin 

D Taman Agroinovasi dan Tagrimart 

E Pendampingan gerakan petani milenial 

052 Koordinasi Bimbingan dan Dukungan Teknologi Upsus, Komoditas Strategis, 
TSP, TTP, dan Bio-Industri 

A Pendampingan upaya-upaya khusus peningkatan produksi dan produktivitas 
komoditas strategis 

B Diseminasi inovasi teknologi perbenihan komoditas Kakao hasil Litbang 
Pertanian (6.250 pohon) 

C Diseminasi inovasi teknologi perbenihan komoditas Pepaya hasil Litbang 
Pertanian (3.750 pohon) 

D Diseminasi inovasi teknologi perbenihan komoditas Sukun hasil Litbang 
Pertanian (2.500 batang) 

E Diseminasi inovasi teknologi perbenihan komoditas Kopi Arabika hasil Litbang 
Pertanian (5.000 pohon) 

F Diseminasi inovasi teknologi perbenihan komoditas Cengkeh hasil Litbang 
Pertanian (1.500 pohon) 

G Diseminasi inovasi teknologi perbenihan komoditas Pala hasil Litbang 
Pertanian (2.125 pohon) 

053 Diseminasi inovasi teknologi peternakan 

A Pendampingan upaya khusus sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) 

B  Pengembangan ayam KUB Pola Inti Plasma di Kebun Percobaan Andai di 
Provinsi Papua Barat 

054 SDG yang terkonversi dan terdokumentasi 

055 Penerapan inovasi teknologi pertanian untuk peningkatan IP 

A Penerapan inovasi  mendukung teknologi pertanian untuk peningkatan Indeks 
Pertanaman di Provinsi Papua Barat 

056 Peningkatan komunikasi, koordinasi, dan diseminasi hasil inovasi teknologi 
Badan Litbang Pertanian 

A Peningkatan komunikasi, koordinasi, dan diseminasi hasil inovasi teknologi 
Badan Litbang Pertanian di Provinsi Papua Barat 

B Pemberdayaan KP Sorong di Papua Barat (Budidaya Padi Gogo) 

C Pemberdayaan KP Sorong di Papua Barat (Budidaya Ayam Sensi) 

D Pemberdayaan KP Sorong di Papua Barat (Budidaya Jeruk entris Siam 
Pontianak dan Siam Banjar) 

E Pemberdayaan KP Sorong di Papua Barat (Budidaya Cabai Prima Horti) 
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V. SINOPSIS PENGKAJIAN DAN DISEMINASI  

                                        BPTP PAPUA BARAT TAHUN 2019 

.  

5.1 Pengkajian Inhouse 

 

1. Kajian Pemantapan dan Launching Teknologi Inovatif Pala Papua 

Pala merupakan komoditas unggulan Papua Barat yang sentranya di Kabupaten Fakfak 

dan Kaimana. Sejauh ini, Pala Papua telah menyumbang devisa melalui ekspor biji dan fuli Pala. 

Meskipun demikian, terdapat beberapa permaslahan yang membutuhkan inovasi teknologi untuk 

meningkatkan provitas dan nilai tambah Pala Papua. Pala Papua yang tumbuh di Fakfak telah 

terpetakan Indikasi Geografis dan telah dirilis sebagai varietas unggul lokal dengan nama Pala 

Tomandin Fakfak. 

BPTP Papua Barat sudah melakukan kajian inovasi teknologi pengembangan Pala Papua 

(Fakfak) sejak tahun 2016. Kajian ini dilakukan untuk memantapkan inovasi teknologi Pala Papua 

yang sudah mulai dikaji secara bertahap sejak tahun 2016. Kajian secara bertahap telah 

menghasilkan enam paket teknologi dan kemudian dilaunching kepada pengguna di Kabupaten 

Fakfak. Paket teknologi inovasi komoditas Pala Papua terdiri dari 6 inovasi teknologi meliputi: 

teknologi perbanyakan sambung pucuk (vegetatif) dan generatif pala, meja pengeringan fuli, meja 

pengeringan biji pala, model tungku pengeringan pala, model SMS Center pala, dan model 

prediksi iklim dan produksi pala fakfak. Kajian pemantapan inovasi dilakukan terhadap teknik 

perbenihan pala secara generatif (seedling). 

 

a. Kajian Pemantapan Inovasi Teknologi Pala Papua 

 Teknologi Perbenihan Pala Papua 

Perbenihan Pala mulai dilaksanakan sejak kegiatan perbenihan Pala Fakfak sejak tahun 

2016. Proses menumbuhkan biji pala, tidak semudah membenihkan tanaman perkebunan 

lainnya seperti Kakao ataupun kopi. Biji pala membutuhkan masa perkecambahan benih yang 

cukup lama, bisa mencapai 6 bulan. Hal ini karena cangkang biji cukup keras, sehingga 

membutuhkan waktu yang lama bagi bakal kecambah untuk menembus diding cangkang pala. 

Jika tidak dialkukan perlakukan sama sekali pada biji, maka tentunya akan membutuhkan waktu 

yang lama. Dan ini sangat mempengaruhi waktu dan biaya pemeliharaan perbenihan di lapangan. 

Berbagai peralukan mekanis telah dicobakan, yaitu dengan mengikis sisi ujung biji menggunakan 

pisau, dan kertas amplas. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pala Banda, masa dormansi 
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dapar dipatahkan dengan penggunaan hormon perangsang tumbuh, seperti giberelin. Namun 

kajian ini lebih menekan pada perlakuan mekanis, semaksmmal mungkin menghindari 

penggunaan bahan kimia. Karena adanya pengembangan Pala Organik di Kabupaten Fakfak.  

Kajian ini bertujuan bertujuan untuk memastikan kinerja teknologi inovatif perlakuan 

mekanis untuk memecahkan masa dormansi biji pala. Perlakuan mekanis yang dicobakan 

adalah: tanpa perlakukan mekanis (P0), perlakukan mekanis kali guratan pada cangkang pala 

(P1), perlakukan mekanis 2 kali guratan pada cangkang pala (P2), perlakukan mekanis 3 kali 

guratan pada cangkang pala (P3), dan perlakukan mekanis 4 kali guratan pada cangkang pala 

(P4). Perlakuan tersebut dirancang menurut Rancangan Acak Lengkap (RAL). Masing-masing 

perlakukan di ulang 3 kali, sehingga terdapat 15 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan 

ditanam 10 biji pala yang telah diberi perlakukan mekanis. Faktor lainnya (media tanam, 

penyiraman) dibuat seragam untuk seluruh satuan percobaan. Percobaan ditempatkan dalam 

bangunan screen house. Biji pala sebagai sumber benih diambil dari blok penghasil tinggi pala di 

Kebun Kelompok Tani Tomandin, di Werpigan, Distrik Werikapal Kabupaten Fakfak. Biji yang 

ambil berasal dari buah pala yang telah masak penuh (matang fisiologi), yang ditandai dengan 

daging buah pala yang terbelah dibagian ujung buah pala dan kelihatan fuli dan biji pala. Buah 

pala dipisahkan dari bijinya kemudian dibersihkan dari fuli dan dicuci bersih dan dikering anginkan 

sekitar 10 menit. Biji pala yang sudah disiapkan, kemudian dilakukan guratan pada bagian luar 

cangkang Pala pada ujung titk tumbuh menggunakan gurinda berdasarkan perlakuan yang 

dicobakan (Gambar 2).  

 

Gambar 2. Pemberian perlakukan mekanis pada biji pala dengan cara melakukan guratan pada 

ujung cangkang yang merupakan area titik tumbuh menggunakan gurinda 
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Media tanam yang digunakan yaitu kompos bercampur pasir dengan perbandingan 1:1. 

Metode ini dirujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti et al. (2015). Pasir dapat digunakan 

untuk menurunkan tingkat kekerasan tanah sehingga akar lebih mudah menembus tanah. (Hakim 

et al., 1986 dalam Bukhari, 2013). Dan juga berdasarkan praktek perbenihan pala yang telah 

dilakukan di Kabupaten Fakfak. Pasir yang digunakan untuk perbenihan pala di Fakfak umumnya 

pasir laut, yang telah dicuci kadar garamnya untuk menjadi netral dengan cara dibiarkan selama 

dua hingga tiga bulan dibasahi oleh air hujan. Biji pala yang sudah diberi perlakuan mekanis, di 

tanam pada petak tanam dengan ukuran 3 m x 1 m x 0,20 m (p x l x t).  Setiap petak ditanam 10 

biji pala sesuai disaian perlakukan. Biji Pala ditanam dengan cara dididerkan kedalam media 

tanam dengan mengarahkan bagian cangkang biji yang mengalami guratan kearah atas. Selama 

biji di tanam dilakukan penyiraman pada pagi dan sore hari. Penyiraman dilakukan secukupnya 

untuk menjaga kondisi kelembaban media tumbuh. Jumlah air penyiraman disesuaikan dengan 

kebutuhan tanaman pada fase pertumbuhannya. Faktor yang diuji adalah daya tumbuh dengan 

indikator jumlah benih yang tumbuh hingga 60 hari setelah tanam. 

Hasil pengamatan kecepatan tumbuh biji pala sejak disemai berdasarkan perlakukan 

guratan pada cangkang biji pala diperlihatkan pada Tabel 1. Perlakuan mekanis guratan 

sebanyak tiga kali memberikan hasil yang lebih baik. Biji pala sudah berkecambah pada umur 60 

hari setelah tanam (HST) (Tabel 7 dan Gambar 3).  Di mana pada umur 60 HST sudah muncul 

bakal batang sekitar 5 cm di atas permukaan media tanam (Gambar 4). Sementara perlakuan 

tanpa guratan (P0) belum mengeluarkan tunas. Sedangkan guratan sebanyak 4 kali tidak 

tumbuh, sebagian busuk karena lebih banyak menyerap air. Kulit cangkang hasil guratan 

terlampu tipis, sehingga lebih banyak menyerap air dan terjadi pembusukan pada bakal 

kecambah.  

Tabel 7. Pertumbuhan kecambah benih Pala pada umur 60 hari dengan perlakuan mekanis 

Perlakuan Ulangan Rata-rata Jumlah benih yang 

tumbuh (60 Hari)*) I II III 

P0 0 0 0 0,0 

P1 3 4 2 3,0 

P2 4 6 5 5,0 

P3 9 9 10 9,3 

P4 2 3 2 2,3 

Jumlah Umum   19,33 

Rataan Umum   3,87 
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*) Pada umur 60 HST: muncul bakal batang sekitar 5 cm dari permukaan media tanam 

 

Gambar 3. Persentase jumlah benih pala yang tumbuh pada setiap perlakukan setelah 60 HST 

 

Gambar 4. Bakal batang benih pala pada umur 60 HST 
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2. Launching Inovasi Teknologi Pala Papua 

Kegiatan launching inovasi teknologi Pala Papua dilakukan di Kabupaten Fakfak, yaitu di 

Kegiatan Launching berlangsung di Gedung Graha Santo Yoseph, Jalan Misi Kabupaten Fakfak. 

Acara launching dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada tanggal 27 November 2019. Sebanyak 

6 inovasi teknologi yang dilauchnig Launching inovasi teknologi melibatkan perwakilan gapoktan, 

pengambil kebijakan, dan pihak swasta, serta pihak mitra pembangunan di daerah. 

Acara launching ini juga menjadi wadah pada peneliti dan penyuluh BPTP Papua Barat untuk 

memperkuat pesan brand inovasi teknologi Pala Papua sekaligus menarik perhatian audiens. 

Tingkat kesiapan teknologi Pala yang dilaunching diperlihatkan pada Tabel 8. 

Tabel 8. TKT teknologi inovatif Pala Papua 

No Teknologi Inovatif Pala Papua TKT Keterangan 

1. model prediksi variabilitas iklim dan produksi 
pala 

9 Sistem benar-
benar   teruji/terbukti   melalui 
keberhasilan pengoperasian 

2. model sms Center (SMS gateway) untuk 
pencatatan data produksi pala dari petani 

8 Sistem telah lengkap dan 
memenuhi 
syarat (qualified) melalui pengujian 
dan demonstrasi dalam lingkungan/ 
aplikasi sebenarnya 

3. Perbenihan pala Fakfak 8 Sistem telah lengkap dan 
memenuhi 
syarat (qualified) melalui pengujian 

dan demonstrasi dalam lingkungan/ 
aplikasi sebenarnya 

4. Teknologi pemupukan organik,  8 Sistem telah lengkap dan 
memenuhi 
syarat (qualified) melalui pengujian 
dan demonstrasi dalam lingkungan/ 
aplikasi sebenarnya 

5. Inovasi teknologi pengeringan pala bebas 
aflaktosin 

8 Sistem telah lengkap dan 
memenuhi 
syarat (qualified) melalui pengujian 
dan demonstrasi dalam lingkungan/ 
aplikasi sebenarnya 

6. Prosedur pengeringan Pala Fakfak 8 Sistem telah lengkap dan 
memenuhi 
syarat (qualified) melalui pengujian 
dan demonstrasi dalam lingkungan/ 
aplikasi sebenarnya 

7. Prosedur pengomposan bahan-bahan lokal 8 Sistem telah lengkap dan 
memenuhi 
syarat (qualified) melalui pengujian 
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dan demonstrasi dalam lingkungan/ 
aplikasi sebenarnya 

8. Model rekayasa kelembagaan tani 8 Sistem telah lengkap dan 
memenuhi 
syarat (qualified) melalui pengujian 
dan demonstrasi dalam lingkungan/ 
aplikasi sebenarnya 

 

Peserta kegiatan launching terdiri dari para pengambil kebijakan di tingkat provinsi dan 

Kabupaten Fakfak, pihak Bank, serta para perwakilan petani pala di Kabupaten Fakfak.  Jumlah 

peserta acara sebanyak 125 orang peserta. Acara launching dilakukan dalam bentuk pemaparan 

kinerja inovasi teknologi Pala Fakfak dan testimoni penggunaan inovasi teknologi pala melalui 

pemutaran video inovasi teknologi. Acara launching diharapkan memberi kesempatan pada 

peneliti untuk memperkuat pesan brand inovasi teknologi pala sekaligus menarik perhatian 

audiens. Dan juga kepada para pengambil kebijakan dan praktisi tentang pemanfaatan inovasi 

teknologi bagi berbagai kebijakan/regulasi dan kebutuhankebutuhan penerapan inovasi teknologi 

bangi pengembangan Pala Papua. Materi lauching dikemas dalam video inovasi teknologi (tersaji 

pada Lampiran) dan materi tercetak dalam bentuk leaflet dan poster (Tabel 9).  

 

Tabel 9. Materi inovasi teknologi Pala yang dilauching 

No Nama Inovasi Teknologi Kegunaan Bentuk Inovasi 

1. Model prediksi variabilitas 
iklim dan produksi pala 

Meprediksi keragaan 
produksi pala antar 
musim akibat 
variabilitas iklim 
(earliy warning 
system) 

Sof Model berbasis penggunaan 
komputer 

2. Model SMS Center Mencatat data 
produksi pala secara 
cepat dari tingkat 
petani/kelompok tani 

Sof Model berbasis penggunaan 
komputer 

3. Modifikasi bangunan 
pengasapan biji pala dan 
fuly pala 

Untuk mengeringkan 
pala dengan 
mengontrol 
temperatur secara 
lebih efisien dan 
efektif untuk 
mendapatkan 
kualitas pengeringan 
biji dan fuli pala yang 
lebih baik 

Rekaya Bangunan pengeringan 
dan peralatan pendungnya 
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4. Perbanyakan Benih pala 
Secara genaratif 

Untuk perbanyakan 
benih tanaman pala 
dengan 
menggunakan biji 
melalui perlakukan 
mekanis 

Cara perbenihan dengan 
memberi perlakukan mekanis 
pada biji 

5. Perbanyakan Benih pala 
Secara Vegetatif 

Untuk perbanyakan 
benih pala dengan 
cara melakukan 
sambung pucuk 

Cara perbenihan pala dengan 
cara melakukan sambung pucuk 

6. Pembuatan Kompos dari 
bahan lokal 

Untuk membuat 
kompos 
menggunakan bahan 
lokal, yaitu kotoran 
kambing yang 
diintegrasikan 
dengan Pala dan 
sisa-sisa tanaman di 
sekitar kebun Pala 

Cara pembuatan kompos 
dengan menggunakan stater 
yang disiapkan secara lokal. 

