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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 2020 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 2020.

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

telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan BPTP Papua Barat selama TA. 2020 sehingga

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

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

Manokwari, Desember 2020

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:

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 KEUANGANLAB



Page | 4

 Petani baik secara individu maupun dalam kelompok tani sebagai penerima manfaat

langusng

 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai agen transfer informasi teknologi

 Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya sebagai stake holder antara

 Pihak lain (swasta) yang berkecimpung dalam bidang pertanian
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II. SUMBERDAYA MANUSIA

Sampai akhir tahun 2020, BPTP Papua Barat memiliki 36 orang staf Pegawai Negeri Sipil

(PNS. Selain itu, terdapat 15 orang tenaga kontrak yang mendukung operasional kantor dengan tugas

pengemudi kendaraan dinas, pramu bakti, petugas kebersihan, dan satpam. 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 2020 Menurut Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Pegawai
1. S3 2
2. S2 11
3. S1 18
4. D3 3
5. SLTA 2
Jumlah 36

Tabel 2. Komposisi PNS menurut golongan ruang per 31 Desember 2020
Golongan

Tabel 3. Komposisi Pegawai BPTP Papua Barat Berdasarkan Jabatan per 31
Desember 2020

Golongan Jumlah
I II III IV
- 3 31 2 36

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 Ahli Muda 3
6 Peneliti Ahli Pertama 7
7 Calon Peneliti Ahli Pertama 2
8 Penyuluh Pertanian Ahli Pertama 4
9 Calon  Penyuluh Pertanian Ahli Pertama 2
10 Koordinator Kebun Percobaan 1
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11 Teknisi Litkayasa Terampil 2
12 Analisis Kimia 1
13 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 1
14 Bendahara Pengeluaran 1
15 Bendahara Penerima 1
16 Penyusun Laporan 1
17 Pengadministrasi dan Penyaji Data 4
18 Pengadministrasi Umum 1
19 Pengadminsitrasi Keuangan 1
20 Penata Usaha BMN 1

JUMLAH 36
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III. SARANA PRASARANA

3.1 Barang Tidak Bergerak

Barang-barang tidak bergerak BPTP Papua Barat hingga Tahun 2020 terdiri atas tanah,

rumah dinas dan mess (Tabel 4).

Tabel 4. Daftar Kondisi Barang Tidak Bergerak BPTP Papua Barat Tahun 2020

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 2020 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 2020

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 TOYOTA-RUSH 1.5 S M/T TRD 1 1
6 Honda Vario 1 1 - -
7 Honda Mega Pro 1 1 - -
8 YAMAHA(AEROX 155 VVA) 1 1
9 KAWASAKI TRAIL,KLX 150-G 1 1
10 HONDA SUPRA X 125cc 1 1 - -
11 Suzuki A100 1 1 - -
12 Honda Mega Pro Biru 1 1 - -
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13 Honda Mega Pro Hitam 1 1 - -
14 Viar Karya 150 L-2017 1 1 - -
15 Motor Roda Tiga (Kaisar) Triseda 1 1 - -
16 Unmanned Aerial Metrice 1 1 - -
17 Generator 1 1 - -
18 PH Meter Portable 1 1 - -
19 Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat

Laboratorium Pertanian)
4 4 - -

Total 19 19 -
Keterangan: B=Baik, R=Rusak, RS (Rusak Sedang)
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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 2020-2024 yang mengacu pada

renstra Badan Litbang Pertanian dan Kementerian Pertanian 2020-2024. 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 sesuai

dengan Permentan Nomor 44 Tahun 2011. Di mana 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 2020 dimulai   dari penyusunan

proposal hingga pelaporan hasil kegiatan. Penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan

penelitian dan pengkajian (Litkaji) dan diseminasi tahun 2020 merupakan penjabaran matrik

kegiatan yang disusun pada tahun anggaran 2019. 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. 2020

Program dan kegiatan BPTP Papua Barat TA. 2020 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: Teknologi Spesifik Lokasi, Diseminasi Teknologi Pertanian, Model

Pengembangan Inovasi Pertanian spesifik Lokasi, Benih Sebar Padi, Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I, dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal. Rincian sub kegiatan disajikan

pada Tabel 6.
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Tabel 6. Program dan Kegiatan BPTP Papua Barat TA. 2020

Kode Judul Kegiatan
1801.201 Teknologi Spesifik Lokasi

051 Pengkajian In House
A Kajian Teknologi Inovatif Pengembangan Kawasan Perkebunan Kakao Berbasis

Korporasi di Papua Barat
1801.202 Diseminasi Teknologi Pertanian

051 Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Tek. Pertanian
B Diseminasi Inovasi Pertanian Melalui Media Pameran dan Buletin Agro Infotek
C Pengelolaan Tagrinov

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

A Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian
Pertanian

B Pendampingan Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB)
054 SDG yang terkonversi dan terdokumentasi
055 Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian untuk Peningkatan IP

A Penerapan Inovasi Teknologi Mendukung Peningkatan Indeks Pertanaman di
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 Temu Tugas Peneliti Penyuluh Balitbangtan - Pemda Provinsi Papua Barat
1801.204 Model Pengembangan Inovasi Pertanian spesifik Lokasi

051 Perakitan Model Pengembangan SAPIRA berbasis Pertanian Bioindustri
A Pengembangan Kawasan Pertanian Kakao Berbasis Inovasi di Manokwari

Selatan, Papua Barat
1801.219 Benih Padi

1801.219.002 Benih Sebar Padi
051 Produksi Benih Sebar Padi

1801.228 Kerjasama Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
051 Kerjasama Pengkajian Teknologi Pertanian

A Kerjasama
1809.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

051 Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran
A Layanan Program dan Anggaran

052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
A Layanan Pelaporan dan Evaluasi

054 Pengelolaan keuangan
A Keuangan, SAI, SAP, LHP
B UAPPABW

058 Pelayanan umum dan perlengkapan
A Ketatausahaan, Kepegawaian (SDM), Rumah Tangga dan Perlengkapan, BMN,

ISO
B Pengelolaan KP

060 Pelayanan humas dan protokoler
A Infokom, Publikasi, Website, Perpustakaan, Database dan PPID

063 Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen Balitbangtan
064 Pengelolaan Kebun Percobaan (Pemberdayaan IP2TP)
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A Pengelolaan Laboratorium
1809.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1809.951.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
051 Pengadaan Kendaraan Bermotor

A Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan Lapangan
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

A Pengadaan Instalasi Penjernih Air Laboratorium Pasca Panen
C Pengadaan Alat Laboratorium Pasca Panen

1809.994 Layanan Perkantoran
001 Gaji dan Tunjangan

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

A Operasional Perkantoran
B Pemeliharaan Perkantoran
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V. SINOPSIS PENGKAJIAN DAN DISEMINASI
BPTP PAPUA BARAT TAHUN 2020

.

5.1 Pengkajian Inhouse

1. Kajian Teknologi Inovatif Pengembangan Kawasan Perkebunan Kakao Berbasis
Koprorasi di Papua Barat

Kegiatan Pengkajian inhouse pada tahun anggaran 2020 terdiri atas 1 kegiatan dengan judul

Kajian Teknologi Inovatif Pengembangan Kawasan Perkebunan Kakao Berbasis Korporasi di

Papua Barat,  mencakup empat sub kegiatan, yaitu:

1. Pengkajian teknologi inovatif pasca panen kakao

2. Pengkajian inovatif integrasi kakao dan kambing

3. Manajemen pengelolaan Kebun dan pemamasan berbasis korporasi

4. Model SMS Center data produksi kakao

Kajian inhouse bertujuan mengkaji kesesuaian paket teknologi inovatif mendukung

pengembangan kawasan perkebunan kakao berbasis korporasi di Papua Barat, yang mencakup:

Teknologi inovatif pasca panen kakao, Teknologi inovatif integrasi Kakao dan Kambing,

Manajemen pengelolaan kebun dan pemasaran berbasis korporasi, dan Model SMS center data

produksi kakao dari petani ke lembaga korporasi.

Input dana awal kegiatan inhouse adalah sebesar Rp. 536.997,- yang kemudian

mengalami pemotongan dan refocusing sebesar Rp. 416.997.000 (77,65%) menjadi Rp.

120.000.000 (22,35%). Hal ini menyebabkan alokasi pembiayaan kegiatan menjadi berubah dan

mempengaruhi terget ouput kegiatan. Sementara itu, dengan adanya pembatasan wilayah akibat

merebaknya pandemi covid-19 juga mempengaruhi kegiatan pengkajian di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan selanjutnya disesuaikan dengan progres kegiatan pada saat terjadinya

pemotongan anggaran. Hasil capaian masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kajian Teknologi Inovatif Pascapanen Kakao

Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan di Papua Barat. Dilihat dari berbagai

kriteria yang ada, pengembangan kakao di provinsi ini sangatlah potensial. Akan tetapi karena

umur yang sudah tua, produktivitas kakao di Provinsi ini menurun. Sebenarnya penurunan

produksi bisa disiasati dengan pemberian nilai tambah pada produk akhir yang dihasilkan, dalam
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hal ini produk kakao kering, sehingga pendapatan petani akan kembali meningkat. Namun

sayangnya para petani tidak menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) yang baik

sehingga kakao kering yang dihasilkan pun kualitasnya kurang dan harga jualnya pun tinggi.

Untuk meningkatkan nilai jual kakao kering, kajian ini berupaya untuk mencari metode

pengolahan yang baik yang bisa diterapkan dengan mudah oleh para petani kakao dengan

memperhatikan sumber daya yang ada. Harapannya para petani akan mudah mengadopsi

teknologi yang diperkenalkan dan teknologi tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Metode yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Melakukan survey kondisi existing; 2)

Menyusun paket teknologi (lab-based); 3) Mengintroduksi paket teknologi kepada petani

kooperator (field-based); 4) Melakukan analisis fisiko-kimia produk yang dihasilkan; 5)

Mendiseminasikan paket teknologi ke petani kakao secara luas (scale-up).

Hasil dari survey pemilihan lokasi dan studi banding ke Koperasi Ebier Suth Ransiki yang

telah berhasil menjual sebagian kakaonya (baik yang difermentasi maupun tidak) ke pasar luar

negeri, kegiatan ini akhirnya memutuskan untuk melakukan kajiannya di Distrik Oransbari,

Manokwari Selatan, Papua Barat. Teknologi yang dikaji untuk meningkatkan nilai tambah kakao

difokuskan kepada 2 (dua) hal; 1) teknologi fermentasi kakao; dan 2) teknologi pengolahan biji

kakao kering menjadi produk kakao yang mempunyai added value.

Dari hasil pengkajian berbagai literature dan dengan melihat kondisi sumber daya di

lapangan, fermentasi kakao yang akan dikaji lebih lanjut adalah metode heap fermentation.

