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PENGANTAR 

 Dalam rangka mewujudkan cita-cita kembali dapat swasembada pangan dan 

meningkatkan peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional, Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) terus bekerja keras untuk 

menghasilkan inovasi yang mampu mengatasi masalah yang dihadapi petani dalam 

berproduksi. Pengalaman selama ini menunjukkan sebagian besar masalah yang 

dihadapi petani di lapangan dapat diatasi dengan penerapan teknologi. Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu adalah Unit Pelaksana Teknis 

lingkup Balitbangtan yang mempunyai peran sangat penting dalam penyediaan dan 

penyampaian inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi untuk mendukung program 

pembangunan pertanian nasional.  

Laporan Tahunan ini memuat informasi inovasi teknologi dan kelembagaan 

yang dihasilkan oleh BPTP Bengkulu melalui kegiatan pengkajian dan diseminasi 

selama Tahun Anggaran (TA) 2016 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

pembangunan pertanian. Laporan Tahunan ini juga sekaligus sebagai 

pertanggungjawaban BPTP Bengkulu dalam pengelolaan sumberdaya pengkajian 

yang didanai dari APBN TA 2016. 

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan 

penelitian/pengkajian dan penyusunan Laporan Tahunan 2016 BPTP Bengkulu 

disampaikan penghargaan dan terima kasih. 

 

            Bengkulu,   Desember 2016 

       

 

            Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
                NIP. 19590206 198603 1 002 
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I. PENDAHULUAN 

 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu mempunyai tugas 

pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi tepat guna 

spesifik lokasi. Fungsi dari BPTP Bengkulu adalah (1) Inventarisasi dan identifikasi 

kebutuhan teknologi pertanian, (2) Pengkajian dan perakitan teknologi pertanian,    

(3) Penyiapan paket teknologi untuk penyuluhan pertanian, (4) Pelayanan teknik 

kegiatan pengkajian dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.  

Pelaksanaan pengkajian dilaksanakan berdasarkan identifikasi kebutuhan  

teknologi dan diprioritaskan pada produk unggulan nasional dan daerah. Pengkajian 

dan diseminasi hasil pengkajian dilaksanakan secara sinergis, efektif dan efisien 

sesuai dengan kondisi agroekosistem dan sosial budaya masyarakat Bengkulu. 

Tujuan dari diseminasi adalah untuk mempercepat adopsi dan difusi teknologi yang 

dihasilkan. Manfaat dari adopsi dan difusi teknologi adalah peningkatan produktivitas, 

produksi dan nilai tambah produk pertanian secara berkelanjutan, sehingga 

berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tani. 

1.1. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.16/Permentan/OT.140/3/2006, 

BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan 

teknologi tepat guna spesifik lokasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPTP 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

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, perakitan dan pengembangan teknologi 

pertanian tepat guna spesifik lokasi,  

5. Pemberian pelayanan teknis kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan 

teknologi pertanian guna spesifik lokasi, 
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6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. 

Guna menyinergikan kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi 

pertanian yang mempunyai keunggulan, BPTP juga banyak melakukan koordinasi 

dengan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian                

(BB Pengkajian). Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian           

No. 161/2006, BB Pengkajian diberi mandat untuk melakukan pembinaan dan 

mengkoordinir semua kegiatan pengkajian, pengembangan dan perakitan teknologi 

spesifik lokasi yang dilakukan oleh BPTP. 

Selain berkoordinasi dengan lembaga lingkup Badan Litbang Pertanian, BPTP 

juga melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak pemerintah daerah, 

perguruan tinggi dan juga lembaga-lembaga pendidikan lainnya. 

1.2. Visi dan Misi 

Visi dan misi BPTP merupakan bagian integral dari visi dan misi                  

BB Pengkajian dan Badan Litbang Kementerian Pertanian. Sejalan dengan visi        

BB Pengkajian untuk menjadi lembaga pengkajian dan pengembangan inovasi 

pertanian tepat guna bertaraf internasional, maka visi BPTP Bengkulu adalah 

“Menjadi lembaga pengkajian terdepan dan penyedia teknologi pertanian 

tepat guna spesifik lokasi dalam mewujudkan sistem pertanian bio-industri 

tropika berkelanjutan di Provinsi Bengkulu”. Selanjutnya sesuai dengan visi 

tersebut, BPTP menetapkan misi sebagai berikut : 

1. Merakit, menguji dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya 

saing mendukung pertanian bio-industri. 

2. Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka peningkatan 

scientific recognitiondan impact recognition. 

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Perpres No. 5 tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2010-2014 tentang 

―Pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola 

pemerintahan yang baik‖, dilakukan pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Sejak tahun 2010 BPTP Bengkulu sebagai bagian dari Kementerian Pertanian ikut 

mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dalam bentuk pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung visi 

dan misi yang akan dicapai. 
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1.3. Kegiatan Utama 

Pada tahun 2016, terdapat 20 kegiatan yang yang terdiri dari kegiatan 

pengkajian, diseminasi dan manajemen. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah 

kegiatan di tahun 2016 lebih banyak. Jenis dan jumlah kegiatan pada tahun 2016 

disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jenis dan jumlah kegiatan pada tahun anggaran 2016. 

No. Jenis kegiatan 
Jumlah 

kegiatan 

1. Teknologi spesifik lokasi komoditas strategis 4 judul 

2. Teknologi yang terdiseminasi 8 judul 
3. Rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian 

komoditas 

1 judul 

4. Model pengembangan inovasi pertanianbioindustri spesifik 
lokasi 

2 judul 

5. Benih sumber padi, jagung dan kedelai 1 judul 
6. Teknologi komoditas unggulan lainnya yang terdiseminasi 2 judul 

7. Teknologi komoditas unggulan lainya yang terdiseminasi 3 judul 

8. Manajemen 10 judul 

Jumlah 31 judul 
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II. REFORMASI BIROKRASI 

2.1. Pengembangan Kapasitas Lembaga 

Reformasi birokasi sebagai salah satu upaya penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik dan berkualitas telah diimplementasikan secara nasional baik di lembaga-

lembaga maupun instansi pemerintah secara berkelanjutan. BPTP Bengkulu sebagai 

UPT Badan Litbang Pertanian berkewajiban melaksanakan kebijakan tersebut. Sesuai 

dengan semangat reformasi dan birokrasi setiap UPT dituntut untuk memiliki standar 

performance sesuai standar mutu dalam bidang pelayanan publik, BPTP Bengkulu 

telah melaksanakan reformasi birokrasi sejak 1 Juli 2010 atas arahan Badan Litbang 

Pertanian untuk menerapkan sertifikasi ISO 9001:2008. 

Reformasi birokrasi menuntut adanya perubahan kultur dalam budaya 

bekerja, salah satunya adalah disiplin pegawai dalam kehadiran dengan mentaati jam 

kerja yang telah disepakati. Untuk mendukung hal tersebut, BPTP Bengkulu telah 

menerapkan sistem absensi mesin hand key untuk meningkatkan disiplin kerja. Hasil 

absensi secara berkala dilaporkan ke BB Pengkajian dan Badan Litbang Pertanian. 

Pelaksanaan disiplin pegawai Negeri Sipil (PNS) juga mengacu kepada Peraturan 

Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Pasal 3 butir 11 ―Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

wajib masuk kerja dan mentaati jam kerja‖.  

Komitmen Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 juga diatur dalam 

Peraturan Menteri Pertanian No. 06/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tanggal 22 Januari 

2010 tentang pedoman peningkatan disiplin pegawai. PNS adalah abdi Negara 

diharapkan dapat memiliki sikap, tindakan dan perilaku yang dapat menginisiasi 

terciptanya aparatur negara efisien, hemat dan disiplin tinggi serta anti KKN. 

2.2. Budaya Kerja 

BPTP Bengkulu pada tahun 2013 telah melaksanakan budaya kerja terhadap 

disiplin kehadiran pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 

Pasal 3 butir 11 ―Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib masuk kerja dan mentaati 

jam kerja‖. Budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan perilaku 

pegawai sebagai aparatur Negara agar dapat meningkatkan produktivitas dan 

kreativitas kerja guna menghadapi berbagai tantangan dan masa mendatang. Sejak 

awal tahun 2015, absen pegawai dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu pada pagi (mulai 
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pukul 06.30-07.30 WIB), siang sebelum dan setelah istirahat (pukul12.00-13.00 

WIB), dan sore (pukul 16.00 WIB). Jadual pengaturan absen disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Jadual pengaturan waktu absen di BPTP Bengkulu pada tahun 2016. 