7 Teknologi pascapanen Pala Melakukan 
pemisahan fuli dari 
biji pala dengan 
teknis sederhana 
yang dapat 
mempertahankan 
kualitas fuli pala tidak 
rusak/utuh 

Teknik pemisahan fuli dari biji 
pala 

a. Model Prediksi Iklim dan Produksi Pala Papua (Fakfak) 

Model ini mulai dikembangkan sejak tahun 2018 untuk mengetahui sedini mungkin 

seberapa besar variabilitas iklim dan keragaan produksi pala antar musim baratan dan timuran di 

wilayah Fakfak, sehingga dapat diambil kebjakan penanganan yang bersifat early warning system 

(Gambar 5).  

Pala Fakfak tumbuh dan berproduksi secara alami (tanpa tindakan pemupukan). 

Tanaman ini mengalami dua masa panen dalam setahun, yaitu panen musim barat dan musim 

timur. Di mana kedua periode panen selalu mengalami variasi keragaan produksi pala sejalan 

dengan variabilitas iklim antar musim. Jika terjadi variabilitas iklim musiman yang cukup besar, 

maka selalu berdampak pada fluktuasi hasil pala yang tinggi. Pada periode El-Nino seringkali 

terjadi penurunan pala secara drastis, dan petani mengalami kerugian hasil dan ekonomi. Tidak 

tersedia informasi prediksi akan variabilitas iklim dan keragaan produksi pala antar musim, 

sehingga petani dan pemerintah daerah sulit untuk mengantisipasi melalui kebijakan daerah.  

Model prediksi variabilitas iklim dan produksi pala dibangun menggunakan persamaan 

yang dapat memprediksi variabilitas iklim berdasarkan data historis dan kemudian menghitung 
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keragaan produksi pala pada musim timuran dan baratan berdasarkan persamaan hubungan 

iklim dan produksi pala yang juga dibangun berdasarkan persamaam empiris hubungan data iklim 

dan produksi pala secara historis. Model ini menggunakan program berbasis pada neatbeans 

sehingga bersifat gratis.  

Input model predikdi ini hanya berupa data curah hujan bulanan, kemudian dilakukan 

simulasi variabilitas iklim (curah hujan) untuk musim timuran dan baratan kedepan, sehingga 

dapat diketahui sedini mungkin kemungkinan variabitas iklim dan keragaan produksi pala pada 

musim-musim berjalan. Model sudah divalidasi di lapangan dan menunjukkan akurasi yang tinggi 

(>60%). 

 

 

Gambar 5. Tampilan model Prediksi Variabilitas Iklim dan Produksi Pala Fakfak 

 

b. Model SMS Center Data Pala Fakfak 

Model ini dibangun tahun 2018 untuk mendapatkan data produksi pala, jumlah pohon 

pala, jumlah pohon pala produktif secara efisien dan efektif dari petani pala di lapangan (Gambar 

5). Selama ini Dinas Perkebunan Fakfak tidak mengkoleksi data pala dari lapangan dengan 

alasan biaya operasional tinggi. Sehingga Dinas Perkebunan hanya menghitung data produksi 

pala bedasarkan data-data yang dilaporkan oleh pedagang antar pulai ketika mereka mengajukan 

ijin mutu kepada Dinas Perkebunan. Sementara itu, hampir 90% wilayah pengembangan pala 

sudah terdapat jaringan telkomsel.  
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Model SMS Center (gateway) dibangun dengan fitur sms yang dapat menginformasikan 

data pala yang terdiri dari jumlah produksi permusim, jumlah pohon, dan jumlah pohon produktif. 

Data ini tersusun menurut kelompok tani, kampung, dan distrik. Server Model SMS Center di 

pasang di Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, sehingga dapat mengontrol data pala pada 

setiap musim.  

Format SMS sangat sederhana, petani cukup mengetik, angka produksi, angka jumlah 

pohon, kode petani, dan kode musim. Sementara data nama petani, kelompok, kampung dan 

distrik sudah tersimpan pada system data base. Inovasi ini juga dapat memberikan solusi kepada 

hitungan provitas pala Fakfak. Hal ini karena pala fakfak tumbuh tidak beraturan, seperti tanaman 

hutan sehingga sulit menghitung provitas berdasarkan luas lahan (Ha). Jauh lebih akurat jika 

nantinya dihitung berdasarkan data jumlah pohon. 

 

 

Gambar 6. Tampilan model SMS Center Data Pala Fakfak 

 

c. Modifikasi Bangunan Sistem Pengeringan biji Pala Fakfak 

BPTP Papua Barat membangun model pengeringan pala yang dapat mengontrol 

temperature pengeringan secara baik, sehingga memperoleh kualitas biji pala hasil pengeringan 

yang baik, sesuai standar mutu Pala. Selama ini petani menggunakan rumah pengeringan pala 

yang disebut dengan rumah asaran. Tungku perapiaan berada di tengah rumah asaran, dan biji 

pala diletakkan langsung di atas para-para yang dibuat tepat di atas tungku dengan jarak sekitar 
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2 meter. Dengan sistem ini petani sulit mengontrol temperatur, terkadang temperatur sangat 

tinggi sehingga kualitas biji pala rusak/rendah, bahkan ada yang tampak gosong.  

Selain itu, Dinas Perkebunan Fakfak membangun rumah pengeringan dengan model, 

yaitu: (1) seperti model petani, tetapi menggunakan bahan konstruksi yang permanen, yaitu batu 

bata, semen, dan seng, dan (2) membentuk model pengeringan dengan memodifikasi sistem 

petani, yaitu:  membuat kotak tertutup dari beton, dengan bagian depan dibuat celah tungku 

perapian dan atasnya dipasang dudukan para-para yang terbuat dari susunan kawat. Para-para 

pengeringan ini dapat digeser keluar dan kedalam kotak pengeringan guna memasukan biji pala 

dan mengambil hasil pengeringan. Kedua sistem inipun masih sulit mengontrol pengeringan. 

Pada sistem yang kedua petani menganggap tidak praktis, kerana para-para yang dibuat 

ditambah dengan beban biji pala, berat untuk dorong masuk dan keluar. Selain itu, jarak yang 

dekat antara tungku dan para-para menyebabkan biji pala mudah gosong.  

BPTP memodifikasi semua system pengeringan yang ada, dengan membuat tungku 

perapian dipasang menempel di luar rumah pengering menyerupai oven, berbahan drum bekas 

dan baja (Gambar 5 s/d. Gambar 9). Untuk rumah pengeringan (pengasapan) sederhana atau 

terdiri dari satu rak pengering biji, cukup dibuatkan lubang pada bangunan ruang pengering 

sebagai tempat masuknya panas dan asap. Sedangkan untuk rumah pengeringan dengan 

beberapa rak pengering biji, maka diperlukan pipa tahan panas yang dirangkaikan tepat dibawah 

rak pengering agar penyebaran panas dan asap dalam ruangan dapat merata.  

Panas dan asap untuk rumah pengeringan/pengasapan dengan beberapa rak pengering, 

dibantu menggunakan mesin bertenaga listrik yang menggerakkan blower sehingga mendorong 

panas dan asap menuju rumah pengeringan. Di depan pintu rumah pengering dipasang 

termometer dengan sensor kawat terpasang dalam ruangan, sehingga kondisi suhu di dalam dan 

di luar ruangan dapat terbaca. Termometer akan berfungsi sebagai pengontrol temperatur, jika 

sudah mencapai suhu 40˚C maka jumlah kayu bakar dapat dikurangi atau membuka pintu tungku 

perapian.  

Para-para/rak pengeringan dalam ruangan terbuat dari papan kayu besi, sehingga 

mampu menampung biji pala basah dalam jumlah yang besar dan kemudian dilubangi setiap 10 

cm agar panas dan asap dapat menyentuh biji pala secara merata. Pengasapan secara kontinyu 

(tidak terputus) akan memperpendek waktu proses pengeringan, dan kualitas hasil pengeringan 

model ini akan jauh lebih baik. Secara keseluruhan, modifikasi yang dilakukan adalah: 

 Rumah pengeringan model asaran tungku luar, tidak membutuhkan solar sebagai 

penggerak mesin tetapi hanya menggunakan kayu sebagai bahan bakar seperti rumah 

pengasaran petani pada umumnya. 
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 Terdapat termometer sebagai pengontrol suhu untuk menjaga kualitas pengeringan, 

sekaligus petani dapat menghemat kayu bakar  

 Rak pengering biji pala terbuat dari papan sehingga terbebas dari senyawa senyawa yang 

bersifat karsinogen 

 Penggunaan papan tebal pada rak pengeringan, memungkinkan menampung biji pala 

dalam jumlah banyak 

 Rak penjemuran fuli terbuat dari seng plat tebal sehingga terjadi proses pemanasan yang 

merata. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. a) Dinding dan atap ruang penjemuran fuli berbahan polikarbonat, b) Rak jemur fuli 

yang terbuat dari papan dan disusun rapat 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Rak jemur fuli setelah modifikasi dilengkapi dengan lubang pengumpulan fuli 
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Gambar 9. a). Rak Pengasaran setelah modifikasi beralas papan yang dilubangi, b) Termometer 

sebagai pengatur suhu yang terletak diluar ruangan, c). Kondisi ruangan yang sudah 

terdapat sampel dan mulai dipenuhi asap 

 

 

 

 

 

Gambar 10. a, b dan c) Rumah tungku model Asaran Tungku Luar, c) Perapian dalam rumah 

tungku model asaran tungku luar 

 

d. Model Pengeringan fuli Pala Fakfak 

Membangun model pengeringan fuli pala dengan mempertahankan kualitas fuli. Selama 

ini petani melakukan penjemuran fuli di atas terpal yang dihamparkan di halaman sehingga 

memudahkan tercampur dengan benda-benda asing, termasuk gangguan dari hewan piaraan. 

Atap dan dinding ruang penjemuran fuli menggunakan bahan polikarbonat dengan tujuan fuli 

masih mendapatkan sinar matahari dalam proses pengeringannya dan terlindungi dari hujan, 

angin.  Sebagai alternatif lain, bisa menggunakan seng transparan. 

a 
b 

c 

c 

a 
b 
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 Rak pengeringan fuli pala menggunakan seng plat dengan ketebalan 0,50 mm 

menggunakan rangka yang cukup kuat sehingga dapat menampung jumlah fuli basah dalam 

jumlah besar. 

 

e. Cara Pelepasan Fuli dari Biji Pala 

Melepas fuli dari biji pala tanpa merusak fuli.  Selama ini, Petani melakukan pemisahan 

fuli dari biji Pala menggunakan pisau sehingga terjadi robekan pada fuli dan banyak fuli yang 

cacat dan kualitasnya menurun. BPTP memperkenalkan cara sederhana untuk melepaskan fuli 

dari biji tanpa merusak fuli, yaitu cukup merendam biji pala yang masih terbungkus fuli dalam 

baskom yang berisi air dan didiamkan sekitar 5 - 15 menit (semakin matang fisiologis pala, 

semakin cepat waktu perendaman) kemudian fuli dilepas dari biji dengan cara menguliti langsung 

pakai jari dan langsung terkelupas dari biji secara utuh, tidak cacat/robek (Gambar 10). 
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Gambar 11. Teknologi tepat guna cara pengupasan fuli dari biji pala tanpa merusak kualitas fuli 

 

 

f. Teknologi perbanyakan benih pala  

Petani pala pada umumnya mendapatkan benih dari: (1) bantuan pemerintah daerah dan 

(2) mengumpulkan secara langsung benih pala yang tumbuh di sekitaran kebun. Benih yang 

dikembangkan oleh penangkar umumnya merupakan perbanyakan secara generatif (seedling). 

Namun sering kali tidak dilakukan sesuai standar produksi benih Pala. Petani masih sering 

mengeluhkan kualitas benih pala setelah ditanam di lapangan. BPTP Papua Barat 

memperkenalkan dan mendampingi petani menjadi penangkar benih. Dalam pendampingan 
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tersebut, BPTP memperkenalkan dua acara perbanyakan benih, yaitu: cara generatif (seedling) 

dan cara vegetatif (sambung pucuk).  

Cara Generatif: dimulai dari pemilihan biji pala matang fisiologis yang hanya berasal dari 

daerah blok penghasil tinggi dengan usia kematangan yang sama. Biji pala tersebut diberikan 

perlakuan mekanis untuk memperpendek masa dormansi dengan cara di gurinda pada bagian 

kepala biji pala sebanyak 3kali sayatan halus. Jika terlalu tebal sayatan, benih akan busuk karena 

lebih mudah meyerap air. Memodifikasi media tanam berupa tanah dan pasir laut (yang telah 

hilang unsur garamnya) dengan perbandingan 1:1 (Gambar 11). 

Cara vegetatif (Sambung Pucuk): Persiapan batang bawah, yaitu benih pala yang telah 

berumur 3-4 bulan dan warna batang masih hijau.  Dan untuk batang atas, pilih batang atas atas 

dengan ukuran diameter yang relatif sama dengan batang bawah. Batang atas dipilih dari pohon 

induk pala jantan atau pala betina sesuai dengan tujuan. Batang bawah dibelah membentuk 

seperti huruf V menggunakan pisau okulasi atau pisau silet yang telah dibersihkan/disterilkan. 

Batang atas disayat seperti celah batang bawah, sehingga dapat menempel dengan tepat, tanpa 

ada celah. Batang atas dimasukkan secara hati-hati ke dalam celah V batang bawah, dan 

kemudian dililit menggunakan tali plastik (Gambar 11). Keuntungan sambung pucuk pada pala 

adalah dapat memisahkan antara jenis pala jantan dan betina sejak awal. 
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Gambar 12.  Perbanyakan benih pala secara generatif (seedling) dan vegetatif (Sambung 

Pucuk) 

 

 

5.2  Pengembangan informasi, komunikasi dan diseminasi teknologi pertanian 

 

1. Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Tanaman Pangan 

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

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

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

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

memperbanyak, menggandakan atau memproduksinya secara massal dengan fasilitas khusus. 

Sehingga diperlukan metode yang efektif dalam mempercepat diseminasi inovasi teknologi yang 
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dapat ditempuh melalui kegiatan pendampingan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi sawah 

secara lebih intensif dan terkoordinir dengan berbagai stakeholder terkait.  

Tujuan kegiatan ini yaitu: a) Meningkatkan produktivitas padi sawah sebanyak minimal 10 

% dan mengurangi kehilangan hasil di kawasan pengembangan padi di Kabupaten Manokwari 

pada tahun 2019 dan diharapkan sebagian hasil produksi diproses menjadi benih. b) 

Meningkatkan penyerapan teknologi GP-PTT tanaman padi sawah di kawasan pengembangan 

padi di Kabupaten Manokwari pada tahun 2019. Perkiraan manfaat dan dampak dari kegiatan 

pendampingan ini adalah: Pelaksanaan pendampingan Gerakan Penerapan Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (GP-PTT) pada pengembangan kawasan tanaman padi sawah diharapkan 

dapat meningkatkan penerapan inovasi teknologi oleh petani dan meningkatkan produktivitas 

padi sehingga pendapatan petani juga dapat meningkat. Peralatan dan bahan yang digunakan 

pada kegiatan antara lain: papan merek ajir, caping, penggaris sawah/caplak, karung, timbangan, 

BWD, PUTR, transplanter, tractor, combine harvester, padi VUB (disesuaikan dengan kondisi 

masing-masing lahan, lebih difokuskan pada VUB tahan penyakit padi), pupuk, pestisida, 

insektisida. Kegiatan ini mengambil tempat di Kabupaten Manokwari pada Musim Tanam I 

(Januari-April 2018) di Kawasan Pengembangan Padi Distrik Prafi, Kampung Udapi Hilir SP IV, 

Kabupaten Manokwari seluas 4 Ha dengan melibatkan 1 Gapoktan Hal-hal yang sudah 

dilaksanakan meliputi: Bantuan benih diseminasi (total benih diseminasi MT II adalah 480 kg); 

Pelaksanaan demplot penanganan keracunan besi (Fe); Pertemuan lapangan dan pertemuan 

teknis; dan Diseminasi dalam bentuk media cetak dan pelatihan. Teknologi yang didseminasikan 

kepada petani antara lain: VUB Inpari 30, VUB Inpari 32, VUB Cakra Buana, dan Inpari 33, Cara 

penentuan waktu pengairan berselang dengan pipa pemantau muka air dalam petakan sawah, 

Pengendalian hama terpadu pada tanaman padi sawah melalui sub kegiatan: (i) pengendalian telur 

hama penggerek batang, dan (ii) penggunaan varietas tahan wereng batang coklat Inpari 33, dan 

Pemupukan berimbang menggunakan perangkat uji tanah rawah (PUTR). 
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Gambar 13. Keragaan VUB Inpari 30 di SP 2, Prafi Manokwari pada MT 2019 

 
 

3. Diseminasi Inovasi Melalui Media Pameran 

Inovasi teknologi pertanian merupakan salah satu cara untuk mempercepat 

pembangunan pertanian sehingga peran penelitian dan pengembangan (Litbang) pertanian 

menjadi penting artinya sebagai salah satu pendukung pembangunan pertanian. Proses difusi 

inovasi teknologi pertanian dirasakan berjalan lambat dan memerlukan waktu untuk meyakinkan 

petani agar mau mengadopsi teknologi yang dianjurkan. BPTP Papua Barat telah banyak 

melakukan kegiatan pengkajian yang hasilnya telah diterapkan pengguna secara luas. Namun 

disadari masih banyak informasi teknologi hasil pengkajian yang belum diketahui oleh para 

pengguna dan pembuat kebijakan. Hal ini terlihat dari kesenjangan hasil yang diperoleh 

pengguna dengan hasil yang dicapai lembaga penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa arus 

informasi teknologi dari dan ke pengguna belum lancar. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya media 

untuk dapat melancarkan arus informasi teknologi tersebut.  