Fermentasi model ini tidak memerlukan tambahan sarana produksi yang banyak karena hanya

menggunakan daun pisang yang banyak ditemukan di sekitar lokasi pengkajian. Selain itu

fermentasi jenis ini mudah untuk dipraktekkan oleh petani kecil. Heap fermentation telah

digunakan secara luas untuk memproduksi kakao fermentasi di Ghana, salah satu penghasil

kakao terbear di dunia. Namun tentunya karena kondisi iklim dan klon kakao yang digunakan

berbeda, perlu dilakukan penyesuaian. Penelitian telah sampai dalam tahapan uji coba

fermentasi untuk skala lab dengan menggunakan kakao segar yang dipanen dari lahan petani

kooperator secara langsung. Setelah buah kakao dibelah, biji kakao yang rusak dipisahkan dari

biji kakao yang masih bagus. Fermentasi dilakukan di dalam ruangan yang dicatat suhu dan

kelembabannya secara berkala. Kakao klon Ebier Suth dipakai sebagai kontrol. Dari hasil uji

coba, diketahui beberapa hal sebagai berikut: 1) kakao klon Ebier Suth memiliki profil aroma yang

lebih banyak dan rasa yang enak dibandingkan kakao klon petani kooperator; 2) tinggi tumpukan

kakao berpengaruh secara langsung terhadap panas yang dihasilkan; semakin tinggi tumpukan
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semakin tinggi temperature di dalam tumpukan. 3) Kakao yang ditumpuk setinggi 13 cm hanya

memiliki temperature dalam tumpukan sebesar 31,2 °C, dimana idealnya adalah sekitar 35-40 °C

sehingga harus dilakukan penumpukan yang lebih tinggi di percobaan selanjutnya. 4) Tumpukan

kakao yang bagus minim jamur hingga hari terakhir fermentasi; sedangkan kakao yang rusak

sudah mulai ditumbuhi jamur bahkan sejak hari pertama fermentasi. 5) Hasil cut test di akhir

fermentasi menunjukkan bahwa kakao tidak terfermentasi dengan sempurna akibat kurangnya

panas di dalam tumpukan (Gambar 2).

Untuk kakao kering sendiri dicoba dilakukan pengolahan lebih lanjut menjadi 3 buah

produk. Produk pertama adalah kakao stick. Kakao stick dikonsumsi dengan melarutkannya

dalam air mendidih kemudian diminum. Kakao stick dari kakao control (klon Ebier Suth) memiliki

tekstur yang liat dan aroma yang enak. Kakao stick dari kakao klon petani teksturnya lebih rapuh

dan aromanya sedikit langu. Aroma dapat di-masking dengan penambahan rempah-rempah saat

dikonsumsi. Kakao stick yang dibuat dari kakao klon petani yang berjamur memiliki kandungan

minyak yang paling sedikit dibandingkan yang lain, sehingga teksturnya paling rapuh.

Produk yang kedua adalah nata de cocoa. Produk ini dibuat dari limbah pulp kakao

sebelum fermentasi dimulai. Cara pembuatannya mirip dengan cara pembuatan nata de coco.

Sayangnya uji coba pembuatan produk nata de cocoa ini gagal karena starter yang dibeli dari

Jawa tidak dikirim dengan kondisi suhu yang terjaga sehingga starter sudah tidak aktif lagi ketika

diaplikasikan untuk pembuatan nata de cocoa.

Produk yang ketiga adalah bubuk kakao. Bubuk kakao dibuat dengan melakukan

pengepresan terhadap kakao kering untuk menghilangkan lemaknya. Dari alat pengepres yang

digunakan, dihasilkan bubuk kakao kering yang kadar minyaknya masih cukup tinggi. Hal ini

mempengaruhi kestabilan produk sewaktu disimpan di suhu ruang yang mana dibuktikan dengan

mudahnya produk menjadi gumpalan karena pengaruh titik beku lemak kakao yang masih tersisa.

Granula yang dihasilkan dari alat pres sederhana tersebut juga masih besar sehingga bubuk

kakaonya masih kasar teksturnya.

Berbagai macam percobaan dan hasil yang didapatkan dalam kegiatan ini dilakukan

selama periode Januari-Maret. Rencananya akan dilakukan pengambilan sampel di lapangan lagi

untuk percobaan fermentasi kedua untuk mengkaji lebih lanjut tinggi optimal tumpukan agar hasil

fermentasi sempurna, namun akibat pandemic Covid-19 kegiatan terpaksa ditangguhkan.
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Gambar 2. (a) Tumpukan kakao saat awal fermentasi, (b) Hasil cut-test saat akhir fermentasi, (c)

Kakao stick, dan (d) Proses pengepresan kakao

2. Pengkajian inovatif integrasi kakao dan kambing

Cakupan kegiatan yang dapat dilakukan pada kajian inovatif integrasi kakao dan kambing

adalah Observasi lapang dan koordinasi dengan instansi terkait di daerah; CPCL; Sosialisasi

kegiatan integrasi kakao-kambing kepada petani koperator, kepada petani kakao di kawasan

perkebunan dan stackholder; Implementasi : pembuatan 2 unit instalasi kambing (Gambar 3).

Pembuatan 2 unit instalasi kandang kambing (realisasi 100 %), penyerahan terpal untuk

pembuatan pupuk kompos, penampungan urin kambing menggunakan drum plastik,

pengumpulan kotoran kambing ketempat kandang kambing lama di petani binaan

a b

c d
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Gambar 3. Pembuatan 2 unit kandang instalasi kambing di Petani Koperator

3. Manajemen pengelolaan kebun dan pemasaran berbasis korporasi

Kajian manajemen pengelolaan dan pemasaran mencakup tahapan yang dapat dilakukan

adalah identifikasi kondisi eksisting tentang manajemen pemasaran (rantai nilai usaha kakao

Manokwari Selatan) dan menajemen pengelolaan kebun kakao di Manokwari Selatan.

a. Manajemen Pengelolaan

Pengeloaan kebun Kakao di Manokwari Selatan terdiri atas dua bentuk pengelolaan, yakni

berbasis korporasi dan individu petani. Koperasi Ebier Suth Cokran berperan sebalai lembaga

Korporasi, dimana sejauh ini Koperasi berperan sebagai lembaga penjamin pasar bagi petani,

yang berjumlah 50 petani. Jumlah ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan

koperasi Ebier Suth Cokran.
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Selaian itu terdapat lembaga konsultan teknis, yakni: BPTP dan beberapa LSM. BPTP

melakukan pendampingan teknis inovasi teknologi dan penyediaan benih kakao bagi kebutuhan

rehablitasi kebun kakao Koperasi. LSM berperan dalam publikasi produk biji kakao ransiki untuk

menarik pasar luar negeri, atau memperkenalkan pada berbagai buyer biji kakao berkualitas.

Dinas pertanian baik di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari Selatan menyediakan

sarana prasaran pendukung kepada pihak petani dan koperasi melalui pembiayaan APBN dan

APBD (Gambar 4).

Gambar 4. Manajemen pengelolaan Kebun Kakao di Manokwari Selatan

4. Manajemen Pemasaran

Produksi biji kakao  Manokwari selatan terdiri atas produksi biji kakao non fermentasi yang

dihasilkan oleh petani dan produksi biji kakao fermentasi yang dihasilkan oleh Koperasi Ebier

Suth Cokran. Rantai nilai usaha kakao di Manokwari Selatan diperlihatkan pada Gambar 5.

Koperasi Ebier Suth Cokran selain memproduksi biji kakao dari kebun kakao seluas 2 Ha

juga melakukan trading biji kakao petani. Total produksi biji kakao fermentasi permusim mencapai

9-10 ton/ musim. Sementara hasil trading dari petani mencapai 15 ton/bulan. Sebanyak 6 ton biji

kakao fermentasi dipasok ke Eropa (Inggris, Belanda, dan Perancis) melalui pelabuhan Surabaya

oleh perusahaan distributor Biji Kakao Trading. Sebanyak 0,5 ton perbuln dikirim ke perusahaan

produk akhir, yaitu Pipiltin di Jakarta untuk memproduksi coklat batangan spesialty dengan brand



Page | 18

Ransiki. Dan sebanyak 2 ton grad B dialokasikan  dengan produksi coklat batangan oleh Koperasi

Ebier Suth Cokran. Sementara biji kakao non fermentasi yang dibeli dari petani sebanyak 15

ton/bulan, disortir dan dikirim PT Cargil di Makasar.

Biji kakao petani yang non fermentasi sebagain dibeli oleh dua pedagang antar pulau yang ada

di Ransiki, Manokwari Selatan. Total pasokan dalam setahun mencapai sekitar 200 ton dan

dipasok ke PT Olam di Makasar.
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Gambar 5. Rantai nilai Usaha Kakao  Manokwari Selatan
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5. Model SMS Center data produksi kakao

Tahapan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan kajian model SMS Center adalah

pengambilan data di tingkat petani untuk penyusunan data base. Data yang dikumpulkan antara

lain: nama petani kakao, luas lahan, jumlah tanaman kakao, umur tanaman, data produksi terkini,

serta data alamat petani.

Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui survey di 19 kampung pengembangan kakao

dalam tiga wilayah distrik di Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu distrik Momi Waren, Oransbari,

dan distrik Ransiki (Tabel 7).

Jumlah petani yang di data sebagai sampel adalah sebanyak 119 petani kakao. Dari setiap

petani diiventarisir data luas lahan, jumlah tanaman kakao, umur tanaman, data produksi kakao.

Gambar 6 dan Gambar 7 menyajikan ringkasan informasi tentang rata-rata umur petani dan rata-

rata luas lahan petani.

Tabel 7. Informasi data lokasi, luas kebun, dan jumlah sampel

NO DISTRIK LOKASI LUAS JUMLAH
RESPONDEN

1 RANSIKI 1Koperasi Ebier Suth Cokran 843 -
2Kampung Sabri 80 8
3Kampung Nuhuwei 35 6
4Kampung Tobouw 100 15
5Kampung Abreso 67 9
6Kampung Susmorof 15 4

Jumlah 1140 42
2 MOMIWAREN 1Kampung Dembek 50 7

2Kampung Demini 30 6
3Kampung Siwi 50 7
4Kampung Waren 25 7
5Kampung Gaya Baru 15 6

Jumlah 170 33
3 ORANSBARI 1Kampung Warbiadi 39 7

2Kapung Watariri 40 4
3Kampung Wandoki 25 4
4Kampung Masabui 40 5
5Kampung Waroser 15 5
6Kampung Oransbari Pantai 35 0
7Kampung Muari 35 10
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8Kampung Sidomulyo 35 9
Jumlah 264 44

TOTAL 1574 119

Gambar 6. Rata-rata umur produktif petani kakao di Manokwari Selatan

Gambar 7. Rata-rata luas kebun kakao milik petani di Manokwari Selatan
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5.2 Diseminasi Teknologi Pertanian

5.2.1 Diseminasi Inovasi Pertanian Melalui Media Pameran dan Buletin Agro Infotek

Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyebaran inovasi teknologi hasil litkaji sesuai dengan

kebutuhan para pengguna, tepat sasaran, tepat metoda dan media serta komunikasi yang

digunakan. Output tahunan dari kegiatan ini adalah tercapainya Inovasi teknologi pertanian

kepada pengguna (Penyeluh, Petani, KTNA, Penyuluh Swadaya dan stakeholder lainnya) di

Provinsi Papua Barat.

Pada Tahun 2020, terkait dengan pembatasan karena pandemic covid-19, Kegiatan ini,

baru pada tahap penyiapan media pameran inovasi teknologi, antara lain: (1) Varietas Unggul

Jeruk Dataran Rendah: Siam Pontianak, Keprok Terigas, Keprok Pacitan, Keprok Kacang Solok.,

(2) Keterangan: Sebagian tanaman jeruk tersebut sudah didiseminasikan ke petani/pengguna

teknologi< (3) Varietas Unggul Bunga Krisan Potong/Krisan Pot. Sekitar ada 8 varietas yang

diintroduksi dari Balithi ke BPTP Papua Barat. Varietas tersebut adalah Pasopati, Jayani, Jayanti,

Dewi Ratih, Tadasita, Salzieta, Thresa, dan Swarna Kencana. Instalasi Hidroponik Sederhana

untuk tanam sayuran.

Gambar 8. Bahan Varietas Unggul Jeruk Dataran Rendah dan Penyerahan Benih Jeruk ke
Petani
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Gambar 9. Varietas Unggul Krisan yang
sedang diujicoba oleh
petani/penyuluh

Gambar 10. Instalasi hidroponik sederhana dan kumjungan oleh Penyuluh BPP Kota Manokwari
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5.2.2 Pengelolaan Tagrinov

 Pelatihan Hidroponik dan Tani Mas (Pertanian Masuk Sekolah)

Pelatihan hidroponik dan tani mas (pertanian masuk sekolah) adalah bagian dari aplikasi

kegiatan pengelolaan tanaman agaroinovasi (tagrinov) dan obor pangan lestari (OPAL) BPTP

Papua Barat.  Pelatihan hidroponik dan tani mas dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020.

