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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat
dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir kegiatan Pengkajian dan
Diseminasi Inovasi Teknologi BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2015 dapat
diselesaikan. Kegiatan Pengkajian dan Diseminasi Inovasi Teknologi ini
mengacu pada renstra kementan 2015-2019 guna mendorong target
empat sukses kementerian pertanian yaitu (1) swasembada
berkelanjutan dan pencapaian swasembada, (2) diversifikasi pangan,
(3) peningkatan daya saing nilai tambah ekspor, (4) kesejahteraan
petani serta melalui strategi yang dikemas dalam 7 Gema Revitalisasi
yang meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan
perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM
petani, (5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi kelembagaan
petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. Sampai saat ini
telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu
ditingkatkan.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP)
2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan
(2015-2019) mengacu pada Paradigma Pembangunan Pertanian
(Agriculture for Development) yang memposisikan sektor pertanian
sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan
menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral,
spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma
tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai
kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan
pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan
multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan
ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya
termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan
sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai
penyedia sarana wisata (agrowisata).

Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban kegiatan Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah yang telah
dilaksanakan selama setahun (2015)

Palu , Juni 2016
Kepala,

Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP.
NIP.19691029 199603 1 001
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I. PENDAHULUAN

Sesuai SK Mentan No.16/Kpts/OT.140/3/2006 tugas pokok BPTP
adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan
teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Dalam menjalankan
tugasnya, BPTP menyelenggarakan fungsinya, yaitu: 1) pelaksanaan
inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna
spesifik lokasi; 2) pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan
teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; 3) pelaksanaan
pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta
perakitan materi penyuluhan; 4) penyiapan kerjasama, informasi,
dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil
pengkajian; 5) pemberian pelayanan teknis kegiatan pengkajian,
perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik
lokasi; 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BPTP Sulawesi Tengah menyusun program litkaji dengan
menggunakan pendekatan zonasi untuk memecahkan masalah-
masalah tersebut. Pendekatan ini diawali dengan penelusuran
permasalahan dan kebutuhan teknologi di tingkat stakeholder dan
beneficieries pada setiap zona agroekosistem, yang selanjutnya
dianalisis menurut skala prioritas dan strategi pemecahannya melalui
kegiatan litkaji dan diseminasi hasil litkaji. Untuk mencapai tujuan dan
sasaran, BPTP Sulawesi Tengah telah menetapkan visi dan misi yang
termuat dalam Renstra 2015–2019.

II.ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI

2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah
dibentuk berdasarkan SK Mentan Nomor 350/Kpts/OT.210/6/2001
tanggal 14 Juni 2001. Selanjutnya, seiring dengan penyempurnaan
organisasi dan tata kerja Balai yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 16/Permentan/ OT.140/3/2006 tanggal 1 Maret
2006, BPTP Sulawesi Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian,Kementerian Pertanian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP).

Adapun tugas BPTP sesuai Permentan No 20/ Permentan
/OT.140/3/ 2013) adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan
pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Dalam
melaksanakan tugas, BPTP menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran,

evaluasi dan pelaporan pengkajian, perakitan dan pengembangan
teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi

b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi
pertanian spesifik lokasi;
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c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi
pertanian tepat guna spesifik lokasi;

d. Pelaksanaan pengembangan teknologi
e. dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
f. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan

dan
g. pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan

teknologi tepat guna spesifik lokasi;
h. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan

pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
i. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Balai;

2.2. Visi dan Misi

Visi

Sejalan dengan visi Badan Litbang Pertanian serta BBP2TP 2010 -
2014, maka visi BPTP Sulawesi Tengah adalah “menjadi lembaga
penyedia dan penyebar teknologi pertanian spesifik lokasi untuk
mendukung pembangunan pertanian yang tangguh dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat petani Propinsi Sulawesi Tengah”.

Misi

1. Mewujudkan upaya regionalisasi dan desentralisasi kegiatan
pengkajian berdasarkan keragaman agroekosistem wilayah;

2. Mendorong percepatan pembangunan pertanian dalam mendukung
ketahanan pangan yang berorintasi agribisnis;

3. Mempercepat transfer teknologi kepada pengguna dengan
memperkuat keterpaduan antar peneliti, penyuluh dan pengguna;
serta

4. Mengidentifikasi umpan balik bagi manajemen pengguna pengkajian
di wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam upaya mewujudkan misi dan visi Balai yang diharapkan,
selama ini BPTP Sulawesi Tengah dengan sumberdaya yang dimiliki
telah melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang perlu diemban.

Beberapa hasil kegiatan penelitian, pengkajian, dan perakitan
teknologi telah dikemas dalam bentuk media cetak (brosur, liptan,
prosiding, buku rekomendasi teknologi pertanian), dan media terekam
(VCD). Untuk penyebarluasan teknologi hasil penelitian dan pengkajian
(litkaji) kepada pengguna selain dilakukan melalui penyampaian
langsung kepada stakeholders dan pengguna terkait juga ditempuh
melalui beberapa kegiatan diseminasi seperti forum pertemuan tatap
muka di lapang maupun dalam ruang tertutup, siaran radio, siaran
televisi, pameran yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di tingkat
daerah dan nasional.

Selain itu, BPTP Sulawesi Tengah juga melayani permintaan
informasi secara langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan
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melalui penyediaan layanan penggunaan perpustakaan, laboratorium
dan permintaan sebagai narasumber.

Bagi stakeholders maupun masyarakat umum yang ingin
mengetahui tentang BPTP Sulawesi Tengah dan informasi teknologi
pertanian yang dihasilkan melalui internet dapat mengakses website
dengan alamat alamat email bptpsulteng@yahoo.com dan website
www.sulteng.litbang.pertanian.go.id

2.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor
16/Permentan/OT.140/3/2006 tanggal 1 Maret 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian,
susunan organisasi BPTP terdiri atas dua unsur struktural setingkat
eselon IVa (Subbagian Tata Usaha dan Seksi Kerjasama dan Pelayanan
Pengkajian) dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang dipimpin oleh
Kepala Balai sebagai pejabat setingkat eselon IIIa.

Sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional yang ada,
Kelompok Jabatan Fungsional di BPTP Sulawesi Tengah dibagi
kedalam 4 Kelompok Pengkaji (Kelji) yang masing-masing dikoordinir
oleh seorang tenaga fungsional sebagai Ketua Kelji. Keempat Kelji
tersebut adalah Kelji Sumberdaya, Budidaya, Pasca Panen Alsintan dan
Sosial Ekonomi Pertanian (Gambar 1). Kelji-Kelji ini dibentuk
disamping merupakan wadah pemangku jabatan fungsional juga untuk
melaksanakan pembinaan peningkatan kemampuan profesionalisme
peneliti, penyuluh, dan teknisi di bidang masing-masing pejabat
fungsional.

Dengan memperhatikan beban tugas yang diamanahkan untuk
masing-masing kelompok unsur organisasi sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/
OT.140/3/2006 dan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Nomor 31/Kpts/OT.160/ J/2/07 tanggal 20
Februari 2007 tentang rincian tugas pekerjaan eselon IV Balai
Penelitian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian maka untuk
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPTP
Sulawesi Tengah dalam operasionalisasinya menyusun suatu tata
operasional kerja seperti disajikan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPTP Sulawesi Tengah
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Visi BPTP Sulawesi Tengah adalah Menjadi lembaga penelitian
dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia dalam mewujudkan
sistem pertanian bio-industri tropika berkelanjutan, sedangkan misinya
secara garis besar dibagi atas 2 (dua), yaitu :
1. Merakit, menguji dan mengembangkaninovasi pertanian tropika

unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri.
2. Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka

peningkatan scientific recognition dan impact recognition.
Dalam melaksanakan manajemen Balai, Kepala BPTP dibantu oleh

2 (dua) tenaga struktural, yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan
Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian.

Struktur organisasi BPTP Sulawesi Tengah (Gambar 1) terdiri dari:
a. Kepala Balai
b. Bagian Tata Usaha
c. Kepala Seksi Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian (Kasie

Yantek)
d. Kelompok Jabatan Fungsiona
e. Kebun Percobaan

III. KONDISI DAN KAPASITAS BPTP SULAWESI TENGAH

A. SUMBERDAYA MANUSIA

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah
sebagai unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
mempunyai tugas untuk melakukan pengkajian teknologi pertanian
spesifik lokasi guna mendukung pembangunan pertanian di Propinsi
Sulawesi Tengah. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
Sulawesi Tengah selama ini didukung oleh 24 orang Tenaga Fungsional
Peneliti,3 orang Peneliti Non Klas, 10 orang Fungsional Penyuluh dan 5
orang Penyuluh Non Klas (Tabel 1).

Tabel 1. Penyebaran tenaga struktural/fungsional pada BPTP Sulawesi Tengah
TA. 2015
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Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengkajian
teknologi pertanian di BPTP Sulawesi Tengah, selain ditunjang oleh
tenaga teknis juga ditunjang oleh tenaga administrasi yang
menangani masalah pengelolaan keuangan, sumberdaya manusia,
perlengkapan berupa pengelolaan inventaris, rumah tangga kantor
(kebersihan, pemeliharaan), dan tenaga pengemudi. Perbandingan
antara tenaga teknis dan tenaga administrasi masing-masing adalah
56% (teknis), dan 44% (administrasi.

Gambar 2. Perbandingan tenaga administrasi dan teknis BPTP Sulawesi
Tengah sampai dengan 2015

Dengan melihat perbandingan tersebut di atas, maka untuk
memperoleh perbandingan ideal 70:30 BPTP Sulawesi Tengah masih
kekurangan tenaga teknis (peneliti/penyuluh/litkayasa) sebanyak +
52 orang guna membantu menangani kegiatan pengkajian di Sulawesi
Tengah. Selain pegawai organik, selama + 9 tahun BPTP Sulawesi
Tengah mempekerjakan tenaga honorer. Pada tahun 2010, sebanyak
100% tenaga honorer telah terangkat dan penerimaan tenaga kerja
baru sebanyak empat orang. Selama kurun waktu itu juga, beberapa
tenaga peneliti/penyuluh BPTP Sulawesi Tengah pindah tugas ke unit
kerja/daerah lain baik atas permintaan sendiri maupun pindah tugas
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untuk promosi jabatan serta dengan alasan lainnya. Berdasarkan data
per 31 Oktober 2015, jumlah pegawai yang dipekerjakan di BPTP
Sulawesi Tengah sebanyak 80 orang dengan rincian status PNS (Tabel
2).

Tabel 2. Jumlah pegawai lingkup BPTP Sulawesi Tengah menurut pendidikan
per 31 Oktober 2015

Pegawai BPTP Sulawesi Tengah yang berjumlah 80 orang selain
ditugaskan di kelompok fungsional (peneliti/penyuluh/litkayasa)
sesuai dengan bidang ilmu/spesialisasinya, juga membantu bidang
administrasi yang tersebar di dua tempat, yakni kantor induk
(Kabupaten Sigi) dan Kebun Percobaan Sidondo. Rincian pegawai BPTP
yang ditugaskan di Kantor Induk dan Kebun Percobaan Sidondo
berdasarkan tingkat pendidikan (Tabel 3).
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Pegawai di BPTP Sulawesi Tengah pada tahun 2015 seluruhnya
berstatus pegawai negeri sipil (100%). Pegawai yang berstatus
pegawai negeri sipil tersebut sebagian besar adalah Golongan III
(53%), menyusul Golongan II (31%), Golongan IV (10%) dan
Golongan I (6%). Rekapitulasi pegawai lingkup BPTP Sulawesi Tengah
menurut pangkat/golongan disajikan pada Tabel 3, dan pegawai yang
naik pangkat/golongan (Tabel 4).

Pegawai di BPTP Sulawesi Tengah pada tahun 2015 seluruhnya
berstatus pegawai negeri sipil (100%) (Gambar 2). Pegawai yang
berstatus pegawai negeri sipil tersebut sebagian besar adalah
Golongan III (53%), menyusul Golongan II (31%), Golongan IV
(10%) dan Golongan I (6%). Rekapitulasi pegawai lingkup BPTP
Sulawesi Tengah menurut pangkat/golongan disajikan pada Tabel 3,
dan pegawai yang naik pangkat/golongan (Tabel 3).

Gambar 3. Komposisi pegawai berstatus PNS dan sebaran berdasarkan
golongan

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai lingkup BPTP Sulawesi Tengah menurut
golongan, Tahun Anggaran 2015
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Tabel 4. Daftar pegawai yang naik pangkat lingkup BPTP Sulawesi Tengah
periode April dan Oktober 2015
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Jumlah pegawai BPTP Sulawesi Tengah yang telah mencapai usia
di atas 51 tahun sebanyak 5 orang, yang berarti telah mendekati usia
pensiun (Tabel 5).

Tabel 5. Pegawai BPTP Sulteng Yang Telah mendekati Usia
Pensiun
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B. FASILITAS PENDUKUNG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPTP Sulawesi Tengah
didukung kelengkapan sarana seperti lahan/tanah, perkantoran,
laboratorium, perpustakaan, gedung multimedia, guest house, mess,
rumah dinas, kendaraan roda empat dan roda dua, traktor, dan alat-
alat berat lainnya. Fasilitas lahan dan tanah seluas 31,584.4 ha
(315.844 m2), yang terbagi penggunaannya untuk bangunan kantor
dan perumahan serta kegiatan penelitian. Fasilitas barang
inventaris/sarana yang tersedia dalam Tahun Anggaran 2015 dapat
dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7

Tabel 6. Luas lahan yang dimiliki BPTP Sulawesi Tengah berdasarkan
lokasi dan jenis penggunaannya Tahun Anggaran 2015

Tabel 7. Sumberdaya sarana/fisik BPTP Sulawesi Tengah Tahun
Anggaran 2015
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C. KEUANGAN
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1. Anggaran dan Realisasi
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Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis di
bidang pengkajian dan diseminasi tingkat wilayah, BPTP Sulawesi
Tengah pada TA. 2015 didukung oleh sumber dana yang berasal dari
Dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM), Rupiah Khusus (RK),
serta Rupiah Murni Pendamping (RMP).

Anggaran Satker BPTP Sulawesi Tengah dicairkan sesuai dengan
Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Nomor: DIPA-018.09.2.567673/2015,
tanggal 14 Nopember 2014. Setelah mengalami beberapa kali revisi,
karena adanya kebijakan penganggaran, jumlah Pagu DIPA Tahun
Anggaran 2015 terakhir direvisi ke-enam adalah sebesar Rp
36.021.077.000,-. Alokasi anggaran BPTP Sulawesi Tengah
berdasarkan jenis belanja (menurut DIPA tahun 2015) terdiri dari
belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Berdasarkan
angka distribusinya, maka anggaran belanja yang paling besar dari
total anggaran adala Keg.Pendampingan Inovasi Pert.&Prog.Strategi
Nasional yaitu sebesar Rp 11.515.600.000,- (31.96 %). Selain dana
yang berasal dari DIPA BPTP Sulawesi Tengah, juga terdapat dana
yang berasal dari DIPA Badan Litbang Pertanian melalui kerjasama
Smartd, yaitu sebesar Rp.280.300.000,- untuk 2 (dua)
kegiatan,Masing-masing dana yang dimaksud adalah Pengkajian
Peningkatan Produktivitas Sapi Potong Berbasis Sumberdaya Lokal
secara terpadu di Sulawesi Tengah sebesar Rp.142,200.000,-; Model
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan berbasis Inovasi (m-P2BBI)
Intergrasi Tanaman kakao dan Ternak di Kabupaten parigi moutong
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Sulawesi Tengah sebesar Rp. 138.100.000,- Dengan demikian total
anggaran yang dikelola oleh BPTP Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp.
36.301.377.000,-.

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-
prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin
terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-
KL). Realisasi keuangan BPTP Sulawesi Tengah atas dasar SP2D sampai
dengan akhir TA. 2015 mencapai Rp. 32.521.024.855,-,- (90.28 %)
dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2015. Sisa
anggaran tahun 2015, yaitu sebesar Rp. 12.814.500.000,- (9.72 %).
seperti disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah dan realisasi pengguna dana DIPA BPTP Sulawesi
Tengah pada Tahun Anggaran 2015
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2. Realisasi Pendapatan

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh
BPTP Sulawesi Tengah pada tahun 2015 diperoleh dari penerimaan
umum dan penerimaan fungsional. Dari aspek PNBP terjadi
peningkatan sebesar 266.21 % dari nilai target (Rp.115.091.000) yang
terdiri atas : penerimaan umum sebesar Rp.56.058.151,- (Pendapatan
sewa tanah,sewa gedung dan bangunan Rp.0,-Pendapatan sewa
peralatan dan mesin Rp.0,-Pengembalian belanja tunjangan fungsional
Pegawai PNS Pusat Rp.0,-,Pendapatan anggaran lainnya
Rp.29.820.000,-,Pengembalian belanja uang makan pegawai Rp.0,-
,Belanja pembulatan gaji Rp.0,-, dan penerimaan kembali belanja
pegawai pusat TAYL Rp.0,-. Sedangkan Penerimaan Fungsional sebesar
: Rp.251.521.500,- yang berasal dari pendapatan penjualan hasil
pertanian,kehutanan dan perkebunan.

IV. KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN BPTP
SULAWESI TENGAH

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian
No.350/Kpts/OT.210/6/2001 tentang penyempurnaan struktur

organisasi BPTP Sulawesi Tengah, dan ditindaklanjuti dengan Surat
Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian
No:31/Kpts/OT.160/J/2/07, maka Seksi Kerjasama dan Pelayanan
Pengkajian mempunyai tugas pokok meliputi: (a) melakukan
penyiapan bahan rencana kegiatan pengkajian teknologi pertanian
tepat guna spesifik lokasi, (b) melakukan penyiapan bahan
penyusunan program pengkajian teknologi pertanian tepat guna
spesifik lokasi, (c) melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran
pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, (d) melakukan bahan
rencana pengembangan dan inplementasi sistem informasi
managemen (SIM) program dan anggaran, (e) melakukan penyiapan
bahan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran, (f) melakukan
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penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, (g)
melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan, (h) melakukan
urusan sarana pengkajian, (i) menyiapkan bahan perencanaan
kerjasama pengkajian, (j) melakukan penyiapan bahan evaluasi
kerjasama pengkajian, (k) melakukan administrasi kerjasama
pengkajian, (l) melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem
informasi, (m) melakukan penyiapan promosi, diseminasi, pameran
data pengkajian, (n) melakukan urusan komersialisasi hasil
pengkajian, (o) melakukan urusan perpustakaan dan dokumentasi
hasil pengkajian, (p) melakukan urusan publikasi hasil pengkajian, (q)
menyiapkan bahan laporan kegiatan promosi hasil pengkajian dan
hubungannya dengan masyarakat serta perpustakaan, (r) menyiapkan
bahan pengusulan HAKI.

Kegiatan Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian pada Tahun
Anggaran 2015, selain untuk melaksanakan kegiatan rutin berupa
kegiatan administrasi dan penyiapan bahan laporan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan pengkajian, juga melaksanakan kegiatan
pelayanan dan penyebaran informasi teknologi pertanian. Pelayanan
dan penyampaian informasi teknologi kepada masyarakat dilakukan
melalui publikasi audio visual (radio), tercetak dan pelayanan langsung
berupa peminjaman buku-buku perpustakaan dan pelayanan
laboratorium baik untuk peneliti, penyuluh pertanian, mahasiswa dan
masyarakat umum khususnya petani.

Kerjasama penelitian dan diseminasi yang berwujud kontrak
kerjasama tidak ada. Namun dalam penyebarluasan hasil-hasil
pengkajian telah dilakukan hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota,
diantaranya sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan yang
dilaksanakan dinas lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu juga, BPTP Sulawesi Tengah telah dilibatkan dalam
keanggotaan tim teknis dinas lingkup pertanian provinsi.

Untuk melaksanakan kegiatan rutinnya, Seksi Kerjasama dan
Pelayanan Pengkajian didukung dengan sarana, diantaranya Radio
Citra Pertanian (RCP), perpustakaan, peralatan audio visual, situs
website, laboratorium dan kebun percobaan.

A. R A D I O

Radio Citra Pertanian (RCP) yang pada 11 Januari 2015 genap
berusia 24 tahun, merupakan sarana atau media informasi paling
efektif dan efisien yang sangat diandalkan oleh BPTP Sulawesi Tengah
dalam menyebarluaskan hasil-hasil diseminasi pengkajian teknologi
pertanian yang telah dilaksanakan selama ini. Hal ini disebabkan
karena kondisi topografi wilayah Sulawesi Tengah yang memiliki
banyak pegunungan menjadi kendala utama dalam upaya penyebaran
informasi teknologi yang disampaikan tidak tepat waktu dan sasaran.
Selama lima tahun terakhir ini dengan kekuatan pemancar FM 2 kwt,
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RCP mampu melayani pendengarnya di lima wilayah kabupaten/Kota,
yakni Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong dan
Kab. Poso. Selain itu Radio Citra Pertanian telah mengembangkan dan
memanfaatkan teknologi komunikasi melalaui Radio Streaming,
sehingga jangkauan siarannya dapat dinikmati oleh pendengar di
seluruh Indonesia bahkan manca Negara.

Dengan didukung 15 orang tenaga terlatih (penyiar dan teknisi),
menjadikan Radio Citra Pertanian merupakan radio khusus pertanian
satu-satunya di wilayah Indonesia paling timur yang siap melayani
pendengarnya 16 jam sehari mulai on air mulai pukul 07.00-24.00
Wita. Untuk dapat bersaing di era teknologi informasi saat ini
khususnya persaingan di bidang siaran radio, BPTP Sulawesi Tengah
selalu berusaha meramu dan mendisain program acara tidak saja
berasal dari informasi teknik pertanian, tetapi juga dengan sentuhan
hiburan serta dengan bahasa yang mudah dipahami, sesuai segmen
petani, pengelola agribisnis dan agroindustri, pelajar dan mahasiswa
pertanian serta masyarakat pertanian lainnya yang menjadi segmen
pendengar potensial RCP. Program Penyuluhan, Talk Show yang
menghadirkan para pakar sebagai narasumber secara interaktif, agro
galeri, saung tani, teropong citra merupakan program acara unggulan
RCP yang banyak digemari pendengar.

Alokasi program siaran Radio Citra Pertanian pada tahun 2015,
sesuai dengan visi dan misinya tetap menempatkan program pertanian
sebagai prioritas utama dalam kegiatannya, dengan tidak
mengesampingkan unsur hiburan sebagai faktor penunjang, di
samping program acara lainnya. Adapun persentase jam siar program
Radio Citra Pertanian adalah sebagai berikut;

• Program Siaran Pertanian 50% terdiri dari :
1. Sandiwara radio, Obrolan, Feature, Naskah Siaran Pedesaan, dll.
2. Talk Show (Program wawancara yang melibatkan antara

narasumber dengan pendengar melalui line telpon).
3. Liputan khusus di lapangan (live).

• Program Hiburan 40% :
1. Hiburan musik pop (Indonesia-Barat)
2. Hiburan musik tradisional

• Program Kerohanian 10% (Kerohanian Islam dan Kristen)
Dalam rangka menjaring pendengar yang lebih luas, khususnya
masyarakat petani dan nelayan, maka manajemen RCP telah
menjalin berbagai kerjasama siaran dengan beberapa pihak, antara
lain :

• Lembaga siaran Voice of America (VOA) yang berpusat di
Washington DC sejak tahun 2001 berupa program : Berita (live),
Bahasa Inggris, Sains dan Teknologi, Dunia Kita, Musik, dan lain-
lain.