Salah satu media yang dapat digunakan yaitu diseminasi inovasi pertanian melalui media 

pameran. Tujuan dari kegiatan ini adalah: a) Menyebarluaskan informasi diseminasi hasil-hasil 

Litkaji BPTP Papua Barat melalui kegiatan pameran. b) Meningkatkan dan mempercepat hasil 

Litkaji yang diadopsi oleh pengguna dalam mendukung pembangunan pertanian. c) Didapatkan 

umpan balik data informasi untuk penyempurnaan dan perakitan inovasi teknologi komoditas 
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pertanian. Output kegiatan adalah adanya peningkatan intensitas komunikasi inovasi teknologi 

melalui kelembagaan penyuluhan, penyuluh lapangan, penyuluh swadaya, KTNA, petani.  

Pendekatan diseminasi inovasi pertanian melalui media pameran ini disesuaikan dengan 

tema dan topik pameran yang diikuti. Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1) Persiapan antara lain: 

pengumpulan materi, pembahasan materi, koordinasi dengan dinas instansi terkait, penyiapan 

alat dan pembuatan alat peraga/display merupakan tahap awal kegiatan pameran. 2) 

Pelaksanaan antara lain: menyiapkan sarana prasarana dan akomodasi serta pengaturan tugas 

penjaga stand untuk setiap pameran. Bahan dan peralatan dalam kegiatan ini yaitu: a) 

Panel/display yang berisi teknologi hasil litkaji dan inovasi yang telah dihasilkan oleh BPTP Papua 

Barat dan informasi pertanian lain. b) Alat peraga dan atau prototype seperti benih, bibit, 

tanaman, ternak, rancang bangun, alsin. c) Media cetak seperti leaflet, brosur, buku, dan media 

elektronik film, video, rekaman suara.  

Pelaksanaan pameran yang diikuti ada 4 yaitu: 1) Pameran yang di prakarasai 

Balitbangda Provinsi Papua Barat dengan tema Membangun kapasitas kelitbangan dan 

pengembangan inovasi daerah dalam menunjang inovasi daerah di Provinsi Papua Barat tanggal 

4-6 April 2019. 2) Pameran Pekan Daerah KTNA IV di Teluk Bintuni tanggal 21-27 Juli 2019. 3) 

Pameran Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional ke IV di Sorong tanggal 28-30 Oktober 

2019. 4) Pameran Eastern Indonesia Millenial Innovation di Polbangtan Manokwari tanggal 5-7 

Desember 2019. Inovasi teknologi yang dipamerkan antara lain: 

 Benih hortikultura: Varietas sukun unggul lokal, papaya merah delima, varietas jeruk 

siam banjar, keprok selayar, keprok terigas, siam Pontianak, dan keprok borneo 

prima,  

 Benih komoditas perkebunan: Cengkeh Zansibar, benih varietas Kopi Arabika Kartika 

S 795 asal Wamena, Benih Kakao 

 VUB Padi gogo Inpago 4, Inpago 8, Inpago 9 

 Budidaya tanaman sayuran dalam pot 

 Budidaya tanaman sayuran dengan sistem hidroponik sederhana 
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Gambar 14. Acara pembukaan pameran 
 
 

4. Taman Agro Inovasi dan Tagrimart  

 
 Taman Agro Inovasi merupakan: bentuk show window teknologi pertanian, salah satu 

hasil diseminasi Badan Litbang Pertanian, dan salah satu kontribusi nyata dalam pembangunan 

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

memperkenalkan kepada masyarakat tentang produk inovasi Badan Litbang Pertanian serta 

inovasi/teknologi lainnya yang dapat diterapkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pertanian 

lahan terbatas/perkotaan. Selain itu, tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias yang 

dihasilkan akan dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.  

Adapun tujuan dari kegiatan Taman Agro Inovasi da Tagrimart adalah: a) Sebagai bahan 

pembelajaran kepada masyarakat dan lingkungan sekitar Kebun percobaan mengenai berbagai 

kegiatan teknologi dan pengembangan Taman Agroninovasi dan Tagrimart. b) Sebagai wadah 

pemasaran/komersialisai produk/tenologi Balitbangtan melalui kegiatan Taman Agroinovasi dan 

Tagrimart. c) Sebagai sarana diseminasi Obor Pangan Lestari (OPAL) dalam pemanfaatan 

pekarangan atau limbah rumah tangga untuk kegiatan pertanian dalam pemenuhan gizi dan 

peningkatan pendapatan keluarga. Beberapa poin kegiatan yang telah dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: a) Optimalisasi lahan dengan penambahan media tanam berupa tanah dan 

pupuk organik untuk perbaikan bedengan sudah berhasil dengan ditambah dengan beberapa 

aneka inovasi teknologi tanaman dari Balitbangtan. b) Penekanan fungsi edukasi dan 

komersialisasi produk dari Taman Agro Inovasi melalui media cetak maupun sosial/elektronik 
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sangat membantu pemasaran hasil dan dapat mempercepat diseminasi inovasi teknologi 

pertanian. Dalam tahun 2019, kegiatan difokuskan pada kegiatan Demplot display Inovasi 

Teknologi & Layanan Benih Sayuran, yang terdiri atas: 

 Budidaya aneka sayuran pemenuhan gizi keluarga di lahan Targrimart 

 Benih sayuran Badan Litbang Pertanian (Cabai Lingga, Cabai Merah Kencana, Cabai 

Agri horti Prima, Timun Mars, Pepaya Merah Delima, Bayam Merah, Buncis Balitsa 1, 

Kacang Tanah). 

 Budidaya tanaman sayuran dengan sistem hidroponik sederhana 

Selama Tahun 2019, terdapat beberapa kali kunjungan dari warga kota Manokwari, yaitu 

dari anak-anak sekolah sebanyak dua kali. Dan dari staf perkantoran di lingkungan Gubernur 

Papua Barat sebanyak dua kali. 

 

 
 

Gambar 15. Penanaman Tanaman Terong Untuk Display Tanaman Sayuran di lingkungan Kantor 

BPTP Papua Barat 

 

5.3 Koordinasi Bimbingan dan Dukungan Teknologi Upsus, Komoditas Strategis, TSP, 

TTP, dan Bio-Industri 

 

1. Pendampingan upaya-upaya khusus peningkatan produksi dan produktivitas 
komoditas strategis 
 

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, terutama pajale maka pemerintah 

(Kementan) memberikan dukungan melalui bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) yang juga 
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untuk merevitalisasi pertanian Indonesia dengan mekanisasi pertanian, maka Kementan 

berinisiatif untuk mendorong pemanfaatan Alsintan tersebut dengan membangun program yang 

dikenal dengan nama OPSIN (optimalisasi pemanfaatan mesin pertanian). Untuk provinsi Papua 

Barat, Kepala BPTP Papua Barat dipercayakan juga sebagai penanggung jawab OPSIN.  

Tujuan yang ingin dicapai dari pendampingan UPSUS adalah: 1) Mengetahui kondisi 

eksisting dan upaya pengembangan komoditas strategis nasional di Papua Barat. 2) 

Mengkoordinasikan pelaporan data dari lokasi kegiatan dengan data di tingkat kabupaten tentang 

komoditas strategis untuk meningkatkan produktivitas pangan. 3) Mensupervisi dan melaporkan 

secara berkala data kegiatan – kegiatan kementerian pertanian seperti UPSUS Pajale, 

Optimalisasi Pemanfaatan Alat Mesin Pertanian, dan UPSUS SIWAB secara berjenjang. 

Prakiraan manfaat dan dampak yaitu: 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. Karena adanya dukungan program Kementerian Pertanian untuk Swasembada 

Pangan. Berdasarkan berbagai permasalahan dan tantangan di Papua Barat, maka pelaksanaan 

pendampingan dilakukan melalui pendekatan dan koordinasi dengan stakeholders (instansi 

teknis yang terkait) yang dimulai dari penetapan lokasi, penyusunan rencana kerja hingga 

implementasi kegiatan di lapangan. Berdasarkan Kepmentan RI No. 

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

mendampingi untuk lokasi Kota Sorong, Kab Sorong dan Raja Ampat.  

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahapan koordinasi, supervisi, dan pendampingan. 

Pendampingan Upsus Pajale di 11 Kabupaten pada rentang Oktober 2017 hingga September 

2018, realisasi LTT padi adalah sebagai berikut: baku sawah total 10.212 Ha; luas sawah 

eksisiting 5.325 Ha; Realisasi LTT Padi 5.423,8 Ha. Sedangkan untuk Optimalisasi Pemanfaatan 

Alat Mesin Pertanian (OPSIN) di 11 Kabupaten mesin pertanian yang sudah terdistribusi 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. 

Terakhir, Pendampingan Upsus SIWAB periode Tahun 2016-2019 di Provinsi Papua Barat 

memiliki target IB 3.404 ekor dan INKA 8.079 ekor. Metode pengumpulan dan analisis data diatas 

yaitu data primer diperoleh langsung dari lokasi pendampingan (Kab. Manokwari, Manokwari 

Selatan, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Fakfak, 

Kaimana dan Teluk Wondama) dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait diolah 

secara tabular dan dianalisis secara deskriptif. 
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Gambar 16. Keikutsertaan Kepala Balai Dalam Kegiatan Rapat koordinasi Lingkup BBP2TP, TA. 

2019 

 
2. Diseminasi inovasi teknologi perbenihan komoditas Kakao hasil Litbang Pertanian 

(6.250 pohon) 
 
 Produksi benih sebar kakao 

 
 Tanaman kakao di Provinsi Papua Barat telah ada sejak lama. Tidak hanya berkembang 

dan didominasi pada wilayah sentra kakao seperti Kabupaten Manokwari Selatan, namun animo 

masyarakat petani kakao khususnya yang selama ini bergantung ataupun memiliki penghasilan 

sampingan dari komoditas ini sangat besar, baik di wilayah Distrik Manokwari Utara dan dataran 

Prafi Kabupaten Manokwari. Dari hasil survey CPCL di dua wilayah distrik ini, rata-rata 

produktifitas pertanaman kakao semakin rendah. 4 faktor utama menurunnya produkvitas 

tersebut adalah: 1) Rata-rata umur tanaman sudah tergolong tua, dengan umur tanaman 30-35 

tahun, 2) Sebagian besar benih tanaman kakao milik petani tidak bersumber dari benih bermutu, 

3) Kondisi kebun tidak terawat baik dan 4) Tingginya serangan OPT. Oleh sebab itu, dukungan 

ketersedian bahan tanaman unggul dan bermutu adalah hal mutlak harus dilakukan oleh BPTP 

Papua Barat. Peran ini dilakukan dengan kegiatan produksi benih sebar kakao di tahun 2019.  

 Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan 6.250 benih tanaman kakao seedling 

siap salur kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini 

adalah tersedianya 6.250 benih tanaman kakao siap salur. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 
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bulan Maret–Desember 2019 di Kebun Percobaan Manokwari dengan alamat Jl. Amban Pantai, 

Waidema, Manokwari Barat. Benih Kakao yang digunakan bersumber dari Kebun Benih Kakao 

di Besum miliki Dinas Perkebunan Papua di Jayapura, Papua. Ruang lingkup kegiatan 

perbenihan komoditas perkebunan tanaman kakao di Papua Barat pada tahun 2019 meliputi: 1) 

Penetuan calon petani dan lahan penerima benih tanaman kakao siap tanam di tingkat Provinsi 

Papua Barat. 2) Pembuatan bangunan rumah benih/persemaian tanaman kakao, dan 

kelengkapan perbenihan. 3) Penanaman dan pemeliharaan benih tanaman kakao. 4) Sertifikasi 

dan Pendistribusian. 

  

 
Gambar 17. Kegiatan pemeliharaan perbenihan kakao 

 
 
 

3. Diseminasi inovasi teknologi perbenihan komoditas Pepaya hasil Litbang Pertanian 
(3.750 pohon) 

 
 Produksi Benih Sebar Pepaya 

 

 Pepaya Merah Delima merupakan salah satu varietas unggul buah tropika hasil penelitian 

dari Badan Litbang Pertanian. Rasanya sangat manis, legit, dan tidak beraroma, sehingga 

sebagian masyarakat di Jambi dan Sumatera Barat menyebutnya dengan Pepaya Madu. 

Keunggulan lainnya dari Pepaya Merah Delima (PMD) yaitu mempunyai ukuran buah sedang, 

rongga buah berbentuk bintang bersudut lima, warna daging buah merah, dan tekstur daging 
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buahnya kenyal. Sejak dilepas tahun 2011, benih PMD telah menyebar hampir di seluruh 

Indonesia.  

Provinsi Papua Barat mendiseminasikan PMD ini mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 ini. 

Pada Tahun 2019 BPTP Papua Barat mendapat mandat untuk memproduksi benih sebar pepaya 

varietas Merah Delima sebanyak 3.750 pohon. Sehingga output kegiatan adalah tersedianya 

benih sebar papaya Merah Delima sebanyak 3.750 pohon. Perbenihan dilaksanakan mulai bulan 

Januari sampai dengan November 2019 di Kebun Percobaan Amban (Manokwari) BPTP Papua 

Barat.  

Perbenihan pepaya Merah Delima menggunakan metode penyemaian benih sebar 

langsung. Benih PMD dipesan dan didatangkan dari Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika 

Solok berlabel biru. Bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini antara lain: benih pepaya Merah 

Delima, media tanam dari TanKos (tandan kosong), pupuk NPK, obat-obatan pengendali hama, 

penyakit dan gulma, tissue, baki/nampan benih, kokeran serta bahan-bahan lainnya yang 

dipergunakan saat dilakukan perbenihan. Peralatan yang diperlukan ketika akan melakukan 

pengisian koker dan penyemaian antara lain: sekop, gerobak, sekop kecil, dan alat semprot 

hamapenyakit manual. Pelaksanaan perbenihan akan dilakukan secara bertahap dan meliputi 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Persiapan 2) Pengisian koker 3) Pembersihan rumah bibit 

4) Penyemaian benih, dilakukan selama 5 – 7 hari dengan suhu 30C 5) Penanaman di Polybag 6) 

Pemeliharaan di rumah bibit   7) Pendistribusian/ Serah Terima Benih 8) Monitoring dan evaluasi 

9) Pelaporan. Sebanyak 3.570 benih papaya telah disebarkan ke petani dan masyarakat di 

Kabupaten Manokwari.   
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Gambar 18. Penyerahan benih Pepaya Merah Delima kepada Petani Lokal Asal Masni, Pantai 

Utara, Kabupaten Manokwari 

 

4. Diseminasi inovasi teknologi perbenihan komoditas Sukun hasil Litbang Pertanian 
(2.500 batang) 

 
 Produksi Benih Sebar Sukun  

 
 Salah satu usaha untuk mengatasi kerawanan pangan di Indonesia adalah dengan 

memperkaya sumber-sumber pangan atau penganekaragaman (diversifikasi) pangan. 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. Untuk 

pengembangan sukun di waktu yang akan datang hal yang perlu dipikirkan adalah perbanyakan 

bahan tanaman sehingga dapat menjadi alternatif pangan masyarakat.  

Kendala yang saat ini Provinsi Papua Barat hadapi terkait pengembangan komoditas 

sukun adalah mendapatkan benih/bibit berkualitas cukup sulit. Hal ini dikarenakan dibutuhkan 

pohon indukan tersertifikasi sebagai sumber benih sukun. Sedangkan saat ini baru tersedia 



 
36 

kurang dari 5 pohon indukan yang telah tersertifikasi oleh BPSB Dinas TPHP Papua Barat. 

Padahal, pohon sukun yang tumbuh bertahun-tahun di Papua Barat sangat banyak dan 

berpotensi dijadikan sumber benih. Untuk itu, BPTP Papua Barat memandang perlu untuk 

melakukan identifikasi dan sertifikasi pohon induk sukun selain dari pohon indukan yang telah 

tersertifikasi.  