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh perwakilan 25 organisasi wanita anggota BKOW yang ada di

Provinsi Papua Barat dan mengundang masyarakat di Kampung Udapi. Tujuan dari pelaksanaan

kegiatan adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada ibu rumah tangga anggota organisasi

BKOW dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan kesehatan keluarga akan makanan yang

bergizi dan bermanfaat. Kegiatan ini terkait dengan konsep pangan lestari bagi keluarga yang

dapat dicapai dengan pembuatan hidroponik sederhana yang memanfaatkan barang-barang

limbah keluarga. Antusiasme dari peserta sangat tinggi karena materi yang diberikan dirasakan

sangat sederhana dan dapat langsung diterapkan. Selain itu materi juga bermanfaat dan dapat

meningkatkan gizi keluarga juga dapat meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi belanja

sayuran untuk konsumsi keluarga. Pelatihan hidroponik diharapkan dapat menggugah kesadaran

dan semangat ibu-ibu anggota BKOW untuk memanfaatkan barang-barang limbah pekarangan

di sekitar lingkungan rumah tangga dan mengurangi sampah plastik yang mencemari lingkungan.

Materi yang disampaikan pada pelatihan adalah; 1). Obor Pangan Lestari Dalam Rangka

Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga oleh Sostenes Konyep dan 2).

Hidroponik Sederhana oleh M. Fathul Ulum Ariza, SP.,M.Si. Selanjutnya dilaksanakan praktek

bersama peserta untuk pembuatan hidroponik sederhana sistem sumbu dengan menggunakan

limbah botol bekas air mineral dan dilanjutkan praktek persemaian aneka benih sayuran.

Kelebihan dari sistem budidaya tanaman hidroponik adalah sebagai berikut: Hasil dan kualitas

tanaman lebih tinggi, lebih terbebas dari hama dan penyakit, penggunaan air dan pupuk lebih

hemat, mengatasi  permasalahan tanah (kurang subur, penyakit, dll), dan dapat mengatasi

masalah keterbatasan lahan.

Kegiatan ini bersinergi dengan kegiatan perbenihan. Dalam kegiatan ini dilakukan pula

penyerahan secara simbolis benih Sukun Sanggeng (Sukun Iriana) yang dikembangkan dari

Indukan Sukun di Kab. Manokwari dan Benih Cengkeh Zanzibar dari Blok Penghasil Tinggi di

Gorontalo. Kepala Kampung Udapi sangat mengapresiasi kegiatan dan harapannya agar dapat

bermanfaat bagi masyarakat. Benih tanaman akan ditanam dan dipelihara dengan baik, kelak
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dapat dijadikan sebagai indukan untuk pengembangan benih tanaman sukun dan cengkeh di

Kampung Udopi.

Kegiatan Tani Mas (Pertanian Masuk Sekolah, PMS) merupakan bagian dari amanah UU

Nomor 18/2012 yang mengharuskan setiap individu memiliki hak konsumsi pangan sesuai

dengan dan sumber daya manusia harus sehat, berkualitas, aktif dan produktid. Diharapkan

dengan kegiatan ini regenerasi pertanian atau petani dapat berjalan. Generasi muda diharapkan

dapat melanjutkan kegiatan pertanian dengan pendekatan yang lebih maju dan modern. PMS

adalah kegiatan budidaya pertanianyang dilaksanakan oleh siswa dan guru di lingkungan sekolah

secara berkelanjutan di bawah tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Adapun tujuan

dari pelaksanaan kegiatan ini adalah (1) Meningkatkan pengetahuan siswa tentang budidaya

pertanian, (2) Menumbuhkan semangat siswa menjadi agripreneur, (3) Meningkatkan

ketersediaan dan akses pangan.

Kegiatan ini dimulai pada akhir tahun 2019 yang dirintis oleh Badan Ketahanan Pangan

dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kegiatan di Provinsi Papua Barat dilaksanakan di

SMA N 1 Manokwari dan SMA N 2 Manokwari sebagai pilot project percontohan sebelum

dikembangkan di sekolah yang lainnya. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang

budidaya pertanian dan dapat menggunggah minat siswa dalam mengembangan diri menjadi

seorang agripreneur. Berdasarkan hasil kunjungan diketahui bahwa kegiatan sudah berjalan

dengan baik, masing-masing sekolah sudah dapat mengaplikasikan dan berhasil panen

sebanyak 2 kali panen. Ke depan akan dilakukan pendampingan dan bantuan aneka benih

sayuran dari kegiatan Tagrimart dan OPAL BPTP Papua Barat agar kegiatan tetap dapat

terlaksana dengan baik sepanjang tahun 2020.

Gambar 11. Pelatihan hidropik pada organisasi BKOW Manokwari
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Gambar 12. Kegiatan Tani Mas di SMA Negeri 1 Manokwari

Gambar 13. Kegiatan Tani Mas di SMA Negeri 2 Manokwari

 Pelatihan Hidroponik Pada Kegiatan Tagrimart Dan Obor Pangan Lestari (Opal) Kerjasama

Antara Lira Dan Bptp Papua Barat

Kegiatan terlaksana berkat kerjasama antara BPTP (Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian) dan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga LIRA (Lumbung Informasi

Rakyat). Kegiatan ini dilaksanakan sehari dalam bentuk bimbingan teknis tentang Hidroponik.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan OPAL (Obor Pangan Lestari) kepada anggota

organisasi wanita di Provinsi Papua Barat. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 25 perserta anggota

LIRA yang ada di Provinsi Papua Barat. Sesuai petunjuk Ibu Hayati Mansur tujuan dari

pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada ibu rumah tangga anggota

organisasi LIRA tentang pentingnya pemenuhan kesehatan keluarga akan makanan yang bergizi

dan bermanfaat.
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Materi yang disampaikan pada pelatihan adalah sebagai berikut; 1). Budidaya Tanaman

Hidroponik oleh Galih Wahyu Hidayat, SP dan 2). Hidroponik Sederhana oleh M.Fathul Ulum

Ariza, SP.,M.Si. Selanjutnya dilaksanakan praktek bersama peserta untuk pembuatan hidroponik

sederhana sistem sumbu dengan menggunakan limbah botol bekas air mineral dan dilanjutkan

praktek persemaian aneka benih sayuran. Kelebihan dari sistem budidaya tanaman hidroponik

adalah sebagai berikut: Hasil dan kualitas tanaman lebih tinggi, lebih terbebas dari hama dan

penyakit, penggunaan air dan pupuk lebih hemat, mengatasi permasalahan tanah (kurang subur,

penyakit, dll), dan dapat mengatasi masalah keterbatasan lahan.

Kegiatan ini terkait dengan konsep pangan lestari bagi keluarga yang dapat dicapai

dengan pembuatan hidroponik sederhana yang memanfaatkan barang-barang limbah keluarga.

Antusiasme dari peserta sangat tinggi karena materi yang diberikan dirasakan sangat sederhana

dan dapat langsung diterapkan. Selain itu materi juga bermanfaat dan dapat meningkatkan gizi

keluarga juga dapat meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi belanja sayuran untuk

konsumsi keluarga. Pelatihan hidroponik diharapkan dapat menggugah kesadaran dan semangat

ibu-ibu anggota LIRA untuk memanfaatkan barang-barang limbah pekarangan di sekitar

lingkungan rumah tangga dan mengurangi sampah plastik yang mencemari lingkungan.

Gambar 14. Pelatihan hidroponik kepada Ibu-Ibu Lira Papua Barat

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

 Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, terutama pajale maka pemerintah
(Kementan) memberikan dukungan melalui bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) yang juga
untuk merevitalisasi pertanian Indonesia dengan mekanisasi pertanian, maka Kementan
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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 15. Keikutsertaan Kepala Balai Dalam Kegiatan Rapat koordinasi Lingkup BBP2TP, TA.
2020

 Pendampingan Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB)

Upaya khusus sapi induk wajib bunting (UPSUS SIWAB) sering dsebut juga dengan nama

program SIKOMANDAN. BPTP Papua Barat ditugaskan untuk mendampingi dan mendata upaya

peningkatan produksi sapi melalui pendekatan inseminasi buatan yang sudah dialokasikan dan

ditargetkan di Papua Barat.

Kegiatan inseminasi buatan (IB) dilasanakan oleh tenaga yang terampil, yakni mantri tani

dan dokter hewan yang bertugas di wilayah pengembangan. BPTP Papua Barat berperan dalam

mendukung inovasi teknologi pakan yang dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan

repoduksi dari Sapi. Selain itu, BPTP ikut mendata dan melaporkan secara berkala ke

kementerian pertanian. Dalam tahun anggaran 2020, terkait dengan pemotongan dan refocusing

anggaran kegiatan, maka kegiatan sikomandan hanya difokuskan pada monitoring pelaporan

data dari setiap wilayah pelaksana inseminasi buatan.

Laporan Kumulatif Program SIKOMANDAN Papua Barat tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 9 November 2020 adalah sbb: Realisasi akseptor IB 1500 ekor, Target akseptor

1500 ekor (100%) Realisasi Bunting 889 ekor Target Kebuntingan 1050 ekor (84,67%). Realisasi

lahir 2363 ekor dan target kelahiran 3495 ekor (67,61%).
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Gambar 16. Pelaksanaan IB di Kabupaten Sorong

Gambar 17.  Kelahiran Pedet Keturunan Simental

5.2.4 Sumberdaya Genetik Yang Terkonversi dan Terdokumentasi

Kegiatan Sumber Daya Genetik yang Terkonservasi dan Terdokumentasi merupakan

kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun pada seluruh BPTP se-Indonesia, dengan judul

kegiatan SDG yang berbeda, namun memiliki maksud dan tujuan utama untuk menyelamatkan

potensi Sumberdaya genetik di setiap provinsi.  Untuk BPTP Papua Barat sendiri ada beberapa

kegiatan utama yang dilakukan mengacu pada proposal kegiatan tahun 2020 yang disesuaikan

dengan pendanaan yang terbatas, adapun beberapa kegiatan yang dimaksud sebagai berikut:

 Pengelolaan Kebun Koleksi SDG tanaman

Kegiatan utama pengelolaan kebun SDG tanaman sejak Januari hingga akhir  November

2020 adalah kegiatan pemeliharaan seluruh tanaman koleksi berbagai komoditas yang
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dibudidayakan pada 2 lokasi kebun koleksi yaitu: 1) Kebun koleksi SDG yang berada di KP Anday

dan, 2) Kebun Koleksi yang berada di KP Amban.

o Kebun Koleksi SDG Anday

Kebun koleksi SDG tanaman yang ditempatkan di lokasi Kebun Percobaan (KP) Andai, di

rancang sebagai kebun koleksi yang dapat menampung segala sejenis tanaman komoditas

pangan khususnya ubi-ubian dan beberapa aksesi tebu (komoditas perkebunan).  Untuk

komoditas tanaman pangan tersebut, kini telah terkoleksi 22 jenis tanaman ubi kayu, dan dan

beberapa tambahan tanaman ubijalar yang hingga kini masih terus dilakukan upaya penyulaman

untuk menggantikan aksesi-aksi yang pernah dikoleksi sebelumnya.