• Instansi-instansi lingkup pertanian dan non pertanian (Pegadaian,
Polda Sulawesi Tengah, Kementerian Hukum dan HAM, BRI Cabang
Palu, Jasa Raharja, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, Dinas
Perindustrian Kota Palu, dll).
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• Badan Ketahanan Pangan Sulawesi Tengah (pengumpulan harga
pasar).

Jumlah materi informasi yang telah dihimpun dan disiarkan pada
Tahun Anggaran 2015 adalah :
1. Naskah Siaran Pertanian 126 judul
2. Informasi Harga Pasar 40 Kali kerjasama dengan PERINDAGKOP

Kab. Sigi
3. Wawancara Inter aktif ( Talk Show ) 24 kali
4. Reportase lapangan di laksanakan sebanyak 1 kali yaitu pada

kegiatan Temu Lapang Desa Mandiri Jagung yang dilaksanakan di
desa Bobo Kec. Palolo Kab. Sigi.

B. PERPUSTAKAAN

Perpustakaan BPTP Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun tamak
mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan Ilmu
Teknologi (IT). Perpustakaan BPTP Sulawesi Tengah telah
mengembangkan propgram aplikasi buku tamu yang bisa menampilkan
secara detail dari masing-masing biodata tamu serta menampilkan
grafiknya.

Di dalam mendukung kegiatan dan tugas pokok peneliti dan
penyuluh serta kepada pengguna jasa perpustakaan tersedia juga
koleksi-koleksi bacaan seperti: Jurnal online dari unit kerja/UPT
Kementerian Pertanian, Prosiding, laporan hasil penelitian, buku-buku
karangan, juknis, folder, poster, poster, VCD,dan Buletin
(Perkebunan,Pertanian,Peternakan,Hortikultura,Umum). Koleksi
bacaan tersebut bersumber dari hasil hibah dari instansi lain lingkup
Badan Litbang dan sebagian bersumber dari pengadaan buku sendiri
dari proyek APBN.

Perpustakaan BPTP Sulawesi Tengah telah menyebarluaskan
informasi/publikasi tersebut melalui pameran yang diadakan oleh BPTP
sendiri maupun pemerintah daerah. Selain itu bahan publikasi
disebarluaskan melalui BPP seluruh kabupaten se Sulawesi Tengah dan
instansi terkait lainnya.

Sejalan dengan semakin berkembangnya informasi, Perpustakaan
BPTP Sulawesi Tengah dan Perpustakaan Daerah telah melakukan
tukar informasi dari hasil-hasil pengkajian maupun penelitian BPTP
yang diarsipkan oleh Perpustakaan Daerah guna melengkapi
koleksinya, khususnya di bidang pertanian.

Hasil rekapitulasi data pengunjung dari tahun 2015 pengunjung
masih didominasi pegawai lingkup pertanian.Total Pengunjung di
Perpustakaan adalah 1008 yang terdiri dari : Pegawai: 467 orang,
mahasiswa/pelajar: 315 orang sedangkan petani/swasta:236 orang.

C. LABORATORIUM DISEMINASI

Dalam upaya mensosialisasikan atau penyampaian informasi
seluruh hasil-hasil pengkajian dan penelitian agar lebih efektif dan
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efisien kepada masyarakat khususnya petani atau stakeholder,
dibutuhkan peralatan pendukung untuk memudahkan proses
komunikasi. Salah satu peralatan yang dimaksud adalah peralatan
audio visual. Peralatan audio visual yang dimiliki BPTP Sulawesi
Tengah dalam mendukung kegiatan diseminasi adalah; (1). Proyektor
produksi, (2) Kamera video, Kamera foto (digital dan konvensional
beserta ruang produksi), (3) Peralatan copy rekaman penyuluhan, (4)
Slide proyektor, infokus, dan video presentasi, (5) Prosesing copy VCD
(CD Rewinder) melalui peralatan komputer.

Perkembangan teknologi komunikasi dan elektronik menuntut
tenaga-tenaga operasional yang berkemampuan profesional, untuk itu
pada tahun 2008 lalu, BPTP Sulawesi Tengah telah melakukan
pelatihan dan magang bagi tenaga-tenaga teknisnya dalam bidang
audio visual dan pemetaan digitasi dengan mengirim tenaga teknis
atau mendatangkan tenaga-tenaga ahli ke BPTP Sulawesi Tengah.

Hasil yang diperoleh dari pengembangan kemampuan para tenaga
teknis ini yaitu seluruh proses produksi bahan penyuluhan saat ini
telah dilakukan dengan sistem komputerisasi dan digital, antara lain
proses editing hasil video melalui program cool edit dan ulead, proses
desain grafis bahan cetakan melalui program grafis computer (corel
draw, photoshop, dan Corel Vidio Studio Pro X6 ) serta proses
pembuatan peta digitasi melalui program Map Info.

D. SITUS WEBSITE

Dalam upaya mensosialisasikan atau penyampaian informasi
seluruh hasil-hasil pengkajian dan penelitian agar lebih efektif dan
efisien kepada masyarakat, maka sejak bulan Juni 2008 BPTP Sulawesi
Tengah mengembangkan website khusus mengenai teknologi spesifik
Sulawesi Tengah. Server website berada di server Badan Litbang
dengan alamat http://sulteng.litbang.deptan.go.id/. Selama tahun
2015, jumlah pengunjung 360 orang atau rata-rata setiap bulannya
sebanyak 30 orang pengunjung melihat website BPTP Sulawesi
Tengah.

Apabila pengunjung ingin mengetahui laporan hasil kegiatan
tersebut dapat menghubungi pengelola di alamat email
bptpsulteng@yahoo.com\

E. LABORATORIUM

Keberadaan laboratorium tanah dan tanaman di BPTP Sulawesi
Tengah adalah untuk melakukan kegiatan analisis tanah dan tanaman
baik berupa preparasi sampel tanah, analisa sifat fisik, dan analisa sifat
kimia tanah. Fasilitas peralatan yang ada digunakan untuk analisa
unsur Nitrogen (N), Fosfor (F), C-Organik, pH, kadar air, kadar abu, dan
Kalium (K). Adapun peralatan yang dimiliki diantaranya
Spektrofotometer 20D dan 21D, Flamefotometer, Mini kjeldahl digest,
Analitical Balance Ohaus, Analitical Balance Sartorius, Mikroskop,
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Water Destilation, Mix Shaker SM25, Incubator, Autoclave, Penangas
Air, Vacum, Oven, Furnace, Rapid Destilation Unit, Alat Destruksi,
Kamar Asam, PUTS, PUTK, PUP, PUPO, pH meter, dan alat penunjang
lainnya, kondisi peralatan laboratorium tertera pada tabel 1. Untuk
SDM yang mengoperasionalkan peralatan dan melakukan analisa di
laboratorium baru memiliki 1 orang tenaga laboran, namun peneliti
dan penyuluh sering dilibatkan dalam kegiatan analisa tanah maupun
tanaman.

Pada tahun anggaran 2015, kegiatan analisa tanah dan tanaman
frekuensinya berkurang, karena belum adanya ketersediaan dana
untuk pembelian bahan kimia. Namun kegiatan lain seperti analisis
status unsur hara tanah, bobot kering panen, pengamatan produksi
tanaman padi (panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa,
berat 1000 biji, kadar air), pengamatan produksi tanaman jagung
(panjang tongkol, diameter tongkol, jumlah baris per tongkol, jumlah
biji per baris, berat 1000 biji, kadar air), daya kecambah benih,
pengamatan mutu beras, analisa pupuk, identifikasi hama, pembuatan
tepung dari pangan lokal, dan preparasi sampel tetap berjalan. Untuk
tahun anggaran 2015 jumlah sampel yang dikerjakan di laboratorium
sebanyak 68 sampel seperti tertera pada tabel 10.

Tabel 9. Kondisi alat laboratorium BPTP Sulawesi Tengah, Agustus
2015

Tabel 10. Parameter pengamatan dan jumlah sampel yang diterima hingga
Agustus 2015
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F. KEBUN PERCOBAAN SIDONDO

Kebun Percobaan (KP) Sidondo seluas 30 ha beralamat di Desa
Sidondo Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dibangun Balittan
Maros dalam bentuk Sub/ Balittan Sidondo untuk penelitian pola
tanam lahan kering beriklim kering pada tahun 1982. Semenjak
dibentuknya BPTP Sulawesi Tengah (1994) KP Sidondo di fungsikan
sebagai sumber Instalasi Pengkajian Teknologi Teknologi Pertanian
dan pada 1992 dialihkan menjadi Kebun Percobaan (KP) Sidondo. KP
Sidondo berada pada ketinggian 85 m dpl, jenis tanah kategori
Inseptisol dari bahan induk tuf vulkan, dengan tingkat kesuburan
tanah kategori sedang dan lahan datar. Curah hujan rata-rata sekitar
786-900 mm/tahun, mempunyai lama bulan kering 4-6 bulan per tahun
(Juli-September) dan tidak mempunyai bulan basah. Meskipun
demikian air cukup tersedia sepanjang tahun dengan air irigasi dan
rawa sebagai sumber air utama di musim kering.

Pedum Kebun Percobaan (2011) menyebutkan bahwa empat
fungsi utama KP adalah : 1) untuk pelaksanaan kegiatan lapang litkaji;
2) konservasi ex-Situ koleksi SDG, 3) produksi benih sumber, dan 4)
show window inovasi teknologi. Bila fungsi utama KP telah terlaksana
dan masih tersedia lahan dan sarananya, maka dapat dilakukan empat
fungsi penunjang yakni sebagai : 1) kebun produksi dan model
agribisnis, 2) pendukung diversifikasi dan ketahanan pangan, 3)
bimbingan teknis, dan 4) lokasi agrowidyawisata.

Berdasarkan Pedum tersebut, beberapa fungsi kebun terus
ditingkatkan agar memberikan kontribusi yang nyata terhadap
pembangunan di Sulawesi Tengah, diantaranya adalah sebagai berikut
:

1. Penyedia Benih Sumber Padi

Pada periode Oktober 2014 sampai Maret 2015 telah diproduksi
benih sumber padi sebanyak 10 ton yang terdiri dari beberapa varietas
unggul baru dan varietas existing sesuai permintaan konsumen.
Jumlah benih dari masing-masing varietas yang di produksi dapat di
lihat pada Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Produksi Benih Sumber Padi Periode OKMAR 2014/2015
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Pada periode April sampai September 2015 telah di produksi
benih sumber padi sebanyak 4.6 ton yang terdiri dari beberapa varietas
unggul baru seperti tertera pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Produksi Benih Sumber Padi Periode ASEP, 2015

2. Penyedia Entres Kakao dan Mangga Unggul Nasional

Kebun Percobaan Sidondo memiliki Kebun Entres Kakao Unggul
Nasional diantaranya 11 klon unggul nasional dan 2 klon unggul lokal.
Kesebelas klon unggul tersebut adalah : UIT1, TSH858, Pa300, ICS13,
ICS60, RCC71, RCC72, Sca6, Sca12, Sca89, GC7 dan 2 klon unggul lokal
SRM dan TNG. 25 klon yang diduga tahan terhadap VSD dan Penggerek
Buah Kakao telah diteliti dan bekerjasama dengan Puslitkoka Jember
dan hasilnya pada Tahun 2012 telah dilepas klon kakao Sulawesi 3 dan
ICCRI 07. Hasil distribusi entres kakao telah menyebar keseluruh
kabupaten di Sulawesi Tengah bahkan sampai di daerah Propinsi
Gorontalo.

Kebun Mangga unggul seperti Gedong Gincu, Arumanis 143 dan
Lalijiwo 61 yang telah di diterminasi oleh BPSB setempat.

3. Tempat Kunjungan dan Pelatihan
Dalam tiga tahun terakhir ini, KP Sidondo telah menamatkan

siswa yang melakukan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) sebanyak
543 orang. Asal sekolah dan jumlah siswa (Tabel 13).

Tabel 13. Jumlah Siswa, Asal Sekolah, Kabupaten dan Tahun
Pelaksanaan PRAKERIN di KP Sidondo.

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


Laporan Akhir Tahun Kegiatan BPTP Sulteng 2015 26

Instansi selain pihak sekolah yang selalu melakukan kunjungan
ke KP Sidondo adalah BMKG Palu yang melakukan Sekolah Lapang
Iklim, Temu Lapang oleh para Penyuluh se Kabupaten Sigi dan
Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Total jumlah
kunjungan pada Tahun 2015 sebanyak 500 orang.

4. Fasilitas Kebun Percobaan Sidondo
Sarana dan Prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :
1) Sawah Irigasi seluas 7 ha
2) Sawah Pompanisasi seluas 3 ha
3) Kebun Kakao seluas 4 ha
4) Kebun Kelapa Dalam seluas 6,5 ha
5) Kebun Mangga seluas 0,5 ha
6) Lahan Rawa seluas 2 ha
7) Jalan Usahatani 1,5 ha
8) Lahan SDG seluas 2 ha
9) Lahan KBI seluas 1,2 ha
10) Bangunan Kantor dan Emplasemen lainnya seluas 2,3 ha
11) Gudang Benih Kapasitas 20 ton
12) Lantai jemur seluas 600 m2

13) Gudang Prosesing
14) Gudang Alsin
15) Kandang Ternak Penggemukan dan Pembibitan
16) Rumah Produksi Pupuk
17) Green House dan Screen House
18) Rumah Pasca Panen
19) Gudang Pakan Ternak
20) Alat Tanam Indo Jarwo
21) Combiner Threser Mini
22) AAWS
23) Satu unit alat pengolahan pasca panen kakao
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24) Satu unit alat pengolahan pasca panen kelapa
25) Hand Traktor
26) Traktor Mini
27) Bak Air
28) Kantor UPBS
29) Aula (Ruang Belajar)
30) 1 unit Mes
31) 6 unit Perumahan Karyawan

5. Perolehan Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengelolaan kebun selama ini memberikan kontribusi yang sangat
signifikan terhadap pemerintah daerah setempat maupun terhadap
negara. Hal ini terbukti dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang diperoleh dalam bentuk rupiah dari tahun 2006 hingga Desember
2015 (10 tahun) telah mencapai Rp.731.586.700,- Perolehan ini
bersumber dari komoditi padi, jagung, entres kakao dan Kelapa Dalam.
Penerimaan PNBP dalam bentuk rupiah dapat di lihat pada Tabel 14
berikut ini.

Tabel 14. Perolehan PNBP Kebun Percobaan Sidondo Periode 2006
sampai 2015

V.HASIL PENELITIAN/PENGKAJIAN DAN DISEMINASI
TEKNOLOGI PERTANIAN

A. APBN

1. PENGKAJIAN PERAKITAN INOVASITEKNOLOGI PENGELOLAAN LAHAN SUB
OPTIMALDI SULAWESI TENGAH

Lokasi : Desa Palasa Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong
Tujuan : 1).Eksploitasi sumber daya air potensial untuk mendukung

usahatani dan pembuatan model pengairan spesifik lokasi,
2).Uji adaptasi VUB tanaman bawang merah dan VUB
jagung pada lahan kering di Kabupaten Parigi
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Moutong.3.Membangun rancangan teknologi konservasi
tanah dan air.

Ringkasan Kegiatan

Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan,
peningkatakan diversifikasipangan, nilai tambah dan kesejahteraan
petani/pengentasan kemiskinan merupakan cita-cita mulia yang perlu
mendapat perhatian semua pihak termasuk Badan Litbang Pertanian.
Komoditi utama yang mendapat perhatian serius pemerintah saat ini,
adalah pencapaian swasembada pangan terutama beras dan palawija
(jagung dan kedelai) serta komoditisayuran lainnya terutama bawang
merah dan cabe merah. Program ini dihadapkan pada semakin
terbatasnya subur akibat konversi ke lahan non pertanian, masyarakat
mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok serta masih
rendahnya produktivitas lahan sub optimal terutama lahan kering
berlerengh. TujuanTahun (2015): 1.Mencari sumber sumber air
potensial untuk pembuatan model pengairan spesifik lokasi. 2.
Mempelajari adaptasi VUB tanaman bawang merah dan VUB jagung
pada lahan kering di Kabupaten Parigi Moutong dan 3. Membuat
rancang bangun teknologi konservasi tanah dan air. Penelitian
dilaksanakan pada lahan petani tergolong lahan lahan kering berlereng
di Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah.Data
yang dikumpulkan terdiri atas data sekunder (curah hujan selama 10
tahun) dan primer (curah hujan selama penelitian, sifat fisik dan kimia
tanah sertapertumbuhan tanaman). Penelitian dilaksanakan selama 12
bulan dan dimulai pada bulan Januari hingga Desember 2015 dengan
jenis dan tahaspan kegiatan pengkajian terdiri: desk study dan
identifikasi wilayah dan pengkajian lapangan. Pengkajian lapangan
terdiri atas: 1. Adaptasi varietas unggul baru bawang merah (Varietas
Bima dan Lokal Palasa dan jagung Srikandi Kuning, Lamuru dan Lokal
dan 2. Kajian konservasi tanah dan air tersas bangku dan cara petani
dengan luasan 3 ha pada lahan kering berlereng di Kabupaten Parigi
Moutong. Pendekatan yang digunakan adalah inovasi PTT. Koordinasi
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian telah dilakukan,
baik tingkat provinsi maupun Tingkat Tabupaten Parigi Moutong)
dengan kesepakatan akan dilakukan sinergi antar BPTP dengan Pemda
Kabupaten Parigi Moutong. Hasil Penelitian manunjukkan bahwa lahan
tempat penelitian tergolong sesuai marginal (S3) dan mempunyai
faktor penghambat cukup berat, terutama lereng dan ketersediaan air
sehingga memerlukan intervensi pemerintah. Hasil pengamatan
sumber air ditemukan sumber air sangat potensial, namun agak jauh
sekitar 3 km dari lokasi pengkajian yaitu daerah tangkapan sungai
Ogotop Desa Bambasiang. Pertumbuhan dan hasil panen jagung
introduksi memperlihatkan hasil tertinggi pada penggunaan varietas
Srikandi Kuning dan dapat meningkatkan hasil panen 1,89 – 2, 67 t/ha
dibandingkan dengan kondisi eksisting, sedangkan bawang merah baik
lokal maupun varietas Bima baru memasuki pertumbuhan vegetatif
maksimum atau umur tanaman sekitar 25 hari, dengan kondisi
pertumbuhan cukup baik.
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masam hingga netral (Quick Analisis). Pertumbuhan tanaman baik
kacang tanah, jagung maupun kedelai sangat baik dengan hasil polong
tertinggi diperoleh pada perlakuan kacang tanah varietas Tuban 2,70
t/ha disusul Bison 2,30 t/ha dan Lokal1,60 t/ha pada musim tanam
(MT) 1 dan pada musim tanam (MT) II hasil panen kacang tanah
tertinggi pada penggunaan varietas lokal 1, 20 t/ha disusul varietas
Tuban 1,1 t/ha, sedangkan tanaman kedelai hasil panen tertinggi
diperoleh pada varietas Grobongan 1,75t/ha disusul varietas Argomulio
1, 18 t/ha pada musim tanam (MT) I dan varietas Argomulio pada
musim tanam (MT) II disusul varietas Grobongan dan untuk tanaman
jagung hasil terbaik diperoleh varietas Srikandi Kuning 4,22 t/ha dam
Lamuru 4,09 t/ha pada musim tanam (MT) I dan varietas Srikandi
Kuning 5,50 t/ha disusul varietas Lamuru 4, 90 t/ha. Varietas kacang
tanah yang paling adaptif adalah Tuban, jagung Srikandi Kuning dan
kedelai pada musim hujan Grobongan dan pada musim kering
Argomulio. Pola tanam terbaik diperoleh pada pola tanam Kacang
Tanah–Jagung dengan nilai B/C ratio 3,85 dan 3,08 disusul pola tanam
Kedelai – Jagung dengan nilai B/C ratio 2,92 dan 1,78. Sedangkan
kajian yang dilaksanakan pada lahan sawah sub optimal menunjukkan
bahwa varietas padi sawah yang lebih adaptif adalah varietas
Banyuasin dan Ciomas. Hasil panen pada musim tanam (MT) I tertinggi
diperoleh pada penggunaan varietas Banyuasin 9,70 t/ha disusul
varietas Ciomas 6,5 t/ha dan pada musim tanam (MT) II varietas yang
memberikan hasil terbaik adalah Ciomas 6,87 t/ha disusul Banyuasin 6,
61 t/ha. Pola tanam terbaik untuk lahan sawah sub optimal diperoleh
pada pola tanam padi varietas Banyuasin – Ciomas dengan nilai B/C
ratio 1,63 dan 1,78.

Gambar 4. Kenampakan Teras bangku yang dibuat secara Manual dan
Pipa Instalasi Air

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


Laporan Akhir Tahun Kegiatan BPTP Sulteng 2015 30

Gambar 5. Kenampakan Pertumbuhan Tanaman Bawang Merah
Kegiatan Pengkajian Lahan Sub Optimal 2015.

2. PENGKAJIAN PERAKITAN INOVASI TEKNOLOGI DIVERSIFIKASI PANGAN
BERBASIS BAHAN PANGAN LOKAL DI SULAWESI TENGAH

Lokasi : Sulawesi tengah
Tujuan Akhir : Mendapatkan model pengembangan diversifikasi

pangan local berbasis inovasi
Tujuan Tahunan :
a. Memperoleh informasi tentang pola konsumsi dan preferensi

pangan serta ketersedian pangan lokal.
b. Merakit inovasi Teknologi Diversifikasi Pangan mendukung

rancangan model pengembangan diversifikasi pangan berbasis
pangan lokal

c. Membangun rancangan model pengembangan diversifikasi
pangan berbasis pangan lokal.

Ringkasan Kegiatan
Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar

masyarakat Indonesia. Ketergantungan terhadap beras menjadi
masalah disebabkan tingkat konsumsi beras yang sangat tinggi namun
tidak diimbangi dengan peningkatan produksi padi. Program
pemerintah dalam upaya mengurangi konsumsi beras terus dilakukan
melalui diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan menurut UU Pangan
No. 18/2012, yakni peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan
yang beragam, bergizi, dan berimbang yang berbasis pada potensi
sumber daya lokal. Agara diversifikasi pangan dapat berjalan salah
satu yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan pangan yang
dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku dan teknologi pengolahan.
Perakitan inovasi teknologi diversisifikasi pangan berbahan pangan
lokal perlu dilakukan untuk menjamin keberagaman produk pangan
sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mengkonsumsi
bahan pangan lokal. Pengkajian ini bertujuanadalah merakit inovasi
teknologi diversifikasi pangan berbasis bahan pangan lokal.

Pengkajian diawali dengan pengumpulan data primer untuk
menentukan lokasi kegiatan survey dan wawancara. Kegiatan survey
dan wawancara bertujuan untuk melihat jenis, ketersediaan dan
preferensi bahan pangan lokal yang ada. Setelah diketahui jenis bahan
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pangan lokal yang ada di masyarakat selanjutnya dilakukan perakitan
inovasi teknologi pengolahan pangan lokal. Kegiatan survey dilakukan
di empat Desa di Kabupaten Donggala yaitu Desa Lumbu Lama, Lumbu
Mamara, Labuan Toposo dan Desa Labuan Kagoma. Dari hasil survey
bahwa komoditas yang paling banyak dikonsumsi sebagai bahan
pangan pokok, tingkat ketersediaan di tingkat masyarakat serta
frekuensi dalam mengkonsumsi bahan pangan tersebut, maka dipilih 2
komoditas yang paling dominan untuk dijadikan sebagai
komponen/bahan dalam olahan pangan selanjutnya adalah jagung dan
ubi kayu. Dari hasil kajian perakitan inovasi teknologi diversifikasi
pangan berbasis bahan pangan lokal diperoleh beberapa kesimpulan :
1. Teknologi pembuatan roti manis dengan subtitusi tepung mocaf dan

tepung jagung terhadap terigu masing – masing 40% untuk tepung
mocaf dan 30% untuk tepung jagung.