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan bibit komoditas sukun siap tanam dan 

dibagikan kepada pengguna di Papua Barat. Sejalan dengan itu, keluaran (output) kegiatan ini 

adalah tersebarnya 1000 bibit sukun kepada pengguna di Papua Barat. 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 diserahkan kepada para pengguna.  

Sedapat mungkin pembibitan akan dilakukan secara langsung di lokasi yang akan dituju. 

Metode pelaksanaan kegiatan yaitu dengan perbanyakan sukun dengan stek akar. Tahapan 

pembiakan vegetatif sukun melalui stek akar antara lain: Pemilihan pohon induk, pengambilan 

akar yang menjalar dekat permukaan tanah, pembuatan persemaian dan terakhir penyapihan 

dan pemeliharaan bibit. Kegiatan ini dapat memproduksi sebanyak 50 benih sukun dan dibagikan 

kepada petani di Kabupaten Manokwari. Kesulitan utama yang dihadapi dalam produksi benih 

sukun adalah keterbatasan jumlah pohon induk sumber tunas adventif di lapangan.  

 

 
 

Gambar 19. Penyerahan benih sukun bersertifikat dari BPTP Papua Barat kepada petani lokal di 

Nuni, Pantai Utara, Manokwari, Papua Barat (12 Agustus 2019)  
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5. Diseminasi inovasi teknologi perbenihan komoditas Kopi Arabika hasil Litbang 

Pertanian (5.000 pohon) 

 

 Produksi Benih Sebar Kopi Arabika  

  
 Kegiatan produksi beni sebar Kopi Arabika dimulai sejak tahun 2017 dan telah dihasilkan 

20.000 benih kopi Arabika bersertifikat yang telah di distribusikan kepada petani di area Pamaha, 

Anggi dan area Anggigida kabupaten Pegunungan Arfak. Produksi benih kopi arabika pada tahun 

2017 telah memberikan penglaman mengenai teknis perbenihan hingga distribusi benih di 

lapangan. Selanjutnya pada tahun 2019 BPTP Papua Barat mendapat tanggung jawab untuk 

memperbanyak 5000 benih kopi Arabika. Kegiatan produksi benih sebar kopi arabika dimulai 

tahun 2018 sehingga pada tahun 2019 kegiatan ini memasuki tahun kedua. Tujuan dari kegiatan 

adalah untuk memproduksi benih bermutu jenis Kopi Arabika, sebanyak 5.000 pohon sehingga 

keluaran yang diharapkan berupa 5.000 bibit kopi siap sebar. Prakiraan manfaat kegiatan ini yaitu 

kebutuhan tanaman kopi arabika di masyarakat dapat terpenuhi. Sedangkan prakiraan 

dampaknya berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dari hasil produksi kopi 

secara berkelanjutan.  

Perbanyakan dilaksanakan selama 8 bulan, sejak Juni Tahun 2019 hingga bulan Maret 

Tahun 2020, lokasi perbenihan ditetapkan secara sengaja di Kebun Percobaan Amban 

(Manokwari) Papua Barat yang ditetapkan sebagai kebun penghasil benih komoditas 

perkebunan. Perbanyakan benih kopi arabika berasal dari benih unggul yang sudah dilepas dan 

ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. Benih kopi unggul varietas S 795 berasal dari 

Blok penghasil tinggi di Kampung Yagara distrik Welesi/Wamena, kabupaten Jaya Wijaya, 

Provinsi Papua. Bahan yang digunakan adalah biji kopi arabika, pupuk anorganik dan Organik. 

Pengendalian hama dan penyakit digunakan herbisida atau insektida yang dianjurkan. Pertalatan 

yang digunakan antara lain: sekop, cangkul, sabit, gembor, alat semprot tangan (hands prayer) 

meter rol, terpal, karung, paranet, waring, bak penapung air (tendon), selang, springkel, 

perlengkapan bangunan persemaian (alat dan bahan) dan alat tulis menulis.  

Proses pelaksanaan kegiatan mencakup lima tahapan kegiatan, yaitu: (1) koordinasi dan 

sinkronisasi dengan dinas pertanian pangan dan perkebunan Papua barat, (2) penentuan calon 

penerima benih/bibit, (3) perbenihan/pembibitan, (4) sertifikasi dan (5) pendistribusian. Kegiatan 

ini berhasil memproduksi sebanyak 5.223 Benih Kakao bersertifikat dan distribusikan kepada 
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petani di Kebar, sebanyak 3.723 benih dan petani di pegungan Arfak, Papua Barat sebanyak 

1500 benih. 

 

 
 

Gambar 20. Keragaan tanaman kopi Arabika S 795 di Pesemaian 
 

 
6. Diseminasi inovasi teknologi perbenihan komoditas Cengkeh hasil Litbang Pertanian 

(1.500 pohon) 

 

 Produksi benih sebar cengkeh 

 

 Hal yang menjadi dasar pertimbangan diselenggarakannya kegiatan ini adalah 

permintaan komoditas cengkeh dalam negeri masih tinggi namun tidak diimbangi dengan 

produktivitas cengkeh yang tinggi. Sementara itu, Papua Barat memiliki potensi luas lahan untuk 

pengembangan tanaman perkebunan cukup luas. Khusus untuk komoditas cengkeh di Provinsi 

Papua Barat masih tergolong sedikit, Sehingga peluang pengembangan cengkeh masih terbuka 

lebar.  

Kegiatan produksi benih sebar cengkeh pada BPTP Papua Barat dimulai sejak tahun 

2017 dan pada saat ini memasuki tahun ketiga. Pada Tahun 2017 BPTP Papua Barat 

memproduksi 6.000 benih Cengkeh Varietas Zanzibar dan jumlah tersebut sudah terbagi dan di 

Kab. Manokwari Selatan sebanyak 5000 benih dan sebanyak 1.000 benih di Kab Manokwari. 



 
39 

Pada Tahun 2019 BPTP Papua Barat mendapat mandat untuk memproduksi 1.500 benih. 

Manfaat kegiatan ini adalah dapat diperbaharuinya tanaman cengkeh yang ada saat ini di Provinsi 

Papua Barat. Dengan penggunaan varietas unggul diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 

cengkeh di Papua Barat.  

Prosedur kegiatan produksi benih sebar cengkeh meliputi: 1. Koordinasi dengan 

pengguna (Pemda Tk. II) 2. Membuat persemaian 3. Mengisi polybag 4. Melakukan penanaman 

ke polybag 5. Pemeliharaan 6. Penandatanganan MoU kerjasama dengan pengguna 7. 

Penyerahan benih siap tanam kepada pengguna (Pemda Tk. II) 8. Pengembangan oleh 

pengguna (Pemda Tk. II). Bahan dan alat yang digunakan pada kegiatan ini antara lain: polong 

cengkeh varietas Zansibar yang diperoleh dari kebun seumber benih di Gorontalo, pupuk, 

pestisida, polibag, kayu balok, paku, waring, paranet, selang plastik, pipa plastik, springkler, tanah 

dan pupuk kandang, peralatan pertukangan, cangkul, parang, sabit, sekop dan pompa air. Durasi 

kegiatan adalah 1 tahun dimulai sejak Januari hingga Desember 2019 dan mengambil lokasi di 

Kebun Percobaan Anday, Kabupaten Manokwari. Kegiatan ini berhasil memproduksi sebanyak 

1500 benih Cengkeh varietas Zanzibar yang telah disertifikasi dan didistribusikan kepada petani 

di Kabupaten Manokwari. 

 
 

 
 

Gambar 21. Keragaan benih Cengkeh Zanzibar di Persemaian 
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7. Diseminasi inovasi teknologi perbenihan komoditas Pala hasil Litbang Pertanian 

(2.125 pohon) 

 

 Produksi Benih Sebar Pala  

Permintaan pala (biji dan fuli) dunia rata-rata setiap tahun mencapai 20.000 ton, dengan 

negara importir utama adalah negara di Uni Eropa, Amerika, Jepang dan India. Tumbuhnya 

permintaan pala di pasar dunia diantaranya disebabkan meningkatnya penggunaan pala sebagai 

bahan baku obat herbal, kosmetik, dan produk-produk makanan. Di Papua Barat, pala 

merupakan tanaman perkebunan yang menjadi andalan kabupaten Fakfak dan merupakan 

komoditas unggulan. Jenis pala yang banyak berkembang di daerah ini adalah Pala Papua 

(Myristica argentea) yang merupakan tanaman asli Papua. Keunggulan pala ini dibanding jenis 

pala lainnya adalah ukuran buah dan biji lebih besar, cita rasa dan aroma khas, rendemen minyak 

tinggi, dan relatif tahan terhadap serangan hama dan penyakit.  

Pemerintah daerah secara bertahap telah dan terus melakukan upaya-upaya perbaikan, 

diantaranya adanya rencana ekstensifikasi kebun yang nantinya akan diterapkan teknik budidaya 

sejak dini. Hal ini mengingat tanaman pala yang ada pada dusun-dusun pala merupakan tanaman 

tua yang sebagian telah berumur ratusan tahun, sehingga sulit untuk dilakukan penjarangan 

tanaman, untuk mengatur jarak tanam yang tepat dan melakukan teknik budidaya lainnya. Untuk 

ini pula BPTP Papua Barat sejak tahun 2016 telah memperkenalkan teknik grafting pucuk, dan 

sejak tahun 2017 BPTP Papua Barat melakukan pembinaan perbanyakan bibit pala berkualitas 

dan bersertifikat sebagai inovasi yang dapat membantu petani dan pemerintah daerah dalam 

ekstensifikasi tanaman pala, terutama memperoleh bibit pala jantan dan betina secara cepat di 

lapangan.  

Tujuan dari kegiatan ini yaitu menghasilkan bibit komoditas pala siap tanam dan dibagikan 

kepada pengguna di Papua Barat khususnya masyarakat Kabupaten Fakfak. Sehingga output 

kegiatan adalah tersebarnya 2.125 bibit pala kepada pengguna di Papua Barat. Proses 

pelaksanaan kegiatan mencakup 4 (empat) tahapan kegiatan, yaitu: (1) koordinasi dan 

sinkronisasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak - Papua Barat, (2) penentuan calon 

penerima benih/bibit, (3) perbenihan/pembibitan, dan (4) pendistribusian. Pada tahap (2) 

penentuan calon penerima benih/bibit, dilakukan oleh Dinas Perkebunan Fakfak dan BPTP, tahap 

(3) pembibitan dilakukan oleh penangkar binaan BPTP sejak 2017, tahap (4) pendistribusian, 

dilakukan Dinas Perkebunan Fakfak dan BPTP. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun dimulai 

pada bulan Januari hingga Desember 2019. Sumber benih Pala Papua (fakfak) diperoleh dari 

Kebun Blok Penghasil Tinggi milik Petani di Werikapal, Fakfak. Lokasi perbenihan di lokasi 
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penangkaran benih pala di Kabupaten Fakfak. Kegiatan ini berhasil memproduksi sebanyak 

2.125 benih Pala yang telah disertifikasi dan dibagikan kepada petani di Distrik Werikapal dan 

Distrik Werpigan, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. 

 

 
 

Gambar 21. Keragaan benih Pala Papua (Fakfak) di Pesemaian 
 

 
 

5.4 Diseminasi inovasi teknologi peternakan 
 
1. Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (SIWAB) 

 
 Pemerintah menetapkan Upsus Siwab (upaya khusus percepatan peningkatan populasi 

sapi dan kerbau bunting). Dengan upaya khusus ini sapi/kerbau betina produktif milik peternak 

dipastikan dikawinkan, baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam. BPTP Papua Barat 

mendapat mandat mendampingi 3 (tiga) wilayah kabupaten/kota sebagai supervisi yakni: 

Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Di mana Tim Supervisi BPTP 

Papua Barat berkoordinasi dengan Pokja UPSUS SIWAB Provinsi Papua Barat, maupun Pokja 
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Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat untuk pemantauan dan sosisalisasi 

kegiatan Upsus Siwab serta melaporkan hasil pemantauan PKB, IB dan INKA.  

Output tahunan kegiatan SIWAB, yaitu dengan Inseminasi Buatan (IB) dapat meningkatan 

jumlah sapi bunting dan jumlah kelahiran pedet, dan output akhir yaitu meningkatkan populasi 

sapi di Provinsi Papua Barat. Sedangkan perkiraan manfaat dari kegiatan pendampingan ini 

adalah adanya peningkatan populasi ternak sapi di Papua Barat (Indonesia), sehingga dapat 

menutupi akan kebutuhan daging (protein hewani)/kapiata/tahun. Dampaknya adalah dapat 

menekan pasokan (impor) daging dari luar negeri dan secara langsung dapat meningkatkan 

kesejahtraan peternak.  

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan SIWAB adalah sosialisasi dan monitoring 

tentang kegiatan Upsus Siwab kepada para petani/peternak dan PPL di Wilayah kerja 

pendampingan BPTP Papua Barat. Ruang lingkup kegiatan pendampingan mencakup: 

koordinasi dengan Tim Pokja Provinsi Papua Barat dan Tim Pokja Kabupaten Sorong, petugas 

IB, Petugas PKB, dan petugas ATR, serta PPL setempat dalam pendampingan kegiatan Upsus 

Siwab di Kabupaten Sorong, dan membuat kegiatan Demfarm Hijaun Pakan Ternak (HPT) pada 

salah satu kelompok Ternak Sapi Maju, di Kerlurahan Majaran (Katapop 2), Distrik Salawati 

Kabupaten Sorong. Denfarm pakan ternak sapi dalam kegiatan ini seluas ¼ Ha. Jenis pakan 

yang diintroduksi adalah Rumput gajah mini, Rumput gajah super, dan kolonjono. 

Untuk kegiatan IB dan PKB sampai pada bulan November 2019 dapat menghasilkan 

pedet hasil IB dan Kawin alam sebanyak 666 ekor untuk wilayah Papua Barat. Kabupaten Sorong 

yang paling aktif kegiatan IB dan PKB karena sangat didukung dengan ketersedian petugas IB 

dan PKB dan hasil pengembangan Hijauan Pakan Ternak pada kegiatan demfarm cukup 

memberi hasil yang baik untuk kebutuhan pakan ternak kelompok Ternak Jaya di Kelurahan 

Majaran Distrik Salawati Kabupaten Sorong. Penerapan IB di Kabupaten Sorong sebanyak 345 

ekor (bunting 178 ekor, lahir 104 ekor).   
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Gambar 23.  Panen Hijauan Pakan Ternak dari demfarm di Kelurahan Majaran Distrik Salawati 

Kabupaten Sorong. 

 

2. Pengembangan ayam KUB Pola Inti Plasma di Kebun Percobaan Andai di Provinsi 

Papua Barat 

 

Ayam kampung unggul Balitbangtan (KUB) yang lebih dikenal dengan ayam KUB 

merupakan rumpun baru ayam lokal hasil inovasi penelitian Balai Penelitian Ternak, Ciawi Bogor. 

BPTP Papua Barat mulai mengembangakan ayam KUB di Kebun Percobaan Sorong pada tahun 

2017. Sampai saat ini sudah sebagian masyarakat Kabupaten Sorong mengembangkan untuk 

kebutuhan telur dan daging, namun yang sampai ke tangan masyarakat peternak adalah Final 

Stock dan jumlahnya masih sangat terbatas, karena belum ada pengembangan untuk dapat 

menyediakan bibit (DOC) KUB secara kontinyu di Provinsi Bapua Barat. Populasi ayam kampung 

(Buras) di Papua Barat pada tahun 2018 sebanyak 310.960.000 ekor (BPS, 2019), sementara 

tingkat konsumsi ayam kampung (Buras) terus meningkat dari tahu ke tahun, hal ini sejalan 

dengan banyaknya warung yang menyediakan kuriner ayam lokal (Ayam Buras) di Provinsi 

Papua Barat.  

Tujuan kegiatan Pengembangan Ayam KUB Pola Inti Plasma adalah Tercapainya paket 

teknologi pakan yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan ayam KUB pada fase Grower dan 
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fase Layer. Keluaran yang diharapkan berupa Terpenuhinya sumber pakan yang sesuai dengan 

kebutuhan pertumbuhan ayam KUB pada fase Grower dan fase Layer di Papua Barat serta 

tercapainya peningkatan usaha ayam KUB berbasis Agribisnis pada peternak plasma. 

Pengembangan ayam KUB Pola Inti Plasma akan dilaksanakan di lahan Kebun Percobaan Anday 

(BPTP Papua Barat) di Kabupaten Manokwari sebagai inti dan lahan peternak sebagai Plasma. 

Kegiatan dilaksakan sejak bulan September 2019.  