Kegiatan rutin pemeliharaan tanaman SDG khususnya pada tanaman komoditas pangan

yang berlangsung setiap bulan berjalan yaitu dengan melakukan  3 kegiatan utama yaitu: 1)

penyiangan gulma, 2) Pembumbunan 3) Penyulaman.  Sesuai dengan sifat fisiologi tanaman

maka diwaktu atau diumur tertentu akan dilakukan kegiatan panen dan penanaman kembali

tanaman koleksi. Selama kegiatan pemeliharaan tanaman koleksi di tahun 2020, khusus untuk

tanaman ubikayu/singkong (Manihot esculenta), sudah dilakukan 2 kali panen sekaligus

penanaman, yaitu dibulan Maret dan November, sedangkan kegiatan panen tanaman koleksi

seperti tebu (Saccharum officinarum) dan sayuran gedi (Abelmoschus manihot atau Hibiscus

manihot) hampir dilakukan setiap bulan.

Gambar 18. (a) Kegiatan panen tanaman ubikayu dan (b) Penyiangan gulma dan pembersihan

rumpun tanaman tebu

o Kebun Koleksi SDG Amban

Kebun koleksi SDG tanaman yang ditempatkan di lokasi Kebun Percobaan (KP) Amban,

di rancang sebagai kebun koleksi komoditas perkebunan yang mengoleksi klon-klon tanaman

a b
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kakao unggul nasional dan lokal spesifik Papua Barat, dan juga mengoleksi tanaman kopi arabika

(varietas S-795), kopi robusta (varietas liberika dan morran) .  Selain tanaman perkebunan KP

Amban juga mengoleksi buah merah, buah hitam, dan koleksi berbagai aksesi sayuran gedi.

Dengan adanya berbagai aksesi tanaman koleksi maka sudah tentu dilakukan kegiatan

rutin pemeliharaan yang disesuaikan dengan kondisi aksesi tanaman terkoleksi.  Adapun

Kegiatan rutin yang kerap kali dilakukan untuk tanaman perkebunan khususnya kakao:

Pemangkasan tanaman kakao dan tanaman pelindung, pembersihan tunas air, penyiangan

gulma dan panen buah kakao. Sedangkan untuk tanaman buah merah yaitu: kegiatan

penyiangan, pembersihan tanaman dan panen buah merah. Untuk koleksi tanaman lainnya juga

dilakukan tindakan pemeliharaan yang sudah tentu berbeda sesuai dengan sifat morfologi

tanaman.

Gambar 19. (a) Panen buah berbagai klon kakao dan (b) Pemeliharaan tanaman buah merah

5.2.5 Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian Untuk Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)

 Penerapan Inovasi Teknologi Mendukung Peningkatan Indeks Pertanaman di Papua Barat

Kegiatan penerapan inovasi teknologi untuk peningkatan indeks pertanaman tidak dapat

dilaksanakan sesuai rencana awal. Hal ini terutama karena pemotongan dan refocusing anggaran

a b
b
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guna penanangan pandemi covid-19 yang mulai dilaksanakan pada awal Juni 2020. Sementara

kegiatan penerapan inovasi teknologi untuk peningkatan indeks pertanaman di rencanakan

dilaksanakan ketika memasuki kalender musim kemarau (MK).

Alokasi dana awal kegiatan ini sesuai dengan perencanaan kegiatan adalah sebesar Rp.

315.000.000, yang kemudian mengalami pengurangan dan refocusing anggaran sebesar Rp

261.500.000 (83,01%) menjadi Rp. 53.500.000 (16,9%). Sesuai dengan tahapan pelaksanaan

kegiatan, di mana kegiatan impelemntasi lapangan baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus,

yaitu memasuki masa MK.

Tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak awal bulan hingga awal bulan Juni

(sebelum pemotongan anngaran) adalah: koordinasi dan pengadaan benih, juga mulai

menentukan petani koperator. Benih tanaman pangan yang sudah disiapkan mencakup benih

padi gogo, jagung, dan kedelai (Tabel 8 dan Gambar 20). Strategi yang ditempuh dengan resiko

pemotongan anggaran adalah melakukan sinergi dengan dinas pertanian dan penyuluh pertanian

di lapangan. Implementasi kegiatan di lapangan disesuaikan dengan keadaan ketersediaan

anggaran dan lebih mendorong pihak dinas dan kelompok tani untuk dapat melaksanakan

kegiatan lapangan.

Tabel 8. Pengadaan benih tanamanan pangan

No Varietas Jumlah Keterangan
1. Padi gogo (Varietas Inpago 11) 120 kg Diproduksi oleh BPTP Papua Barat

2. Jagung (vatietas Bisma dan

Lamuru)

200 kg Dipesan dari Balitseral

3. Kedele (varietas anjasmoro) 60 kg Diproduksi oleh BPTP Papua Barat

Atas dukungan dan sinergi dengan dinas dan petani di Kabupaten Manokwari, Kabupaten

Sorong, dan Kabupaten Manokwari Selatan, maka benih tanaman pangan yang disiapkan oleh

BPTP Papua Barat (Tabel 8) didistribusikan di Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten

Manokwari, dan Kabupaten Sorong (Tabel 9).
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Tabel 9. Penerima Benih dan pelaksana kegiatan IP Tahun 2020

No Varietas Jumlah Penerima (pelaksana
Kegiatan IP

1. Padi gogo (Varietas Inpago 11) 120 kg Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

Manokwari Selatan

2. Jagung (vatietas Bisma dan

Lamuru)

200 kg Kelompok tani Kuncup Hijau

Kelurahan Majener, Distrik

Salawati, Kabupaten Sorong

3. Kedelai 60 kg Kelompok Tani Blessing

Papua di Warmare,

Manokwari, Papua Barat

Gambar 20. Penerimaan benih jagung oleh Penyuluh (a) dan Petani (b)

o Dukungan Inovasi  Teknologi Peningkatan indeks Pertanaman (IP)

 Denfarm Padi Gogo di Lahan Kering dataran Rendah Periode MH 2019/2020 di

Manokwari Selatan

a

b
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Kegiatan dilaksanakan di Oransbari, Manokwari Selatan. Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas

Pertanian dan ketahanan Pangan Manokwari Selatan dan BPTP Papua Barat. Penanaman Padi

gogo dilakukan di lahan bukaan baru oleh Pemda dengan tujuan utama adalah meningkatkan

produksi pangan untuk menjaga logistik ketahanan pangan pada masa pandemi covid-19.

Lahan penanaman merupakan hamparan lahan bukaan baru oleh Pemerintah Kabupaten

Manokwari Selatan seluas 9 Ha. Seluas 3 Ha digunakan untuk penanaman Inpago 11 dan

selebihnya digunakan untuk varietas lokal 100 malam dan varietas Towuti. Varietas 100 malam

merupakan varietas padi gogo yang sudah lama dikembangkan khususnya oleh petani lokal yang

berasal dari suku Arfak. Varietas Towuti merupakan hasil diseminasi BPTP Papua Barat. Ini

merupakan penanaman pertaman sehingga IP di area ini masih merupakan IP 100.

Dukungan inovasi yang pada kegiatan tersebut adalah: benih varietas padi Inpago 11

sebanyak 120 kg. Pemupukan sepsifik lokasi dengan menggunakan PUTk. Jarak tanam 20 x 40

cm. Waktu tanam berdasarkan rekomendasi kalender tanam terpadu, pada minggu keempat Juni

2020.

Penampilan tanaman di lapangan baik (Gambar 21 dan Gambar 22). Tanaman selama fase

pertumbuhan tidak terjadi serangan hama penyakit yang merugikan. Hanya terdapat serangan

blas pada saat tanaman berusia 4 MST.

Gambar 21. Hamparan pertanaman padi gogo (varietas Inpago 11), keragaan tanaman pada

umur 6 minggu setelah tanam
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Gambar 22.  Hamparan padi gogo varietas Towuti dan varietas lokal 100 malam. Tim IP BPTP

Papua Barat sedang menyampaikan kondisi pertanaman dan keadaan serangan

HPTP dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Manokwari Selatan,

pada saat umur 6 Minggu Setelah Tanam

Berdasarkan hasil ubinan, capaian provitas tanaman cukup tinggi, yakni varietas inpago

11 mencapai 5,4 ton GKP/Ha, Varietas lokal 100 malam 5,0 ton GKP/Ha, dan varietas Towuti 4,2

ton GKP/Ha (Gambar 23).

Gambar 23. Provitas Padi gogo di area Denfarm
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o Demplot Kedelai Periode MK (April-November) di Lahan Kering Dataran Rendah di

Manokwari

Budidaya kedelai dilakukan oleh kelompok tani Blessing Papua yang beranggotakan petani

muda (milienal) Papua yang berjumlah 10 orang dan diketuai oleh salah satu petani milineal asal

suku Sorong Selatan, yaitu Maikel Kondologit. Keinginan mereka untuk mengembangkan kedele,

berdasarkan pertimbangan bahwa industri tahu dan tempe di Papua Barat umumnya

menggunakan input kedelai dari luar Papua, utamanya dari Jawa timur.

Kelompok ini baru terbentuk dan petani milenial ini belum memiliki pengalaman berushatani

kedele. Petani milienal ini didampingi oleh seorang petani yang sudah cukup berpengalaman

berusahatani tanaman kelapa sawit, dan tanaman pangan lainnya, dan pernah berinteraksi

dengan petani ekstransmigran yang bertanam kedele. BPTP berupaya untuk mentransfer

pengetahuan usahatani kedele melalui pendampingan teknis di lapangan.

Lahan usaha yang digunakan adalah lahan pertanian milik marga Ulo, salah satu marga asli

dalam suku pegunungan Arfak. Sebagian besar lahan pertanian di wilayah ini dimanfaatkan untuk

perkebunan kelapa sawit. Di mana hamparan lahan ini milik ulayat suku Arfak

Dukungan inovasi teknologi pada kegiatan ini adalah: varietas kedelai anjasmoro,

pemupukan spesifik lokasi menggunakan PUTk, dan Waktu tanam berdasarkan kalender tanam

terpadu.

Luas lahan yang digunakan adalah 1/4 Ha. Area penanaman kedele berada dalam hamparan

lahan hutan belukar dan hutan primer yang masih luas. Di mana hamparan lahan ini berbatasan

langsung dengan hamparan perkebunanan kelapa sawit di sisi utara. Karena merupakan lahan

baru, maka indeks pertanaman di area ini masih merupakan IP 100. Menurut petani, jika mereka

mulai memahami usahatani kedele, maka kedepan (musim tanam berikut) petani ingin

mengembagkan pola tanam Kedele-Kedele (IP 200).

Penanaman dimulai pada minggu kedua Agustus 2020. Penanaman benih kedelai dilakukan

dengan sistem tugal dengan mengatur 2 benih/lubang tanam. Benih kedelai yang ditanam, adalah

benih kedele anjasmoro dengan tingkat kadar air benih 11%. Pupuk yang digunakan adalah

pupuk NPK Phonska. Aplikasi pemupukan dilakukan dengan cara disebar secara merata.

Pemupukan hanya dilakukan pada saat tanaman berumur 2 MST.
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 Gambaran Penerapan Inovasi

Penerapan inovasi teknologi budidaya kedele oleh petani lokal, sangat ditentukan oleh

pengenalan mereka akan komoditas yang diusahakan. Tanaman kedele relatif sudah dikenal,

namun belum diusahakan secara langsung oleh petani lokal. Tingkat pemahaman mereka akan

kedele hanya sebatas pengenalan akan jenis tanaman kedela sebagai salah sumber pangan.

o Budidaya

Praktek budidaya dimulai dari persiapan lahan, yaitu pembukaan lahan, pengolahan, dan

pengukuran. Pembukaan lahan berupa pembabatan semak belukar dikerjakan sendiri oleh

kelompok tani. Pengolahan tanah menggunakan traktor dan dilakukan bersama dengan tenaga

penyuluh pertanian lapangan. Pengukuran lahan dikerjakan sendiri oleh petani atas petunjuk dari

Tim IP BPTP Papua Barat.

o Panen dan Pascapanen

Panen dilakukan setelah daun tanaman kedele menguning dan polong buah berwarna

kecoklatan. Hal ini disampaikan kepada petani, sehingga mereka dapat memutuskan waktu

panen yang tepat. Panen dilakukan dengan cara memotong batang kedelai sekitar 10 cm di atas

permukaan tanah. Pemotongan batang kedelai menggunakan arid yang disiapkan oleh petani.