2. Teknologi pembuatan roti roti tawar dengan subtitusi tepung mocaf
dan tepung jagung terhadap terigu masing – masing 30% untuk
tepung mocaf dan 30% untuk tepung jagung.

3. Teknologi pembuatan mie dengan subtitusi tepung mocaf dan
tepung jagung terhadap terigu masing – masing 40% untuk tepung
mocaf dan 40% untuk tepung jagung.

4. Teknologi pembuatan beras analog dengan perbandingan komposisi
tepung mocaf : tepung jagung : pati sagu sebesar 28,5% : 66,5%
:50%

Gambar 6. Alat pengering tipe rumah kaca
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Gambar 7. Penampilan roti manis dari berbagai tingkat substitusi
tepung ubi kayu mocaf

Gambar 8. Penampilan mie dari berbagai tingkat substitusi
tepung ubi kayu mocaf

3. PENGKAJIAN PERAKITAN INOVASI TEKNOLOGI PENGELOLAAN
TANAMAN TERPADU HORTIKULTURA DI AGROEKOSISTEM DATARAN
TINGGI DI SULAWESI TENGAH

Lokasi : Napu,Kecamatan Lore Utara Kab.Poso Sulawesi Tengah
Tujuan : (a).Untuk mengetahui dampak penerapan teknologi dengan
perbaikan budidaya tanaman bawang dengan penggunaan pupuk
organik Biotrico di Dataran Tinggi Napu. (b)Untuk mengetahui sistem
pengelolaan hama terpadu yang sesuai dengan tanaman bawang
merahdengan pemasangan perangkap feromon exi di lapangan,
Pemanfaatan pupuk organik biotrico dan pengendalian pestisida
berdasarkan Ambang kendali didataran tinggi di Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ringkasan Kegiatan
Dataran tinggi Napu merupakan salah satu wilayah di Sulawesi

Tengah yang memiliki agroekosistem yang spesifik khususnya iklim
lebih basah dan curah hujan > 2500 mm/tahun dengan luas wilayah
+ 2.381 km2. Dataran tinggi Napu terletak pada ketinggian 900-1200
meter diatas permukaan laut (m dpl) dengan suhu maksimum rerata 31
oC dan suhu minimum rerata15 oCAgroekosistem. Dataran tinggi Napu
yang sangat spesifik ini dapat dikembangkan berbagai jenis komoditas
pertanian khususnya komoditas sayuran dataran tinggi dan jenis
tanaman lainnya baik palawija maupun tanaman tahunan
lainnya.Bawang merah (Allium cepa) merupakan salah satu komoditas
hortikultura yang memiliki sumber kalori dan mineral yang penting
bagi pemenuhan kebutuhan dan gizi masyarakat serta mempunyai nilai
ekonomi cukup baik. Luas areal pertanaman bawang merah di
Indonesia setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan
perkembangan permintaan dan pertambahan jumlah penduduk untuk
digunakan sebagai bumbu masakan. Di Sulawesi Tengah, bawang
merah merupakan komoditas hortikultura primadona di daerah dataran
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tinggi. Rendahnya produktivitas yang dicapai, karena teknologi yang
tersediah belum sepenuhnya diterima dan diterapkan oleh
petani.Diantaranya penggunaan bibit bermutu rendah, pengelolaan
budidaya yang belum optimal serta penanganan pasca panen yang
belum memadai.Masalah utama bagi petani untuk membudidayakan
tanaman bawang merah adalah terbatasnya bibit yang berkualitas dan
adanya organisme pengganggu tanaman (OPT). Untuk meningkatkan
produktivitas dan pendapatan usaha tani bawang merah, perlu
diadakan pengkajian adaptif tentang pola perbaikan budidaya
didataran tinggi Napu dan perbaikan komponen Pengelolaan Hama
Terpadu. Kendala-kendala yang diuraikan diatas perlu segera
mendapat perhatian untuk mendorong minat petani untuk menanam
bawang merah dan meningkatkan produktivitasnya.Tujuan (a).Untuk
mengetahui dampak penerapan teknologi dengan perbaikan budidaya
tanaman bawang dengan penggunaan pupuk organik Biotrico di
Dataran Tinggi Napu. (b)Untuk mengetahui sistem pengelolaan hama
terpadu yang sesuai dengan tanaman bawang merahdengan
pemasangan perangkap feromon exi di lapangan, Pemanfaatan pupuk
organik biotrico dan pengendalian pestisida berdasarkan Ambang
kendali didataran tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil pengkajian ini menunjukkan Pada MK 2015 menggunakan
rakitan teknologi introduksi dapat memberikan keuntungan Rp
230.250.000,- dengan B/C ratio 5,0, pada Pola Introduksi (Pola A) dan
memberikan keuntungan Rp 127.025.000 R/C ratio 3,0. Pada Pola B.
(Pola petani)

4. PEMETAAN AGRO ECOLOGY ZONE (AEZ II) SKALA 1:50.000 DI
SULAWESI TENGAH

Lokasi : Kabupaten Banggai laut ,Provinsi sulawesi tengah
Tujuan : Satu paket informasi atau data karakteristik wilayah agro-
ekosistem lahan sawah dan lahan kering di Kabupaten Banggai Laut.
Peta Satuan Lahan skala 1 : 50.000 Kabupaten Banggai Satu paket
Peta kesesuaian lahan beberapa komoditas (komoditas unggulan) dan
peta agroekologi zone atau pewilayahan sistem usahatani skala
1:50.000 berdasarkan agro-ekosistem untuk lahan sawah dan lahan
kering di Kabupaten Banggai Laut. Areal keseluruhannya adalah 71,364
ha.

Ringkasan Kegiatan
Setiap jenis komoditas pertanian untuk dapat berproduksi optimal

dengan kualitas prima memerlukan persyaratan-persyaratan biofisik
lahan dan manajemen tertentu. Sebidang lahan mungkin sesuai untuk
pengembangan suatu komoditas dengan spesifik manajemennya,
tetapi belum tentu untuk komoditas lainnya. Oleh karena itu untuk
pengembangan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan,
hortikultura, dan perkebunan yang berbasis lahan, diperlukan
tersedianya data dan informasi sumberdaya lahan yang akurat. Data
sumberdaya lahan dapat diperoleh melalui pemetaan sumberdaya
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lahan, yang tingkat ketelitiannya sangat tergantung dari skala atau
tingkat pemetaannya. Semakin detail tingkat pemetaan tanah, semakin
rinci dan akurat data yang dapat dihasilkan. Untuk perencanaan
pengembangan pertanian atau master plan agropolitan di tingkat
provinsi skala peta 1 : 250.000 sudah cukup, namun untuk tingkat
kabupaten memerlukan skala 1 : 50.000. Kegiatan bertujuan untuk (1)
Satu paket informasi atau data karakteristik wilayah agro-ekosistem
lahan sawah dan lahan kering di Kabupaten Banggai Laut dan (2) Satu
paket Peta kesesuaian lahan beberapa komoditas (komoditas
unggulan) dan peta agroekologi zone atau pewilayahan sistem
usahatani skala 1:50.000 berdasarkan agro-ekosistem untuk lahan
sawah dan lahan kering di Kabupaten Banggai Laut. Kajian ini
dilaksanakan selama satu tahun yang dimulai bulan Januari –
Desember 2015 di Kabupaten Banggai Laut. Penelitian dilaksanakan
melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu persiapan (pengumpulan
data dan analisis terrain), penelitian lapang (pengamatan tanah,
pengambilan contoh tanah, penyusunan peta sementara), pengolahan
data (Evaluasi Sumberdaya Lahan dan Penyusunan Peta Pewilayahan
Komoditas Pertanian) dan penyusunan laporan. Kabupaten Banggai
Laut terletak dibagian timur Pulau Sulawesi yang berbatasan langsung
dengan Kabupaten Banggai Kepulauan di sebelah utara dan di sebelah
timur Provinsi Maluku Utara (Gambar 3). Secara geografis Kabupaten
Banggai Laut terletak antara 123o0’0” - 124o0’0” BT dan 1o26’0” -
2o18’0” LS. Lokasi yang diteliti meliputi 7 Kecamatan. Kota Banggai,
sebagai ibukota Kabupaten Banggai Laut, dapat dicapai dari pelabuhan
Luwuk melalui perjalanan laut selama 8 jam mempergunakan ferry.
Sebagai daerah Kepulauan Kabupaten Banggai Laut terdiri dari
gugusan pulau-pulau, yaitu terdiri dari 4 pulau sedang dan 286 Pulau
kecil. Berdasarkan letak geografis dan peta Kabupaten Banggai Laut,
Memiliki Batas Wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan
dengan Laut Maluku, Selat Kalumbatan dan Selat Bangkurung, Sebelah
Timur berbatasan dengan Laut Maluku, Sebelah Selatan berbatasan
dengan Laut Banda, Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tolo.
Seperti halnya dengan wilayah lain di Indonesia yang beriklim tropis, di
Kabupaten Banggai Laut hanya dikenal dua musim, yaitu musim
kemarau dan penghujan. Kondisi iklim di daerah ini pada umumnya
dipengaruhi oleh angin muson yang berlangsung pada bulan Juli
sampai dengan September, musim kemarau terjadi sampai dengan
bulan September dan musim penghujan terjadi pada bulan september
sampai dengan November. Berdasarkan hasil pengamatan sifat
morfologi dilapangan di Kabupaten Banggai Laut diklasifikasikan
kedalam 5 Ordo,yaitu : Entisols, Inceptisols, Alfisols, Ultisols, dan
Oxisols.

Hasil penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman pangan lahan
kering menunjukkan bahwa dari 44 satuan lahan yang dinilai, 5 satuan
lahan diantaranya termasuk kelas sangat sesuai (S1) seluas 7.405 ha,
kelas cukup sesuai (S2) seluas 5.696 ha dan sesuai marginal (S3)
seluas 3.412 ha, sedangkan 12 satuan lahan lainnya tergolong tidak
sesuai (N) seluas 53.344 ha. Pada lahan yang tergolong cukup sesuai
(S2) faktor pembatasnya adalah retensi hara atau kesuburan tanah
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(nr) dan lereng/bahaya erosi (eh), sedangkan pada lahan yang
tergolong sesuai marginal (S3) faktor pembatasnya adalah
lereng/bahaya erosi (eh). Sedangkan yang menyebabkan lahan tidak
sesuai (N) adalah lereng (eh) dan media perakaran atau
tekstur/kedalaman tanah (rc).

Penilaian kelas kesesuaian lahan untuk tanaman hortikultura
dikelompokkan kedalam tanaman sayur-sayuran. Hasil penilaian
kesesuaian lahan untuk tanaman hortikultura sayuran menunjukkan
bahwa dari 44 satuan lahan yang dinilai, 5 satuan lahan diantaranya
termasuk kelas sangat sesuai (S1) seluas 7.405 ha, 17 tergolong cukup
sesuai (S2) seluas 5.696 ha dan 7 tergolong sesuai marginal (S3)
seluas 3.412 ha, sedangkan 12 satuan lahan lainnya tergolong tidak
sesuai (N) seluas 53.344 ha. Pada lahan yang tergolong cukup sesuai
(S2) faktor pembatasnya adalah retensi hara atau kesuburan tanah
(nr), lereng (eh), sedangkan pada lahan yang tergolong sesuai
marginal (S3) faktor pembatasnya adalah kemiringan lereng/bahaya
erosi (eh). Sedangkan yang menyebabkan lahan tidak sesuai (N)
adalah lereng (eh) dan media perakaran.

Hasil penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman tahunan
menunjukkan bahwa dari 44 satuan lahan yang dinilai, 7 satuan lahan
tergolong sangat sesuai (S1) seluas 10.106 ha, 27 satuan lahan
diantaranya termasuk kelas cukup sesuai (S2) seluas 15.016 ha dan 3
tergolong sesuai marginal (S3) seluas 22.796 ha, sedangkan 9 satuan
lahan lainnya tergolong tidak sesuai (N) seluas 23.445 ha. Pada lahan
yang tergolong cukup sesuai (S2) faktor pembatasnya adalah retensi
hara atau kesuburan tanah (nr) dan bahaya erosi (eh), sedangkan pada
lahan yang tergolong sesuai marginal (S3) faktor pembatasnya adalah
kemiringan lereng atau bahaya erosi (eh). Sedangkan yang
menyebabkan lahan tidak sesuai (N) adalah media perakaran atau
tekstur atau kedalaman tanah (rc).

Pewilayahan komoditas pertanian Kabupaten Banggai Laut
disusun berdasarkan hasil analisis sumberdaya lahan, yang membagi
suatu wilayah berdasarkan zonasi agroekologi dan kesesuaian
lahannya. Dari hasil evaluasi sumberdaya lahan Kabupaten Banggai
Laut dikelompokkan menjadi (a) Sistem Pertanian, dan (b) Sistem
Kehutanan. Sistem pertanian yang direkomendasikan adalah: (1)
Pertanian lahan kering, tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
(2) Pertanian lahan kering, tanaman perkebunan; dan (3) Pertanian
lahan kering, tanaman perkebunan dan hortikultura. Kawasan
kehutanan hanya diperuntukkan untuk kawasan hutan lahan kering
(produksi atau konservasi).
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Gambar 9. Peta Pewilayahan Komoditas Kabupaten Banggai Laut
5. PENGELOLAAN SUMBERDAYA GENETIK DI SULAWESI TENGAH

Lokasi : Kabupaten Banggai Laut dan Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi
Tengah
Tujuan : (1).Mengkarakterisasi Sumber Daya Genetik Tanaman Lokal
Sulawesi Tengah, baik yang dikoleksi di kebun koleksi maupun yang
dikoleksi pada lahan masyarakat.(2).Melakukan koleksi dan
pengembangan Sumber Daya Genetik Tanaman Lokal Sulawesi Tengah
di kebun koleksi.(3).Mencetak buku katalog Sumber Daya Genetik
Tanaman Lokal Sulawesi Tengah (4). Melakukan koordinasi penguatan
kelembagaan Komisi Daerah Sumber Daya Genetik (Komda SDG)
Sulawesi Tengah.

Ringkasan Kegiatan
Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang

dilewati oleh garis khatulistiwa. Kondisi ini menjadikan Sulawesi
Tengah memiliki iklim yang spesifik dan memungkinkan menyimpan
potensi sumber keragaman genetik yang eksotik dan memiliki nilai
ekonomis tinggi. Dengan melihat potensi kekayaan alam Sulawesi
Tengah yang belum banyak tereksplorasi sumberdaya genetiknya,
merupakan suatu potensi yang perlu digali untuk mencari sumber
alternatif pengembangan agribisnis tanaman dan kelestraiannya harus
selalu dijaga. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan karakterisasi
dan pengembangan serta koleksi tanaman yang memiliki sifat unik dan
menjadi pangan fungsional. Tujuan kegiatan : 1) Mengkarakterisasi
Sumber Daya Genetik Tanaman Lokal Sulawesi Tengah, baik yang
dikoleksi di kebun koleksi maupun yang dikoleksi pada lahan
masyarakat. 2) Melakukan koleksi dan pengembangan Sumber Daya
Genetik Tanaman Lokal Sulawesi Tengah di kebun koleksi. 3) Mencetak
buku katalog Sumber Daya Genetik Tanaman Lokal Sulawesi Tengah.
4) Melakukan koordinasi penguatan kelembagaan Komisi Daerah
Sumber Daya Genetik (Komda SDG) Sulawesi Tengah. Keluarannya : 1)
Terkarakterisasi Sumber Daya Genetik Tanaman Lokal Sulawesi
Tengah, baik yang dikoleksi di kebun koleksi maupun yang dikoleksi
pada lahan masyarakat. 2) Terkoleksi dan berkembangnya Sumber
Daya Genetik Tanaman Lokal Sulawesi Tengah di kebun koleksi. 3)
Tercetak buku katalog Sumber Daya Genetik Tanaman Lokal Sulawesi
Tengah. 4) Terkoordinasi penguatan kelembagaan Komisi Daerah
Sumber Daya Genetik (Komda SDG) Sulawesi Tengah. Kegiatan
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dilaksanakan di KP Sidondo Desa Sidondo Tiga, Kecamatan Sigi
Biromaru, Kabupaten Sigi dan pada lahan petani yang mengoleksi SDG
Tanaman Lokal berlangsung bulan Januari hingga Desember 2015.
Metode yang digunakan: Karakterisasi plasma nutfah tanaman dengan
cara mengidentifikasi secara visual yang mencakup morfologi bagian-
bagian tanaman dan karakter agronomi menggunakan panduan baku
yang telah ditetapkan. Hasil. Pengelolaan SDG melalui pengembangan
dan karakterisasi pada tanaman padi gogo lokal 29 aksesi, padi sawah
lokal 1 aksesi, ubi jalar lokal 8 aksesi, jagung lokal 9 aksesi serta
kacang tanah lokal 4 aksesi. Pembuatan Katalog Tanaman Umbi-
Umbian berjumlah 40 eksemplar, yang memuat tentang karakteristik
ubi banggai 10 aksesi, gembili 11 aksesi dan talas 9 aksesi.

6. ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN SULAWESI
TENGAH

Lokasi : Provinsi Sulawesi Tengah
Tujuan : 1). Menghasilkan data/informasi yang berhubungan

dengan karakteristik wilayah, potensi maupun
penerapannya serta permasalahan pengembangan
pertanian, peternakan dan perkebunan di Sulawesi
Tengah.2).Menghasilkan satu pedoman rencana strategi
penelitian, pengkajian, diseminasi dan penyuluhan
dalam mendukung pembangunan pertanian,
peternakan, perkebunan yang terarah dan terinci dalam
keberlanjutan pembangunan pertanian di Sulawesi
Tengah

Ringkasan Kegiatan
Analisis kebijakan merupakan salah satu bagian penting dalam

perencanaan pembangunan pertanian. Banyak metode dan cara untuk
mengalisis kebijakan, namun bersifat statis untuk itu, badan Litbang
Pertanian, mencoba melakukan terobosan dalam analisis kebijakan
dengan mengadopsi system dinamik. Potensi sektor pertanian Sulawesi
Tengah sangat tinggi. Luas dataran wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
adalah 6.803.300 ha dan terlua di wilayah Sulawesi. Berdasarkan
program dan tata ruang daerah ditetapkan dua fungsi utama
penggunaan lahan di Sulawesi Tengah, yaitu kawasan konservasi dan
kawasan budidaya. Kawasan budidaya mencakup 2.166.171 ha atau
31.84% dari daerah dan kawasan konservasi 4.637.316 ha atau
68.16% dari luas daerah (Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (2001);
Syafruddin, et al, (2004). Luas lahan sawah di Sulawesi Tengah cakup
yaitu seluas 148.000 ha dengan indeks tanam berkisar 130 % dan
produktivitasnya masih kurang dari 4,5 t/ha. Ini berarti terdapat
potensi yang cukup untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai
penyangga beras dimasa datang dengan cara melakukan peningkatan
produktivitas dan indeks pertanaman.
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Tabel 15. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija
Di Sulawesi Tengah Tahun 2012-2014

Sumber : BPS Sulteng 2014

Tabel di atas menggambarkan bahwa nilai produksi palawija
tertinggi berada pada komoditi jagung dan ubi kayu dengan tingkat
produktivitas rata-rata selama Tahun 2011-2013 sebesar 371,33 dan
188,48 Kw/Ha/Tahun, sedangkan produksi terendah yaitu komoditi
tanaman kacang hijau dengan tingkat produktivitas rata-rata sebesar
2,80 Kw/Ha/Tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran inovasi
teknologi menjadi hal yang sangat penting dalam hal peningkatan
produksi mauoun produktivitas baik tanaman pangan maupun tanaman
palawija. Sementara kawasan Perkebunan diarahkan pada areal
tanaman tahunan dengan karakteristik/lingkungan yaitu
ketinggiannya dibawah 2000 m, kelerengan kawasan di bawah 40
persen dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Potensi Sub
Sektor Perkebunan memberikan kontribusi sebesar 14,60 persen
terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Tengah. Luas Panen, Produksi
dan Produktivitas Tanaman Perkebunan di Sulawesi Tengah dapat
dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Di Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014

Sumber : BPS Sulteng 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa komoditi kakao, kelapa dan
kelapa sawit merupakan komoditi yang memberikan produksi yang
cukup signifikan, sedangkan produksi terendah berada pada komoditi
Lada dan Pala. Hal tersebut menujukkan bahwa komoditas kakao,
kelapa dan kelapa sawit merupakan komoditas yang dominan
diusahakan oleh petani di Sulawesi Tengah. Selanjutnya
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pengembangan kawasan peternakan umumnya berada pada kondisi
lingkungan dengan ketinggian di bawah 1.000 meter, kelerengan di
bawah 1.000 meter dan jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk
padang rumput alamiah. Pemanfaatan kawasan secara optimal seluas
130.955,5 Ha, sedangkan Potensial areal peternakan yang sudah
dimanfaatkan seluas 120.955,5 Ha. Adapun Jenis ternak yang
diusahakan di klasifikasikan sebagai berikut: (a) Ternak Besar meliputi:
sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan
babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik.

Tabel 17. Populasi Ternak Menurut Jenisnya Di Sulawesi Tengah Tahun 2010-
2013

Sumber : BPS Sulteng 2014
Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir semua jenis ternak

populasinya mengalami peningkatan selama Tahun 2011-212 kecuali
kerbau. Populasi terbanyak kategori jenis ternak besar yaitu sapi, hal
ini sangat mendukung program nasional swasembada daging Tahun
2015. Selanjutnya kategori jenis ternak kecil populasi terbanyak yaitu
kambing dan domba, sedangkan untuk ternak unggas populasi
terbanyak yaitu ayam ras dan ayam kampung.

Tabel 18. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Padi Sawah
tahun 2010-2014
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Sumber : Data BPS diolah 2014

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa trend produksi
maupun produktivitas tanaman pangan maupun perkebunan
mengalami penurunan yang cukup signivikan yang disebabkan oleh
berbagai permasalahan antara lain perubahan iklim yang ekstrim, alih
fungsi lahan serta inovasi teknologi yang masih rendah ditingkat
petani. Peningkatan produksi pangan juga dihadapkan pada kendala
adanya perubahan iklim antara lain dalam bentuk cuaca yang tidak
menentu akibat pemanasan global. Pengaruh dari perubahan iklim ini
berdampak langsung pada tingkat optimalnya produktivitas lahan
(Suryana 2011).