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi: Bibit ayam KUB (DOC) parents stock sebanyal 300 

ekor akan dikembangkan di Kebun Percobaan Anday BPTP Papua Barat sampai umur produktif 

(bertelur), sementara telur yang dihasilkan akan diseleksi untuk dilakukan penetasan dengan 

menggunkan mesin penetas kapasitas 200 butir. Hasil penetasan (DOC) akan dikembangkan 

kembali ke peternak plasma binaan dan sebagian untuk kepentingan komersil. Bibit ayam KUB 

(DOC) parens stock yang awal dipesan sebanyak 200 ekor di berikan ke peternak plasma 

sebagai tahap awal pembinaan, masing – masing 100 ekor yang telah di sediakan kandang 

penampung ukuran (3 m x 6 m), besreta pakan komersial selama 1-8 minggu (2 bulan). Biaya 

pemeliharaan selama 2 (dua) bulan berserta perlengkapan tempat makan dan tempat minum 

serta obat-obatan.  

 
 

 
 

Gambar 24. Penyerahan bibit ayam KUB, pakan, perlengkapan makan dan obat-obatan kepada 

peternak plasma di Andai, Manokwari 
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5.5 Sumberdaya Genetik (SDG) yang terkonversi dan terdokumentasi 

 

1. Sumberdaya Genetik (SDG) yang terkonversi dan terdokumentasi 

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik tanaman telah dilakukan selama 6 Tahun 

dalam berbagai sub-kegiatan; Survei/eksplorasi, karakterisasi dan koleksi (In-situ / Ex-situ). 

Walau belum menjangkau keseluruhan wilayah Papua Barat, namun dari kegiatan yang dilakukan 

telah cukup banyak mendapatkan informasi tentang keberagaman SDG tanaman di Papua Barat. 

Sebagai salah satu bentuk konservasi dan tindakan nyata penyelamatan SDG tanaman adalah 

kegiatan koleksi, baik secara ex-situ maupun in-situ.  

Kegiatan inventarisasi dan pengelolaan sumberdaya genetik ini bertujuan untuk antara 

lain: a). Terkelolanya kebun koleksi SDG BPTP Papua Barat dengan berbagai komoditas pangan 

dan hortikultura yang terkarakterisasi.  b) Mengusulkan sertifikasi 8-10 aksesi tanaman unggulan 

spesifik lokal Papua Barat. c) Merancang dan mengimplementasi program kerja Komisi Daerah 

Sumber Daya Genetik Papua Barat. Perkiraan manfaat dan dampak dari kegiatan yang dirancang 

adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumberdaya 

genetik tanaman untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan secara berkelanjutan bagi 

generasi mendatang, serta dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu komoditas.  

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah mulai Februari hingga Desember 2019. Kegiatan 

terdiri dari: pengelolaan kebun, karaketerisasi aksesi komoditas tanaman yang akan di daftarkan 

dan juga implementasi kegiatan KOMDA SDG Papua Barat yang secara umum dilakukan di 

Kabupaten Manokwari. Ruang lingkup kegiatan pengelolaan sumberdaya genetik tanaman di 

Papua Barat pada tahun 2019 meliputi: 1) Pengelolaan kebun koleksi SDG tanaman BPTP Papua 

Barat di Kebun Percobaan (KP) Andai dan kebun koleksi milik masyarakat, 2) Sertifikasi aksesi 

SDG tanaman spesifik lokal, 3) Merancang Program Kerja dan implementasi Komisi Daerah 

Sumber Daya Genetik Papua Barat. 

Kegiatan pada Tahun 2019 mencakup: pelaksanaan karakterisasi dan pengusulan sertifikat 

tanda daftar. Telah mendapatkan data SDG tanaman secara bertahap baik komoditas Pangan, 

Hortikukltura, Perkebunan dan Biofarmaka. Beberapa komoditas pangan, Hortikultrura dan 

Perkebunan penting telah di konservasi secara ex-situ di kebun koleksi BPTP Papua Barat. Bahkan 

untuk melegalkan hak kepemilikin terhadap varietas lokal tertentu beberapa varietas spesifik lokal 

telah didaftar dan telah memiliki sertifikat tanda daftar dan sertifikat pelepasan, yaitu: Pelepasan 

varietas:  sukun. Pendafataran varietas: Rumput kebar (biofarmaka), talas mapia (pangan), 7 aksesi 

gedi (hortikultura).  
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Pada tahun 2019 telah diusulkan 13 aksesi tanaman spesifik lokal, yang terdiri dari 3 aksesi 

dari komoditas biofarmaka tanaman akuai (Drymis sp): yaitu; 1) akuai Bihou (Drimys beccariana 

Gibbs), Akuai Mambri Nitrey (Drimys arfakensis Gibbs), Akuai Misimbir (Drimys piperita Hook. F. (L) 

),  asal Pegunungan Arfak.   Dan 10 aksesi dari komoditas pangan tanaman pisang asal dataran tinggi 

Kabupaten Manokwari, yaitu; 1) Wid Bingpud (Musa ingens sp),  2) Wid Ungkok (Musa sp), 3) Wid 

Ayok (Musa acuminata X Musa balbisiana), 4) Wid Cidi (Musa sp), 5) Wid Upen (Musa acuminata X 

Musa paradisiaca), 6) Wid Mbesuwai (Musa acuminata X Musa paradisiaca), 7) Pisang Udi (Musa 

sp), 8) Wid Kepok (Musa balbisiana), 9) Wid Bulade (Musa arfakiana), 10) Wid Ungkang (Musa 

balbisiana).  

 

 
Gambar 25.  Karakterisasi tanaman pisang raksasa asal dataran tinggi Manokwari 

 

5.6 Penerapan inovasi teknologi pertanian untuk peningkatan Indeks Pertanaman  

 

1. Penerapan inovasi mendukung teknologi pertanian untuk peningkatan Indeks 

Pertanaman di Provinsi Papua Barat 

Peningkatan produksi Pajale melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) ditentukan oleh 

banyak faktor. IP berkaitan langsung dengan luas panen yang ditentukan oleh ketersediaan 

inovasi teknologi. Irigasi, tenaga kerja, alsin dan faktor lainnya. Sejauh ini produksi pangan beras, 

jagung, dan kedelai dominan kontribusi inovasi teknologi dibanding Indeks Pertanaman. Dengan 

peningkatan teknologi pertanian memungkinkan tercapainya peningkatan produksi dengan faktor 

produksi yang tetap.  
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Kegiatan dukungan pengembangan inovasi pola tanam dalam Peningkatan IP Padi 

Jagung Kedelai Lahan Kering dan Sawah Tadah dilakukan melalui survey, desk study, dan 

implementasi dengan prinsip partisipatif, spesifik lokasi, dan sinergi. Kegiatan denfarm dilakukan 

di Kabupaten Manokwari Selatan yang mana sebagian besar lahan sawahnya merupakan lahan 

cetak sawah baru, dan juga memiliki lahan kering yang telah digunakan petani untuk usahatani 

Jagung.  

Pelaksanaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Identifikasi Aspek Pengungkit, 

Koordinasi dan Sinkronisasi, Survey Lapangan yang terdiri dari identifikasi potensi pemanfaatan 

lahan untuk pembangunan infrastruktur air dan identifikasi IP pajale dan pola tanam, infrastruktur 

dan tata kelola air, serta kelembagaannya pada kondisi eksisting. Berdasarkan hasil survey 

lapangan maka diketahui bahwa untuk lahan sawah eksisting rata-rata memiliki nilai IP 2, 

sedangkan untuk lahan baru (lahan kering) rata-rata nilai IP masih 1, itu pun lebih banyak 

ditanami jagung. Menurut petani lahan bukaan baru terkendala dengan sulitnya memperoleh air 

untuk irigasi. 

Kegiatan pada Tahun 2019 mencakup pelaksanaan koordinasi & sinkronikasi, identifikasi 

kebutuhan teknologi, dan Implementasi demplot peningkatkan Indeks Pertanaman. Kegiatan ini di 

Papua Barat difokuskan pada lahan cetak sawah baru, namun belum memiliki pengairan. Kondisi 

cetak sawah baru mencapai 95% dari seluruh lahan cetak sawah baru di Papua Barat yang hampir 

mencapai 2000 Ha. Berdasarkan hasil identifikasi, kegiatan demplot dilaksanakan di Kabupaten 

Manokwari Selatan. Di mana lahan sawah baru mencapai sekitar 600 Ha, lahan ini baru ditanami 

sekali, kemudian diberahkan. Alasan utama adalah tidak tersedia irigasi. Demplot IP dilakukan pada 

dua lokasi, yaitu di distrik Oransbari dan distrik Ransiki, dengan luasan demplot masing-masing 5 Ha. 

Kegiatan dilakukan pada periode MK 2019. Inovasi teknologi yang diaplikasikan mencakup: waktu 

tanam (kalender tanam), varietas jagung varietas Bisma & lamuru, varietas inpago 9, 11, towuti, 100 

malam, pemupukan spesifik lokasi, dan sistem tanam turiman (Tabel 10). Kegiatan demplot 

mengalami penurunan produksi secara siginfikan karena terjadi kekeringan ketika tanaman memasuki 

masa pertumbuhan vegetatif awal. Terjadi pergeseran dari kelender tanam yang telah diprediksikan 

sebelumnya.Gambar 25 memperlihatkan keragaan hasil Jagung yang masih dapat dipanen. 
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Tabel 10. Kegiatan dan hasil (output) kegiatan pada sasaran kinerja diterapkannya inovasi teknologi 

pertanian untuk peningkatan indeks pertanaman 

Kegiatan Hasil Kegiatan 
1) Koordinasi & Sinkronisasi Terpetakannya peran sinergi OPD terkait 
1) Identifikasi kebutuhan inovasi 

teknologi peningkatan IP 
Data dan informasi inovasi teknologi IP 

2) Sosialisasi Katam Terpadu Tersosialisasikannya Informasi katam terpadu MT 
2019 kepada Dinas Terkait di Wilayah Sorong Raya, 
Papua Barat 

3) Penerapan paket teknologi melalui 
demplot dukungan inovasi teknologi 
peningkatan IP 

Provitas Jagung Lamuru 1,2 ton/ha, Bisma 0,8 
ton/ha Provitas padi towuti 2.3 ton/ha,  100 malam 
2,5 ton/ha 

 

 

 

 
 

Gambar 26. Keragaan hasil varietas jagung Lamuru 
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5.7 Peningkatan komunikasi, koordinasi, dan diseminasi hasil inovasi teknologi Badan 

Litbang Pertanian 

 

1. Peningkatan komunikasi, koordinasi, dan diseminasi hasil inovasi teknologi Badan 

Litbang Pertanian di Provinsi Papua Barat 

 

 Inovasi tekonologi pertanian telah banyak dihasilkan oleh Balitbangtan, namun teknologi 

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

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

penyebaran teknologi inovasi pertanian. Sehingga diperlukan metode yang efektif dalam 

mempercepat diseminasi inovasi teknologi yang dapat ditempuh melalui kegiatan-kegiatan yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 1) Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian di BPTP; 2) Temu 

teknis inovasi pertanian antara (peneliti penyuluh BPTP), penyuluh pertanian lapangan dan petani 

maju (penyuluh swadaya & swasta); 3) Workshop peningkatan kapasitas penyuluh pertanian di 

wilayah papua barat. 4) Terlaksananya Pamerani Inovasi Teknologi Pertanian. Tujuannya adalah 

terciptanya sistem dan metode penyusunan programa penyuluhan pertanian yang sinkron dan 

sinergis dengan kegiatan litkaji yang dilaksanakan dan direkomendasikan oleh Balitbangtan pada 

umumnya dan BPTP Papua Barat khususnya, sehingga dapat menguntungkan dan 

meningkatkan taraf ekonomi petani guna mencapai kesejahteraan. Keluaran kegiatan tahun 2019 

yaitu tersusunnya programa penyuluhan pertanian yang sinkron dengan kegiatan litkaji yang 

dilaksanakan oleh BPTP Balitbangtan Papua Barat. Prakiraan manfaat dan dampak kegiatan 

yaitu terjadinya peningkatan komunikasi yang intensif antara SDM dan Stakeholder di Bidang 

pertanian yang dapat menghasilkan sebuah programa penyuluhan pertanian yang singkron 

dengan kegiatan litkaji yang dilaksanakan oleh Balitbangtan pada umumnya dan BPTP Papua 

Barat khususnya serta pemanfaatan inovasi teknologi pertanian yang sudah direkomendasikan 

diharapkan dapat menguntungkan dan meningkatkan taraf ekonomi petani sehingga dapat 

memberikan kesejahteraan petani.  

Hal-hal yang sudah terlaksana dalam kegiatan ini antara lain: Bimtek Peningkatan 

kapasitas penyuluh pertanian di BPP Manokwari, Kabupaten Manokwari; Bimtek Peningkatan 

kapasitas penyuluh pertanian di BPP Masni, Kabupaten Manokwari; Bimtek Peningkatan 

kapasitas penyuluh pertanian di BPP Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan; Workshop 

peningkatan kapasitas penyuluh pertanian Pemerintah Daerah di Kabupaten Sorong; dan terakhir 

Pameran Inovasi Teknologi Pertanian dalam Rangkaian Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan 

Nasional di Kabupaten Sorong. Jumlah total peserta yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan 
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selama 1 tahun berjalan dalam kegiatan kurang lebih 200 PPL Pemda Provinsi Papua Barat (Baik 

PPL ASN maupun THL TBPP). Secara rinci hasil kegiatan sebagai berikut. 

 

Tabel 11. Peningkatan komunikasi, koordinasi, dan diseminasi hasil inovasi teknologi Badan 

Litbang Pertanian di Provinsi Papua Barat 

Kegiatan Hasil (Output) Kegiatan 

1. Temu teknis peneliti-penyuluh  2 Kali (Kabupaten Manokwari & 
Kabupaten Manokwari Selatan). 
Kegiatan dihadiri oleh: Penyuluh, 
Penyuluh Swadaya, Mantri tani, 
dan petani milenial. Materi yang 
disampaikan: 

(a) Budidaya padi ampibi 
(b) Teknologi budidaya bawang 

merah 
(c) Teknologi bujang seta pada jeruk 
(d) Pemanfaatan pestisida nabati 
(e) Pemanfaatan Gadjet untuk 

penyuluhan pertanian 
2. Whorkshop Peningkatan komunikasi 

mendukung gebyar benih tanaman pangan 
nasional ke VII di kab. Sorong, Papua barat 

 1 Kali di Kabupaten Sorong. 
Kegiatan dihadiri oleh Penyuluh 
dari kabupaten Sorong, Kota 
Sorong, Kab. Tambrauw, dan Kab. 
Raja Ampat.Juga peserta dari luar 
Provinsi Papua Barat. Materi, 
terdiri atas: 

(a) Teknologi biudidaya papaya 
merah delima 

(b) Akses inovasi teknologi 
Balitbangtan melalui Gadjet 

(c) Cara penulisan KTI untu penyuluh 
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Gambar 27. Penutupan acara dan pemberian sertifikat kepada peserta kegiatan Bimtek Bimtek 

Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian di BPP Manokwari, Kabupaten 

Manokwari 

 

2. Pemberdayaan KP Sorong di Papua Barat (Budidaya Padi Gogo) 

 
Kegiatan pemberdayan Kebun Percobaan Sorong yang terakhir yaitu budidaya padi gogo. 

Tujuan setiap kegiatan pemberdayaan kebun ini menitikberatkan pada pembelajaran kepada 

masyarakat, utamanya yang berada di sekitar KP serta merupakan upaya sinergitas antara 

teknologi litbang pertanian dan masyarakat untuk dapat memanfaatkan hasil kajian litbang 

pertanian. Output atau luaran dari kegiatan ini adalah terdiseminasi dan tersebarnya teknologi 

Badan Litbang Pertanian kepada publik. Sedangkan untuk perkiraan manfaat dan dampaknya 

antara lain diseminasi langsung, diversifikasi budidaya pertanian, tersebarnya informasi 

teknologi litbang pertanian, dan tersusunnya tata cara pengelolaan kebun percobaan. Ruang 

lingkup kegiatan Budidaya Padi Gogo adalah sebagai berikut: persemaian, persiapan lahan, 

penanaman, pengendalian hama penyakit, panen dan pascapanen. Bahan-bahan yang 

digunakan antara lain adalah sarana produksi pertanian, padi varietas inpari 7, inpari 30, inpago 

9 dan inpari 39, kompos/kotoran hewan, serta bahan penunjang operasional lainnya seperti 

ATK, komputer supplies, dll. Kegiatan dilaksanakan di Kebun Percobaan Sorong selama 1 (satu) 
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tahun. Demplot padi gogo seluas 1 Ha. Hasil yang dicapai adalah Inpago 9 sebesar 3,2 ton/ha, 

dan Inpari 39 sebesar 3,1 ton/ha. 