Hasil panen brangkasan kedele di tata dalam karung plastik yang telah disiapkan oleh petani.

Masing-masing karung plastik diikat dan kemudian diangkut ke rumah petani untuk dikeringkan

di halaman rumah petani.

Brangkasan kedele dari setiap karung dibuka dan dijemur di atas terpal yang berukuran 4 x

6 meter sebanyak 5 buah terpal. Tebal tumpukan brangkasan diperkiran hanya setebal sekitar

10 cm. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembalikan dan agar cepat kering. Penjemuran

dilakukan selama 4 hari, dimana cuaca saat penjemuran carah dengan sinar matahari penuh.

Kadar air diperkirakan sekitar 12%.

o Keragaan Tanaman Kedelai di Lapangan

Tanaman kedelai relatif tumbuh subur dan tidak terdapat serangan hama penyakit yang

merugikan (Gambar 24). Selama perkembangan tanaman di lapangan, petani tidak melakukan

tindakan pengendalian Hama penyakit. Lahan budidaya kedelai merupakan lahan baru dan

tanaman kedelai belum dikembangkan secara luas.
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o Provitas Kedelai

Varietas anjasmoro memiliki potensi produksi 2,7 ton/ha dan provitas rata-rata adalah

sebasar. Sementara hasil yang diperoleh dari kegiatan ini berdasarkan pengukuran petak ubinan

2,5 m x 2,5 m adalah sebesar 2,5 ton/ha dalam bentuk biji kering  (kadar air 15%). Lahan baru

memberikan kontribusi kesuburan yang cukup memadai bagi pertumbuhan dan produksi kedelai.

Sejauh ini varietas anjasmoro sudah mengalami pembaharuan vatietas, yaitu dengan

varietas Detap 1 yang sudah masih di diseminasikan oleh Balai Penelitian Tanaman Aneka

Kacang dan Ubi-Ubian (Balitkabi), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Malang.

Kedepan, varietas ini akan diperkenalkan kepada petani.

BPTP Papua Barat telah mengintroduksi lima varietas kedelei untuk diadaptasikan, yaitu:

varietas Detap 1, Grobogan, Demas Dena 1, dan verietas kedelai hitam Detam 1. Kelima varietas

ini akan dikaji daya adaptasinya di Kebun Percobaan Anday BPTP Papua Barat.

Gambar 24. Keragaan tanaman pada umur 3 MST
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Gambar 25. Proses Pengeringan Kedelai yang dilakukan oleh petani

o Denfarm Jagung Lahan Kering Periode MK April-November 2020 di Kabupaten Sorong

Distrik Salawati merupakan salah satu sentra tanaman pangan di Kabupaten Sorong.

Dukungan inovasi teknologi untuk peningkatan indeks pertanaman Jagung dilaksanakan di

Kelurahan distrik Salawati, Kabupaten Sorong. Kegiatan ini dilakukan oleh empat orang petani

koperator, yakni: Irianto (1 Ha), Mukdin (1,5 Ha), Adi Purnama (1 Ha), dan Poniran (1,5 Ha).

Lahan kering di Salawati umumnya merupakan lahan kering tadah hujan. Penanaman

dilakukan pada agroeekosistem lahan sawah tadah hujan, yang mana penanaman jagung

dilakukan pada MT 2, sehingga pola tanamnya menjadi Padi-Jagung dari pola tanam eksisting
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padi. Intervensi dilakukan pada MT2, yaitu dengan mengintroduksi Jagung. Jika keadaan curah

hujan memungkin bagi dua kali penanaman padi, maka petani bisa melakukan pola tanam padi-

jagung-padi. Sehingga IP di wilayah ini bisa meningkat menjadi IP200 dan IP 300.

Dukungan inovasi teknologi pada kegiatan ini adalah varietas jagung dan Lamuru yang

merupakan varietas Badan litbang Pertanian, pemupukan spesifik lokasi, dan informasi kalender

tanam terpadu. Keadaan tanaman selama masa pertumbuhan baik, tidak terdapat serangan

hama yang berarti.

Provitas tanaman jagung Bisma dan Lamuru yang dicapai pada kajian ini berdasarkan hasil

ubinan adalah sebesar 5,0 ton/ha jagung pipilan kering dan 5,2 ton jagung pipilan kering (Gambar

26 dan Gambar 27) .

Gambar 26. Hasil panen pipilan kering jagung Bisma

Gambar 27. Provitas jagung varietas Bisma dan Lamuru
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5.2.6 Peningkatan Komunikasi, Koordinasi, dan Diseminasi Hasil Inovasi Teknologi
Badan Litbang Pertanian

o Peningkatan Komunikasi, Koordinasi, dan Diseminasi Hasil Inovasi Teknologi Badan
Litbang Pertanian di Papua Barat

Dibutuhkan strategi tertentu agar penyampaian informasi dan inovasi teknologi dapat

sampai secara cepat dan tepat serta dapat di adopsi oleh pengguna. Ini merupakan indikator

keberhasilan BPTP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Strategi yang dilaksanakan dimulai dengan perencanaan dan koordinasi yang baik

diantara penanggung jawab dan anggota serta komunikasi yang terjalin dengan para pengguna

diantaranya penyuluh daerah, petani dan pengambil kebijakan didaerah. Tanpa itu,mustahil

mencapai suatu keberhasilan.

Sub- sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain; a) Melaksanakan temu lapang ayam

KUB, b) Melaksanakan kegiatan demplot di BPP Bomberai, c) Pembuatan media penyuluhan

berupa mencetak buku 600 buku inovasi teknologi, dan d) Penyebaran benih pepaya merah

delima.

 Melaksanakan temu lapang ayam KUB

Tujuan kegiatan ini adalah untuk saling tukar menukar informasi antara petani/peternak dengan

peneliti/penyuluh tentang informasi yang dihasilkan dan umpan balik dari petani/peternak.

Langkah-langkah yang telah dilakukan diantaranya: persiapan bahan penunjang (topi, tas dan

seminar kit). Kegiatan ini sangat menarik animo masyarakat yang sudah kami sampaikan

informasinya lebih awal dengan respon melalui telepon maupun menayakan langsung saat

pertemuan dilapangan dengan petani. Kegiatan ini tidak dapat dilanjutkan karena penggunaan

anggaran untuk penanganan covid-19

 Demplot padi amfibi Balitbangtan di BPP Bomberai

Persiapan yang dilakukan: identifikasi lokasi dan materi yang dipilih untuk memberi solusi

bagi pengguna, koordinasi secara intens. Pelaksanaan demplot diawali dengan penerapan

minimal 1 (satu) unit lokasi sebagai unit contoh pembelajaran bagi penyuluh dari beberapa BPP

terdekat. Dari hasil pelaksanaan demplot di lokasi contoh tersebut, diharapkan dapat

disebarluaskan di masing-masing wilayah binaan penyuluh peserta di Kabupaten Fak-Fak.
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Bomberai dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan lumbung pangan khususnya padi

bagi masyarakat Fak-fak dan kendala yang dihadapi adalah benih yang ditanami sudah berulang-

ulang sehingga produktifitas rendah.

Benih padi yang coba dikembangkan adalah padi amfibi Balitbangtan yang terdiri dari

varietas towuti, inpago 10, inpago 11 dan inpago 12 dilahan seluas 1 ha. Dari laporan

perkembangan tanaman ditahap awal pertumbuhan tanaman sangat baik namun ledakan hama

yang begitu pesat menyebabkan tanaman tidak dapat panen secara optimal, demikian laporan

dari Kepala BPP Bomberai, Bapak Ismanto selaku penanggung jawab kegiatan dilapangan.

 Pembuatan media penyuluhan berupa mencetak buku 600 inovasi teknologi Balitbangtan

Media penyuluhan yang dilakukan adalah dengan mencetak ulang buku 600 inovatif

teknologi sebanyak 2 buku yang direncanakan diserahkan pada temu teknis penyuluh di Fak-

Fak, namun temu teknis penyuluh belum dapat dilakukan karena refocussing anggaran untuk

penanganan covid-19.

 Penyiapan dan penyebaran benih (padi amfibi Balitbangtan dan pepaya merah delima)

 Padi amfibi Badan Litbang Pertanian

Untuk memperkenalkan benih varietas unggul Badan Litbang Pertanian kepada

pengguna di Papua Barat, ada beberapa varietas unggul padi amfibi yang sudah di uji selama

kurun waktu 3 tahun (2018-2020) di KP Andai antara lain towuti, inpago 4, inpago 8, inpago 9

dan inpago 11. Dari 5 varietas ini 2 yang sangat diminati oleh pengguna yaitu inpago 11 dan

towuti.

Dalam tahun 2020 ini ditambah 3 varietas lagi yakni situbagendit, inpago 10 dan inpago

12. Dari hasil panen situbagendit sudah disertifikasi dan disebar ke beberapa Kabupaten

Kaiman. Sedangkan inpago 10 dan inpago 12 disebar di Distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak

Provinsi Papua Barat. Sementara itu dalam tahap sertifikasi, ada 300 kg benih padi amfibi

varietas towuti yang di tanam di KP Andai dan akan disebar ke beberapa titik di wilayah Provinsi

Papua Barat.

 Pepaya merah delima

Pepaya merah delima merupakan produk unggulan Badan Litbang Pertanian yang cukup

diminati masyarakat Manokwari. Kami telah menyiapkan benih tersebut dalam bentuk tanaman

yang siap ditanam maupun masih dalam bentuk biji yang telah disebar dibeberapa titik di

Kabupaten Manokwari
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Gambar 28. Penyerahan benih Padi dan pepaya merah delima kepada petani

o Temu Tugas Peneliti Penyuluh Balitbangtan-Pemda Provinsi Papua Barat

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sorong dengan judul kegiatan: Temu Tugas

Peneliti-Penyuluh dalam mendukung program Kostratani. tanggal 25 Februari 2020 bertempat di

Hotel Belagri Kota Sorong. Dihadiri kurang lebih 400 orang diantaranya:

 Menteri Pertanian RI,

 Gubernur Papua Barat

 Kepala Badan Litbang Pertanian,

 Dirjen tanaman pangan,

 Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP),

 Direktur Polbangtan Manokwari Provinsi Papua Barat

 Walikota Kabupaten Sorong

 Kepaa Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebuanan Provinsi

Papua barat

 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manokwari, Sorong, Kota Sorong dan Manokwari

Selatan

 Kepala Bidang/Seksi yang membidangi Penyuluhan dari Kabupaten Manokwari,

Manokwari Selatan,, Fakfak, Kota Sorong, Kabupaten raja Ampat, kabupaten Meibrat dan

Tambraw.
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 Para Ka. BPP dan penyuluh Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Manokwari

Selatan, Fakfak, raja Ampat, Tambraw dan Maibrat.

 KUR BRI Srng

 Para Dosen Universitas Universitas Muhammadiyah Sorong universitas Kristen Papua

dan Universitas Victori Sorong

 Para Mahasiswa Universitas muhammadiyah Sorong, Universitas Kristen Papua

Kabupaten Sorong, dan Universitas Victori Sorong

 Kepolisian Resort Sorong

 Koordinator Penyuluh Pertanian Pengkajian Pengembangan Pertanian.

 Gapoktan dan Poktan Kota Sorong dan kabupaten Sorong.