Tabel 19. Permasalahan dan kebutuhan teknologi komoditas tanaman
pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan Tahun
2014.
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Lanjutan Tabel 19.
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Berbagai permasalahan yang dihadapai dalam usahatani baik
tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sapi menyebabkan
tingkat produktivitasnya menjadi rendah, sehingga dibutuhkan inovasi
teknologi yang memungkinkan masyarakat petani dapat meningkatkan
produksi maupun produktivitas usahataninya. Permasalahan dalam
peningkatan produksi tanaman pangan semakin kompleks karena
berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan strategis diluar
sector pertanian amat berpengaruh dalam meningkatkan produksi
pangan, antara lain dampak perubahan iklim, semakin berkurangnya
ketersediaan lahan produksi untuk tanaman pangan akibat alih fungsi
lahan, keterediaan air irigasi karena sumber air semakin berkurang.
Strategi peningkatan produksi tanamn pangan tahun 2012 oleh
pemerintah melalui : peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam
dan optimalisasi lahan, pengmanan produksi dan penguatan
manajemen (Dirjen Tanaman Pangan 2012). Oleh kerna itu salah satu
startegi peningkatan produktivitas padi melalui SL-PTT. Pencapaian
target produksi akan sangat tergantung pada kepada partisipasi
petani. Pemahaman petani terhadap komponen teknologi menjadi
prasyarat utama dalam introduksi teknologi budidaya padi, terutama
dalam penggunaan komponen teknologi dasar seperti varietas unggul,
kualitas benih dan teknologi budidaya.

7.PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Lokasi : Prov. Sulawesi Tengah
Tujuan : 1. Menyebarluaskan informasi paket teknologi hasil
penelitian dan pengkajian teknologi pertanian, kepada petani,
peternak, nelayan dan masyarakat pertanian lainnya serta para pelaku
Agribisnis. 2. Menjadikan radio Citra Pertanian sebagai media
elektronik terdepan yang menjadi sumber informasi teknologi hasil
penelitian dan pengkajian pertanian yang akurat cepat dan terpercaya
bagi petani dan masyarakat pertanian lainnya.
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Ringkasan Kegiatan
Pengembangan Media Elektronik tahun 2015 telah melakukan

kegiatan siaran melalui media radio Citra Pertanian. Materi siaran
terdiri dari informasi teknologi pertanian yang bersumber dari hasil
pengkajian maupun hasil penelitian yang telah dilakukan BPTP
Sulawesi Tengah, Balai Penelitian, instansi terkait, petani,kontak tani
serta sumber informasi dari media lain seperti internet,televisi,
majalah Pertanian, tabloid pertanian dan koran pertanian. Materi
siaran tersebut disiarkan dalam bentuk naskah siaran pedesaan,
program dialog,talkshow,feature,sandiwara radio.jingle,spot informasi
serta liputan langsung dari lokasi kejadian. Jangkauan Siaran :Hasil
monitoring jangkauan siaran pemancar dengan kekuatan 3.000 watt
yang telah dilakukan, siaran Radio Citra Pertanian dapat didengar
dengan baik di 3 Kabupaten (Sigi,Donggala dan Parigi Moutong)
sedangkan seluruh wilayah Kota Palu Siaran dapat diterima dengan
baik dan jernih. Materi Yang Yang Telah Disiarkan :Naskah Siaran
Pertanian 126 judul,Informasi Harga Pasar 40 Kali kerjasama dengan
PERINDAGKOP kab. Sigi,Wawancara Inter aktif ( Talk Show ) 24 kali
dan Reportase lapangan di laksanakan sebanyak 1 kali yaitu pada
kegiatan Temu Lapang Desa Mandiri Jagung yang dilaksanakan di desa
Bobo Kec. Palolo Kab. Sigi.

Materi Siaran :Sampai saat ini ( Periode Januari – Desember
2015) materi siaran pedesaan yang disajikan dalam bentuk naskah
siaran pedesaan telah disiarkan sejumlah 126 judul naskah masing-
masing:Materi Tanaman Pangan 35 Judul ,Materi Perkebunan 6 Judul
,Materi Hortikultura 32 Judul ,Materi Peternakan 11 Judul ,Materi
Pasca Panen 12 Judul ,Materi Serba Serbi 23 Judul,dan Materi Keluarga
7 Judul .Sumber materi siaran yang disiarkan Radio Citra Pertanian
bersumber dari :Hasil-hasil penelitian dan pengkajian (Jurnal,bulletin
dan media peneltian dan pengkajian) Peneliti,penyuluh dan
litkayasa,Surat kabar dan majalah,Reportase lapangan dan Kerjasama
siaran dengan media lain (VOA dan RRI).Materi yang bersumber dari
peneliti,penyuluh dan litkayasa selama tahun 2015 dikemas dalam
bentuk naskah uraian siaran pedesaan sebanyak 126 judul. Kegiatan
Talks Show (Wawancara Interaktiv ) Fokus RCP merupakan Program
Talk Show atau interaktiv, dikemas dalam bentuk wawancara yang
disiarkan langsung dengan diipandu oleh seorang atau dua orang
penyiar dan menjadi program unggulan. Program ini dilaksanakan
sekali dalam seminggu dengan nara sumber dari berbagai kalangan
yang memiliki latar belakang pertanian ( Pegawai
Pertanian,Petani,Petrnak,nelayan, Pengusaha Agrobisnis dan Agribisnis
serta dari kalangan perguruan tinggi baik dosen maupun mahasiswa.).
Selama tahun 2015 Radio citra pertanian telah melakukan kegiatan
Wawancara sebanyak 24 kali (19,7%) dari 167 kali jadwal yang telah
ditetapkan, kecilnya persentase acara talk show ini oleh peneliti
penyuluh internal BPTP disebabkan karena faktor kesibukan peneliti
penyuluh internal BPTP dengan kegiatan lain di lapangan dan
ketepatan waktu dengan jadual yang sudah di tetapkan. Jadwal acara
talk show yang tidak terisi di gantikan dengan acara pembacaan
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materi dari bahan yang di ambil dari koran sinar tani maupun dari
internet

Gambar 10. Kunjungan Peserta Pramuka di Radio Citra Pertanian dan
BPTP Sulawesi Tengah

Gambar 11. Kunjungan Ka.Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan
Teknologi Pertanian di Radio Citra Pertanian
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Gambar 12. Kunjungan Siswa/Siswa SDIT Al-Fahmi Palu dan SDN
Inpres Lolu Biromaru Kab.Sigi di RCP

Gambar. 13. Sosialisasi Kegiatan KRPL di Kelompok Pendengar RCP
oleh Penyuluh BPTP di Kab.Sigi

Gambar 14. Kunjungan Badan Riset Daerah Kutai Kartanegara
Kalimatan Timur Di Radio Citra Pertanian (Thalkshow)

8. PENGEMBANGAN MEDIA INFORMASI, EXPOSE/PAMERAN,HPS,DAN
SIARAN TV

Lokasi : Prov. Sulawesi Tengah
Tujuan : Menyebarluaskan informasi teknologi hasil penelitian dan

pengkajian teknologi pertanian serta kegiatan-kegiatan
BPTP Sulawesi Tengah kepada petani dan masyarakat
pertanian lainnya serta pelaku Agribisnis melalui media
tercetak berupa juknis 900 eksemplar, ekspose di koran
45 7 kali, sedangkan melalui media audio visual/TVRI
berupa liputan kegiatan 4 kali.

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


Laporan Akhir Tahun Kegiatan BPTP Sulteng 2015 46

Ringkasan Kegiatan
Keberhasilan kegiatan penelitian dan pengkajian (litkaji)

pertanian ditentukan oleh tingkat pemanfaatan hasilnya oleh
pengguna. Masalah di tingkat petani tidak selalu dapat terjawab
dengan mudah oleh para penyuluh pertanian di lapangan karena
informasi tersebut masih berbentuk hasil penelitian dan belum bersifat
informatif untuk petani. Oleh karena itu, diperlukan usaha
penyampaian teknologi secara informatif, aplikatif dan efektif dari hasil
kegiatan penelitian kepada petani untuk diterapkan pada
usahataninya.

Tujuan kegiatan ini adalah menyebarluaskan informasi teknologi
hasil penelitian dan pengkajian teknologi pertanian serta kegiatan-
kegiatan BPTP Sulawesi Tengah kepada petani dan masyarakat
pertanian lainnya serta pelaku Agribisnis melalui media tercetak
berupa juknis 900 eksemplar, ekspose di 46koran sebanyak 7 kali .
Sedangkan melalui media audio visual/TVRI berupa liputan kegiatan 4
kali.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa a). penyebaran informasi
pertanian dilakukan melalui media tercetak dan audio visual; b).
penyusunan dan penyebaran informasi pertanian melalui media
tercetak dilakukan dalam bentuk juknis/booklet dengan 1 (satu) judul
yang masing-masing berjumlah 900 eksemplar. Sedangkan dalam
bentuk news sebanyak 7 kali terbitan 46koran (Mercu suar dan Radar
Sulteng) .

Gambar 15. Ekspose kegiatan Pameran yang di terbitkan melalui
Mercusuar dan Radar Sulteng

9. PENDERASAN INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN MELALUI
KOORDINASI KELEMBAGAAN PENYULUHAN DI DAERAH

Lokasi : Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
Tujuan : Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengkajian dengan

lembaga penyuluhan dan instansi terkait dalam
penyelenggaraan penyuluhan di daerah.Menyebarluaskan
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satu paket teknologi kepada stakeholder melalui pertemuan
Aptek di Sulawesi Tengah.

Ringkasan Kegiatan
Respon Badan Litbang Pertanian sebagai penyedia teknologi

terhadap berbagai permasalahan pangan diimplementasikan melalui
berbagai penciptaan dan perekayasaan teknologi, dimana sejumlah
diantaranya telah digunakan secara luas dan terbukti menjadi tenaga
pendorong utama pertumbuhan dan perkembangan usaha dan sistem
agribisnis berbagai komoditas pertanian. Namun demikian dari evaluasi
eksternal maupun internal menunjukkan bahwa kecepatan dan tingkat
pemanfaatan inovasi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian
cenderung melambat, bahkan menurun. Beberapa solusi terhadap
lambatnya transformasi teknologi antara lain penguatan system
penyuluhan dengan implementasi undang-undang penyuluhan,
mendekatkan teknologi dan sumber teknologi ke petani, penguatan
balai-balai penyuluhan pertanian, mengembangkan kembali siaran
pedesaan dan kelompencapir, serta diseminasi teknologi yang efektif.
Sedangkan terhadap masalah sumberdaya manusia (SDM) dan
management pembangunan, salah satu solusinya adalah capacity
building SDM pertanian.

Pengembangan Spectrum Diseminasi Multi Channel oleh Badan
Litbang Pertanian, melalui kegiatan Penderasan Inovasi Teknologi
melalui Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan di Daerah yang dilakukan
di BPTP Sulawesi Tengah pada tahun 2015, merupakan alternatif dalam
memperluas penyebaran inovasi dan meningkatkan laju penerapannya.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga
pengkajian dengan lembaga penyuluhan dan instansi terkait dalam
penyelenggaraan penyuluhan di daerah, serta meningkatkan
penyebaran inovasi teknologi pertanian yang dijadikan sebagai bahan
penyuluhan kepada pengguna teknologi. Prosedur pelaksanaannya
dilakukan dengan pertemuan koordinasi, konsultasi, sosialisasi,
lokakarya, pendampingan teknologi dan pertemuan aptek, baik di
tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Peserta pertemuan
terdiri atas berbagai kalangan stakeholder sesuai dengan tujuan
peertemuan, baik petani, penyuluh, peneliti, widyaiswara, pejabat
structural sebagai penentu kebijakan, dsb. Pada akhir kegiatan
dilakukan pengumpulan data melalui pengukuran tingkat pengetahuan
dan keterampilan, maupun respon peserta pertemuan, serta evaluasi
terhadap pelaksanaan kegiatan.

Hasil yang diperoleh antara lain telah dilakukan melalui
pertemuan-pertemuan koordinasi, konsultasi, sosialisasi, workshop,
aptek dan pendampingan teknologi, yang berlangsung sebanyak 33
kali, kepada lembaga penelitian, lembaga penyuluhan, instansi terkait
lainnya, masing-masing Balai Besar Mekanisasi dan Alat Pertanian,
Bakorluh P2K Provinsi Sulawesi Tengah, Balai Penelitian Tanaman
Pangan Baliai Peneltian Tanaman Jagung dan Serealia, Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Tengah, BPSB Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas
Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sigi, Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sigi, Badan
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Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan
dan Kehutanan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sigi.
Penyelenggaraan pertemuan tersebut telah mendiseminasikan
sebanyak 16 kali inovasi teknologi sesuai kebutuhan setakeholders,
masing-masing Budidaya Padi Sawah Berbasis PTT, Budidaya Jagung
Berbasis PTT, Katam dan Standing Crop sertaTeknologi Pemanfaatan
Pekarangan. Berbagai hasil kegiatan tersebut menunjukkan terjadinya
perubahan atas pengetahuan dan keterampilan peserta serta
memberikan respon yang positif atas inovasi dan informasi teknologi
yang disampaikan. Respon tersebut antara lain dari penyelenggaraan
pertemuan aptek telah ditindaklanjuti dengan permintaan bimbingan
dari 85 orang stakeholders dari berbagai kalangan mengenai inovasi
rice transplanter jarwo 2:1. Upaya percepatan penyebarluasan inovasi
kepada stakeholders, perlu terus dikembangkan untuk wilayah lainnya
dengan menerapkan berbagai metode penyuluhan lainnya dan perlu
melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan diseminasi secara
terpisah guna mengukur tingkat keberhasilan kegiatan penderasan.

Gambar 16. Sosialisasi Inovasi Teknologi Mendukung Swasembada Pajala di
BPTP Sulawesi Tengah
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Gambar 17. Sosialisasi Teknologi Persemaian Padi Sawah Sistem Dapog
Seeding

9. PENDERASAN MODEL INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN MELALUI
OPTIMALISASI DAN INFORMASI TEKNOLOGI BERBASIS IT

Lokasi : Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah
Tujuan : a. Meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan

penyuluh dalam penyebaran informasi
teknologi melalui internet

b. Meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan
penyuluh membuat media informasi dalam bentuk
cetak dan video Meningkatkan Pengetahuan
penyuluh dan petani tentang teknologi yang
disebarkan melalui Internet dan Vidio sekitar 20-
30%

Ringkasan Kegiatan
Perkembangan teknologi informasi juga telah memunculkan

optimisme tentang peran penting di masa mendatang bagi media
komunikasi yang banyak menawarkan kemudahan tersebut. Disamping
itu, fasilitas TI telah membawa paradigma baru dalam sistem
penciptaan, perolehan, pengolahan, dan penyebaran pengetahuan yang
semula bersifat paper based kepada web based.

Teknologi informasi, termasuk didalamnya internet, mempunyai
pengaruh yang besar hampir di semua aspek kehidupan dan telah
mampu meningkatkan kompetisi dan memperkecil perbedaan jarak
geografis. Internet juga telah mampu menyediakan manajemen real
time, komunikasi online, organisasi internet, dan difusi hasil penelitian
secara cepat. Internet juga telah memungkinkan pengguna untuk: 1)
mencari dan mendapatkan informasi referal, 2) melakukan transaksi
perdagangan, 3) menyediakan pendidikan maupun hiburan, dan 4)
berkomunikasi dengan mitra kerja diseluruh dunia. Internet pada
umumnya didefinisikan sebagai jaringan komputer yang telah berhasil
menghubungkan jutaan komputer dari berbagai tempat yang berbeda
di seluruh dunia. Tujuan :a.Meningkatkan pengetahuan sikap dan
keterampilan penyuluh dalam penyebaran informasi teknologi melalui
internet b.Meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan
penyuluh membuat media informasi dalam bentuk cetak dan video
c.Meningkatkan Pengetahuan penyuluh dan petani tentang teknologi
yang disebarkan melalui Internet dan Vidio sekitar 20-30%.

Keluaran : a.Meningkatnya pengetahuan sikap dan keterampilan
penyuluh dalam penyebaran informasi teknologi melalui internet
,b.Meningkatnya pengetahuan sikap dan keterampilan penyuluh
membuat media informasi dalam bentuk cetak dan video
c.Meningkatnya Pengetahuan penyuluh dan petani tentang teknologi
yang disebarkan melalui Internet dan Vidio sekitar 20-30%. Prosedur
dan Waktu Pelaksanaan : Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan di
Kabupaten Sigi mulai Januari 2015 sampai dengan Desember
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2015,dengan Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan
partisipatif merespon kebijakan Litkajibangdiklatluhrap, kelompok
penyuluh dan kelompok tani mengacu pada programa penyuluhan di
daerah.

Ruang lingkup kegiatan Penyebaran Informasi teknologi pertanian
dilakukan melalui :
• Komunikasi efektif dengan Kelompok Penyuluh dan kelompoktani

serta stakeholderlainnya.
• Koordinasi dengan instansi terkait
• Pengumpulan data analisis data
• Penyusunan laporan, dan
Hasil : Dari beberapa hal yang telah dilakukan melalui Kegiatan

Penderasan Inovasi teknologi melalui optimalisasi Informasi
Teknologi berbasis IT di kabupaten Sigi dapat disimpulkan
sementara sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Identifikasi tingkat pengetahuan penyuluh
dalam penggunaan internet dikategorikan sedang mampu mencapai
41,67 % berbanding lurus dengan jumlah waktu akses sebesar
38,89%

2. penyuluh di Kabupaten Sigi dalam mengakses internet masih
disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu yang digunakan dan
bukan merupakan kebutuhan yang mutlak harus memenuhi.
Sehingga dapat diasumsikan bahwa antara kebutuhan internet
berbading lurus dengan waktu yang digunakan yaitu 38,89%,
sedangkan 38,89% pada posisi < 5 kali dimungkinkan oleh
beberarapa faktor yang mempengaruhinya yaitu wilayah yang sulit
dari jangkauan jaringan internet yaitu di BP3K mantikole dan BP3K
Bahagi3.Pengetahuan Penyuluh dalam pembuatan media Informasi
dan penerapan aplikasinya hanya mengalami penaikan sebesar
21.03% dengan prosentase tingkat perubahan sebesar 20,06 % dan
upaya ini merupakan proses pengenalan awal dari teknik pembuatan
media Informasi dan penerapan aplikasinya.

Gambar 18. Sosialisasi tentang persiapan pelatihan ditingkat penyuluh di BP3K
Bahagia.
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Gambar 19. Pelaksanaan pelatihan Membuat Media Informasi di
BPTP Sulteng

10. PENDERASAN INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN MELALUI SISTEM
DISEMINASI INTI-PLASMA

Lokasi : BP3K Mantikole, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah
Tujuan : a. Merancang model diseminasi inovasi teknologi PTT

padi sawah spesifik lokasi melalui sistem
Diseminasi Inti - Plasma.

b. Meningkatkan adopsi inovasi teknologi PTT padi
sawah ditingkat Penyuluh lapangan dan petani.

Ringkasan Kegiatan:
Penderasan Inovasi Teknologi Pertanian Melalui Sistem

Diseminasi Inti Plasma dalah salah satu bentuk diseminasi hasil
pengkajian kepada pengguna. Hasil penelitian dan pengkajian
pertanian yang telah dihasilkan oleh lembaga penelitian dan
pengkajian perlu disampaikan kepada pengguna atau stakeholder yang
dilakukan melalui beberapa pendekatan, agar teknologi tersebut dapat
secara cepat diterima. Proses ini memerlukan waktu yang relatif lama,
oleh sebab itu diperlukan upaya yang terus menerus dalam proses
adopsi dengan memanfaatkan wadah diseminasi berbagai bentuk
media yaitu : 1) Peragaan teknologi dan informasi hasil penelitian
untuk memberikan keyakinan kepada pengguna teknologi agar
teknologi tersebut dapat diterima dengan cepat; 2) Penyuluh dan KTNA
perlu dibekali dengan berbagai informasi seperti brosur, leaflet, folder,
poster serta rekaman radio, TV dan jaringan informasi lainnya yang
menjangkau sasaran yang luas; 3) Pertemuan dan komunikasi tatap
muka untuk mengkomunikasikan pelaksanaan pengkajian tidak hanya
kepada petani sebagai pengguna tetapi juga pada unsur terkait seperti
pihak pelayanan dan pengambil kebijaksanaan. Pelaksanaan
penderasan inovasi teknologi melalaui sistem diseminasi inti plasma
diarahkan dengan membangun komunikasi kepada pihak petugas
penyuluh untuk mempercepat diseminasi inovasi teknologi PTT padi
sawah. Demplot inti ditempatkan di BP3K sebagai bentuk
pembelajaran bagi penyuluh dalam penerapan teknologi. Bentuk
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pendampingan yang dilaksanakan di demplot inti adlah sebagai
narasumber pada pertemuan dua mingguan. Dalam pertemuan
tersebut Peneliti/penyuluh BPTP menyampaikan materi Inovasi
teknologi yang dibutuhkan oleh penyuluh BP3K. Demikian juga dengan
penyampaian materi berupa juknis, liflet, poster diberikan sesuai
kebutuhan. Penerapan inovasi teknologi didemplot inti dilaksanakan
dalam bentuk SL secara bertahap. Sedangkan plasma adalah demplot
yang dibuat oleh penyuluh di WKPP masing-masing. Penerapan
teknologi didemplot dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk
sekolah lapang untuk membrikan pembelajaran bagi petani dalam
penerapan teknologi. Teknologi PTT padi sawah yang diterapkan
adalah: Pengolahan tanah dan Penanaman, Seleksi benih, pemupukan,
pengendalian hama dan penyakit, Pengendalian gulma. Model
Penyuluhan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik yaitu
sumber teknologi mentranfer kepada penyuluh di BP3K, Kemudian
teknologi tersebut ditrasfer oleh penyuluh secara luas kepada petani
diwilayah kerjanya masing-masing. Adopsi teknologi ditingkat BP3K
(peyuluh) berjalan sangat baik namun ditingkat petani sangat lambat
karena terhambat oleh kemampuan dan budaya masyarakat setempat.
Penerapan inovasi teknologi didemplot inti memberikan hasil 7,2 t/ha,
plasma desa Kaleke menghasilkan 5,4 t/ha, sedang plasma desa
Sibonu, Pewunu dan Bobo gagal panen karena kekeringan.

Gambar 20. Pendistrbusian bahan Publikasi dan lokasi demplot

Gambar 21. Memberikan Materi di BP3K Mantikole Kec.Dolo Barat
Kab.Sigi
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Gambar 22. Praktek penanaman dengan menggunakan sistim

Atabela

Gambar 23. Sekolah lapang Aplikasi Pemupukan P

Gambar 24. Sekolah lapang Penyiangan dengan menggunakan

Gasrok

Gambar 25. Sekolah Lapang Pengendalian gulma dan identifikasi

hama
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11.TAMAN AGRO INOVASI

LOKASI : BPTP Sulawesi Tengah

Tujuan : Membangun Agro Inovasi Mart sebagai cikal bakal
entitas bisnis di BPTP Sulawesi Tengah dan lokasi
sekitar pengguna inovasi,Sebagai sarana promosi
teknologi spesifik lokasi dan Wisata Agro bagi
masyarakat di Sulawesi Tengah

RINGKASAN :
Salah satu konsep penderasan diseminasi teknologi Inovasi

pertanian yang dilakukan BPTP Sulawesi Tengah adalah konsep
Pengembangan Taman Agro Inovasi yang di kembangkan pada
kawasan kantor BPTP Sulawesi Tengah dalam bentuk display dan
miniatur kegiatan-kegiatan pengkajian yang terintegrasi dengan Kebun
Benih/Bibit Induk dan pengembangan Strata IV KRPL. Konsep ini
untuk memudahkan petani,penyuluh,pelajar dan mahasiswa,pengambil
kebijakan serta masyarakat umum melihat secara langsung hasil
inovasi teknologi mulai budidaya,pasca panen sampai pemasaran (Agro
Inovasi Mart).