 
 

 
 

Gambar 28.  Keragaan VUB Inpari 39 di demplot display inovasi teknologi, Kebun Percobaan 

Sorong 

 

3. Pemberdayaan KP Sorong (Budidaya Ayam Sensi 1 Agrinak) 
 

 Pemberdayaan KP Sorong pada tahun 2019 terdapat 4 kegiatan yang salah satunya yaitu 

budidaya ayam Sensi 1 Agrinak. Lokasi kegiatan berada di KP Sorong BPTP Papua Barat yang 

beralamat di Jl. Nusa Indah RT 004/003 SP II, Klaru, Mariat, Sorong. Adapun tujuan dari adalah 

a) Sebagai bahan pembelajaran kepada masyarakat dan lingkungan sekitar Kebun percobaan 

mengenai Budidaya ayam sensi 1 agrinak. b) Sebagai upaya sinergitas antara teknologi litbang 

pertanian dan masyarakat untuk dapat memanfaatkan hasil kajian litbang pertanian. Sedangkan 

luaran kegiatan yaitu: a) Terdiseminasinya teknologi Badan Litbang Pertanian melalui show 

windows di Kebun Percobaan Sorong. B) Tersebarnya Teknologi Badan Litbang Pertanian 

kepada pengguna. Permintaan terhadap produk peternakan meningkat setiap tahun seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk. Industri peternakan ayam di Indonesia cukup 

berkembang pesat, namun masih sangat bergantung pada pasokan bibit dan bahan baku pakan 

dari luar negeri. Dalam upaya merespon kebutuhan teknologi pembibitan ayam kampung unggul, 

Balai Penelitian Ternak telah melakukan berbagai kegiatan penelitian pada ayam kampung. Hasil 

penelitian menunjukkan, melalui teknologi seleksi disertai sistem pemeliharaan yang intensif 
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produktivitasnya dapat ditingkatkan. Dari hasil seleksi ini dihasilkan ayam kampung unggul yang 

disebut ayam kampung unggul balitnak sensi 1 agrinak.  

Dalam pengembangan budidaya ayam kampung diperlukan perbaikan pola pemeliharaan 

dari sistem ekstensif beralih menjadi sistem intensif guna meningkatkan produktivitas hasil ternak 

itu sendiri yang berupa telur dan daging. Pola pemeliharaan yang baik merupakan salah satu 

unsur penting dalam meningkatkan produktivitas ternak seperti perbaikan mutu genetik, sistem 

perkandangan, sanitasi ternak, manajemen kesehatan ternak serta kualitas dan kuantitas pakan.  

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi meliputi 2 kegiatan yaitu pemeliharaan ayam sensi 1 

agrinak yang dilakukan secara intensif (vaksinasi dan pakan) dan pemeliharaan kandang. Dalam 

pengkajian ini digunakan DOC ayam sensi 1 agrinak sebanyak 1500 ekor yang didatangkan dari 

Balitnak dengan pola pemeliharaan dilakukan secara intensif. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan 

bahwa Ayam senKub yang dipelihara di Kebun Percobaan Sorong mampu beradaptasi di 

Kabupaten Sorong. Hal ini dapat dilihat dari respon pertumbuhan ayam senKUB yang lebih cepat 

dibandingkan dengan ayam kampung lokal setempat serta memiliki mortalitas <5%. 1.481 ekor 

dengan rata-rata 700 kg/60 hari pembesaran. 

 

 

Gambar 29. Kegiatan pemeliharaan (vaksin) ternak Ayam Sensi 1 Agrinak 

 
 



 
54 

4. Pemberdayaan KP Sorong di Papua Barat (Budidaya Jeruk entris Siam Pontianak dan 

Siam Banjar) 

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

kalangan terbatas seperti penyuluh dan petani. Padahal Badan Litbang Pertanian memiliki 

banyak hasil teknologi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, Badan 

Litbang melalui kebun percobaan mendiseminasikan hasil-hasil penelitian sehingga hasil dari 

teknologi inovasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas. Salah satu kebijakan badan 

litbang pertanian adalahdengan mengoptimalkan sarana dan prasarana kebun percobaan lingkup 

Badan Litbang Pertanian dan menampilkan tanaman-tanaman, peternakan atau teknologi hasil 

agroinovasi pertanian dimana di dalam kompleks kebun percobaan yang terdiri dari beberapa 

blok visitor plot komoditas sayuran, tanaman obat keluarga, tanaman buah, peternakan dan 

lainya. Selain menampilkan koleksi tanaman, taman ini ditata sedemikian rupa sehingga menarik 

perhatian masyarakat sekitar.  

Terkait fungsi tersebut, pada tahun 2019 KP Sorong mendapat mandat untuk 

mensosialisasikan teknologi-teknologi unggulan yang dihasilkan dan terbukti menguntungkan 

dipandang perlu untuk disampaikan kepada pengguna secara informatif, aplikatif dan efektif. 

Salah satunya adalah teknologi entris jeruk siam banjar dan siam Pontianak. Ruang lingkup 

kegiatan meliputi: pertama, budidaya jeruk siam banjar dan siam pontianak berlabel BPMT di 

greenhouse. Dan kedua, budidaya jeruk siam banjar dan siam pontianak bibit sebar yang ditanam 

dilahan KP serta pot pot tanaman. Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) yang merupakan 

benih pokok dari BF, dan selanjutnya mata tempel dari BPMT ini digunakan di Blok Penggandaan 

Benih Komersial (BPBK) atau penangkar bibit untuk menghasilkan benih sebar. Proses produksi 

bibit di setiap tahapan dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku dan dalam pelaksanaannya 

diawasi oleh petugas BPSB setempat secara berkala guna menjamin bahwa bibit yang dihasilkan 

benar benar bebas penyakit. PBMT yang dibudidayakan adalah: Siam banjar 25 bibit, Siam 

Pontianak 50 bibit, Siam Madura 25 bibit, Keprok terigas 25 bibit, Keprok RGL 25 bibit. 

Sedangkan budidaya jeruk siam banjar dan siam pontianak bibit sebar yang ditanam dilahan KP 

serta pot pot tanaman adalah Siam banjar, Siam Pontianak, Siam Pontianak, Siam Madura, 

Keprok RGL, dan Keprok terigas, masing-masing varietas sebanyak 40 bibit. Sehingga total 

PBMT jeruk yang dikembangkan adalah 240 tanaman. 
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Gambar 30. Dokumentasi persiapan media dan tanam BPMT Siam banjar, Siam Pontianak, Siam 

Madura Keprok terigas, dan Keprok RGL  

 

 

5. Pemberdayaan KP Sorong (Budidaya Cabai Prima Agrihorti) 
 

 Kegiatan Pemberdayaan KP Sorong kedua yaitu budidaya cabai Prima Agrihorti. Kegiatan 

ini bertujuan sebagai bahan pembelajaran kepada masyarakat dan lingkungan sekitar Kebun 

percobaan mengenai Budidaya cabai prima agrihorti dan sebagai upaya sinergitas antara 

teknologi litbang pertanian dan masyarakat untuk dapat memanfaatkan hasil kajian litbang 

pertanian. Untuk luaran kegiatan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terdiseminasinya 

teknologi Badan Litbang Pertanian melalui show windows di Kebun Percobaan Sorong dan 

tersebarnya teknologi Badan Litbang Pertanian kepada pengguna. Prakiraan manfaat dan 

dampak dari kegiatan ada 5 yaitu: a) Terwujudnya diseminasi langsung yang dapat dicontoh oleh 

petani di Kabupaten Sorong. b) Terciptanya diversifikasi budidaya pertanian yang mampu 

menjadi produk pertanian unggulan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. c) Tersebarnya 

informasi teknologi litbang pertanian sebagai salah satu upaya mengembangkan informasi di 

bidang pertanian. d) Tersusunnya tata cara pengelolaan kebun percobaan yang didasarkan 

kepada manajemen pengelolaan yang tepat. Untuk prosedur kegiatan yang dikerjakan antara 

lain: a) Pengolahan lahan, b) Fumigasi lahan/tanah c) Penanaman dan pemeliharaan cabai d) 
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Pengendalian hama dan penyakit dan terakhir d) Pelaksanaan gelar teknologi melalui sinergi 

dengan pelaksana diseminasi kegiatan strategis kementan oleh BPTP Papua Barat.  

Kegiatan Budidaya Cabai Prima Agrihorti dilaksanakan di Kebun Percobaan Sorong 

selama 1 (satu) tahun dengan dibantu oleh staf KP. Jumlah benih Cabai Prima Agrihorti yang 

ditanam adalh berjumlah 1200 benih. Pengembangan kebun percobaan sorong dalam hal ini 

adalah mengemas berbagai aktivitas pertanian sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan 

daya tarik yang unik untuk disajikan sebagai taman pembelajaran agroinovasi. Secara garis besar 

ada 2 hal yang perlu dikemas yang terdiri dari budidaya dan penataan kawasan areal. Secara 

umum penerapan teknologi budidaya tanaman cabai rawit di kebun percobaan sudah cukup baik, 

Hal ini dilihat dari penerapan teknologi persiapan lahan dan persemaian, penggunaan mulsa 

plastik perak, penggunaan pestisida dan fungisida yang tepat sasaran dan penggunaan pupuk. 

Namun perlu dikembangan budidaya cabai prima agrihorti dalam kawasan agribisnis di Papua 

Barat. Cabai Prima Agrihorti yang ditanam dapat dipanen dalam 2,5 bulan masa panen dengan 

hasil 180 kg/permusim. 

 
 

 
 
Gambar 31. Penanaman Cabai Prima Agri Horti di Kebun Percobaan Sorong 
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5.8 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian 

1. Analisis kebijakan pembangunan pertanian di Papua Barat 

Analisis atas kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia menjadi suatu tema yang 

sangat strategis dikaitkan dalam konteks pembangunan nasional, hal ini dikarenakan pertanian 

memiliki prospek yang sangat besar sekaligus juga memiliki potensi ancaman yang sangat berat 

jika berbagai kebijakan yang terkait tidak dikelola dengan baik dan tidak dirumuskan dengan hati-

hati. Tujuan kegiatan terdiri dari dua yaitu:1) mempelajari bentuk konsolidasi petani dalam 

menjalankan usahanya; 2) Merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dalam mendukung 

program pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi yang sesuai dengan kondisi 

petani dan lingkungan kelembagaan. Keluaran dari kegiatan ini yaitu alternatif rekomendasi 

kebijakan dalam mendukung program pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi 

komoditas tanaman pangan. Prakiraan manfaat dan dampak: Pembangunan pertanian dapat 

berjalan lebih efektif dan efisien yang sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah pusat dan 

daerah. Kegiatan dilakukan dengan metode kualitatif dengan strategi studi kasus yang bersifat 

multi metode, dengan titik berat pada metode-metode non survey yang meliputi pengamatan 

lapangan, wawancara mendalam dengan responden kasus, wawancara dengan informan kunci, 

diskusi kelompok dan kajian dokumen (data sekunder).  

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Manokwari mulai bulan Agustus sampai Desember 

2019. Ruang Lingkup Kegiatan meliputi: Desk Study, FGD (Focus Group Discussion), dan 

Wawancara mendalam sampel / informan kunci. Prosedur kerja terdiri dari persiapan, 

pengumpulan data, analisis data, kegiatan lapangan, dan pelaporan.  

Hasil dari kegiatan ini adalah temuan pengkajian menunjukkan hal yang dapat dilakukan 

Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah sehubungan dengan program Pengembangan Kawasan 

Pertanian Berbasis Koorporasi Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Manokwari, yaitu: 1) 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu berperan aktif dalam memfasilitasi dan 

memberdayakan organisasi petani (Poktan, Gapoktan). 2) Dibutuhkan regulasi yang lebih 

komprehensif dan mendalam untuk mengatasi kelemahan organisasi petani yang ada saat ini.3) 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah Mendorong (Unit Pelayanan Jasa Alsintan) UPJA agar 

sistem pengelolaan alsintan dilakukan secara bisnis dan professional. 4) Dibutuhkan regulasi 

yang mengatur secara jelas agar bantuan Alsintan dari pemerintah dapat memenuhi kebutuhan 

anggota. 5) Pembentukan bank bagi petani. 6) penyelenggaraan sistem penyuluhan di tingkat 

kecamatan (BPP) perlu diperkuat dengan dukungan peran serta seluruh penyuluh (PNS, 

swadaya, dan swasta), pemerintah daerah dan masyarakat secara aktif. 7) Diperlukan 
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pendampingan yang lebih intensif dari tenaga penyuluh pertanian yang memiliki kemampuan 

relatif baik. 

 

 
 
Gambar 32. Kegiatan wawancara tim peneliti Analisis Kebijakan dengan petani dan pelaku usaha 
 
 
 
5.9 Model Inovasi Pertanian Bio Industri 

 

1. Model pengembangan bio-industri di Papua Barat 

Kakao merupakan komoditas perkebunan yang sangat prospektif untuk dikembangkan di 

Provinsi Papua Barat. Selain kakao memiliki nilai jual yang tinggi, mudah dipasarkan, juga 

ditunjang dengan potensi lahan yang cukup luas. Sementara itu, pengembangan ternak kambing 

di Papua Barat sampai tahun 2012 baru mencapai 20.401 ekor. Jumlah populasi ini memang 

lebih kecil dibanding populasi babi dan sapi. Untuk penerapan teknologi pemeliharan kambing 

yang diintegrasikan dengan budidaya kakao masih rendah di Papua Barat. Sesuai dengan 

potensi sumberdaya yang ada di Papua Barat, maka pengembangan Bio-Industri lebih cocok 

melalui integrasi tanaman dan ternak, termasuk integrasi kakao dan ternak kambing.  

Kegiatan Integrasi kakao-kambing mendukung pengembagan pertanian Bio Industri 

dilaksanakan di kabupaten Manokwari distrik Prafi. Tepatnya pada masyarakat petani kakao dan 

berlangsung sejak Januari hingga Desember 2019. Tujuan kegiatan Bio-Industri pada tahun 2019 

ini fokus pada 3 hal yaitu: a) Sosialisasi dan Koordinasi program b) Implementasi model secara 

terbatas dan c) Memproduksi dan memanfaatkan pakan kambing dari limbah kakao dan 
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memproduksi pupuk organik dari limbah Instalasi. Ruang lingkup kegiatan tersebut menitik 

beratkan pada basis integrasi kakao-kambing dengan introduksi teknologi dan rekayasa 

kelembagaan inovatif spesifik lokasi. Komponen-komponen inovasi pertanian yang 

dikembangkan untuk mewujudkan model tersebut mencakup: peragaan teknologi; penanganan 

hasil samping dan pengolahan hasil utama; penguatan kelembagaan, dan pra dan base line 

survey. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi: inisiasi model, pengawalan teknologi, 

pengembangan kawasan, dan sumber serta analisis data. Capaian hasil kegiatan diperlihatkan 

pada Tabel 12. 

 

Tabel 12 Kegiatan dan hasil (ouput)  bioindustri spesifik lokasi 

Kegiatan Hasil (Output) Kegiatan 

1) Pembuatan pupuk organik  Pupuk organik padat (POP), Pupuk organic cair 
(POC) sebanyak 

2) Pembuatan bubuk coklat dan 
coklat 

 Bubuk coklat kakao, Coklat sebanyak 

3) Pemeliharaan tanaman Kakao 
(Aplikasi Pupuk Organik) 

 Produksi buah kakao tetap, akan tetapi 
menguntungkan secara ekonomis 
menguntungkan karena biaya pemupukan 
rendah 

4) Pemeliharaan ternak kambing 
(Pakan dari sekitar pertanaman 
kakao, dan dari hasil limbah buah 
kakao) 

 Jumlah ternak kambing meningkat dari 5 ekor 
ke 9 ekor 

 

 

 
Gambar 33. Instalasi kandang ternak kambing pada kegiatan Bio-Industri: integrasi Kakao dan 

Kambing di Prafi, Kabupaten Manokwari 
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5.10 Pengembangan model pengembangan lumbung pangan di wilayah Perbatasan 

 

1. Pengembangan model pengembangan lumbung pangan di wilayah Perbatasan Papua 

Barat 

 

Wilayah perbatasan di Papua Barat merupakan wilayah kepulauan terluar yang 

berbatasan laut dengan negara lain di Pasifik Barat. Wilayah perbatasan merupakan daerah yang 

rawan terhadap bencana geologis tsunami dan bencana meteorologis yang bersumber dari 

Pasifik. Waigeo Utara sebagai etalase negara merupakan kawasan perbatasan yang mempunyai 

potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Berbagai hambatan dalam upaya mempercepat 

pembangunan pertanian dan sektor terkait di kawasan perbatasan antara lain keterbatasan 

infrastruktur, sumberdaya manusia dan kondisi biofisik wilayah.  