5.2.7 Benih Sebar Padi

o Produksi Benih Sebar Padi

Salah satu komponen produksi yang dibutuhkan petani adalah benih bermutu.

Ketersediaan benih bermutu dinilai strategis karena sangat menentukan keberhasilan budi daya

tanaman. Salah satu program Pemerintah Daerah Papua Barat di subsektor pertanian tanaman

pangan adalah pengembangan usahatani padi sawah. Dari sembilan Kabupaten Kota yang ada

di wilayah Papua Barat baru enam kabupaten yang mengembangkan padi sawah, dengan pusat

pengembangan di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong yang pada umumnya

diusahakan oleh masyarakat pendatang (Transmigran).

Luas lahan sawah irigasi yang potensial untuk tergarap dan tertanami padi sawah di Papua

Barat seluas 7.501 hektar (BPS Provinsi Papua Barat, 2016).  Berdasarkan data tersebut maka,

dibutuhkan benih sebar sekitar 1,87 ton per musim tanam atau 3 – 4 ton per tahun untuk

memenuhi kebutuhan petani penangkar dan kebutuhan benih sebar sebanyak 187,5 ton per

musim tanam jika kebutuhan benih per hektar sebanyak 25 kg.  Kebutuhan benih sumber tersebut

bisa berasal dari BBI, BBU, Petani penangkar, dan BPTP Papua Barat.

Permasalahan dalam pengembangan komoditas tersebut adalah masih berkaitan dengan

rendahnya produktivitas dibandingkan dengan potensi hasil. Petani di Papua Barat pada

umumnya masih menggunakan varietas padi yang lama seperti Ciherang, Mekongga, dan

Cigeulis. Salah satu kegiatan penyebaran inovasi teknologi perbenihan dapat dilakukan melalui

kegitan perbanyakan dan penyebaran benih bermutu berorientasi agribisnis yang dapat dilakukan
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di Kebun Percobaan maupun di lahan petani dengan melibatkan berbagai pihak terutama

kelembagaan perbenihan yang ada di wilayah pengembangan.

Pemenuhan kebutuhan benih sejatinya dilakukan oleh BBI Provinsi Papua Barat dan

BBU atau penangkar binaan di Provinsi Papua Barat. Namun belum optimalnya kinerja BBI, BBU,

dan petani penangkar menyebabkan masih perlunya produksi benih sebar oleh BPTP papua

barat untuk kebutuhan benih tersebut.

Produksi benih ini bertujuan menghasilkan benih sebar (ES) padi Inbrida sebanyak 5 ton

dan sekaligus memasyarakatkan VUB padi inbrida kepada pengguna di provinsi Papua Barat.

Penggunaan VUB padi inbrida ini dapat meningkatkan produktivitas  10% dan dapat

meningkatkan pendapatan petani 8 – 10%.

Kegiatan produksi benih sebar dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan

perbenihan petani kooperator. Bila akan diproduksi 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 pendampingan perbenihan padi inbrida meliputi 2 Sub kegiatan utama yaitu: Kegiatan

prapanen meliputi (1) tahap persiapan; (2) produksi benih padi inbrida dan kegiatan pascapanen

meliputi (1) pembersihan benih (2) penyimpanan dan pemeliharaan benih, (3) pemasaran dan

penyebaran benih.

Kegiatan pertama bertujuan untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan

memproduksi benih unggul bermutu padi inbrida pada level kelas FS dan SS. Kegiatan kedua

bertujuan untuk memperoleh sertifikat benih dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB),

menyimpan dan memelihara benih agar vigoritas benih tetap terjaga dalam periode waktu tertentu

sampai laku terjual atau dipergunakan, untuk memasarkan dan memasyarakatkan benih padi

unggul baru hasil rakitan badan litbang pertanian.

Kegiatan Produksi benih sebar padi Inbrida akan dilaksanakan di lahan petani

berdasarkan perjanjian kerjasama sistem bagi hasil berbasis input produksi antara BPTP dengan

petani binaan. Adapun prosedur kegiatan sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan; 2. Produksi

Benih: pembuatan pesemaian, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan,pemeliharaan

tanaman, rouging, panen; 3. Sertifikasi benih; 4. Penyimpanan benih; 5. Pemasaran dan

penyebaran benih dan 6. Penyusunan laporan.
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Kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelum adanya Pandemi Corona Virus Diseases

(Covid – 19) yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia yaitu tahap persiapan dengan

mencari Calon Petani dan Calon Lahan. Akibat Pandemi Covid-19 ini selanjutnya dilakukannya

refocusing anggaran 2020 yang berdampak pada semua kegiatan pengkajian dihentikan.

Kegiatan Produksi Benih Sebar juga terhenti.

Gambar 29. Sosialisasi kegiatan perbenihan dengan penagkar benih padi

5.2.6 Model Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi

5.2.6.1 Perakitan Model Pengembangan SAPIRA Berbasis Pertanian Bio Indutsri

o Pengembangan Kawasan Pertanian Kakao Berbasis Inovasi di Manokwari Selatan,
Papua Barat

Kegiatan pengembangan kawasan hingga awal Januari hingga Juni lebih pada tahap

koordinasi dan sinkronisasi dan pemetaan peran stake holder terkait. Kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi dilakukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Manokwari Selatan. Dan membangun

diksusi dengan berbagai pihak, terutama pihak perusahaan pembeli kakao.

 Diskusi Rencana Pengembangan Kakao Di Manokwari Selatan

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 31 Januari 2020, bertempat di ruang rapat Koperasi

Ebier Suth Cokran di Ransiki. Pihak koperasi diwakili oleh Ketua Koperasi, Manajer teknis,

manajer keuangan, dan manajer lapangan. Sedangan tim kerja adalah Dr. Aser Rouw, SP, M.Si



Page | 48

(BPTP Papua Barat), Dr. Anthon, M.Si (UNIPA), dan Jan dari NGO  Belanda “Stichting

Duurzame Samenleving Papua Barat” (Yayasan Masyarakat Papua Barat yang berkelanjutan).

Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi biaya papsacapanen,

pengangkutan dan pengiriman biji kakao melalui container ke Surabaya dan keluar negeri. Yang

mana data dan informasi ini akan menjadi acuan bagi Mr Jan untuk mencoba mencari funding

bagi Koperasi. Sebelumnya Mr Jan sudah mendapat informasi tentang cost yang dibutuhkan

bagi pengembangan kebun melalui rehablitasi dan penanaman baru.

Pihak koperasi menyambut baik, dan memberikan penjelasan tentang proses dan

pembiayaan rill yang ditanggung oleh koperasi dalam pengankutan dan pengiriman biji kakao

berdasarkan pengalaman yang selama ini mereka alami dan kerjakan. Beberapa pertanyaan

diajukan oleh Mr Jan dapat dijelaskan secara baik oleh Pihak Koperasi.

Pada kesempatan ini tim menjelaskan tentang rencana pilot project pengembangan kakao

dengan sistem agroforestry di koperasi Ebier suth. Di mana Tim kerja merencanakan

menggunakan 2 Ha lahan Kakao yang sudah dikembangkan oleh BPTP bersama Ebier Suth

Cokran. Pihak Koperasi menyetujui dan mempersiapkan sekitar 51 Ha lahan kakao untuk

pengembangan system agroforestry.

Tim dan koperasi menyepakti untuk memulai pada lahan 2 Ha dengan mengindtroduksi

tanaman buah-buahan yang dapat memberikan nilai tambah bagi koperasi. Kedepan BPTP

Papua barat akan menyiapkan benih kakao berkualitas untuk mendukung pengembangan

agroforestry. Mr Jan menyampaikan bahwa akan melakukan yang terbaik untuk mencari funding

bagi upaya pengembangan kakao oleh Koperasi Ebier Suth Cokran.

Gambar 30. Pertemuan tim kerja dengan Koperasi Ebier Suth Cokran
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 FGD Grand Design Pengembangan Kopi Dan Kakao Papua Barat

Dalam upaya pengembangan ekonomi hijau di Masyarakat lokal Papua sebagai

komitmen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat, Pemerintah Papua Barat

mendorong pengembangan komoditas unggulan. Kopi dan Kakao adalah dua diantara beberapa

komoditas unggulan di Papua Barat yang akan dikembangkan dalam skala besar dengan system

yang ramah lingkungan.

Selain program rutin yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan seluruh OPD terkait,

kegiatan pengebangan kopi dan kakao didorong oleh tim kerja yang beranggotakan peneliti dan

staf OPD yang memiliki visi yang sama untuk mengembangan komoditas kopi dan kakao, yaitu

tim kerja yang diketuai oleh Dr. Anton Suparno, yang mana selama ini telah membangun

pemahaman di masyarakat lokal di Anggi Gida Pegunungan Arfak, Kebar Tambrauw, dan Ransiki

Manokwari Selatan, serta telah menjalin komunikasi dengan NGO Belanda yang bergerak dalam

pemberdayaan masyarakat lokal melalui system pertanian organik.

Pemda Papua Barat memberi kesempatan kepada tim kerja pengembangan kopi dan

kakao untuk melakukan FGD pada tanggal 29 Januari 2020, di ruang rapat, lantai 3 Pemda Papua

Barat dengan tema: Inisiasi pengembangan kopi di Kab. Pegunugan Arfak dan Tambrauw, serta

pengembangan kakao di Kabupaten Manokwari Selatan. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh

Stakeholder terkait, yaitu OPD lingkup pemda, Bank Indonesia, Balitbangda, Koperasi Ebier Suth

Cokran, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Manokwari Selatan, Dinas Perindustrian dan

Perdangan Papua Barat, serta masyarakat adat majiwi, selaku pemilik ulayat pada lahan calon

pengembangan kopi Arabika di Kabar. Kegiatan FGD terdiri atas: (i) acara pembukaan, (ii)

pemaparan grand disain oleh nara sumber, (iii) diskusi, dan (iv) penutup.

Tujuan pelaksanaan FGD adalah (1) menyampaikan progress kerja tim, tentang

sejauhmana iniasiasi yang telah dilakukan bersama petani dan NGO dari Belanda. dan (2)

mendiskusikan tentang rencana pengembangan kopi dan kakao bersama stakeholder terkait,

serta (3) sedapat mungkin memetakan peran stakeholder terkait dalam bentuk sinergi

pengembangan kopi dan kakao. Di mana sasaran yang ingin dicapai oleh tim kerja adalah adanya

kebijakan implementasi pengembangan kopi dan kakao dari pemda Papua Barat.

Agenda acara FGD terdiri atas: pembukaan, pemaparan grand design pengembangan

kopi dan kakao, diskusi, dan penutup. Acara diawali dengan laporan ketua tim kerja, Dr. Anthon

Suparno, M.Si tentang sejauhmana Inisiasi pengembangan kakao telah dilakukan oleh Tim kerja

dengan kolaborasi dengan NGO dari Belanda yang focus pada pembangan masyarakat lokal
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secara berkelanjutan. Dilaporkan bahwa tim kerja sudah bekerja selama 14 bulan, yang dimulai

dengan upaya membangun komunikasi dengan NGO dari Belanda, melakukan sosialisasi di

lapangan, berkoordinasi dengan pimpinan daerah, khususnya Bupati Tambrauw, serta persiapan

penanaman perdana tanaman kopi arabika di Kebar, Tambrauw. Dan sejauh ini petani,

khususnya kelopmpok marga Majiwi sudah menyiapkan 2 Ha lahan pada wilayah adatnya untuk

penanaman kopi dengan sistem agroforestry melalui swadaya petani.