Agro Inovasi Mart (AgrI Mart) adalah media terselenggaranya
diseminasi teknologi sebagai suatu kegiatan komersial bekerjasama
dengan dunia usaha seperti koperasi,swasta,BUMN dan produsen
binaan BPTP Sulawesi Tengah. Tujuan dari AgrI Mart adalah sebagai
wadah untuk menjual produk Balitbangtan dan dunia usaha yang
melisensi teknologi Balitbangtan, serta kelompok binaan BPTP
Sulawesi Tengah. Produk yang dijual anatara lain benih/bibit,pupuk
organik/kompos,hasil panen dari Taman Agro Inovasi,hasil produk
olahan kelompok binaan serta cendera mata. Adapun tujuannya adalah
:Membangun Agro Inovasi Mart sebagai cikal bakal entitas bisnis di
BPTP Sulawesi Tengah dan lokasi sekitar pengguna inovasi,Sebagai
sarana promosi teknologi spesifik lokasi dan Wisata Agro bagi
masyarakat di Sulawesi Tengah.

Keluarannya adalah : terbentuknya entitas bisnis yang melakukan
fungsi diseminasi inovasi Balitbangtan dan dihasilkannya beberapa KTI
yang dipublikasikan di Jurnal nasional. Untuk Perkiraan Manfaat dan
Dampak :Tersebarnya informasi teknologi spesifik lokasi kepada
pengguna/pengunjung taman Agro Inovasi melalui Display hasil
Balitbangtan,Terjadinya transaksi agribisnis pemasaran hasil di Agro
Inovasi Mart. Dan Terjalinnya kerjasama dalam pemasaran produk
inovasi teknologi.

Kegiatan penderasan Taman Agro Inovasi telah dilaksanakan di
kawasan kantor BPTP Sulawesi Tengah. Bentuk atau model yang telah
dilaksanakan adalah:

a. Identifikasi teknologi yang akan di displaykan pada Taman
Agro Inovasi dan produk yang akan dipasarkan pada Agro Inovasi Mart

b. Sosialisasi kegiatan melalui seminar proposal,kunjungan ke
kelompok kelompok binaan dan informasi melalui media tercetak serta
media Radio Citra Pertanian.
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c. Koordinasi dengan instasi terkait,BUMD,Koperasi dan pihak
perbankan.

d. Pengumpulan data hasil produksi Taman Agro Inovasi dan
pencatatan/pembukuan data pemasaran AgrI Mart.

e. Evaluasi kegiatan secara berkala.
f. Penyusunan laporan.
Pelaksanaan kegiatan penderasan Taman Agro Inovasi teknologi

pertanian terkait erat sasaran yang akan dituju dengan
mempertimbangkan beberapa aspek antara lain kemampuan
pendanaan, kondisi sosial ekonomi penggunan (sasaran) dan
kemampuan teknis serta peralatan yang di gunakan. Selanjunya materi
yang akan diinformasikan tentunya teknologi yang telah matang dan
teruji baik secara teknis, ekonomis dan sosial.

Jumlah dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
dengan jumlah personalia yang terlibat sebanyak 12 orang.

Green House Taman Agro Inovasi

Gambar 26. Upaya Taman Agro dalam Sisitim perbanyakan tanaman bunga
krisan dengan stek batang

Gambar 27. Penerapan Model Taman Agro Tanaman Selada dan
Liman sistim Vertikultur,serta penyiapan Bak sampah
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sebagai salah upaya menjaga menciptakan lingkungan
bersih dan sehat

12 .PENERAPAN KALENDER TANAM TERPADU DI SULAWESI TENGAH

Lokasi : Provinsi Sulawesi tengah
Tujuan : (a). Memandu petani, penyuluh dan pemangku kebijakan
di daerah untuk merencanakan dan menetapkan pola tanam dan waktu
tanam yang tepat yang berbeda kondisi iklimnya. (b).Menjadi acuan
Pemerintah Daerah dalam memprediksi potensi dan luas tanam dalam
produksi padi.(c).Memperoleh data Peta Kalender Tanam Terpadu yang
lebih akurat dan spesifik lokasi di masing-masing kecamatan di
Sulawesi Tengah.(d).Memperoleh data verifikasi Kalender Tanam
Terpadu pada lima kabupaten sentra produksi padi (Kabupaten
Banggai, Tolitoli, Morowali dan Poso) yang merupakan basis
peningkatan khusus (UPSUS) padi di Sulawesi Tengah

Ringkasan :
Sulawesi Tengah merupakan daerah yang sangat spesifik yang

memiliki kondisi iklim yang sangat berbeda dengan wilayah lainnya,
diantaranya memiliki pola curah hujan lokal sehingga waktu
penanaman padi cenderung tidak seragam pada masing-masing
wilayah. Solusi penggunaan Katam Terpadu dianggap sangat tepat
untuk mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi sehingga produksi
dan produktivitas tanaman padi dapat ditingkatkan. Bagi pengguna
teknologi, sistem informasi yang terdapat dalam Katam Terpadu dapat
diakses dengan mudah, cepat dan murah dengan tingkat keakuratan
yang tinggi. Hal ini telah disosialisasikan kepada penyuluh, petani,
Babinsa dan Pengambil Kebijakan sebanyak 1.075 orang. Metode yang
digunakan dalam sosialisasi adalah ceramah, perbanyakan Katam
melalui media cetak, verifikasi di lapangan dengan mensinergiskan
kegiatan UPSUS BPTP Sulawesi Tengah.

Hasil verifikasi penerapan Katam Terpadu di Sulawesi Tengah
secara utuh pada periode ASEP di empat Kabupaten (Banggai, Tolitoli,
Morowali dan Poso) masing-masing di lima kecamatan menghasilkan
produktivitas tanaman padi rata-rata sebagai berikut : Banggai
sebanyak 4.721 kg GKP/ha, Tolitoli sebanyak 4.560 kg GKP/ha,
Morowali sebanyak 4.100 kg GKP/ha dan Poso sebanyak 3.854 kg
GKP/ha.
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Gambar 29. Suasana Sosialisasi Katam Terpadu dan Standing Crop di
Sulawesi Tengah tahun 2015

Gambar 30. Verifikasi Katam dan Standing Crop melalui Penginderaja Citra
Satelit Modis di Sulawesi Tengah Tahun 2015 pada fase
vegetative 2

Fase Vegetatif 2 Fase Vegetatif 2

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


Laporan Akhir Tahun Kegiatan BPTP Sulteng 2015 58

Gambar 31. Verifikasi Katam dan Standing Crop melalui Penginderaja Citra
Satelit Modis di Sulawesi Tengah Tahun 2015 pada fase generative
2 dan Bera

13 MODEL PENYEDIAAN BENIH JAGUNG UNTUK PEMENUHAN
KEBUTUHAN WILAYAHNYA MELALUI PENINGKATAN KEMAMPUAN
CALON PENANGKAR

Lokasi : Kab. Donggala, Kab. Sigi, Kab. Parigi Moutong, Kab. Banggai,
Kab. Palu.

Tujuan : (a). Membentuk penangkar benih yang mampu menyediakan
benih jagung bermutu varietas bersari bebas (komposit) dan
hibrida di kawasan penegembangan jagung seluas 1.500 Ha.
(b). Membina kelompok tani potensial yang telah
teridentifikasi untuk menjadi penangkar benih jagung
hibrida dan bersari bebas (teknologi produksi, prosesing,
penyimpanan, distribusi) masing - masing 3 kelompoktani di
Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Ringkasan Kegiatan
Target Kementerian Pertanian di erah kabinet kerja adalah

memperkuat ketahanan pangan dengan mewujudkan swasembada
pangan termasuk jagung. Badan Litbang Pertanian bersama dengan
seluruh jajarannya merespon target itu dengan memanfaatkan hasil-
hasil penelitian dan pengkajian yang telah dicapai antara lain sejumlah
Varietas Unggul Baru (VUB) yang telah dilepas.

Model Kawasan Mandiri benih jagung didesain agar terjadi
penguatan kerjasama antara Balitsereal dengan BPTP dalam
mendukung ketersediaan benih di tingkat petani. Adapun tujuan
kegiatan ini adalah membentuk penangkar benih yang mampu
menyediakan benih jagung bermutu varietas bersari bebas (komposit)
dan hibrida di kawasan penegembangan jagung dan membina
kelompok tani potensial yang telah teridentifikasi untuk menjadi
penangkar benih jagung hibrida dan bersari bebas (teknologi produksi,
prosesing, penyimpanan, distribusi). Terdapat masing-masing 3
kelompok tani di Kab. Sigi Sulawesi Tengah yaitu Kelompok tani
Angrek mandiri, Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan seluas 4 hektar,
Gapoktan Mekar bersatu, Desa Bunga, Kecamatan Palolo seluas 5
hektar dan Kelompok tani Harapan tani, Desa Sungku, Kecamatan
Kulawi seluas 4 hektar. Adapun benih yang ditangkar yaitu Varietas
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Lamuru klas FS seluas 12 hektar dan hibrida F1 Bima 20 URI melalui
metode Silang tiga jalur (STJ seluas 1 hektar. Jumlah benih yang
dihasilkan dari Varietas Lamuru yang ditangkar sebanyak 23 ton
dengan klas benih stock seed (SS) atau label ungu dan untuk benih
hibrida F1 sebanyak 1,6 ton dengan klas benih Extension Seed (ES)
atau label biru. Dari jumlah tersebut benih yang diproduksi oleh ketiga
desa mandiri benih tersebut telah diambil oleh dinas Pertanian Propinsi
Sulawesi Tengah dan Dinas Pertanian Kabupaten Sigi untuk disebarkan
di Wilayah kabupeten Sigi untuk mensuport wilayah pengembangan
jagung. Selain itu ketiga desa Mandiri benih tersebut diatas telah di
suport sarana oleh Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah dan Dinas
Pertanian Kabupaten Sigi berupa Alat pemipil, hand traktor, pompa air
dan alat pengering ( Vertikal driyer). Instansi lain yang turut
melakukan pembinaan dalam kelompok tani penangkar benih jagung
ini yaitu BPSB yang melakukan pengawasan dan proses sertifikasinya
dan BP4K Sigi dan BP3K yang mengerakkan penyuluh dalam hal
pengawalannya dilapangan serta BPTP dan Balitsereal melakukan
pendampingan inovasi teknologinya. Telah terbentuk kelembagaan
kelompok tani penangkar benih jagung yang mandiri di desa pulu, desa
Bunga dan desa sungku kabupaten Sigi yang mampu mensuplay
kebutuhan benih jagung di kawasan pengembangan jagung dan telah
membina kelompok tani sebagai penangkar benih jagung baik
komposit maupun hibrida masing-masing 3 kelompok tani di
kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.

Gambar 32. Panen Raya Jagung oleh Bapak Menetri Pertanian di
Desa Pulu

Gambar 33. Gerakan Tanam jagung di Kecamatan Kulawi dan Sekolah Lapang
Pengamatan Hama dan Penyakit pada taaman jagung
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Gambar 34. Pengadaan Alsintan dan Benih Jagung untuk mendukung
perbenihan jagung di Sulawesi tengah

14. PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN
NASIONAL TANAMAN PANGAN DI SULAWESI TENGAH (JAGUNG 1
LOKASI)

Lokasi : Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah
Tujuan : (1).Mendampingi dan mengawal penyuluh dan petani dalam
menerapkan paket teknologi PTT pada program pendampingan
pengembangan kawasan pertanian nasional tanaman pangan dalam
hal ini tanaman jagung.(2).Meningkatkan peran kelembagaan
penyuluhan dan Gapoktan secara bersinergi dalam pengembangan
kawasan tanaman jagung.(3).Mendapatkan umpan balik dari pelaku
utama dan pelaku usaha program pengembangan kawasan pertanian
nasional tanaman pangan dalam hal ini tanaman jagung, sebagai
bahan untuk saran/usulan kebijakan pembangunan strategis Kemtan
ke depan

Ringkasan Kegiatan
Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional

Tanaman Pangan (Jagung) di Sulawesi Tengah. Komoditi tanaman
jagung memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan pangan,
pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung
meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan
berkembangnya industri pangan dan pakan. Produktivitas jagung
nasional masih berkisar 4,56 t/ha pipilan kering dan Sulawesi Tengah
sebesar 3,02 t/ha pipilan kering, sedangkan produktivitas ditingkat
penelitian di atas 6,0 t/ha pipilan kering. Oleh karena itu, upaya
peningkatan produksi akan lebih difokuskan dilokasi
pengembangannya kedalam 3 kawasan, yaitu kawasan pertumbuhan,
kawasan pengembangan dan kawasan pemantapan. Kawasan
pengembangan merupakan daerah yang produktivitasnya sama dengan
rata-rata produktivitas nasional. Tujuan ahkhir kegiatan ini adalah
mendukung pencapaian keberhasilan dan keberlanjutan program
strategis Kementrian Pertanian, utamanya swasembada jagung melalui
pendampingan dan pengawalan dengan mengintervensi dan
menginflitrasi muatan inovasi pertanian terhadap implementasi
program strategis Kementerian Pertanian. Sedang tujuan tahun 2015:
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a). Mendampingi dan mengawal penyuluh dan petani dalam
menerapkan paket teknologi PTT pada program pendampingan
pengembangan kawasan pertanian nasional tanaman pangan dalam
hal ini tanaman jagung, b). Meningkatkan peran kelembagaan
penyuluhan dan Gapoktan secara bersinergi dalam pengembangan
kawasan tanaman jagung, c). Mendapatkan umpan balik dari pelaku
utama dan pelaku usaha program pengembangan kawasan pertanian
nasional tanaman pangan dalam hal ini tanaman jagung, sebagai
bahan untuk saran/usulan kebijakan pembangunan strategis Kemtan
ke depan. Untuk mencapai hal tersebut maka BPTP dalam pengawalan
dan pendampingan pengembangan Kawasan Pertanian adalah menjadi
narasumber, baik di pelatihan tingkat propinsi, kabupaten dan BPP
serta pemandu lapangan (SL). Hasil pendampingan tersebut dapat
disimpulkan bahwa : a). Tugas dan fungsi BPTP dalam pendampingan
GP-PTT Jagung yang diamanatkan telah dilaksanakan pendampingan
ditingkat penyuluh dan petani dalam bentuk narasumber, penyebaran
publikasi dan sekolah lapang. Kelembagaan BP3K dan Gapoktan
mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penghubung untuk
mentrasfer teknologi kepada poktan dan anggotanya (petani), namun
masih perlu ditingkatkan. Sampai penulisan laporan ini belum ada hasil
yang diperoleh karena kegiatan ini terhambat karena kekeringan,
(musim kemarau).

Gambar 35. Penyampaian Materi di BPP Kulawi

Gambar 36. Penyampaian Materi ke stakeholder di BPTP
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Gambar 37. SL Penanaman dan persiapan lahan di Palolo dan
Kulawi

15. PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN
NASIONAL HORTIKULTURA DI SULAWESI TENGAH

Lokasi : Kota Palu,Kab.Sigi,Donggala,dan Parigi Moutong
Tujuan : (1).Mendampingi dan mengawal penyuluh dan petani dalam
menerapkan teknologi pada program PKAH bawang merah, cabai, dan
jeruk pada empat kabupaten terpilih dalam wujud narasumber pada
pelatihan, sekolah lapang, temu lapang dan pertemuan teknis lainnya
serta satu judul juknis. (2).Mendapatkan umpan balik dari pelaku
utama dan pelaku usaha program strategis Kemtan, sebagai bahan
untuk saran/usulan kebijakan pembangunan program strategis
Kemtan Ke depan.

.
Ringkasan Kegiatan

Pemerintah telah menetapkan 10 komoditas prioritas nasional,
diantaranya bawang merah, cabai dan jeruk. Angka laju impor
hortikultura saat ini 14,97% untuk sayur dan 21,63% untuk buah.
Permintaan sayur dan buah akan terus meningkat seiring dengan
meningkatnya pendidikan masyarakat. Ironisnya, komoditas impor
tersebut sebenarnya bisa diproduksi di Indonesia. Pada dasarnya ada
tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menyiasati agar opsi impor
tidak selalu menjadi opsi utama pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan dalam negeri, yaitu: penguasaan teknologi, transfer
teknologi yang disertai dengan pemberdayaan petani, dan supply chain
management dimana pemerintah harus memperhatikan masalah
pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama
dalam hal pengendalian harga jual. Teknologi diarahkan kepada
perbaikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk yang dihasilkan
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oleh para petani serta supply chain management juga harus
dikendalikan agar petani tidak selalu dalam pihak yang kalah. Dari tiga
hal itu, hingga saat ini masalah transfer teknologi dan pemberdayaan
petani masih kurang mendapat perhatian. Pemberdayaan petani harus
dimulai dari penguasaan teknologi hingga pada masalah
pemasarannya.

Tujuan dari kegiatan pendampingan Pengembangan Kawasan
Agribisnis Hortikultura (PKAH) adalah (1) mendampingi dan mengawal
penyuluh dan petani dalam menerapkan teknologi pada program PKAH
bawang merah, cabai, dan jeruk pada empat kabupaten terpilih dalam
wujud narasumber pada pelatihan, sekolah lapang, temu lapang dan
pertemuan teknis lainnya serta satu judul juknis; (2) Mendapatkan
umpan balik dari pelaku utama dan pelaku usaha program strategis
Kemtan, sebagai bahan untuk saran/usulan kebijakan pembangunan
program strategis Kemtan Ke depan.

Ruang lingkup kegiatan pendampingan pengembangan kawasan
hortikultura (bawang merah, cabai merah dan jeruk) meliputi
Koordinasi dengan instansi terkait, identifikasi permasalahan dan
kebutuhan teknologi melalui Focus Group Discussion (FGD),
pendampingan dan pengawalan teknologi yang dilakukan dalam
bentuk penyampaian informasi inovasi teknologi (narasumber) pada
pelatihan, sekolah lapang, temu lapang dan pertemuan teknis lainnya
serta melalui media tercetak berupa juknis satu judul, evaluasi dan
monitoring dan pelaporan.

Hasil kegiatan pendampingan berupa koordinasi perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pendampingan PKAH telah dilakukan, baik
tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten (Kota Palu, Kab. Sigi,
Donggala, dan Parigi Moutong); FGD telah dilakukan di empat
kabupaten pada enam desa/kelurahan dengan informasi dan
permasalahan yang berbeda; bentuk pendampingan yang telah
dilakukan adalah narasumber pada pelatihan, sekolah lapang, dan
temu lapang serta pertemuan teknis lainnya, baik tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota serta dengan stakeholder lainnya seperti
Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah serta penyusunan dan
pencetakan satu judul juknis teknologi pengendalian hama dan
penyakit utama tanaman cabai dan bawang merah sebanyak 860
eksemplar.
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Gambar 38. SL Budidaya Bawang Merah Ramah Lingkungan yang
dilaksanakan Distannak Kab. Donggala

16. PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN
NASIONAL TANAMAN PERKEBUNAN DI SULAWESI TENGAH

Lokasi : Provinsi Sulawesi Tengah
Tujuan : (1).Melakukan pendampingan teknologi pengembangan

kawasan perkebunan dalam satu wilayah melalui media
Sekolah Lapang (SL) teknologi budidaya komoditas
perkebunan (cengkeh dan kakao). (2).Meningkatkan
pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petani/pekebun
atas aplikasi inovasi teknologi budidaya komoditas pertanian
berwawasan agribisnis, sedangkan bagi petugas penyuluh
lapangan akan mampu mendiseminasikan inovasi teknologi
budidaya komoditas perkebunan secara spesifik
lokasi.(3).Meningkatkan peran dan dukungan dinas teknis
terkait di tingkat provinsi dan kabupaten dalam
pengembangan kawasan pertanian.(4).Meningkatkan peran
kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan
kelembagaan lainnya secara bersinergi dalam pengembangan
kawasan perkebunan dalam satu wilayah

Ringkasan Kegiatan
Masalah yang dihadapi petani kakao adalah: i) serangan hama

dan penyakit, ii) penurunan tingkat produktivitas, iii) rendahnya
kualitas biji kakao yang dihasilkan karena praktek pengelolaan
usahatani yang kurang baik maupun sinyal pasar dari rantai tataniaga
yang kurang menghargai biji bermutu, iv) tanaman sudah tua dan v)
pengelolaan sumber daya tanah yang kurang tepat. Stagnasi dan
bahkan penurunan produktivitas kakao yang terjadi di Sulteng sejak
tahun 2003 justru terjadi seiring dengan peningkatan areal tanam yang
signifkan. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa penurunan ekspor
kakao dari daerah ini sejak tahun 2010 sampai 2014 cukup besar
jumlahnya yakni 555,2 menjadi 333,2 ton.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui dinas terkait telah
meluncurkan Program peningkatan produksi dan mutu kakao Sulawesi
Tengah (Gerda Kakao) sebagai peran Pemda Sulteng untuk
memecahkan permasalahan kakao Indonesia tersebut. Salah satu
kunci menuju sukses program GERDA adalah penyediaan bahan tanam
yang sehat dan bermutu tinggi dan tepat waktu. Pemanfaatan
setidaknya dua jalur pengadaan bahan tanam: teknologi sambung
pucuk yang diproduksi dengan model pembibitan usaha petani dan
kelompok tani. Pendampingan yang telah dilakukan berupa
penyampaiaan materi pada pelatihan para Tenaga Pendamping Kakao
(TPK) di tingkat Provinsi. Kesiapan Teknologi di tingkat petani sudah
tersedia. Petani masih perlu dukungan berupa bimbingan dan
pemberdayaan demi keberlanjutan industrialisai kakao. Kesenjangan
informasi teknologi antara Peneliti penyuluh, dan petani khususnya di
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wilayah pendampingan GERDA dan sekitarnya dapat teratasi.
Kesenjangan informasi teknologi antara Peneliti penyuluh, dan petani
khususnya di wilayah pendampingan Gerda pada tahun berikutnya
perlu di atasi secepatnya

Gambar 39. Pendampingan Pelatihan seluruh pendamping GERDA dan
pengurus

Gambar 40. Kios saprodi milik Kelp. Theobroma, B) Pertemuan sesi
pembinaan asset kelompok, 2015

17. PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN DI
SULAWESI TENGAH (TERNAK SAPI POTONG 2 LOKASI)

Lokasi : Kab.Sigi dan Donggala Sulawesi Tengah
Tujuan : (1).Melakukan pendampingan teknologi pengembangan
kawasan peternakan sapi potong dalam satu wilayah melalui media
Sekolah Lapang (SL) teknologi perbibitan dan penggemukan sapi
potong. (2).Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan
peternak atas aplikasi inovasi teknologi perbibitan dan penggemukan
sapi potong berwawasan agribisnis, sedangkan pada petugas penyuluh
lapangan mampu mendiseminasikan inovasi teknologi perbibitan dan
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penggemukan sapi potong spesifik lokasi. (3).Meningkatkan peran dan
dukungan dinas teknis terkait di tingkat provinsi dan kabupaten
dalam pengembangan kawasan peternakan sapi
potong.(4).Meningkatkan peran kelembagaan Gabungan Kelompok
Tani (Gapoktan) dan kelembagaan lainnya secara bersinergi dalam
pengembangan kawasan peternakan sapi potong dalam satu wilayah.