Beberapa area perbatasan memiliki kondisi sumberdaya lahan berbatuan oleh karena itu 

tujuan dari kegiatan adalah merancang model lumbung pangan dan melakukan pengkajian untuk 

mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di wilayah perbatasan. Kegiatan awal 

dilaksanakan pada tahun 2017 di Desa Kabare, Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat 

Provinsi Papua Barat. Berdasarkan administrasi pemerintahan, distrik Waigeo Utara terbagi 

menjadi 6 kampung (setara desa), yakni: Kabare, Asukweri, Andey, Kalisade, Darumbab, dan 

Bansayor. Jumlah penduduk Distrik Waigeo Utara pada tahun 2017 sebesar 1.449 jiwa dengan 

dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 9-10 orang/km2. Secara spesifik tujuan dari 

kegiatan pengembangan model lumbung pangan di wilayah perbatasan pada tahun 2019 yaitu: 

1) Implementasi model lumbung pangan perbatasan 2) Peningkatan cadangan lumbung pangan 

3) Penggunaan internal input yang berkelanjutan 4) Melakukan pengolahan hasil produk utama 

dan samping 5) Melakukan penguatan kelembagaan 6) Melakukan pelatihan. Perkiraan manfaat 

yang dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah: Kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi 

dalam jumlah yang beragam, sehingga sistem ketahanan pangan masyarakat di daerah 

perbatasan Papua Barat dapat meningkat secara berkelanjutan. Berdasarkan berbagai 

permasalahan dan tantangan daerah perbatasan di Papua Barat, maka pelaksanaan kegiatan 

dilakukan melalui pendekatan yang cermat mulai dari penetapan lokasi pengembangan model 

lumbung pangan, penyusunan hingga implementasi kegiatan di lapangan. Berdasarkan temuan 

kegiatan ini, usahatani jagung komposit dan padi gogo dilokasi penelitan secara finasial 

menguntungkan dan memiliki daya saing yang cukup tinggi dimana titik impas produksi dan titik 

impas harga lebih rendah dari nilai aktual harga dan produksi. 
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Gambar 34. Produk olahan jagung ungu berupa kerupuk jagung 

 

5.11 Produksi Benih Sebar Padi 

 

1. Produksi Benih Sebar Padi  

 Inovasi teknologi benih padi bermutu belum banyak dimanfaatkan oleh pengguna, 

termasuk masyarakat petani di Papua Barat. Hal ini disebabkan antara lain karena masih 

lambatnya penyebaran teknologi, atau teknologi yang dihasilkan masih memerlukan peran pihak 

lain (produsen) untuk memperbanyak, menggandakan atau memproduksinya secara massal 

dengan fasilitas khusus. 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.  

Tujuan produksi benih sebar padi ini adalah menghasilkan 5 ton benih sebar (ES) padi 

inbrida. Keluaran kegiatan berupa tersedianya 5 ton benih sebar (ES) padi inbrida. Manfaat 

kegiatan yaitu: a) Produktivitas meningkat ±10% dengan penggunaan benih bersertifikat 

dibandingkan penggunaan benih tidak bersertifikat dan b) Pendapatan petani meningkat 8-10% 
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dengan penggunaan benih bersertifikat dibandingkan penggunaan benih tidak bersertifikat. 

Ruang lingkup kegiatan yaitu untuk memproduksi benih kelas ES (Extension Seed/Benih 

Sebar/BR) atau label biru, maka benih sumber yang akan ditanam adalah Benih Pokok (SS) atau 

benih sumber yang kelasnya lebih tinggi seperti Benih Dasar (BD) atau Benih Penjenis (BP).  

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2019 di Kabupaten 

Manokwari dengan luas areal pertanaman   4 hektar. BPTP Papua Barat belum memiliki kebun 

percobaan berupa lahan sawah sehingga pelaksanaan produksi benih dilaksanakan di lahan 

petani dengan sistem bagi hasil berbasis input produksi. Dari luasan tersebut diperkirakan akan 

dihasilkan benih padi sebanyak 8 ton (perkiraan produksi benih 2 ton/ha). Kegiatan ini telah 

menghasilkan benih sebar padi inbrida sebanyak 18.535 ton (termasuk milik petani dan bagian 

BPTP berdasarkan nilai bagi hasil) yang terdiri dari 4 varietas yaitu Ciherang, Mekongga, Inpari 

30, dan Inpari 33. Semua gabah calon benih dinyatakan lulus sertifikasi oleh BPSB-TPH Provinsi 

Papua Barat. Produksi benih sebanyak 4 ton tersebut berhasil terdistribusi secara keseluruhan 

sampai dengan Desember 2019. 

 

 
 
Gambar 35. Keragaan tanaman padi di lahan petani penangkar di SP1, Distrik Prafi, Kabupaten 

Manokwari 
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VI KEGIATAN KERJASAMA/PARTISIPASI BPTP PAPUA BARAT 

1. Pekan KTNA daerah Papua Barat (Bintuni, Juli 2019) 

 

Kegiatan Peda di Papua Barat pada Tahun 2019 dilaksanakan di Kabuapaten Bintuni. 

Dalam kegiatan BPTP Papua Barat diminta untuk mengatur acara temu teknologi dan temu 

tangkas, sekaligus ikut menilai stand pameran dari peserta setiap kabupaten. 

 

a. Gelar Teknologi dan Temu Karya 

Kegiatan Gelar teknologi temu karya diadakan: (1) sebagai langkah strategis dalam 

menyebarluaskan Informasi berbagai teknologi yang dapat memberi nilai tambah kepada 

masyarakat, (2) sebagai forum untuk menggali pemikiran dalam rangka penyusunan kebijakan 

penerapan dan pengembangan Teknologi tepat guna dalam upaya pemberdayaan masyarakat 

Provinsi Papua Barat di masa mendatang. 

Tujuan kegiatan temu karya: (1) Meningkatkan jangkauan pemasaran produk unggulan 

masyarakat di Provinsi Papua Barat dari lingkup lokal menuju regional bahkan internasional. (2) 

Memperkenalkan berbagai jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) dan produksinya secara visual 

kepada masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang cukup untuk menetapkan 

pilihan. (3) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi Pemerintah Daerah, dunia 

usaha, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya dalam pengembangan dan penerapan TTG di 

Provinsi Papua Barat. (4) Terbentuknya persamaan persepsi dan komitmen antara semua unit 

terkait dalam mendukung upaya-upaya Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Papua Barat. (5) 

Memantapkan program Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat melalui 

pengembangan dan Penerapan TTG. 

Bentuk kegiatan temua karya 1) Pemaparan (Seminar) Kebijakan Daerah dan 

Ketersediaan Inovasi Teknologi 2) Peragaan Inseminasi Buatan pada sapi 3) Gelar teknologi PTT 

Padi Gogo (materi disiapkan oleh BPTP dan Dinas Pertanian Bintuni) 4) Display Inovasi 

Teknologi Tepat Guna (TTG): BPTP, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan: 

bersinergi dengan seksi pameran. Sedangkan Bentuk acara adalah presentase dan diskusi. 

Output langsung dari kegiatan adalah pemenang temu karya peringkat 1, 2 dan 3 akan diseleksi 

untuk mewakili Provinsi Papua Barat ke PENAS di Sumatra Barat tahun 2021. Pelaksanaan: 1. 

Peserta tiap kabupaten terdiri dari 3 orang (1 orang juru bicara, 1 sebagai peraga dan 1 orang 

PPL pendamping). (2) Peserta harus mengikuti teknikal meeting sehari sebelum pelaksanaan 
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dengan ketentuan: a. Mengisi formulir disertai fotokopi KTP. b. Mengumpulkan Makalah. c. 

Poster. d. Powerpoint. (3) Peserta mempresentasikan hasil karya inovasi teknologi dengan waktu 

15 menit dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ir. Demas Wamaer, MP (Kepala BPTP 

Papua Barat) sebagai ketua tim Juri dan didampingi oleh Dr. Aser Rouw, SP, M. Si (Kasie KSPP 

BPTP Papua Barat) sebagai Anggota, dan Galih Wahyu Hidayat (Staf Penyuluh BPTP Papua 

Barat) sebagai anggota. 

Tabel 13. Data judul makalah yang diajukan dan dilombahkan 

No Judul Asal 

1. Efektivitas beberapa decomposer dalam mempercepat 

dekomposisi bahan organik 

Kabupaten Manokwari 

2. Rakitan Handsprayer dari tangka solo menjadi tangka 

gas 

Teluk Wondama 

3. Pembuatan pakan ikan dari bahan sisa sagu, udang, 

dan ikan 

Teluk Bintuni 

4. Aneka kue sagu Sorong selatan 

 

  

Gambar 36. Penyampaian Materi Dukungan 

Inovasi Teknologi spesifik lokasi 

oleh BPTP Papua Barat pada 

acara Gelar Teknologi Kegiatan 

Peda IV Papua Barat Tahun 2019 

Gambar 37. Penyerahan Materi Inovasi 

Teknologi dari peserta 

Kabupaten Sorong Selatan 

kepada Dewan Juri pada 

acara Temu Karya Kegiatan 

Peda IV Papua Barat Tahun 

2019 
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Gambar 38. BPTP Papua Barat sebagai dewan juri penilaian inovasi teknologi pada ajang temu 

karya di kegiatan Peda IV Papua Barat Tahun 2019 

 

2. Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional Ke VII (Sorong, 27 Oktober – 1 

November 2019) 

Kegiatan Gebyar Perbenihan nasional ke VII berlangsung di Kabupaten Sorong, Papua 

Barat pada tanggal 27 Oktober – 1 November 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 

seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memberi pemahaman kepada para penangkar benih 

tanaman pangan dan Mendorong pihak swasta dalam produksi perbenihan tanaman pangan. 

Kegiatan ini berlangsung di halaman dan gedung Aimas Convention Center (ACC) Kabupaten 

Sorong. Kegiatan gebyar benih dihadiri oleh Dinas Pertanian, dinas ketahanan pangan, Balai 

Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dari seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan gebyar benih 

tanaman pangan terdiri dari: (1) display benih tanaman pangan, (2) pameran, dan (3) konfrensi. 

BPTP Papua Barat mengambil bagian melalui kegiatan pameran dan konfrensi.  

Pada kegiatan ini BPTP berperan: (1) menyusun lay out kegiatan display benih tanaman 

pangan dan menyusun rekemendasi teknologi bagi kegiatan display tanaman pangan, (2) 

menyiapkan benih pangan lokal, dan (3) melakukan workshop peningkatan kapasitas Penyuluh 

Daerah dengan tema SDM Penyuluh Pertanian Era Pertanian 4.0, serta (4) melakukan kegiatan 

pameran inovasi teknologi perbenihan. Kegiatan konferensi/pertemuan dilakukan selama dua 

hari, yaitu tanggal 28-29 Oktober sementara kegiatan pameran berlangsung dari tanggal 28-31 
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November 2019. BPTP secara terintegrasi melakukan workshop peningkatan kapasitas penyuluh 

daerah pada hari kedua (29 Oktober 2019). 

Pada kegiatan Pameran, BPTP Papua Barat mengisi satu buah stand diantara para pserta 

lainnya. BPTP menampilkan beberapa varietas unggul bersertifikat dari Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang diantaranya adalah benih padi, jagung dan jeruk.  

Adapula varietas lokal yang dipamerkan yakni adalah Sukun Iriana yang merupakan sukun asli 

Manokwari. Sukun tersebut dinamakan Sukun Iriana dikarenakan Ibu Iriana Jokowi hadir pada 

saat pelepasan varietas. Selain tanaman pangan, juga ada tanaman obat asli Papua Barat 

diantaranya rumput kebar, sarang semut dan kayu akuay. Stand BPTP dikunjungi oleh direktur 

perbenihan tanaman pangan, bupati Sorong, dan Asisten I Setda Papua Barat. Selain itu, 

dikunjungi oleh peserta dari Kota dan Kabupaten Sorong. 

Acara workshop peningkatan kapasitas penyuluh dibuka oleh Oleh Kepala Dinas 

Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Dr. Yacob Fonataba, M.Si.  

Dalam sambutanya, kepala dinas menyampaikan pesan bahwa pertanian hendaknya menjadi 

prioritas dalam program ketahanan pangan sehingga penyuluh juga harus berperan didalamnya. 

Beliau menambahkan kebutuhan pangan selalu meningkat tetapi kesediaan pangan tidak 

signifikan mengikuti. Disampaikan pula soal target swasembada pangan di tanun 2045 yang 

harus diwujudkan sehingga institusi terkait di bidang pertanian maupun non pertanian harus 

bersinergi dan mendukung satu sama lain. 

Materi Workhsop disampaikan oleh lima narasumber BPTP Papua Barat, yaitu: 1) Dr. 

Amisnaipa, S.P., M. Si yang memberikan materi mengenai perbenihan pepaya. Selanjutnya 

penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) disampaikan oleh penyuluh, 2) Galih Wahyu Hidayat, S.P. 

Materi ketiga mengenai Metodologi Evaluasi Kinerja Penyuluhan disampaikan oleh 3) Muh. 

Fathul Ulum, S.P., M.Si. Sedangkan materi mengenai pemanfaatan aplikasi berbasis android 

disampaikan oleh 4) Arya Bima Senna, S.P. dan 5) Rinjani Alam Pratiwi, S.P. 
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Gambar 39. Pembukaan acara gebyar benih 

tanaman pangan nasional ke VII 

di Gedung Aimas Convention 

Center (ACC) Kabupaten 

Sorong, Papua Barat 

Gambar 40. Display tanaman pangan di area 

sekitar Gedung Aimas 

Convention Center. Hasil lay out 

BPTP Papua Barat 

 

Gambar 41. Kunjungan Bupati Sorong pada Stand Pameran  
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3. Bimbingan Teknis Tata Guna Lahan, Irigasi, dan Perangkat Uji Tanah dengan Dinas 

Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Fakfak (Bomberai 16-19 Desember 2019) 

 

Kegiatan ini dilakukan atas dasar permintaan dinas pertanian dan ketahanan Kabupaten 

Fakfak kepada BPTP Papua Barat untuk menyusun materi, jadwal, dan mempersiapkan 

narasumber Bimtek Tata Guna Lahan, Irigasi, dan Perangkat Uji Tanah dengan Dinas Pertanian 

dan Ketahanan pangan Kabupaten Fakfak. Sekaligus meminta BPTP untuk dapat memberikan 

rekomendasi tindak lanjut. Selain BPTP, dalam bimtek ini pihak dinas meminta pula narasumber 

dari Universitas Patimura. Narasumber kegiatan adalah: Dr. Aser Rouw, SP, M. Si (BPTP Papua 

Barat), Dr. Ir. Elisabeth Kaya, MP (UNPATI), Ir. Markus Luhukay, M. Si (UNPATI), Ir. Demas 

Wamaer, MP (BPTP Papua Barat), Subiadi, M. Sc (BPTP Papua Barat), Muh. Fathul Ulum, M. 

Sc (BPTP Papua Barat), dan Surianti Sipi, SP (BPTP Papua Barat). 

Materi Bimtek, mencakup: Penggunaan Perangkat Uji Tanah (PUTk, PUTs, dan PUTr) 

bagi penentuan kebutuhan/dosis pupuk spesifik lokasi (Surianto Sipi, SP & Dr. Aser Rouw, SP, 

M. Si), Evaluasi Kesuburan Tanah (Dr. Ir. Elisabeth Kaya, MP), Pengelolaan Lahan Pertanian (Ir. 

Markus Luhukay, MS), Irigasi (Dr. Aser Rouw, SP, M.Si), Kalender Tanam (Katam) Terpadu (Dr. 

Aser Rouw, SP, M.Si), Hama dan Penyakit Penting Tanaman Jagung (Subiadi, M.Sc), dan 

Jabatan Fungsional Penyuluh dan Aplikasi Pertanian (Muh. Fathul Ulum, MS). 