Seluruh rangkaian acara FGD dibuka oleh oleh Staf Ahli Bidang SDM mewakili Gubernur

Papua Barat. Dalam sambutanya, Gubernur mengapresiasi kerja Tim yang telah mendorong

masyarakat dan membangun komunikasi dengan NGO dari Belanda untuk mendukung

pengembangan kopi dan kakao di Papua Barat. Ini merupakan bagian dari komitmen pemda

untuk melakukan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan ekonomi hijau di

masyarakat. Oleh karena itu, Tim kerja akan di SK-Kan oleh Gubernur sehingga tim kerja dapat

maksmimal melakukan upaya pendampingan pengembangan kopi dan kakao di Papua Barat.

Gubernur menghimbau kepada seluruh OPD terkait untuk dapat menyampaikan perannya  sesuai

dengan Grand Design yang telah disusun oleh tim kerja dan kedepan dapat bersinergi dalam

pengembangan kopi dan kakao di Papua Barat.

Pemaparan pertama tentang Grand Design Pengembangan Kakao di Manokwari Selatan

oleh Dr. Aser Rouw, SP, M.Si (BPTP Papua Barat). Pemaparan ini dilakukan dengan urutan

substansi potret kinerja Kakao Nasional, Roadmap (peta jalan) pengembangan Kakao Nasional

(2015-2045), Potret Kinerja Kakao Papua Barat dan Manokwari Selatan dan Permasalahanya,

serta konsep Grand Design Pengembangan Kakao Manokwari Selatan, yang diakhiri dengan

penjelasan peran stakholder dalam rantai nilai usaha Kakao di Manokwari Selatan.

Pemaparan kedua tentang grand disain pegembangan kopi di Pegunungan Arfak dan

Kabupaten Tambrauw disampaikan oleh Dr. Ir. Anthon Suparno, M.Si (UNIPA) yang dimulai

dengan pemaparan kessuaian lahan Anggi Gida Pegunungan Arfak, dan Kabar, Kabupaten

Tambrauw. Di mana Kab Tambrauw sesuai untuk kopi arabika dan robusta, sedangkan

Pegunungan Arfak lebih sesuai untuk kopi arabika. Juga disampaikan informasi varietas kopi

arabika dan robusta unggul. Dan kemudian memaparkan konsep grand disain pengembangan

kopi di Pegunungan Arfak dan Tambaruw.

Kesepakatan Penting Untuk Pengembangan Kakao di Manokwari Selatan

1) Pada aspek hilir, Bank BI Cabang Papua Barat menyatakan kesediaan untuk membantu

memfasiltasi  kakao di Manokwari Selatan, khususnya Koperasi Ebier Suth Cokran untuk
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pelatihan pengolahan di Yogyakarta dan akan menyiapkan peralatan pengolahan produk

coklat batangan skala home industri

2) Pada aspek hulu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dinas TPHBUN)

akan melakukan rehablitasi kebun kakao tua di Manokwari Selatan secara bertahap. Pada

tahun anggaran 2020 direncanakan akan dilakukan penyediaan benih untuk memenuhi

kebutuhan rehab kebun kakao di lokasi Ebier Suth Cokran seluas 100 Ha melalui dukungan

dana APBN dan APBD Tahun 2020.

3) BPTP Papua Barat  akan selalu mendukung penyediaan inovasi teknologi untuk mendorong

pengembangan kawasan Kakao Manokwari selatan, dan khussunya kepada  Koperasi Ebier

Suth untuk dapat meningkatkan produksi biji kakao premium sehingga mampu memenuhi

kuota ekspor ke pasar Eropa

Gambar 31. Pemaparan materi grand Disain pengembangan kakao Manokwari Selatan pada

acara FGD Pengembangan Kopi dan Kako di Papua Barat

 Rapat Koordinasi Dengan Pihak Bank Indonesia Cabang Papua Barat

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua Barat di Manokwari sejauh ini telah mengambil

peran dalam pengembangan pertanian di Papua Barat. Peran khususnya adalah mendorong

produksi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menekan laju inflasi yang timbul dari

sektor pertanian.

Dari hasil diskusi yang terbangun sebelumnya dalam forum seminar lingkup Badan

Penelitian dan Pengembangan Daerah, tergambar bahwa Bank Indonesia tertarik untuk

mengambil bagian dalam usaha komoditas unggulan di Papua Barat, diantaranya adalah kakao
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Manokwari Selatan. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan komunikasi dengan pihak Bank

Indonesia untuk memahami peran BI dalam pengembangan Kakao Manokwari Selatan, tentunya

dapat disinergikan dengan kegiatan pengembangan kawasan pertanian sejahtera (SAPIRA)

berbasis Kakao di Manokwari Selatan.

Kegiatan koordinasi dimaksudkan untuk untuk memetakan peran BI dalam kegiatan

pengembangan kawasan pertanian sejahtera berbasis kakao di Manokwari, sebagaimana

digambarkan sebagai berikut

Gambar 32. Peta mapping peran stake holder pengembangan kakao di Manokwari Selatan

Dalam diskusi,pihak Bank Indonesia langsung diwakili oleh Pimpinan Bank Indoensia

perwakilan Papua barat dan staf BI. Pada kesempatan ini, tim BPTP menyampaikan tentang

kegiatan pengembangan kawasan pertanian sejahtera berbasis Kakao di Manokwari Selatan,

yang pada prinsipnya adalah meningkatkan kinerja kawasan perkebunan melalui dukungan

inovasi teknologi. Kawasan pertanian melibatkan peran banyak stake holder. Oleh karena itu,

BPTP ingin memetakan peran Bank Indonesia dalam konteks pengembangan komoditas

unggulan, khususnya Kakao di Manokwari Selatan.
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Dalam koordinasi ini tergambar bahwa Bank Indonesia berperan dalam aspek pengolahan

produk kakao sekalgus dengan pelatihan petani. Bank Indonesia sudah membawa staf Koperasi

Ebier Suth untuk magang pembuatan coklat batangan di Yogyakarta, khususnya lokasi binaan

LIPI.

BI ingin bergerak cepat untuk menghasilkan coklat batangan yang nanti diikutkan dalam

kegiatan promosi produk dalam ajang promosi BI di Jakarta. Untuk ini BI akan segera

mengadakan mesin pengolahan coklat batangan. BI sudah mendapatkan referensi dari LIPI

bahwa mesin produksi Pusat penelitian Kopi- Kakao di Jember cukup baik untuk produksi coklat

batangan dan mudah dalam proses maintenance. Tetapi juga pihak BI mendapatkan informasi

bahwa di Jayapura, di bengkel Pak Made, dosen Uncen telah memproduksi berbagai alat

pertanian termasuk mesin pengolahan coklat batangan yang juga kualitasnya cukup baik. BI akan

mencoba melihat produk tersebut dan melakukan perbandingan untuk memilih yang terbaik.

Namun prinsip utamanya, mudah dalam maintenance.

BI ingin memberikan nama coklat bantang dengan nama coklat Mansel, karena naman

coklat ransiki telah dipakai oleh Pipiltin. Tujuan utama produk coklat bantangan yang dihasilkan

oleh BI adalah untuk mengisi pasar oleh-oleh khas Manokwari Selatan. BI akan mendisain

kemasan yang menggambarkan kondisi lokal dan menarik.

BI juga berharap dapat bersinergi dengan BPTP Papua Barat dalam peningkatakan

kapasitas petani dan penciptaan nilai tambah produk melalui dukungan inovasi teknologi. Untuk

ini BI akan komunikasikan lebih lanjut dengan BPTP Papua Barat.

Gambar 33.  Penyampaian peran BPTP dalam rapat koordinasi dengan pihak bank Indonesia

Cabang Papua Barat
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 Diskusi Dengan Para Buyer Kakao di Indonesia

Diksusi ini dilakukan dalam rangka kunjungan para pembeli kakao di Papua Barat terkait

dengan pelaksanaan kegiatan Hight Level Meeting pengembangan komoditas unggulan di Papua

Barat. Inisiasi diskusi digagas oleh Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), Ibu Melaty yang juga

didampingi oleh Pak Pieter (Konsultan Mars). Pertemuan dan diskusi berlangsung di ruang

pertemuan Koperasi Ebier Suth Cokran pada tanggal 24 Februari 2020. Tujuan pertemuan adalah

pihak buyer ingin dapat gambaran pengelolaan kebun kakao oleh koperasi dan juga dari petani

kakao. Rombongan para Buyer kakao yang hadir dan berdiksui dalam pertemuan ini adalah:

4) PT Mars diwakili oleh Fajar, Head of Coca Mars Academy

5) PT Olam Indonesia diwakili oleh Imam Suharto, Cocoa Sustainability Director

6) Barry Callebaut diwakili oleh Ani Setyoningrum, Cocoa Sustainability Director

7) LUSH diwakili oleh Panut Hadisiswoyo, Indonesia Director

8) Pipiltin Cocoa diwakili oleh Irvan Helmi, Co-Founder

9) Cocoa Sustainability Patnership diwakili oleh Wahyu Wibowo, Executive Director

Pihak Pemda yang hadir dalam pertemuan ini adalah Kepala Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Manokwari Selatan, Bua, SP. Hadir pula mewakili pihak Universitas Papua

(UNIPA) adalah Dr. Anthon Suparno, MS.  Sedangkan pihak Koperasi Ebier Suth Cokran

1) Ketua Koperasi, Yusuf Kawey

2) Manajer Lapangan, Rakhim

3) Manejer Keuangan, Obe

4) Wakil manajer Lapangan, Wakum

PT Olam sustainability cocoa adalah multi nasional company, berpusat di singapur. Kantor

internasional di inggris. Ada beberapa komoditi yang ditangani di Indonesia: kakao, kopi, kelapa

sawit, gula, lada hitam, dan lada putih. Kalau internasional ada haslenuth, beras, dan rempah-

rempah di luar lada. Untuk kakao dikerjakan dua hal:  membeli biji, dan pabrik (pengolahan).

Fokus Olam adalah dengan kebun kakao adalah kebun kakao yang kerja dengan petani-petani

kecil. Lokasi saat ini dari Aceh, sumatera sampai ke timur, paling banyak di Sulawesi. Olam

memiliki 10 gudang besar (Werhouse) untuk menampung komoditas kakao. Pemebelian biji kako

dilakukan secara langsung dan melalui distributor. PT Olam melakukan pendampingan, coaching

langsung ke petani, orang perorang, rumah ke rumah. Sekarang kurang lebih sudah terbina
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70.000 petani. PT Olam mengembangkan klon-klon kakao yang unggul, diusahakan bukan

hybrid.

Tujuan PT Olam di Indonesia adalah: 1) meningkatkan provitas kakao, 2) zero

deforestation, olam tidak boleh beli satu bijipun dari hutan, artinya ditanam dengan menebang

hutan. Kakao yang ada di hutan negara pun tidak dibeli. Kalau 2 km di luar kawasan, diberi

treatmen khusus. Tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur. Kerja praktek-praktek yang

membahayakan, dan sekolah terganggu, maka olam tidak akan tidak beli biji kakao. kalau anak

belajar hanya 2 jam dan diluar jam sekolah, dan jangan menyemprot, 3). Harus pastikan bahwa

asal usul produksi biji kakao tercatat, secara manual dan terekam.

Terkait dengan usaha yg lebih besar, olam punya kebun kakao 3000 Ha dipulau Seram.

Mengambil alih dari pemelik sebelumnya. Sekarang sudah tertanami 1000 ha. Di sana semua

klon baru MCC02 dan S1. Ada pabrik di Tangerang, namanya olam BT Cocoa. Saham 80%.

Kapasitas terpasang tidak semua, karena biji kakao kurang. Memasok bahan baku, poudwer,

butter

Barry Callebaut (Prancis dan Belgia) bergerak pada produk olahan dan setengah jadi.

Produk delvi, seres adalah produk Barry Callebaut. Barry Callebaut menggilng 1 juta kakao. Di

Asia, terutama Malaysia dan Indonesia. Produk setegah jadi, dan suplai industri kembali, silver

Queen adalah customer Barry Callebaut. Sekarang ini ada di Sulawesi dan Sumatera dengan

sustainable programs kakao dari Barry Callebaut.