Ringkasan Kegiatan
Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau meskipun berakhir

pada tahun 2014 namun program pencapaian swasembada tersebut
terus tetap dilanjutkan dan dipertahankan melalui program yang
berskala lebih luas yakni pengembangan dalam suatu kawasan. Tujuan
kegiatan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peternak dan penyuluh untuk aplikasi inovasi teknologi
perbibitan dan penggemukan sapi potong berwawasan agribisnis,
peran dan dukungan dinas teknis terkait, meningkatkan peran
kelembagaan Kelompok Peternak. Pelaksanakan kegiatan
pendampingan mulai Januari-Desember 2015. Lokasi kegiatan
pendampingan di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi
dan Desa Salusumpu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.
Teknik Pendampingan dengan tiga tahapan yaitu koordinasi dengan
dinas terkait, penentuan kawasan yang akan didampingi dan
perencanaan demplot/demfarm, didukung dengan kegiatan pelatihan
(narasumber). Hasil pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan peternakan tentang teknologi budidaya sapi potong,
pengolahan pakan berbahan limbah pertanian, budidaya hijauan
pakan dan pengolahan pupuk organik dengan presentasi penguasan
materi latihan 70-100%. Hasil Inseminasi buatan dengan presentasi
kebuntingan 50-61% dengan umur kebuntingan ±3 bulan.
Disimpulkan bahwa pendampingan teknologi perbibitan dan
penggemukan sapi potong dapat memperbaiki sistem pemeliharan sapi
potong di dua lokasi pendampingan, meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peternak dan penyuluh atas aplikasi inovasi teknologi
perbibitan dan penggemukan sapi potong, meningkatkan peran dan
dukungan dinas teknis terkait, serta peran kelembagaan kelompok
peternak.
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Gambar 41. Temu Lapang di Desa Pandere, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi tentang
pembuatan pupuk organik berbahan feses sapi), 16 Desember
2015.

Gambar 42. Temu Lapang di Desa Salusumpu, Kec. Banawa Selatan, Kab.
Donggala tentang proses fermentasi kulit buah kakao), 18
Desember 2015

18. PENDAMPINGAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI
MENDUKUNG DIVERSIFIKASI PANGAN DI SULAWESI TENGAH

Lokasi : Provinsi Sulawesi Tengah
Tujuan : 1). Pendampingan KRPL binaan P2KP di Sulawesi Tengah
sebagai
Nara sumber Mendampingi dan memelihara KRPL di Kabupaten/kota
Sualwesi Tengah. 2).Memelihara 1 unit Kebun bibit Induk (KBI) yang
produktif dan bekelanjutan.3). Mendampingi

Ringkasan :
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah kegiatan

pemanfaatan pekarangan secara optimal dan berkelanjutan untuk
mendukung ketahanan pangan keluarga. Dengan menanam sayuran
dan buah-buahan di pekarangan diharapkan dapat mendukung
pemenuhan gizi keluarga dan mengurangi pengeluaran, biaya
konsumsi sayuran dan buah-buahan rumah tangga. Pada tahun 2015
BPTP Sulawesi Tengah melakukan pendampingan KRPL di 5 Kabupaten
yang telah berklaster hijau maupun kuning, ditambah dengan binaan
KRPL wilayah P2KP dan mendampingi KBD yang ada di Kabupaten,
dan mememelihara 1 unit Kebun Bibit Induk (KBI). Selain itu BPTP
Sulteng juga melakukan pendampingan terhadap Kawasan Rumah
Pangan Lestari (KRPL). Kegiatan pendampingan kawasan rumah
pangan lestari dilaksanakan berdasarkan permintaan kebutuhan
teknologi dimasing-masing wilayah. Pendampingan KRPL dilakukan
dalam bentuk narasumber, menyediakan informasi pelaksanaan KRPL,
dan teknologi pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara,
pengamatan langsung di lokasi dan menggunakan kuesioner kemudian
dianalisa secara kualitatif. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa
masih terdapat penanaman sayuran di pekarangan. Pemanfaatan
pekarangan di tahun 2015 dilakukan dengan menanam 19 jenis
tanaman di pekarangan. Dari ke-19 jenis tanaman tersebut yang
menempati posisi teratas sebagai tanaman yang paling banyak
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ditanam oleh pemanfaat pekarangan adalah terong, tomat dan cabai.
Penjualan hasil sayuran dipekarangan masih dilakukan walaupun tidak
kontinyu. Komoditas terong, sawi, seledri dan bawang daun
merupakan produk pekarangan yang telah dijual oleh peserta di m-
KRPL desa Balongga kabupaten Sigi, m-KRPL desa Sibayu kabupaten
Donggala memasarkan kelebihan panen cabai keriting, terong, sawi,
paria, kacang panjang, tomat, labu dan daun bawang, sedangkan di
lokasi m-KRPL kota Palu kelurahan Palupi komoditas yang dipasarkan
adalah terung dan kangkung, dan di P2KP Palu kelurahan Petobo
komoditasnya adalah terong, kacang panjang, cabai dan seledri.
Pendampingan teknologi di tahun 2015, lebih diarahkan ke pengolahan
hasil. Hasil dari materi pengolahan hasil yang diberikan, umumnya
telah dicoba, walaupun masih skala rumah tangga dan untuk
konsusmsi sendiri. Misalnya pembuatan sirup markisa dan es krim
kelapa di Desa Balongga, brownies di Kelurahan Palupi dan mie sawi di
Desa Sibayu. Pendampingan terhadap desa P2KP telah dilakukan, baik
itu dalam bentuk sosialisasi kegiatan m-KRPL maupun pendampingan
teknologi. Pendampingan telah dilakukan sebanyak 12 kali di lima
kabupaten/kota (Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Banggai dan Kota
Palu). Pendampingan terhadap KRPL dilakukan sebagai narasumber,
dan pertemuan. Pendampingan terhadap desa P2KP telah dilakukan
merata ke lima kabupaten, dimana pada Kabupaten Sigi telah
dilakukan 5 kali pendampingan, Kabupaten Donggala 3 kali
pendampingan, serta satu kali pendampingan dimasing-masing
Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai, Kota Palu dan Provinsi.
Selain itu dilaksanakan pertemuan stekholder dengan peserta dari 3
Kabupaten (Sigi, Parigi dan Donggala), yang di laksanakan di Aula Balai
Pengkaian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah. Pada pertemuan ini
didapatkan rumusan yang dijadikan acuan pengembangan KRPL.

Sebagai komponen pendukung KRPL dalam penyediaan benih,
dibentuk Kebun Bibit Induk (KBI). Pembentukan KBI khususnya untuk
mengantisipasi kebutuhan KRPL dan menyebarkan varietas unggul
Badan Litbang Pertania dan varietas unggul lokal ke KRPL dan
masyarakat. Tujuan kegiatan : 1) Perbanyakan dan distribusi benih
varietas unggul Badan litbang Pertanian maupun benih varietas lokal
untuk mendukung program KRPL. 2) Melayani kebutuhan benih dan
bibit secara tepat varietas, mutu, jumlah dan waktu pada KBD KRPL.
Keluarannya : 1) Diproduksi dan terdistribusinya benih varietas-
varietas unggul Badan Litbang Pertanian maupun benih varietas lokal
untuk mendukung progrm KRPL. 2) Tersedianya benih dan bibit secara
tepat varietas, mutu, jumlah dan waktu pada KBD KRPL. Prosedur
Diseminasi yang digunakan: Kegiatan on Farm dengan teknik produksi
benih sumber sesuai pedoman umum Badan Litbang 2007. Hasil.
Produksi Benih KBI melalui perbanyakan benih sumber varietas Badan
Litbang dan varietas unggul lokal, bawang merah lokal 93300 gr,
Tomat Varietas Permata 132 g, Cabai besar 1831 g dan Terong hijau
lokal 4903 gr.
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Gambar 43. Pendampingan sebagai narasumber pada kegiatan
KRPL di Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 45. Bimbingan Pengolahan Pasca Panen Hasil Pertanian

19. KEBUN BIBIT INDUK (KBI)

Lokasi : Kabupaten Sigi
Tujuan : (a).Memproduksi dan mendistribusi benih varietas unggul
Badan litbang Pertanian maupun benih varietas lokal untuk
mendukung program KRPL.(b).Melayani kebutuhan benih dan bibit
secara tepat varietas, mutu, jumlah dan waktu pada KBD KRPL.

Ringkasan :
Kawasan rumah pangan lestari (KRPL) merupakan salah satu

program strategis Kementrian Pertanian yang bertujuan untuk
menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan keluarga,
penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian
tanaman pangan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Pengembangan KRPL diimplementasikan melalui pemanfaatan lahan
pekarangan dan/atau sumber daya ruang untuk pemeliharaan
tanaman, baik diperkotaan maupun perdesaan. Sebagai komponen
pendukung KRPL dalam penyediaan benih, dibentuk Kebun Bibit Induk
(KBI). Pembentukan KBI khususnya untuk mengantisipasi kebutuhan
KRPL dan menyebarkan varietas unggul Badan Litbang Pertania dan
varietas unggul lokal ke KRPL dan masyarakat. Tujuan kegiatan : 1)
Perbanyakan dan distribusi benih varietas unggul Badan litbang
Pertanian maupun benih varietas lokal untuk mendukung program
KRPL. 2) Melayani kebutuhan benih dan bibit secara tepat varietas,
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mutu, jumlah dan waktu pada KBD KRPL. Keluarannya : 1) Diproduksi
dan terdistribusinya benih varietas-varietas unggul Badan Litbang
Pertanian maupun benih varietas lokal untuk mendukung progrm
KRPL. 2) Tersedianya benih dan bibit secara tepat varietas, mutu,
jumlah dan waktu pada KBD KRPL. Prosedur Diseminasi yang
digunakan: Kegiatan on Farm dengan teknik produksi benih sumber
sesuai pedoman umum Badan Litbang 2007. Hasil. Produksi Benih KBI
melalui perbanyakan benih sumber varietas Badan Litbang dan varietas
unggul lokal, bawang merah lokal 93300 g, Tomat Varietas Permata
132 g, Cabai besar 1831 g dan Terong hijau lokal 4903 g.

Gambar 44. Kegiatan Prosesing Benih KBI pada tahap pengeringan hasil
panen cabe dan bawang merah yang akan dijadikan benih / bibit

Pengemasan Benih dan Pencatatan Pendistribusian Benih
Produksi KBI

Gambar 45. Kegiatan Prosesing Benih KBI pada tahap sortasi hasil panen bibit
cabe di KP sidondo
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Gambar 46. Kemasan Benih dari KBI dan pencatatan pendistribusian benih
dari KBI ke petani

20. PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN KOMODITAS UTAMA
PROGRAM KEMENTAN/UPSUS

Lokasi : Provinsi sulawesi tengah
Tujuan : (1).Mengidentifikasi potensi lahan sawah dan lahan kering

serta luas tanam (terinci per Kab/Kota, Kec, desa) serta
kelembgagaan petani.(2).Menyusun rekomendasi paket
teknologi dalam mendukukg Upaya Khusus Padi, Jagung dan
Kedelai, (PAJALA) di Wilayah Sulawesi
Tengah.(3).Mendampingi dan mendiseminasikan inovasi
teknologi spesifik lokasi melalui displaay pada kawasan GP-
PTT padi, jagung dan kedelai secara terpadu dan sosialisasi
KATAM.

Ringkasan:
Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang sangat

penting, bukan saja dilihat dari nilai ekonomi dan sosial, tetapi
menagandung kosekuensi politik yang sangat besar. Isu ketahanan
pangan telah menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan
operasional pembangunan pertanian saat ini. Pengelolaan ketahanan
pangan tidak hanya terbatas untuk menyelamatkan kehidupan rumah
tangga, akan tetapi dapat membawa implikasi terhadap ketahanan
sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau
ketahanan nasional (Suryana,2008). Oleh karena itu pembangunan
ketahanan pangan menuju swasembada merupakan salah satu
program strategis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama-
sama dengan pelaku ketahanan pangan itu sendiri. Saat ini program
ketahanan pangan lebih dipertajam lagi menjadi kedaulatan pangan
untuk mendukung swasembada pangan yang harus dicapai dalam
kurung waktu 3 (tiga) tahun kedepan dengan fokus komoditas padi,
jagung dan kedelai melalui program UPSUS.

Di Sulawesi Tengah sektor pertanian memiliki peranan penting
dalam struktur perekonomian daerah karena memberikan kontribusi
yang cukup besar terhadap perekonomian Nasional. Sektor pertanian
penyumbang terbesar yaitu sekitar 48,79% bagi Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). Tanaman pangan menempati posisi kedua
(14,74% dari PDRB) setelah perkebunan (24,09%).

Pada tahun 2012 produksi padi Sulawesi Tengah mencapai
1.024.315 ton (produktivitas 44,71 kw/ha). Bila dibandingkan pada
tahun 2011 dengan produksi padi sebesar 1.041.789 ton (produktivitas
46,96 kw/ha) berarti mengalami penurunan. Hal yang sama juga
dialami pada tanaman palawija seperti jagung tahun 2012 sebanyak
141.649 ton (produktivitas 37,86 kw/ha), lebih rendah dibanding
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tahun 2011 sebesar 161 810 ton (produktivitas 39,26 kw/ha).
Tanaman kedelai tahun 2012 sebanyak 8.203 ton (produktivitas 14,59
kw/ha), lebih tinggi dibanding tahun 2011 sebesar 6.900 ton
(produktivitas 14,90 kw/ha). Penurunan produksi tersebut disebabkan
semakin berkurangnya luas panen masing-masing komoditas tersebut
walaupun semuanya mengalami peningkatan produktivitas (BPS Prov.
Sulteng, 2013).

Upaya Khusus (UPSUS) padi, jagung dan kedelai merupakan
sebuah gerakan yang digunakan untuk mengimplementasikan
corporate program LITKAJIBANGDIKLATLUHRAP bidang pertanian
dalam sistem usahatani skala luas (partisipatif, adaptif dan
Interdisciplinary Fields) dalam kerangka mendukung pencapaian
tujuan Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan pertanian
nasional (peningkatan provitas, produksi dan kesejahteraan petani).

Pelaksanaan pendampingan pada kegiatan GP-PTT padi, jagung
dan kedelai tahun 2015 dan pelaksanaan display dilakukan pada
kawasan sentra produksi padi, jagung dan kedelai. Disamping itu
masih memiliki peluang untuk ditingkatkan produksinya serta inovasi
teknologi yang akan diterapkan. Pada umumnya menunjukkan bahwa
petani padi sawah, jagung dan kedelai belum sepenuhnya menerapkan
komponen teknologi PTT sehingga mengakibatkan produktivitas
kurang optimal. Benih yang digunakan rata-rata berasal dari panen
sebelumnya dengan jumlah lebih dari 25 kg/ha. Disamping itu
sebagian besar petani belum menerapkan sistem tanam jajar legowo
2:1. Walaupun sudah ada yang melaksanakan tanam jarwo namun
belum berdasarkan syarat teknis, cenderung masih bersifat lorong
sehingga berpengaruh terhadap populasi tanaman. Demikian juga
dengan sistem pemupukan, sebagian besar petani belum memupuk
berdasarkan status hara tanah dan kebutuhan tanaman sehingga
produksi maupun produktivitas yang diperoleh petani masih relatif
rendah yakni rata-rata berkisar 3-4 t/ha GKP.

21. MODEL PENGEMBANGAN TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN (TTP)
BATUI KABUPATEN BANGGAI PROPINSI SULAWESI TENGAH

Lokasi : Kecamatan Batui Kab.Banggai Provinsi sulawesi tengah
Tujuan : Membangun model TTP melalui optimalisasi sumberdaya
lokal

secara terpadu melalui sistem agribisnis berkelanjutan
berbasis

inovasi teknologi spesifik lokasi di Kabupaten Banggai.

Ringkasan :

Propinsi Sulawesi Tengah berpotensi untuk menjadi pusat
pertumbuhan baru dan penyanggah pangan dan sektor pertanian
lainya seperti perkebunan dan peternakan secara nasional.
Mencermati laju pembangunan pertanian yang semakin dinamis dan
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tuntutan percepatan diseminasi karena perubahan lingkungan
strategis Kementerian Pertanian, memerlukan model pembangunan
pertanian berbasis inovasi berupa Taman Teknologi Pertanian (TTP).
Model ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengakselerasi dan
mendekatkan inovasi pertanian ke pelaku utama sektor pertanian,
sekaligus terobosan untuk memperderas arus inovasi teknologi
pertanian. Dukungan inovasi teknologi yang dapat diterapkan dan
dikembangkan oleh pelaku utama dan penentu kebijakan sebagai
bahan perencanaan dan pelaksanaan program pembagunan pertanian
di Sulawesi Tengah. Tujuan pengembangan TTP Batui (2015) adalah
membangun model TTP melalui optimalisasi sumberdaya lokal secara
terpadu melalui sistem agribisnis berkelanjutan berbasis inovasi
teknologi spesifik lokasi di Kabupaten Banggai. Disamping itu juga
mengimplementasi dan mendiseminasi inovasi teknologi spesifik lokasi
melalui optimalisasi sumberdaya lokal secara terpadu yang ramah
lingkungan di Kabupaten Banggai. Pendekatan pengembangan TTP
Batui ini berbasis inovasi teknologi dan kelembagaan yang dilakukan
dengan melalui pendekatan secara menyeluruh, partisipatif dan
integratif. Basis optimalisasi sumberdaya lokal dan sistem budaya
lokal dilakukan melalui implementasi inovasi teknologi dan
kelembagaan input, proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang
dinamis. Kegiatan pembangunan dan pengawalan TTP Batui pada bulan
Januari-Desember 2015. Peralatan yang digunakan adalah; 1)
peralatan mesin pertanian, proses produksi, pasca panen. 2) bangunan
sarana jalan, air, dan proses produksi serta diseminasi. Peralatan untuk
media dalam rangkan diseminasi inovasi teknologi pertanian. Bahan
yang digunakan adalah sarana produksi (bibit, benih, pupuk, pakan,
obat dll), bahan baku prosesing pasca panen, kemasan, dan lain-lain.
Alat tulis dan suplies komputer dan bahan publikasi dalam diseminasi
inovasi teknologi pertanian. Tahapan kegiatan yaitu; Studi diagnostik
dan identifikasi wilayah melalui kegiatan survei lokasi dengan metode
partisipatory rural appraisal (PRA) dan pengamatan langsung kondisi
bio-fisik lahan, baseline survey, Rancang Bangun Model
Pendampingan dan Pengawalan berbasis Litkajibangdiklatluhrap. Hasil
koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten Banggai dan survei
PRA ditetapkan bahwa lokasi TTP di tempatkan Desa Nonong,
Kecamatan Batui dengan wilayah pengembangan desa-desa di
Kecamatan Batui dan Kecamatan Batui Selatan. Hasil kegiatan
pengembangan TTP Batui yakni terbangunnya sarana bangunan di
lokasi TTP Batui dan kegiatan pendampingan dan pengawalan dengan
realisasi fisik mencapai 100%. Bangunan sarana yang sudah dibangun
yakni saung pertemuan, rumah produksi, lantai jemur, gudang benih,
gudang konsentrat, kandang sapi dan bank pakan, sarana biogas,
gudang alsintan, gedung pengolahan pupuk organik, taman sumber
daya genetik, taman buah-buah dan sayuran, green house dan
embung. Pendampingan dan pengawalan dengan melibatkan instansi
terkait (BP4K Kab. Banggai, Dinas Pertanian Kab. Banggai, Dinas
Perkebunan Kab. Banggai, Dinas Peternakan Kab. Banggai, Fak.
Pertanian Unismuh Kab. Banggai, Fak. Pertanian Untika Kab. Banggai,
Camat Batui, BP3K Kec. Batui, BP3K Kec. Batui Selatan, Penyuluh
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Pertanian se Kec. Batui dan Kec. Batui Selatan, Babinsa pada desa
pengawalan dan pendampingan. Pendampingan dan pengawalan
tanaman padi sawah dengan metode tanam Jajar Legowo 2:1 target
400 ha, namun karena kondisi pengairan irigasi tidak optimal (kemarau
panjang) sehingga realisasi taman hanya 300 ha yang tersebar pada
Desa Masing Kec. Batui Selatan, untuk Kec. Batui pada Desa Nonong,
Desa Bakung, Desa Kayowa dan Kelurahan Sisipan. Khusus hamparan
padi sawah di depan lokasi TTP Batui telah ditaman seluas 33 ha
dengan melibatkan Kelompok Tani Keong Mas seluas 8 ha dan
Kelompok Citra Lestari IV seluas 25 ha. Varietas Unggul Benih (VUB)
padi yang digunakan di TTP Batui yakni Cisantana 52 zak, Inpari 30 57
zak, Inpari 29 10 zak, inpari 164 zak, Mekongga 61 zak dan Banyuasin
82 zak. Pendampingan tanaman kelapa dalam seraca integrasi dengan
rumput unggul jenis rumput Gajah (Pennisetum purpureum) dan
Rumput Raja seluas 25 ha. Pendampingan tanaman kakao yang dititik-
beratkan pada perbaikan budidaya (pemangkasan, pemupukan dan
pengendalian hama dan penyakit) seluas 25 ha. Pendampingan
tanaman sayuran dan buah-buahan yang dititik-beratkan pada
perbaikan budidaya (penggunaan benih unggul, pemupukan,
pengendalian hama dan penyakit) seluas 25 ha dengan jenis sayuran
kacang panjang, terong, sawi, tomat dan kangkung, sedangkan buah-
buhan berupa jeruk manis, anggur dan mangga. Pendampingan sapi
potong diarahkan perbaikan budidaya terutama perkandangan,
pemberian pakan dan pengendalian parasit dan penyakit, sebagai
percontohan di TTP Batui sebanyak 63 ekor sapi Bali masing-masing 40
ekor jantan dan 23 ekor betina. Kelembagaan TTP Batui yang
terbentuk dengan struktur organisasi terdiri Ketua, Sekretaris,
Bendahara, Manajer Pengelola Tanaman/Ternak, Manajer Pengelola
Inprastruktur, Manajer Pengelola Sarana, Manajer Publikasi dan
Dokumentasi, Manajer Inkubasi Bisnis. Pelatihan teknis yang telah
dilaksanakan berupa bimbingan teori dan praktek lapang dengan
materi; (1) Teknologi Produksi dan Pengolahan Kakao; Sanitasi Kebun
dan Pembuatan Rorak, Pemangkasan, Rehabilitasi dan Pasca Panen
(Fermentasi Sederhana) serta Pengolahan Produk Kakao. (2) Budidaya
Sapi Potong (Teknologi Pembuatan Kandang Sehat, Teknologi
Pengendalian Penyakit dan Parasit Utama pada Sapi Potong), (3)
Teknologi Pemanfaatan Bekatul untuk Panganan/Kue Biskuit,
Pengolahan Beras Prima, (4) Teknik Pengoperasian Alsintan (Combaine
Harverster, Jajor Legowo Transplanter), serta pelatihan penguatan
Kelembagaan TTP Batui. Disimpulkan bahwa pengembangan TTP Batui
dapat mengoptimasi penggunaan sumberdaya lokal secara terpadu
melalui sistem agribisnis berkelanjutan berbasis inovasi teknologi
spesifik lokasi di khusus di Kecamatan Batui dan Kecamatan Batui
Selatan. Dengan mengimplementasi dan mendiseminasi inovasi
teknologi spesifik lokasi melalui optimalisasi sumberdaya lokal secara
terpadu yang ramah lingkungan maka kegiatan pengembangan TTP
Batui dapat berkelanjutan dan mandiri.