Kegiatan bimtek berlangsung pada tanggal 16-19 Desember 2019 dengan pendekatan 

penjelasan di ruangan dan praktek lapangan. Tujuan kegiatan bimtek ini adalah 

1. Mingkatkan ketrampilan dan pengetahuan Penyuluh Pertanian Lapangan yang bertugas 

di Bomberay, Tomage, dan Karas dalam hal dukungan inovasi teknologi bagi 

peningkatan produktivitas pertanian 

2. Meningkatkan pemahaman petani tentang pentingnya penggunaan inovasi teknologi 

bagi peningkatan provitas pertanian di wilayah Bomberai dan Tomage 

3. Memberikan rekomendasi rencana tindak lanjut kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Fakfak. 

 



 
69 

   

Gambar 42. Pemaparan materi di ruangan dan praktek di lapangan 

 

Hasil yang dicapai dalam kegiatan Bimtek adalah: 

Penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Kabupaten Fakfak sudah dapat menggunakan 

perangkat uji tanah untuk menentukan kebutuhan pupuk secara tepat di lapangan. Hal ini akan 

menjaga penggunaan pupuk secara berimbang, sehingga provitas tanaman dapat dipertahankan 

secara berkelanjutan. Selain itu, alokasi kebutuhan pupuk bagi setiap kelompok tani dapat 

dilakukan secara tepat, sehingga dapat menjadi acuan yang tepat bagi alokasi pupuk subsidi ke 

petani.  

Petani memperlihatkan respon yang sangat tinggi terhadap penggunaan perangkat uji 

tanah bagi kebutuhan pupuk. Karena menurut mereka, selama ini petani sama sekali tidak 

memahami berapa besar pupuk yang harus diberikan pada tanaman mereka, apakah berlebihan 

atau, kurang. Petani secara langsung meminta tim agar lahannya diukur.   

Penyuluh telah memahami perhitungan kebutuhan air irigasi, dan kualitas air irigasi bagi 

pengairan sawah dan bagaimana peran P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), sehingga 

kedepan dengan penyelesaian Bendung Irigasi di Bomberay Pada Tahun 2021, penyuluh sudah 

dapat meningkatkan pemahaman petani dalam hal pengaturan air irigasi bagi kebutuhan sawah.  

Penyuluh dan petani telah mengenal dan memahami hama dan penyakit penting pada 

tanaman Padi dan Jagung, dan memahami bagaimana cara pengendalianya dalam konteks 

pengendalian terpadu yang dapat mempertahankan produktivitas tanaman dan kelestarian 

lingkungan secara berkelanjutan.  

Penyuluh dan Petani telah memahami pentingya penentuan kalander tamam terpadu dan 

kaitannya dengan penggunaan varietas, dosis pupuk, cara dan waktu aplikasi pupuk. Dan 
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bagaimana dampak yang terjadi jika waktu tanam tidak tepat. Petani meminta secara langsung 

untuk menentukan kalender tanam di wilayahnya, dan ada petani yang mengeluhkan serangan 

hama yang tinggi karena waktu tanam padi yang tidak bersamaan.  

Penyuluh dan petani menyadari akan pentingnya menjaga kesuburan tanah bagi produksi 

tanaman dan bagaimana pengelolaan lahan untuk menjaga produktivitas lahan secara 

berkelanjutan.  

Penyuluh dapat memahami bagaimana meningkatkan presetasi untuk meraih jenjang 

jabatan fungsional penyuluh dan memahami media informasi pertanian yang telah disampaikan 

dalam bentuk aplikasi-aplikasi berbasis informasi teknologi dalam rangka perwujudan pertanian 

era 4.0. 

Permasalahan/Kendala Berdasarkan Praktek dan Hasil Observasi Lapangan 

1. Cekaman Kemasaman Tanah 

Kemasan tanah dengan adanya keracunan Fe merupakan faktor utama pembatas 

produksi di Bomberay-Tomage. Kondisi ini dijumpai pada semua satuan lahan yang ada (lahan 

kering dan lahan basah/rawa). Tanaman kecarunan Fe teridentifikasi secara lansung di 

Lapangan. Petani sama sekali tidak memahami bagaimana mengatasi keadaan tersebut. 

 

 

Gambar 43. Keadaan tanaman padi keracunan besi 
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2. Variasi Sifat Fisik dan Kimia Tanah Yang sangat Tinggi dalam Skala Ruang 

Sifat fisik dan kima tanah sangat bervariasi, pada sistem lahan kering dijumpai lahan 

kering dengan lapisan atas berwarna merah yang umunya diperlihatkan oleh lahan-lahan 

bergelombang (berbukit), lahan dengan sedikit lapisan atas tipis berwarna kecoklatan. 

Sedangkan lahan basah terdiri dari lahan rawa (rawa sagu) dan lahan rawa dangkal. Masing-

masing memiliki sifat dan karaketistik yang berbeda-beda. Dari sisi ketebalan tanah. Lapisan 

tanah kecoklatan umumnya tipsi, kurang dari 20 cm. Secara vertical (horizon) lapisan tanah 

bawah memiliki tingkat cekaman lebih tinggi. Hal ini harus dicermati dalam cara pengolahan tanah 

juga pada aplikasi inovasi teknologi yang lebih spesifik lokasi. 

 

3. Variabilitas Iklim Yang Tinggi 

Kekeringan dan banjir, sering dialami di Bomberay-Tomage.  Dari data curah hujan selama 

5 tahun terlihat bahwa pada kondisi normal, deret hari kering bisa mencapai 12 hari berturut-turut 

dalam satu bulan. Ada bulan di mana curah hujan bisa di bawah 150 mm, dan sebaliknya ada 

bulan di mana total curah hujan bulanan di atas 600 mm. Fakta ini menunjukkan variabilitas yang 

sangat tinggi. Daerah ini dipengaruhi pula fenomena EL-Nino, kekeringan dapat mencapai 3 

bulan. Keadaan ini berdampak pada stagnasi produksi pertanian. 

 

4. Pengelolan Tata Hidrologi Belum Maksimal 

Sebagian lahan pertanian sering digenangi banjir pada saat curah hujan tinggi, terutama 

kawasan yang dekat dengan DAS Bomberai. Air terperangkap pada areal pertanian dan 

perkampungan selama terjadi banjir karena tidak ada system drainase. Area ini tidak hanya terjadi 

banjir karena input curah hujan yang jatuh secara lokal tetapi juga disebabkan oleh curah hujan 

yang terjadi di daerah hulu. 

 

5. Kesalahan dalam Penataan Bedengan Lahan Kering 

Dijumpai adanya lahan kering di lerang, yang pengolahan lahannya tidak memotong 

kontur lahan, melainkan searah lereng sehingga mengakibatkan tingginya erosi permukaan. 

Keadaan ini memperparah produktivitas lahan kering. 
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Gambar 44. Keadaan ersosi tanah akibat kesalahan penataan arah bedengan 

 

6. Kemungkinan adanya kandungan Fe, SO4, Cl, Br, dan lainnya pada Air 

Warna air sungai yang kemerahan mengindikasikan adanya kandungan Fe. Jika unsur-

unsur lainya, seperti SO4, Cl, Br dan lain-lain terknadung dalam air yang ada dan jika digunakan 

bagi air irigasi maka akan menjadi kendala bagi produktivitas tanaman. Dan keadaan ini jika 

bersamaan dengan sifat lahan yang masam, maka akan sangat memperberat tanaman. Sulit 

untuk mendapatkan produksi pada keadaaan yang demikian. 

 

 

Gambar 45. Warna air sungai di  SP2, Tomage 

 



 
73 

7. Kendala Akses Pasar Komoditas Pertanian 

Kelebihan produksi pertanian di Bomberay Tomage masih sulit dipasarkan. Terkadang 

produksi melebihi kebutuhan secara lokal. Transpor hasil penen ke Kabupaten Fakfak relative 

mahal, jika hanya dilakukan oleh perseorangan 

 

8. Kapasitas dan peran penyuluh pertanian Lapangan masih rendah  

Hal ini dibatasi oleh kemampuan pengetahuan individu dan rendahnya sarana penunjang 

tugas operasional. Beberapa penyuluh belum mendapat legalisasi/sertifikasi sebagai penuluh 

dan hal ini akan berimplikasi pada hak dan kewajiban sebagai penyuluh pertanian. 

 

Rekomendasi Tindak Lanjut 

1. Cekaman Kemasaman Tanah 

Penerapan teknologi peningkatan produktivitas pada lahan masam melalui 

 Varietas tenggang (tahan) masam 

 Pemupukan Sepsifik lokasi (Penambahan Bahan Organik) mutlak diperlukan dengan 

takaran terendah 2 ton/ha. Penggunaan bahan organic dapat memanfaatkan kotoran 

sapi yang tersedia. Hal ini akan meningkatkan system integrasi tanaman ternak 

 Penerapan system pengairan Inter-miten. Pada daerah sawah dengan sifat basah pada 

prakaran tanaman, meskipun kemarau, sangat dibutuhkan system drainase. Jika tidak 

dilakukan, maka tentunya prakaran tanaman tidak mendapatkan kondisi aerase 

(oksigen) untuk dapat bermanfaat dan memperkuat diri unuk melawan cekaman 

kekeringan. 

   

2. Variasi Sifat Fisik dan Kimia Tanah Yang sangat Tinggi dalam Skala Ruang 

Perlu pemetaan sifat fisik dan kima tanah serta rekemondasi teknologi aplikatif skala detail 

1:10.000, agar dapat digunakan secara opersional bagi rekomendasi teknologi dalam skala ruang 

di Bomberay-Tomage. Hal ini akan sangat memudahkan dalam melakukan intervensi inovasi 

teknologi. 

 

3. Variabilitas Iklim Yang Tinggi 

Perlu disusun kalender tanam yang bersifat dinamis, yang tidak hanya didasarkan atas 

keadaan neraca air lahan setempat, tetapi keadaan variabilitas iklim terkait dengan fenomena 
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ENSO. Hal ini dapat dilakukan oleh BPTP Papua Barat dengan dukungan data iklim dari Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Fakfak dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Fakfak. Pengembangan Embun sangat cocok bagi penyimpanan dan pengunaan air 

bagi pertanian. Hal ini karena jika musim hujan kondisi air berlebih dan hilang sebagai aliran 

permukaan, sementara periode kering, ketersediaan air tidak mendukung produksi pertanian di 

lahan kering. 

 

4. Kemungkinan adanya kandungan Fe, SO4, Cl, Br, dan lainnya pada Air 

Perlu dilakukan analisis kualitas air irigasi, tentunya sumber-sumber air yang digunkan 

sebagai air irigasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sedini mungkin, sehingga dapat 

diantisipasi dengan inovasi teknologi yang dapat mengatasi kendala tersebut. 

 

5. Kesalahan dalam Penataan Bedengan Lahan Kering 

Pengolahan dan pentaan bedengan di lahan kering miring harus dilakukan memotong 

arah lereng, sehingga aliran air hujan dan erosi tanah dapat tertahan pada setiap bendengan, 

dan dapat menjaga produktivitas tanah secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

pendampingan penyuluh  

 

6. Kendala Akses Pasar Komoditas Pertanian 

Perlu dibentuk Koperasi yang bertugas menangani pemasaran komoditas pertanian dari 

Bombery Tomage. Petani hanya memikirkan produksi. Koperasi yang mengupayakan pemasaran 

baik ke Fakfak, Bintuni-Babo (Perusahaan), atau keluar wilayah lainnya. Koperasi harus dikelola 

oleh mereka yang memang meiliki jiwa bisnis, sehingga aspek menejerialnya akan sangat baik. 

Jika ini dilakukan maka akan mendorong petani untuk terus berproduksi. 

 

7. Kapasitas dan peran penyuluh pertanian Lapangan masih rendah  

Penyuluh sebagai agen utama delivery informasi inovasi teknologi kepada petani, maka 

kapasitas penyuluh harus ditingkatkan termasuk sarana-prasarana pendukung. Mengntisipasi 

rencana kementerian pertanian dalam melengkapi fasiltas Informasi teknologi bagi BPP di 

seluruh wilayah Indonesia. BPTP Papua Barat akan melakukan pendampingan penerapan 

inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas penyuluh. Perlu dipastikan pula status 

kepemimilikan Kantor-Kantor BPP yang ada.  Perlu diwujudkan melalui MoU kerjasama antara 
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BPTP dan Dinas pertanian Kabupaten Fakfak dalam rangka dukungan inovasi teknologi dan 

peningkatan kapasitas penyuluh. 
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VII MONITORING DAN EVALUASI 

 

7.1 Monev Kegiatan Pengkajian dan Diseminasi 

Penyempurnaan kegiatan dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penting 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja BPTP Papua Barat secara maksimal. Kegiatan 

perencanaan, pengkajian, dan diseminasi sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Konsistensi 

anatar pembuatan proposal pengkajian dan diseminasi dengan pelaksanaan kegiatan dan 

laporan akhir serta ketepatan pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik. Semua kegiatan lapangan 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Kegiatan seminar akhir 

sebagai salah satu bentuk evaluasi yang pelaksanaanya terunda karena menyesuaikan dengan 

kalender kegiatan di daerah. Hal ini terutama karena ajang seminar akhir sekaligus dimanfaatkan 

oleh BPTP sebagai ajang diseminasi inovasi teknologi kepada pengguna di daerah. 

 

7.2 Monev Pelayanan Administrasi 

 

Dari sisi administrasi kegiatan BPTP Papua Barat, dengan adanya berbagai kegiatan 

monev, termasuk standarisasi ISO, menunjukkan kinerja yang baik. Dukungan administrasi bagi 

kegiatan pengkajian dan Disminasi, serta kegiatan lainnya dapat berjalan dengan baik. 

Pengaturan jadwal kegiatan bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Peneliti dan Penyuluh 

sudah cukup baik. Juga dukungan administrasi keuangan berjalan dengan kinerja yang baik. 

 

7.3 Monev Pelayanan Kendaraan 

 

Fasilitas kendaraan yang ada di BPTP Papua Barat saat ini terbatas dan satu di antaranya 

kondisinya sudah tua (pengadaan tahun 2008). Keterbatasan kendaraan mengakibatkan 

perlunya pembagian jadwal yang baik antara kebutuhan kegiatan pengkajian dan diseminasi 

dengan kepentingan struktutal, termasuk kepengurusan administrasi keuangan BPTP Papua 

Barat. 

 

7.4 Monev Sarana Penelitian 

Sarana penelitian yang dimaksud adalah peralatan uji tanah (PUTk, PUTs, PUTr), 

penguji kadar air, sarana computer, printer, dan termasuk traktor dan cultivator untuk pengolahan 

tanah, dan lain-lain. Dukungan sarana sudah cukup memadai. Peralatan tersebut telah terta dan 
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termanfaatkan dengan cukup baik. Hingga saat ini semua peralatan dapat berfungsi dengan baik. 

Tersedia computer dan printer bagi peneliti dan penyuluh. Penggunaan traktor tidak hanya 

melayani BPTP Papua Barat, tetapi juga pihak luar yang bermohon ke BPTP Papua Barat.  

 

7.5 Monev Pelayanan Laboratorium Pengujian 

Laboratorium pengujian dapat berfungsi secara maksimal dalam melakukan analisis-

analisis sesuai dengan jenis-jenis analisis yang telah disertifikasi oleh KAN. Publik telah 

mengakses lab pengujian BPTP Papua Barat. Pengguna utama selama ini adalah para 

Mahasiswa dan Dosen di lingkup Papua Barat. Tantangan utama bagi BPTP Papua Barat adalah 

biaya pengadaan bahan kimia yang mahal, terutama karena biaya pengiriman (ekspedisi), 

sementara biaya analisis sangat rendah. Perlu dibahas dan ditinjau lagi satu biaya analisis yang 

dikenakan kepada publik. 

 

7.6 Monev Perpustkaan 

BPTP Papua Barat memiliki satu buah perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup 

untuk melayani public pelajar, mahasiswa, dan umum di Papua Barat. Akan tetapi saat ini belum 

tersedia ruangan khusus sehingga belum dapat difungsikan lagi. Oleh karena itu, untuk saat ini 

layanan perpustkaan BPTP Papua Barat tidak maskismal. Kedepan perpustakaan akan berfungsi 

secara baik jika sudah tersedia ruangan yang memadai. 

 

7.7 Monev Kebun Percobaan 

  BPTP Papua Barat memiliki tiga kebun Percobaan, yaitu kebun percobaan Andai (20 Ha), 

Manokwari, Kebun Percobaan Amban Manokwari (2 Ha), serta Kebun Percobaan Sorong (2 Ha) 

di Kabupaten Sorong. Sarana lahan kebun percobaan saat ini sudah termanfaatkan, meskipun 

belum maksimal karena kekurangan tenaga. Permasalahan utama dalam pemanfaatan Kebun 

Percobaan, khususnya KP Amban dan Sorong adalah status lahan yang berlum bersertifikat. 

Rehablitasi sarana-prasarana kedua KP tersebut terhambat oleh status hukumnya. Meskipun 

demikian, lahan kedua KP tersebut dimkasimalkan untuk display tanaman dan inovasi unggulan. 
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