Pipiltin Cocoa adalah salah satu buyer biji kakao premium dari Ebier Suth Cokran Ransiki

dengan kuota 500 kg/bulan untuk pembuatan coklat batangan speciality dengan kadar coklat

70%. Pipiltin merasa senang karena kakao ransiki sudah ada di pasaran. Pembeli beragam dari

anak sekolah, mahasiwa, pejabat, dan lain. Tapi jangan puas, ada berbagai macam peran yang

ada. Peran pipiltin, buat produk skala kecil-menegah. Peran pipiltin bukan di volme, tapi ada pada

kualitas produk. Pipiltin ingin bawa kakao Ransiki ke even internasional. Oleh karena itu, penting

untuk memperhatikan konsistensi. Kita usahakan agar seluruh stakeholder ikut berperan. Ada

lomba cocoa exelent, tapi kualitas harus dijaga, varietas, fermentasi, pengeringan harus standar.

Pipiltin tidak hanya sekedar jual coklat, tapi rasa dan cerita yang ada dibalik produksi biji kakao.

Pipiltin jual produk kakao dari Ransiki di 80 store yang ada di Jakarta, bali dan Surabaya.

Pipiltin ingin meletakkan panggung ransiki. Hal ini tidak berarti semua coklat ransiki, bisa diletkkan

pada market yang sama, ada berbagai macam grade. Mudah-mudahan pipiltin di awal semoga

bisa ambil manfaat.
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PT Mars Ketika periode 1980an-1990an pernah punya kerjasama dengan PT Cokran

dalam hal pembelian biji kakao. PT Mars sedang mengujui beberapa klon dan praktek-praktek

terbaik pengendalian hama penyakit. PT Mars melakukan usaha multi produk, termasuk pakan

ternak. Segmen coklat besar. Upaya untuk coklat adalah bagaimana bahan baku kakao

diproduksi secara berkelanjutan. P Mars membangun pusat penelitian kakao, yaitu satu di Brasil

dan dua di Indonesia. PT Mars memiliki 100 lebih jenis klon baru yang memilki potensi lebih dari

klon yang ada. Di Sulawaesi dari 45.000 klon diseleksi tinggal 100 klon terpilih. Masih butuh 5

tahun untuk uji multi lokasi. Patokan dasar adalah klon S1 dan S2 yang telah digunakan oleh

petani.

Tahun 2016 PT Mars mengambil ahli salah satu perkebunan di Ekuador yang sudah

teknologi tinggi. PT Mars berupaya mengurangi ketergantungan pada Afrika. Kedepan akan

mendukung pengembangan kakao di Papua, tapi tidak dipastikan apakah 5 tahun kedepan?

Belum dipastikan sekarang. Kedepan PT Mars akan kontrak dengan Polbangtan Manokwari

terutama untuk sarana pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa Polbangtan dan ini akan ada

manfaat juga bagi Ebier Suth Cokran. PT Mars berharap Polbangtan kedepan bertanggung jawab

untuk masyarakatnya, bagaimana membangun generasi Papua. Dari Polabangtan bisa lahir

intpreneur kakao di tanah Papua. Sekrang sudah ada interpreneur tetapi kemampuan mereka

untuk beradapasi dengan teknologi sekarang sudah sulit berubah.

Yayasan IDH (Inisiatif Dagang Hijau), berkomitmen untuk mendukung program Pemda,

termasuk kabupaten terpilih. Di Papua Barat, Mansel dan Bintuni terpilih. IDH membantu regulasi

pembangunan ekonomi hijau, tata ruang, dan lain-lain. Produk hukum bisa membantu. Sebentar

IDH akan melaunching studi kakao bersama UNIPA. Akan ada MoU dengan pemda mansel

tentang multi komoditas.

Nasional Platform, CSP (Cocoa Sustainability Partnership), seblumnya mulai di Sulawesi.

2 tahun terkhir di Jakarta untuk meningkatkan hubungan dengan pusat. Anggota CSC adalah

Kementeriaan koordintaor perkenomian, pertanian, bapanes, dan pemda sulsel. Papua Barat,

pak Cahrlie, usul untuk satgas papua Barat jadi anggota CSP. CSP tidak boleh berkompetsi.

CSP (Cocoa Sustainability Partnership) sudah menghasilkan nasional kurikulum kakao.

bisa diakses www.csp.org.id. Target CSP  setiap tahun sebanyak 20 juta tanaman kakao harus

mendapatkan pupuk, berkelipatan pada tahun sebelumnya. CSP akan mendukung pemerintah.

Pemerintah tahun ini hanya ada 9 juta benih kakao. 1 pohon/tahun harus 2 kg biji kakao. 1 ha

(1800), maka 1, 6 ton/tahun. Tahun 2030 diharapkan bisa menyumbang 400 ribu ton biji kakao.
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LUSH adalah perusahaan dan industry kecantikan di Inggris. LUSH lirik Indoensia.

Indonesia adalah source, tujuan ambil bahan mentah Indonesia, salah satunya Kakao. Selama

ini LSUH ambil biji kakao dari Indonesia. Harus ada certia, sustaibility, manfaat, dan

pemberdayaan petani langsung. Bukan berarti tidak beli dari usaha besar. Persayatan kakao

organik dan field trip. Di Indonesia mungkin kombinasi. LUSH tertarik untuk Papua, terutama

pendampingan, terkait dengan isu-isu penting: hutan, kesehatan. Dari sisi produk, LUSH

mencari mitra untuk cocoa beans menjadi cocoa buter.  LUSH menekakan pada pertanggung

jawaban lingkungan dan sosial.

Konsultan Mars, sudah tiga kali ke Papua Barat, khususnya di Cokran. Pada kesempatan

ini ada iven besar, yaitu high level meeting di sorong dan akan hadir beberapa Menteri yang

dipimpin oleh Menko Maritim, Luhud Binsar Panjaitan. Kita mau lihat IDH bekerja sama dengan

perusahaan dan pemda tentang value change dari 8 komoditas, termasuk kakao di Tanah Papua.

Duluh disini (cokran) ada 4000 ribu ton biji kakao yang dihasilkan dalam satu tahun. Kita harus

kembalikan kemampuan tersebut. Perlu perusahaan besar, Mars menguasai 10-15% pasar

kakao dunia. Saya minta kita mulai pikir bisnis sekarang. Ada koperasi Ebier Suth Cokran sudah

luar bisa. Sekarang kita pikir bagaimana binsis besar, jangan terjadi keterlambat pengiriman,

barang rijek, dan lain-lain. Untuk mencapai 5000 ton biji kakao dari Papua Barat tidak hanya dari

koperasi Ebier Suth Cokran. Kami berharap nanti ada pihak Koperasi Ebier Suth Cokran ikut

pertemuan high level meeting di Sorong. Di Sorong, dalam high level meeting nanti ada kapasitas

kerjasama dengan perusahaan besar. Sekarang hanya 200 ha, kita mau hasilkan 5000 ton berarti

ada investasi.

Koperasi Ebier Suth Cokran, (ketua): Hak karyawan eks PT Cokran  menjadi tantangan,

jika ada yang bersedia akan dengan senang hati untuk menerima dan melanjutkan usaha kakao

di Ransiki. Kita punya klon kakao hybrid (komposit), poly klonal. Biji kakao yang dihasilkan

memiliki kualitas premium. Koperasi baru mampu mengelola 140 Ha dari Kawasan kakao 1.668

Ha yang merupakan kebun kakao tua.

Koperasi Ebier Suth Cokran memiliki 13 orang pengurus dan 130 orang petani yang

bekerja di kebun. Selain itu, koperasi membina kelompok tani kakao dengan jumlah petani

sebanyak 50 orang. Koperasi membantu petani dalam hal alat-alat kerja, dan membantu teknis

pemangkasan dan penyemprotan.  Karyawan koperasi digaji setiap bulan. Untuk kegiatan kebun

dibayar berdasarkan presetasi kerja. Koperasi membeli biji kakao kering dari petani.

Tantantan Koperasi adalah bagaimana memperbaiki kebun kakao tua seluas 1400 Ha.

Sudah dilakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Namun saat ini belum ada pihak (investor)
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yang berencana untuk melakukan investasi. Selama ini pihak Pemda Manokwari Selatan yang

selalu mendukung pengembangan kakao oleh Koperasi.

BPTP Papua Barat, sinergi semua pihak menjadi penting. BPTP mendamping dan

mendukung inovasi teknologi, menyediakan benih kakao unggul di petani dan koperasi, dan

mendorong ekspor. Kondisi tanaman kakao di Manokwari Selatan, kakao tua (>30 tahun), jadi

harus rehab/replanting (binis plan), kita satukan peran. BPTP, berperan menyiapkan benih

sekaligus dukungan inovasi teknologi. Koperasi sudah punya SOP untuk kualitas kakao.

Sementara pasar sudah tersedia. Kapasitas koperasi ditingkatkan agar dapat meningkatkan

produksi dan sekaligus mendampingi petani.  Bank Indoensia ingin membantu koperasi dan

pemda untuk menyiapkan peralatan pembuatan coklat batangan. Sasarannya adalah oleh-oleh

khas Manokwari.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Manokwari Selatan fokus pada rehablitasi

tanaman kakao tua. Setiap tahun ditargetkan 50-100 Ha. Tahun ini dapat dukungan APBN dan

APBD untuk penyediaan benih kakao dan persiapan lahan untuk 100 Ha. Untuk Pola

pengembangan Kakao di Manokwari Selatan, awalnya kami mau koperasi Ebier Suth Cokran

menjadi inti, kemudian membina petani. Nanti jika koperasi sudah mandiri, kami akan dorong

menjadi pembina bagi petani sekitar. Kami sepakat dengan konsep pengembangan kawasan

yang digagas oleh BPTP Papua Barat. Semua stake holder terkait dapat mengambil peran. Dinas

sudah bersama dengan BPTP Papua Barat telah menyiapkan kebun enters dengan klon kakao

S1 seluas 2 Ha sejak awal tahun 2019. Ini akan menjadi sumber entres untuk mendukung

pengembangan.

Gambar 34. Diksusi dengan para buyer kakao
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VI KEGIATAN KERJASAMA/PARTISIPASI BPTP PAPUA BARAT

Pada tahun 2020 BPTP Papua Barat melakukan tiga Kerjasama, yaitu (1) dengan pihak

polda papua Barat, (2) kelompok tani Wariki, dan (3) kelompok tani Be Blessing Papua (Tabel

berikut).

Tabel 10. Kegiatan kerja sama BPTP Papua Barat Tahun 2020

No Judul Kerjasama Pihak
1. Pengembangan Agrowisata Polda

Papua Barat
Polda Papua Barat

2. Dukungan Inovasi Teknologi
Pengembangan Agrowisata Wariki

Kelompok Tani Wariki

3. Dukungan Inovasi Teknologi
Pengembangan Usahatani Terpadu

Kelompok Tani Be Blessing Papua

Tujuan Kerjasama yang ingin dicapai oleh BPTP adalah

1. Menyediakan benih komoditas Pertanian yang bersumber dari Badan Litbang
Pertanian

2. Menyiapkan paket teknologi budidaya dan pascapanen peningkatan produktivitas
dan nila tamah komoditas Pertanian dan Peternakan

3. Melakukan bimbingan teknis aplikasi teknologi Budidaya dan Pascapanen
komoditas Pertanian dan Peternakan di lapangan
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Gambar 35. Hasil layout kebun agrowisata Polda Papua Barat
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VII MONITORING DAN EVALUASI

1.1 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.

1.2 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.

1.3 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.

1.4 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.

1.5 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.

1.6 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.

1.7 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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