22. PEMBANGUNAN TAMAN SAINS PERTANIAN (TSP) DI KP SIDONDO
SULAWESI TENGAH
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Lokasi : Provinsi Sulawesi Tengah
Tujuan : (1). Membangun model TSP melalui optimalisasi

sumberdaya lokal secara terpadu menuju sistem agribisnis
yang maju dan berkelanjutan berbasis inovasi teknologi
spesifik lokasi
(2).Melanjutkan Implementasi dan mendiseminasi inovasi
teknologi spesifik lokasi melalui optimalisasi sumberdaya
lokal dan modernisasi sistem pertanian secara terpadu
yang ramah lingkungan

Ringkasan :
Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam struktur

perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah dan menjadi salah satu
komoditi unggulan yang cukup memberikan kontribusi kepada
perekonomian Nasional. Pertanian mampu penyumbang terbesar yaitu
sekitar 48,79% bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Tanaman pangan menempati posisi kedua (14,74% dari PDRB) setelah
perkebunan (24,09%). Untuk itu, diperlukan suatu terobosan agar
sektor ini tetap menjadi sumber Produk Domestik Regional Bruto.
Kementerian Pertanian, mendapat tugas dari Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk membangunan Taman
Sains Pertanian (TSP) sebagai sarana untuk mengakselerasi inovasi
pertanian, sekaligus terobosan untuk memperderas arus inovasi
pertanian. TSP merupakan pusat kajian/penemuan dan penerapan
inovasi skala besar, pusat diseminasi dan pelatihan, yang secara
pararel akan dikembangkan di beberapa lokasi.TSP Sidondo merupakan
salah satu TSP yang dimulai pelaksanaannya pada tahun 2015. Tujuan
Tahun 2015 : 1.Membangun sarana dan prasarana sertamodel TSP
melalui optimalisasi sumberdaya lokal secara terpadu menuju sistem
agribisnis yang maju dan berkelanjutan berbasis inovasi teknologi
spesifik lokasi, 2.Melanjutkan Implementasi dan mendiseminasi inovasi
teknologi spesifik lokasi melalui optimalisasi sumberdaya lokal dan
moderenisasi sistem pertanian secara terpadu yang ramah lingkungan.
Pengembangan TSP dirancang untuk memperkuat program
pembangunan pertanian secara berkelanjutan, sebagai media
akselerasi penemuan dan penerapan inovasi, promosi/show window
hasil penelitian Badan Litbang Pertanian, perguruan tinggi dan
lembaga penelitian lainnya, peningkatan capacity building bagi pelaku
dan kelembagaan, dan advokasi teknologi pertanian bagi para
pemangku kebijakan.Inovasi teknologi pertanian yang diterapkan
dalam TSP merupakan teknologi matang dan siap digunakan pada
skala pengembangan, serta mempunyai potensi dampak terhadap
penggunaan sumberdaya yang lebih optimal untuk memaksimalkan
produksi dan pendapatan masyarakat petani. Kriteria teknologi yang
siap dikembangkan dan diterapkan adalah sebagai berikut: 1. Mampu
memecahkan masalah teknis di wilayah tersebut, 2. Membantu petani
untuk memenuhi permintaan pasar.Kegiatan tahun 2015 terdiri atas :
1.Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana
(Pembanguan Jaringan irigasi, Pembuatan Embung, Perbaikan Jalan
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usaha tani, Pembangunan Screen house KBI, Perbaikan lahan (kakao,
kelapa, mangga, sirsak, Anggurdan buah naga), Optimalisasi
Pemanfaatam Lahan Rawa sebagai sumber air tanam agrowisata dan
Optimalisasi kebun manga, 2 Sistem Produksi ( Produksi Benih (UPBS)
Padi - Jagung dan Kedelai), Revitalisasi Kebun Kelapa, Pengembangan
sistem Usahatani terintegrasi tanaman pangan/rumput pakan – ternak
sapi dan hortikultura, Pengelolaan SDG Lokal, Pembuatan Pupuk
Organik (POG dan POC), Pembuatan pakan Konsentrat Ternak serta
Pengolahan dan pasca panen. Hasil Kegiatan terdiri atas : 1. Kordinasi
Dengan Pemda dan Stake Holders Lainnyabahwa ASP merupakan pusat
informasi dan rujukan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas
Peternakan Propinsi dan Bappeda merencanakan mengalokasikan
kegiatan tahun 2016, terutama dukungan alat dan sarana pertanian
lainnya, sedangkan Bapeluh Propinsi mengintruksikan kepada seluruh
jajaran penyuluhnya untuk mendorong dan mendukung kegiatan
tersebut. 2. Hasil pengamatan lapangan menunjuukan bahwa tanah
lokasi kegiatan (KP Sidondo) tergolong cukup subur dengan klasifikasi
tanah Entisol. 3. Pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman di lokasi
diterlihat bahwa kondisi pertanaman sangat tidak terawat sehingga
pertumbuhannya tidak optimal. Kegiantan penanaman Jagung dan
rumput pakan cukup baik. Sedankgan untuk pembangunan sarana dan
prasarana baru berkisar 75 %.

23. PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
PERDESAAN (PUAP) DI SULAWES TENGAH TA.2015

Lokasi : Provinsi Sulawesi Tengah
Tujuan : 1).Melaksanakan tugas sekretariat PUAP (administrasi,

koordinasi, notulensi, dokumentasi) dan fasilitasi BOP
PMT.2).Mengkoordinasi dan melakukan verifikasi dokumen
Gapoktan calon penerima BLM PUAP dari Kabupaten / kota
tahun 2015.3). Melakukan pendampingan teknologi pada
Gapoktan secara terintegrasi. 4).Melakukan monitoring dan
evaluasi kinerja PMT dan pelaksanaan program
PUAP.5).Melakukan koordinasi, konsinyasi, dan
keikutsertaan dalam workshop dan pelatihan terkait PUAP

Ringkasan :
Tahun 2015 merupakan tahun kedelapan pelaksanaan Program

PUAP di Sulawesi Tengah. Jumlah gapoktan/desa yang sudah
menerima dana BLM PUAP di Provinsi Sulawesi Tengah adalah
sebanyak 1.107 atau 55,1 % dari total 2.009 desa (BPS Sulteng 2015),
yang tersebar pada 11 kabupaten dan 1 kota. Rincian jumlah
Gapoktan/desa penerima dana BLM PUAP setiap tahun adalah sebagai
berikut: tahun 2008 sebanyak 273 gapoktan, tahun 2009 sebanyak 233
gapoktan, tahun 2010 sebanyak 195 Gapoktan, tahun 2011 sebanyak

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


Laporan Akhir Tahun Kegiatan BPTP Sulteng 2015 77

184 gapoktan, tahun 2012 sebanyak 95 Gapoktan, tahun 2013
sebanyak 61 gapoktan dan tahun 2014 sebanyak 64 Gapoktan.

Peran BPTP Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan Program PUAP
pada tahun 2015 akan difokuskan pada tupoksi kesekretariatan,
pendampingan verifikasi dokumen Gapoktan calon penerima dana BLM
PUAP, pendampingan teknologi pada gapoktan secara terintegrasi,
fasilitasi PMT dalam pelaporan melalui e-form, koordinasi dengan
instansi terkait baik pusat maupun daerah, monitoring dan evaluasi
kinerja PMT serta keikutsertaan dalam workshop dan pelatihan.

Total keseluruhan Gapoktan TA. 2015 di Sulawesi Tengah yang
tertera pada DNS adalah sebanyak 183 Gapoktan namun yang dapat
diberkas dan diverifikasi oleh Sekretariat PUAP Provinsi adalah
sebanyak 144. Sedangkan sisanya 39 Gapoktan tidak dapat diberkas
karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Permasalahan
Gapoktan yang tidak dapat diberkas antara lain disebabkan karena
beberapa data Gapoktan di DNS tidak sesuai dengan data di lapangan,
pekerjaan pengurus adalah nelayan dan kendala Tim Teknis Kabupaten
dalam mengakses lokasi Gapoktan yang diperkirakan akan
menghambat pembinaan selanjutnya. Dana PUAP dialokasikan di 10
kabupaten, jumlah Gapoktan calon penerima dana PUAP tahun 2015
tertinggi pada Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 26 Gapoktan
dan terendah pada Kabupaten Tolitoli hanya 1 Gapoktan.

Alokasi dana PUAP Sulawesi Tengah yang diajukan oleh Gapoktan
dapat dilihat pada Rencana Usaha Bersama (RUB). RUB disusun oleh
Gapoktan berdasarkan hasil identifikasi usaha agribisnis di desa calon
penerima dana PUAP. Penyusunan RUB berasal dari rekapitulasi RUK
dan RUA dengan memperhatikan usaha produktif petani yaitu : (1)
budidaya di subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan
perkebunan; dan (2) usaha non budidaya meliputi industri rumah
tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian skala mikro, usaha lain
berbasis pertanian. Alokasi dana PUAP di Sulawesi Tengah tertinggi
adalah usaha perkebunan sebesar Rp. 6.264.423.000,00 (enam milyar
dua ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu
rupiah) dan terendah pada usaha industri rumah tangga pertanian
sebesar Rp. 308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah).

Gapoktan sebagai pelaksana program PUAP diharapkan dapat
menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi perdesaan dengan
menumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan
lainnya sebagai salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Gapoktan.
Sejalan dengan format penumbuhan Gapoktan menjadi kelembagaan
tani di perdesaan, pada kelembagaan tersebut diharapkan agar
mempunyai unit usaha otonom antara lain pengolahan dan pemasaran
hasil, unit penyediaan saprodi, unit permodalan (rintisan simpan
pinjam menjadi LKM-A) dan lainnya. Jumlah LKM-A yang telah
terbentuk di Sulawesi Tengah sangat rendah yang hanya berjumlah 23
LKM-A atau sebesar 2,1% dari total 1.107 Gapoktan. LKMA yang
terbentuk berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan, Morowali,
Donggala, Banggai dan Tojo Una-Una.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat
disimpulkan bahwa : (1) Tugas sekretariatan PUAP Provinsi mencakup
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administrasi, koordinasi, notulensi dan dokumentasi, serta fasilitasi
BOP PMT terhadap 29 PMT, (2) Total Gapoktan calon penerima dana
PUAP TA. 2015 yang tertera dalam DNS adalah sebanyak 183 Gapoktan
yang telah diverifikasi adalah sebanyak 144 Gapoktan dan yang tidak
memenuhi persyaratan adalah sebanyak 39 Gapoktan, (3) Berdasarkan
evaluasi kinerja PMT, penilaian Gapoktan terhadap aspek komunikasi
berada pada kategori baik sedangkan aspek kesediaan berbagi ilmu,
administratif, motivasi dan bimbingan dalam usaha agribisnis berada
pada kategori sedang.

Gambar 47. Verifikasi dokumen Gapoktan Calon Penerima Dana PUAP oleh
Sekretariat Provinsi

Gambar 48. Verifikasi dokumen Gapoktan Calon Penerima Dana PUAP
oleh Tim PUAP Pusat

24. UNIT PERBANYAKAN BENIH SUMBER (UPBS) PADI BENIH FS 4 TON
DAN SS 47 TON, JAGUNG 4 TON

Lokasi : Provinsi Sulawesi Tengah
Tujuan : (1). Memproduksi dan distribusi benih padi bermutu kelas FS
4 ton (2 VUB), kelas SS 47 ton (3 VUB), benih jagung kelas FS 4 ton (2
VUB) dan pembinaan penangkar kedelai (2).Mendapatkan model
sistem informasi inovasi pertanian spesifik lokasi (3).Mendapatkan
sistem distribusi serta penguatan kelembagaan industri perbenihan
nasional padi di Sulawesi Tengah.

Ringkasan :
Secara Nasional produksi padi Provinsi Sulawesi Tengah tahun

2014 mempunyai kontribusi sebesar 1,44 % dari total produksi padi
nasional sebesar 70,85 juta ton GKG, dan pada tahun 2015 kontribusi
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tersebut diperkirakan turun menjadi 1,41 % dari total produksi
nasional yang mencapai 75,55 juta ton.

Dalam mendukung program pemerintah mewujudkan
swasembada pangan tahun 2015-2017, maka Badan Litbang pertanian
bersama jajaranya, mengambil peran aktif dalam pencapaian program
tersebut. BPTP Sulawesi Tengah melalui kegiatan Unit Pengelolaan
benih Sumber (UPBS) sesuai dengan tugas dan fungsinya diberi
mandat untuk menghasilkan dan memperbanyak benih dasar sampai
ke benih pokok khususnya benih padi, jagung dan kedelai kemudian
dikembangkan oleh BBI/BBU dan Penangkar yang sudah terdaptar di
Sulawesi tengah untuk dikembangkan. Unit Pengelolaan Benih Sumber
(UPBS) BPTP Sulawesi Tengah tahun 2015 melakukan perbanyakan
VUB benih padi kelas BS dan FS, selain itu juga memperbanyak benih
Jagung komposit (varietas Lamuru) dan Hibrida F1 Bima 20 URI.

Permasalahan tidak menggunakan benih bermutu dan berkualitas
ditingkat petani sampai saat ini masih banyak ditemukan, Salah satu
strategi dalam kaitan dengan penanggulangan permasalahan diatas
perlu dilakukan dengan melakukan pembinaan kelompok-kelompok
tani sebagai penangkar atau produsen benih. Tahap awal untuk
memenuhi kebutuhan benih padi ditingkat desa setempat, sedangkan
pada tahap yang lebih lanjut dimana kelompok tani sebagai produsen
benih sudah berkembang dan melibatkan kelompok-kelompok tani
yang lain (dalam wadah Gapoktan), maka wilayah pemasaran benih
akan mencakup desa atau kecamatan lain. Pengembangan dan
pembinaan kelompok tani sebagai penangkar atau produsen benih juga
dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian mereka
yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga
petani yang bersangkutan.

Gambar 49. Pengolahan Tanah menggunakan traktor tangan (handtraktor),
Penanaman Sistem Atabela dan Penanaman Sistem Tapin.
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Gambar 50. Pertumbuhan Padi varietas Inpari 30 Menkongga dan
Cisantana

25. MODEL PENGEMBANGAN PERTANIAN BIOINDUSTRI
TERINTEGRASI TANAMAN PADI DAN TERNAK SAPI DI KABUPATEN
DONGGALA

Lokasi :Kabupaten Donggala
Tujuan : (1).Membangun kandang kelompok dengan kapasitas 20 ekor
tenak sapi dan instalasi biogas sebagai sumber energi diwilayah Kab.
Donggala (2).Menghasilkan inovasi teknologi berbasis tanaman padi,
dan ternak sapi diwilayah Kab. Donggala.(3).Menjadikan wadah
diseminasi dalam mempercepat dan memperluas adopsi inovasi
teknologi berbasis tanaman padi, dan ternak sapi di wilayah Kab.
Donggala.(4).Meningatkan kapasitas sumberdaya poktan/gapoktan
dalam sistem usahatani padi, dan ternak sapi yang ramah lingkungan
dan Berkelanjutan.

Ringkasan :
Tanaman dan ternak merupakan salah satu komponen usaha yang

cukup berperan dalam agribibisnis pedesaan, utamanya dalam sistem
integrasi dengan subsektor pertanian lainnya, sebagai rantai biologis
dan ekonomis sistem usaha tani. Terkait dengan penyediaan pupuk,
maka ternak sapi dapat berfungsi sebagai "pabrik kompos". Seekor
sapi dapat menghasilkan kotoran sebanyak 8-10 kg/hari yang apabila
diproses akan menjadi 4-5 kg pupuk organik. Potensi pupuk organik ini
diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk
mernpertahankan kesuburan lahan, melalui siklus unsur hara secara
sempurna (Mariyono at all. 2010). Ciri utama Sistem Integrasi
Tanaman-Ternak adalah adanya sinergisme atau keterkaitan yang
saling menguntungkan antara tanaman dan ternak. Petani dapat
memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk organik untuk
tanamannya sedangkan limbah tanaman dapat dimanfaatkan
sebagai pakan ternak yang bernilia gizi tinggi. Kariyasa dan Kasryno
(2004), menyatakan bahwa usaha ternak sapi akan efisien jika
manajemen pemeliharaan diintegrasikan dengan tanaman sebagai
sumber pakan bagi ternak itu sendiri.

Sulawesi merupakan produsen pangan ketiga terbesar di
Indonesia yang menyumbang 10 persen produksi padi nasional dan 15
persen produksi jagung nasional. Populasi ternak sapi potong di Prov.
Sulawesi Tengah tahun 2012 sebesar 250.921 ekor lebih tinggi dari
tahun-tahun sebelumnya (BPS Sulteng, 2013). Sapi potong yang
dipelihara petani merupakan sapi lokal yang terdiri dari sapi lokal
Donggala, sapi Bali dan sapi PO. Selain untuk mencukupi kebutuhan
dalam provinsi, maka dalam kancah perdagangan regional ternak sapi
potong digunakan mensuplai kebutuhan daging sapi utamnya ke
wilayah Prov. Kalimantan Timur. Dari berbagai potensi yang dimiliki
dan melimpah belum termanfaatkan secara optimal oleh sebagian
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besar masyarakat petani yang ada di Sulawesi Tengah, misalnya
limbah tanaman dan ternak belum dimanfaatkan sebagai sumber
energi alternative (pakan, pupuk, biogas). Oleh karena itu ketersediaan
inovasi teknologi menjadi faktor penentu dalam mendukung
pengembangan kawasan pertanian bioindustri. Upaya ini meskipun
tidak akan memperbaiki kesejahtraan secara tuntas, dapat
menyumbangkan perbaikan pendapatan secara signifikan. Besaran
kontriusi ini dapat ditingkakan secara lebih berarti dengan adanya
inovasi yang memperbaiki nilai tambah produk atau efisiensi dan
produktivitas usaha berbasis hasil pertanian (Tajuddin Bantacut,
2011).

Lokasi dan waktu Pelaksanaan Kegiatan. Kegiatan pembangunan
pertanian bioindustri dilaksanakan di Kab. Donggala dan Kab. Sigi
Prov. Sulawesi Tengah pada bulan Januari – Desember 2015.
Penentuan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa potensi
sumberdaya lokalnya tersedia dan masih perlu dioptimalkan
pemanfaatannya sebagai sumber pendapatan maupun energi.

Dalam pelaksanaan kegiatan telah terbangun satu unit kandang,
kapasitas 20 ekor. Termanfaatkannya jerami padi dan kulit biji kakao
sebagai sumber pakan tambahan bagi ternak sapi yang berkualitas.
Dari aplikasi teknologi yang dilaksanakan memperlihatkan adanya
peningkatan yang cukup signifikan dalam hal produksi tanaman padi
serta peningkatan berat badan harian ternak sapi.Termanfatkannya
limbah ternak sebagai sumber biogas untuk mengurangi penggunaaan
bahan bakar minyak.Aplikasi inovasi teknologi pengelolaan tanaman
terpadu yang telah diimplementasikan antara lain : 1) Sistem
pengelolaan tanaman padi dengan pendekatan PTT 2) Teknologi biogas
sebagai usaha pemanfaatan gas methana untuk sumber energi
alternatif rumah tangga 3) Pemanfaatan limbah biji kakao dan jerami
padi dalam bentuk pakan tambahan untuk penggemukan sapi potong.
Terjalinnya kemitraan antara sesama kelompok tani dengan kelompok
tani lainnya yang ada diwilayah Desa Karya Mukti. Dimana dengan
adanya kandang kelompok yang disertai dengan inovasi teknologi
pakan yang berkualitas menjadikan kelompok Sukamaju banyak
dikunjungi oleh anggota kelompok tani lainnya.

Gambar 51. Penampilan pertanaman padi dilokasi Bioindustri
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Gambar 52. Kegiatan penimbangan sapi

Gambar 53. Pelatihan Pengolahan Pakan Konsentrat oleh kelompok tani Suka
Maju di Lokasi Bioindsutri

26. MODEL PENGEMBANGAN PERTANIANBIOINDUSTRI TERINTEGRASI
TANAMAN DAN TERNAK DI KABUPATEN SIGI SULAWESI TENGAH

Lokasi : Kabupaten Sigi
Tujuan : (1).Menghasilkan inovasi teknologi berbasis sumberdaya
lokal (Hortikultura, Tanaman Jagung Manisdan ternak sapi) diwilayah
Kabupaten Sigi (2).Menjadikan wadah diseminasi dalam mempercepat
dan memperluas adopsi inovasi teknologi berbasis sumberdaya lokal di
wilayah Kabupaten Sigi (3).Meningkatkan kapasitas sumberdaya
poktan/gapoktandalam sistem usahatani yang ramah lingkungan

Ringkasan :
Komoditas sayuran yang dimonitor di Kabupaten Sigi melalui

Survey Pertanian dapat dikelompokkan kedalam 20 jenis yakni antara
lain bawang merah, petsai, tomat, bawang daun, ketimun, kacang
kacangan, terung, Lombok, bayam dan kangkung. Pada tahun 2012
produksi terbesar untuk tanaman sayuran diperoleh dari tanaman
petsai / sawi dengan total produksi 20.353,35 kw dengan luas panen
sebesar 141 Ha, kemudian tanaman bawang merah dengan produksi
16.959,25 kw, dengan luas panen 275 ha, kangkung dengan produksi
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16.080,45 kw dengan luas panen 197,50 ha dan tomat dengan
produksi 15.989,44 dengan luas panen 128 ha (BPS Sulteng, 2013).

Pembangunan pertanian bioindustri dapat dilakukan melalui
sistem terpadu yang berorientasi tidak hanya pada peningkatan
produktivitas dan pendapatan tetapi juga pengembangan sistem
agribisnis. Ternak sapi potong dan ternak kambing digunakan dalam
tahap inisiasi karena merupakan sumber bahan organik yang
diperlukan dalam rehabilitasi tanah, serta mempunyai kemampuan
untuk mendorong petani dalam mempraktekkan usahatani integrasi
tanaman dan ternak sapi melalui optimalisasi pemanfaatan sisa hasil
pertanian pangan dan hortikultura sebagai sumber pakan dan
pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk organik dalam rangka
meningkatkan produksi dan efisiensi sistem usahatani integrasi.

Petani kooperator tergabung dalam kelembagaan kelompok tani
“Himpunan Petani Organik (HIPETANIK)” yang beranggotakan 20
orang berdiri pada tanggal 25 Januari 2012. Kelompok ini terbentuk
atas dasar kesamaan pola pikir, untuk memajukan, meningkatkan,
mengefisienkan sektor peternakan (penggemukan sapi lokal donggala)
dan pertanian organik (bebas pestisida) yang berorientasi agribisnis.

Beberapa terobosan yang telah dilakukan oleh para anggota
HIPETANIK, ternyata membuahkan hasil yang cukup baik utamanya
dalam pengelolaan sumber daya lahan yang telah menghasilkan
produk hortikultura seperti, bawang goreng lembah palu, sayur
sayuran seperti terong, tomat, cabe, sawi, kangkung, bayam merah
dan jagung manis. Penanaman bawang merah varietas Enrekang
dengan jarak tanam 20x15cm, kebutuhan benih 800 kg/ha.
Penanaman dilakukan dengan satu biji benih jagung per lubang.
Pemupukan dilakukan sesuai dosis penggunaan yang telah di analisis
menggunakan PUTK

Penanaman jagung dilakukan dengan cara sistem tugal dengan
jarak tanam 75 x 40 cm. Jagung yang digunakan adalah jagung
varietas bonanza jenis jagung manis, karena petani berorientasi
penanaman jagung panen muda untuk konsumsi dan sisa tanaman
jagung dijadikan pakan ternak.

Penerapan inovasi teknologi penggunaan pupuk organik dan
biopestisida pada petani kooperator berpengaruh pada peningkatan
pendapatan secara nyata. Hasil perhitungan input – output usahatani
bawang merah dan jagung manis dengan menggunakan pupuk
menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik dan biopestisida
mampu menurunkan biaya variabel.

Pemeliharaan bawang merah dengan menggunakan pupuk
organik dari urine sapi belum dapat mempengaruhi hasil petani dengan
R/C ratio tidak mencapai 1 persen, sedangkan untuk tanaman jagung
dengan penggunaan urine sapi memberikan hasil yang baik dengan
R/C ratio sebesar 2,04 persen.
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Gambar 54. Konstruksi Kandang dan Biogas pada program kegiatan
bioindustri di Kab. Sigi

B. KEGIATAN KERJASAMA DENGAN SMARTD

1. MODEL PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN BERBASIS
INOVASI (m-P2BBI) INTEGRASI TANAMAN KAKAO DAN TERNAK
SAPI DI KAB. PARIGI MOUTONG SULAWESI TENGAH

Lokasi : Kab.Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Tujuan : (1).Membangun Klinik Agribisnis sebagai wadah
pembelajaran dan penyampaian inovasi teknologi berbasis tanaman
kakao dan ternak sapi di Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah.
(2).Membangun Kebun Bibit Kakao (KBD) sebagai penyedia bibit dan
entris kakao unggul di wilayah Kab. Parigi Moutong Propinsi Sulawesi
Tengah. (3).Mengetahui tingkat persepsi petani/ternak selama
pendampingan inovasi teknologi selama pelaksanaan kegiatan.

Ringkasan Kegiatan
Perkembangan pembangunan nasional dan perubahan lingkungan

strategis yang terjadi akhir-akhir ini, mendorong Kementerian
Pertanian untuk terus meningkatkan peran serta yang lebih proaktif
dan sistimatis, khususnya dalam mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat petani dan peternak di wilayah perdesaan.
Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani antara lain mempertahankan swasembada
pangan, menghasilkan produk yang memiliki daya saing di pasar lokal
maupaun regional, hal tersebut tidak hanya dilakukan melalui inovasi
teknologi yang bersifat spesifik lokasi namun juga diperlukan
dukungan dari sektor lainnya. Salah satu pendekatan pembangunan
pertanian perdesaan yang diharapkan bisa mensinergikan program
pembangunan pertanian perdesaan dengan sektor lainnya adalah
dengan mengembangkan Model Pengembengan Pertanian
Berkelanjutan Perdesaan Melalui Inovasi (m-P2BBI).

Pada tahun 2013 hingga 2014 BPTP Sulawesi Tengah telah
melaksanakan kegiatan m-P3MI berbasis integrsi kakao dan ternak
sapi yang meliputi inisisasi program, sosialisasi proram, advokasi serta
pendampingan teknologi di lapangan melalui sekolah lapang (SL). Hasil
yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunya roap map dan rancang
bangun model pengembangan inovasi teknologi berbasis integrasi
tanaman kakao dan ternak sapi berwawsan agribisnis. Pemeliharaan
ternak dengan memanfaatkan pakan dari limbah tanaman kakao
(bekatul, plasenta dan kulit biji kakao) memberikan pertumbuhan
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bobot badan harian sapi 0,7 kg/ekor/hari. Disamping itu pemanfaatan
kotoran sapi sebagi sumber pupuk organik bagi pertanaman kakao dan
pengendalian hama PBK dengan menggunakan sexferomon dan
penyakit VCD dengan mengaplikasikan trichoderma memberikan
pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan tanaman
kakao. Sehingga kegiatan semacam ini perlu terus didorong di wilayah-
wilayah yang memiliki potensi pertanaman kakao maupun peternakan.
Sehingga kegiatan Model Pengembangan Pertanian Berkelanjutan
Perdesaan Melalui Inovasi (m-P2BBI) merupakan kelanjutan dari
kegiatan sebelumnya.

Kegiatan m-P2BI dilaksanakan di wilayah Kab. Parigi Moutong
yang merupakan lanjutan dari tahun 2013 dan 2014. Pemilihan lokasi
berdasarkan rekomendasi dari Dinas pertanian dan peternakan Kab.
Parigi Mouting dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut memilki
komoditas yang exiting yaitu komoditas kakao dan ternak yang
merupakan agroekosistem lahan kering dataran rendah dan menengah.
Disamping itu wilayah tersebut merupakan wilayah pengembangan
program dinas pertanian/peternakan dalam hal dukungan sarana dan
prasarana pertanian dan pembinaan kelompok rumah tangga
pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan bulan maret hingga Desember
2015.

Dalam Pelaksanaan kegiatan m-P2BBI di wilayah Kec. Susus Kab.
Parigi Moutong telah menghasilkan 1 unit klinik agribisnis sebagai
wadah pembelajaran dan penyampaian inovasi teknlogi serta 1 unit
Kebubun Bibit dan kebun entris kakao sebagai sumber bibit unggul dan
entris yang mudah didapatkan oleh petani. Keberadaan klinik agribisnis
dapat memberikan pelayanan bagi anggota kelompok tani terhadap
informasi teknologi yang dibutuhkan dalam mengembangkan kegiatan
ustaninya. Demikian pula dengan adanya kebun bibit kakao, dapat
mempermudah petani untuk mendapatkan benih yang diinginkan.

Secara umum persepsi petani terhadap inovasi teknologi berbasis
integrasi tanaman kakao dan ternak sapi termasuk kategori baik,
menunjukan bahwa penerapan teknologi tersebut layak untuk
disebarluaskan kepada petani melalui pendekatan kelompok. Demikian
juga tingkat adopsi petani terhadap beberapa komponen teknologi
yang diintroduksikan. Namun demikian dalam menerapkan inovasi
teknologi perlu mepertimbangkan aspek, teknis, ekonomi dan sosial
budaya masyarakat petani setempat agar penerapan inovasi teknologi
yang diintroduksikan lebih mudah diterima dan cepat diadopsi oleh
petani maupun stakehlder lainnya. Hasil analisis usahatani
menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan inovasi teknologi
dapat memberikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan
sebelum adanya pendampingan dengan MBCR sebesar 1,46.
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Gambar 54. Dokumentasi pertemuan Monev di kelompok

2. DISEMINASI VARIETAS UNGGUL BARU (VUB) JAGUNG DI
SULAWESI TENGAH

Ringkasan Kegiatan
Teknologi hasil penelitian Badan Litbang Pertanian meliputi paket

teknologi, varietas unggul, rekayasa alat & mesin pertanian, produk
dan rekomendasi/analisis kebijakan. Penelitian pertanian spesifik
lokasi, pengujian dan perakitan teknologi hasil- hasil penelitian,
penyajian umpan balik untuk penyempurnaan program penelitian,
penyempurnaan paket teknologi hasil pengujian perakitan sebagai
bahan materi penyuluhan. Proses penyampaian secara mudah dan
efektif dari hasil penelitian BPTP dan Balit Komoditas kepada petani
dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi. Diseminasi merupakan
bagian integral dari penelitian/pengkajian berbentuk kegiatan
penyebarluasan teknologi pertanian.

Komoditas jagung dewasa ini tidak hanya digunakan untuk bahan
pangan, tetapi juga untuk pakan dan bahan baku beberapa industri
strategis, sehingga setiap tahunnya kebutuhannya terus meningkat.
Salah satu komponen yang cukup mendasar yang harus diperhatikan
dalam peningkatan produksi adalah penggunaan varietas unggul, baik
dari jenis hibrida maupun komposit atau bersari bebas. Penggunaan
benih bermutu dari varietas unggul yang sesuai dengan kondisi
setempat merupakan langkah awal menuju keberhasilan usahatani
jagung. Berusahatani jagung di lahan kering memerlukan pengolahan
lahan yang tepat dan usaha budidaya spesifik lokasi untuk
menghasilkan produksi yang tinggi dan pertanian berkelanjutan. Oleh
karena itu perlu diupayakan pengembangan kompetensi petani jagung
melalui diseminasi Varietas Unggul Baru (VUB) jagung dengan terlebih
dahulu melihat tingkat pengetahuan petani dalam berusahatani jagung
dan pelaksanaan berusahatani dengan pendekatan PTT jagung.
Berdasarkan hal tersebut maka pengkajian ini bertujuan untuk
mendiseminasikan Varietas Unggul baru (VUB) jagung melalui Temu
Aplikasi Teknologi, Gelar Teknologi dan Temu Lapang.

Pengkajian dilaksanakan pada bulan April – Desember 2014 di
Desa Pulu Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi
Tengah. Responden diambil dari petani-petani jagung di lokasi Gelar
Teknologi Desa Pulu Gapoktan Pema Bersatu diambil secara acak
sebanyak 30 orang petani sebagai responden, dengan asumsi populasi
menyebar normal. Pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan
karena petani jagung yang relatif sama (homogen). Data meliputi data
primer dan sekunder. Data yang terkumpul dilakukan validasi untuk
memperoleh data yang akurat dan memisahkannya dari data yang
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kurang valid, dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif dengan
prosedur statistic deskriptif dan korelasi non parametrik.

Hasil pengkajian dan pelaksanaan kegiatan :
ü Kegiatan yang telah dilaksanaka dalam penyebarluasan

Varietas Unggul Baru (VUB) jagung dilakukan dengan menggunakan
metode diseminasi yaitu melalui pertemuan Aptek, melaksanakan
Focus Group Discussion (FGD), gelar teknologi berupa display varietas
dan produksi benih jagung hibrida, pertemuan penyuluh dan
pembinaan kelompoktani.

ü Karakteristik petani jagung di lokasi gelar meliputi rata-rata
umur 52 tahun dengan sebagian besar berada pada kisaran 41 – 64
tahun, berpendidikan tamat SD, pengalaman usahatani jagung relatif
cukup lama diatas 13 tahun, luas lahan yang digarap baik milik sendiri
maupun orang lain berkisar 0,5 – 1 ha, cukup kontak dengan penyuluh
dan mempunyai akses pada sarana produksi.

ü Faktor penting yang harus diperhatikan untuk mengembangkan
pengetahuan petani jagung adalah pemasaran, penggunaan teknologi
budidaya jagung, kendala dan peluang usaha. Karakteristik petani
berhubungan nyata dengan pengetahuan mereka tentang pengelolaan
usahatani jagung.

ü Penentuan prioritas masalah melalui kajian kebutuhan dan
peluang (KKP) di lokasi pengkajian dan pertemuan diskusi kelompok
secara mendalam menghasilkan langkah-langkah strategi dalam upaya
pemantapan pengembangan jagung.

ü Diseminasi VUB jagung dilakukan melalui pertemuan aplikasi
teknologi (Aptek), gelar teknologi dan Temu Lapang.

ü Respon petani terhadap gelar teknologi VUB jagung tinggi,
terlihat dari motivasi petani terhadap kesediaan mengikuti SL pada
kategori baik 88,46%. Komponen teknologi yang mendapat respon
positif adalah varietas dan jarak tanam, dosis dan cara pemupukan
serta pengendalian gulma.

ü Peningkatan pengetahuan terhadap penyuluh melalui
pertemuan dua mingguan dengan materi pengenalan VUB jagung
komposit dan hibrida Badan Litbang, penggunaan perangkat uji tanah
kering (PUTK) untuk mengetahui kebutuhan hara tanaman dan
menghitung dosis penggunaan pupuk.

ü Kebutuhan petani terhadap benih hibrida cukup tinggi sehingga
dilakukan pembinaan perbenihan jagung hibrida silang tunggal Bima
19 URI dan Bima 13Q.

Usaha meningkatkan kompetensi petani dapat dilakukan dengan
meningkatkan interaksi penyuluh dengan petani; penyuluh dan
petugas pertanian lainnya

3. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI
MENDUKUNG PENERAPAN PRIORITAS KEGIATAN PENGKAJIAN DAN
PERENCANAAN DI SULAWESI TENGAH
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Lokasi : Prov. Sulawesi Tengah
Tujuan : 1) Mengidentifikasi komoditas unggulan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah. 2) Mengidentifikasi
teknologi pertanian spesifik lokasi yang sesuai dengan kebutuhan
pengguna di Sulawesi Tengah. 3) Menetapkan komoditas pertanian
unggulan daerah beserta kebutuhan inovasi teknologi spesifik lokasi
Sulawesi Tengah.

Ringkasan Kegiatan
Identifikasi komoditas unggulan daerah dan kebutuhan inovasi

teknologi di suatu wilayah merupakan kegiatan awal untuk
menghasilkan data dan informasi potensi sumberdaya pertanian
sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan
pertanian. Melalui identifikasi komoditas unggulan daerah dan
kebutuhan inovasi merupakan salah satu aspek untuk mendapatkan
produk pertanian unggulan yang berdaya saing tinggi baik kualitas
maupun kuantitasnya. Tiap wilayah mempunyai potensi produksi
komoditas pertanian unggulan yang berbeda tergantung pada kualitas
sumberdaya lahan, inovasi teknologi yang tersedia, keterampilan SDM,
dan ketersediaan modal. Oleh karena itu penetapan sistem pertanian
melalui identifikasi komoditas unggulan pada setiap wilayah dan
inovasi teknologi yang sesuai kebutuhan pengguna diharapkan mampu
membentuk usahatani secara optimal di suatu daerah agar produksi
yang dihasilkan tetap tinggi dan dapat bersaing di pasaran, baik lokal
maupun internasional. Penentuan komoditas pertanian unggulan pada
suatu daerah merupakan langkah untuk menuju pembangunan
pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih
keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi
perdagangan yang akan dihadapi oleh rakyat Indonesia. Langkah
menuju efisiensi dapat ditempuh dengan menggunakan komoditas
yang mempunyai keunggulan komparatif baik ditinjau dari sisi
penawaran maupun permintaan. Kegiatan ini bertujuan untuk
mengidentifikasi komoditas unggulan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah, mengidentifikasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang
sesuai dengan kebutuhan pengguna serta menetapkan komoditas
pertanian unggulan daerah beserta kebutuhan inovasi teknologi
spesifik lokasi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan dalam
menentukan komoditas unggulan adalah dengan SLQ dan Rekomendasi
Pemada. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa komoditas padi
menjadi komoditas unggulan daerah dengan nilai LQ sebesar1,02.
sementara utuk komoditas perkebunana adalah kakao sebagai
komoditas unggulan daerah dengan nilai LQ sebesar 1,22. Selanjutnya
untuk tanaman palawija adalah jagung dengan nilai LQ sebesar 1,08
sementara untuk ternak besar adalah sapi potong dengan nilai LQ
sebesar 1,01. Penetapan komoditas unggulan daerah juga mengcu
pada rekomendasi daerah berdasarkan skala prioritas dan mendukung
ketahanan pangan. Masalah umum yang dihdapi oleh setiap komoditas
unggulan dimasing-masing wilayah sangat berfariasi. Pada tanaman
padi masalah yang diahadapi adalah Petani kesulitan memperoleh
benih ungggul berlabel, padi terserang hama/enyakit, tenaga kerja
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terbatas, kinerja kelembagaan rendah, pupuk mahal, alat pengering
terbatas, anomali iklim yang ekstrim sehinga dibutuhkan tekologi :
Ketersediaan benih unggul berlabel, Mengoptimalkan penangkaran
benih. Teknologi alat tanam yang efektif dan efisien Teknologi
budidaya padi, Teknologi PHT, Penguatan kelembagaan KT, Teknologi
pengolahan pupuk organik. Komoditas unggulan kakao masalah yang
dihadapi adalah : Benih/klon unggul tidak tersedia, Tanaman kakao
terserang, penyakit PBK, Produksi kakao turun, Harga kakao
vermentasi dan tidak vernetasi harganya sama, Umur tanaman sudah
tua, Tanaman jarang dipupuk, Tanaman jarang dipangkas, Tanaman
tidak diberi pelindung, Minat petani menurun untuk menanam kakao.
Teknologi yang dibutuhkan : Menyediakan benih/klon unggul,
Teknologi Pengendalian hama PBK, Teknologi, pemupukan, Teknologi
Peremajaan kakao, Teknologi Pemangkasan, Penguatan kelembagaan
petani, Tek.pengolahan pupuk organik, teknologi pengolahan pupuk
kompos dari limbah kakao. Ternak sapi umunya terkenapenyakit
mencret, sapi tidak dikandanagkan, dibiarkan cari makan sendiri,
ternak diberi pakan seadanya sehingga bobot badannya rendah, bibit
ternak kurang tersedia, sehingga membutuhkan teknologi penangan
penyakit, teknologi kandang yang standar bagi ternak, teknologi
pengolahan pakan yang berkualitas, teknologi IB, teknologi
pengolahan pupuk organik dari kotoran ternak.

C. KEGIATAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

1. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS UBI BANGGAI DI
KABUPATEN BANGGAI LAUT SULAWESI TENGAH

Lokasi : Kab. Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah
Tujuan : 1. Melakukan eksplorasi keragaman sumberdaya genetik
dalam bentuk aksesi tanaman ubi banggai. 2. Mengetahui keragaan
pertumbuhan dan hasil aksesi tanaman ubi banggai. 3. Mengetahui
kelayakan aksesi tanaman ubi banggai untuk pengembangan skala
agribisnis. 4. Memanfaatkan dan mengolah pangan lokal ubi banggai
menjadi tepung. 5. Membuat diversifikasi olahan dari tepung pangan
lokal ubi banggai.
Ringkasan Kegiatan

Kabupaten Banggai Laut merupakan daerah otonomi baru (2012)
sebagai salah satu kabupaten kepulauan yang terletak di bagian timur
Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi
Maluku. Sebagai daeraah otonomi baru tentunya ketersediaan
sumberdaya alam sebagai satu-satunya modal dalam pembangunan
ekonomi masyarakat tersebut. Ubi Banggai merupakan salah satu
sumberdaya pertanian sebagai pendukung cadangan pangan yang
dominan namun belum dikembangkan secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten
Banggai Laut melakukan kajian perakitan inovasi teknologi dalam
rangka pengembangan Ubi Banggai sebagai komoditas unggulan
daerah. Pada hari Selasa, 06 Mei 2014 di kantor bupati dilakukan
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penandatanganan MoU kerjasama antara Kepala BPTP Sulawesi
Tengah dengan Bupati Banggai Laut. Kepala Dinas Pertanian,
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banggai Laut dan Perwakilan
Peneliti dan Penyuluh BPTP Sulteng hadir dan menyaksikan
penandatanganan MoU tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPTP Sulawesi Tengah
menyampaikan hasil-hasil teknologi unggulan yang telah dihasilkan
BPTP Sulawesi Tengah dan Badan Litbang Pertanian umumnya
sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan pertanian
Kabupaten Banggai Laut. Bupati Banggai Laut, berharap melalui
kerjasama ini akan menjadi dasar dan pondasi sebagai acuan untuk
melakukan penelitian melalui program-program penelitian yang
berkelanjutan. Saatnya sekarang untuk bergandengan tangan, peduli
untuk melakukan penelitian dalam mewujudkan peningkatan
produktivitas sumberdaya genetik lokal tanaman ubi banggai yang
menjadi sumber pangan utama masyarakat Kabupaten Banggai Laut.

Koordinasi antara tim BPTP dengan pihak terkait Dinas pertanian,
Kehutanan dan Perkebunan (DISTANHUTBUN) Kabupaten Banggai Laut
dengan tujuan untuk menyusun rencana kerja penentuan lokasi dan
tata kerja dalam kegiatan tersebut. Selain itu, juga dikoordinasikan
dan disepakati tentang sistem pembayaran pekerjaan penelitian dan
pengembangan ubi banggai yang dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yang
diatur melalui surat perjanjian kerjasama. Untuk pembayaran tahap
pertama akan dibayarkan uang muka pekerjaan sebesar 30% dari total
nilai kontrak.

Selanjutnya untuk pembayaran berikutnya setelah laporan tahap
pertama diserahkan kepada pihak DISTANHUTBUN, maka akan
ditindaklanjuti dengan pembayaran tahap kedua sebesar 30% dan
setelah memasukkan laporan kegiatan akhir maka akan dilakukan
pembayaran tahap ketiga sebesar 40%, sehingga secara keseluruhan
pembayaran pekerjaan adalah 100% atau sebesar Rp. 231.300.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana
yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama.

Kegiatan eksplorasi dan inventarisasi dilakukan pada sentra
pengembangan tanaman ubi banggai yang dilakukan di Kecamatan
Banggai Tengah dan Banggai Selatan. Hasil eksplorasi dan inventarisasi
sementara diperoleh 26 aksesi tanaman ubi banggai yang tersebar di 9
desa, yaitu Desa adean 3 aksesi, Desa Tintingo 3 aksesi, Desa Mominit
3 aksesi, Desa Matanga 7 aksesi, Desa Tolokibit 4 aksesi, Desa Bentean
4 aksesi, Desa Malino Padas 5 aksesi, Desa Kalapa Lima 5 aksesi dan
Desa Labuan Kapelak 11 aksesi.

Pembuatan Pupuk Cair
1. Perlakuan Pertama
- Ikan dicuci
- Ikan dicincang, lalu ditimbang 50 kg
- Ikan dimasak
- Ikan yg sdh masak dimasukan dalam wadah berisi air dengan

volume 50 liter
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- Diberi gula pasir 2,5 kg
- Diberi ragi 2,5 gram
- Diaduk hingga tercampur rata
- Ditutup rapat
2. Perlakuan Kedua
- Ikan dicuci
- Ikan dicincang, lalu ditimbang 50 kg
- Ikan dimasukan dlm wadah berisi air dgn volume 50 liter
- Diberi gula pasir 2,5 kg
- Diberi ragi 2,5 gram
- Diaduk hingga tercampur rata
- Ditutup rapat.
3. Perlakuan Ketiga
- Ikan dicuci
- Ikan dicincang, lalu ditimbang 50 kg
- Ikan dimasukan dlm wadah berisi air kelapa dgn volume 50 liter
- Diaduk hingga tercampur rata
- Ditutup rapat.

Tabel 20. Hasil Pengamatan Sementara sampai dengan umur 40
hari

Ubi
Banggai

Munc
ulnya

Batang

Bentu
k Batang

Warn
a Batang

Warna
Daun

Baku
Pauateno

50% Segi Empat Hijau tua
keunguan

Hijau tua
keunguan

Baku Pusus 100% Segi Empat Hijau Hijau
Baku Tu 100% Segi Empat Hijau Hijau

Kegiatan pembuatan tepung ubi banggai ini dilakukan di
laboratorium Pasca Panen BPTP Sulawesi Tengah bulan Mei - Juni
2014. Bahan yang digunakan adalah 6 jenis ubi banggai yang pada saat
itu mudah diperoleh di lapangan. Keenam jenis ubi banggai tersebut
adalah tanduk, tu ungu, baharum putih, apal, sombok putih dan solopia
kuning. Alat yang digunakan adalah pisau, baskom, alat penyawut,
ayakan, timbangan, timer, para-para atau alat pengering, alat
penepung, sealer dan plastik kemasan.

Pada pembuatan tepung ubi banggai yang perlu diperhatikan
adalah pada saat pencucian sawutan harus dilakukan secara berulang
kali hingga lendir tidak terlalu banyak karena dapat mempengaruhi
warna dari tepung ubi banggai. Selain itu, penjemuran harus dilakukan
pada saat matahari bersinar dengan terik dan tidak mendung, agar
permukaan chips cepat kering. Hal ini meminimalisir perubahan warna
chips yang nantinya dapat mempengaruhi warna tepung.
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