Hari 
Waktu absen 
pagi (WIB) 

Waktu 

istirahat 
(WIB) 

Toleransi 
(WIB) 

Waktu absen 
siang (WIB) 

Batas 

akhir 
(WIB) 

Senin-Kamis 06.30-07.30 12.00-13.00 13.05 13.00-16.00 21.00 

Jum’at 06.30-07.30 11.45-13.15 13.15 13.15-16.30 21.00 

 

Evaluasi Indek Penilaian Nilai Budaya Kerja (IPNBK) di BPTP Bengkulu 

merupakan salah satu upaya komitmen organisasi untuk melakukan perubahan dan 

perbaikan sistem organisasi yang mengarah keprofesional dan kemampuan aparatur 

untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para stakeholder. Hasil 

pengukuran IPNBK ditampilkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil pengukuran IPNBK aparatur BPTP Bengkulu berdasarkan gender pada 
tahun 2016. 

No. Komponen Pertanyaan Nilai Konversi 

1. Komitmen 1.1.  -  1.8. 3,46 86,42 
2. Keteladanan 2.1.  -  2.6. 3,56 89,02 

3. Profesionalisme 3.1.  -  3.6. 3,58 89,39 

4. Integritas 4.1.  -  4.5. 3,52 87,99 
5. Disiplin 5.1.  -  5.4. 3,71 92,73 

NILAI KUALITAS BUDAYA KERJA (IPNBK) 3,56 89,11 

 

Nilai IPNBK BPTP Bengkulu pada tahun 2016 adalah 3,56 dengan nilai 

konversi sebesar 89,11. Berdasarkan nilai tersebut, klasifikasi budaya kerja BPTP 

Bengkulu sangat baik (A). Berdasarkan diagram batang, menunjukkan bahwa dari 5 

komponen yang dinilai terdapat komponen dengan nilai tertinggi dan terendah, yaitu 

komitmen dengan nilai 86,42 dan disiplin dengan nilai 92,73. Diagram batang hasil 

penilaian IPNBK disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram batang hasil penilaian IPNBK di BPTP Bengkulu pada tahun 2016 
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III. SUMBERDAYA PENGKAJIAN 

3.1. Kondisi Sumberdaya Manusia 

Sumberdaya Manusia (SDM) sebagai salah satu input dalam indikator kinerja 

BPTP Bengkulu memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kinerja BPTP 

menuju institusi yang akuntabel. Perencanaan, pembinaan dan pengembangan SDM 

BPTP Bengkulu yang berkualitas akan memberikan dampak langsung terhadap 

perbaikan potensi, kinerja dan dorongan untuk meningkatkan kompetensi institusi. 

Keberhasilan pengembangan SDM ini pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

pelaksanaan pengkajian dan diseminasi serta manajemen institusi. Oleh karena itu, 

BPTP Bengkulu perlu didukung oleh SDM yang berkualitas agar mampu 

melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan pengkajian dan diseminasi 

teknologi pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi serta Visi dan Misi BPTP sebagai 

lembaga pengkajian terdepan. 

Jumlah SDM BPTP Bengkulu pada tahun 2016 adalah sebanyak 82 orang. 

Jumlah ini lebh sedikit jika dibandingkan jumlah pada tahun 2015 yaitu sebanyak 85 

orang. Berkurangnya jumlah tersebut disebabkan karena 1 SDM atas nama Ir. Eddy 

Makruf telah memasuki masa pensiun, atas nama Yong Farmanta, SP., M.Si mutasi 

ke BPTP Jambi serta Dr. Wahyu Wibawa, MP mutasi sebagai kepala Balai di BPTP 

Bangka Belitung. Keragaan SDM BPTP Bengkulu berdasarkan jabatan pada tahun 

2015 dan 2016 disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Keragaan SDM BPTP Bengkulu berdasarkan jabatanya pada tahun 2015 dan 
2016 

No. Uraian 

2015 2016 

Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1. Peneliti 31 36,47 29 35,37 

2. Penyuluh 8 9,41 10 12,19 
3. Litkayasa 2 2,35 2 2,44 

4. Pustakawan - - 2 2,44 

5. Fungsional umum 44 51,76 39 47,56 

Jumlah 85 100,00 82 100,00 

 

Pada tahun 2016, jenis jabatan di BPTP Bengkulu sebanyak 5 jenis atau 

bertambah satu jenis jabatan yaitu jabatan Pustakawan. Berdasarkan persentse, 
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jabatan fungsional umum masih mendominasi di BPTP Bengkulu yaitu sebanyak 

47,56% lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 51,76%. 

Berkurangnya jumlah jabatan fungsional umum karena sebanyak 2 orang atas nama 

Adianto, S.Kom dan Juarsih, A.Md. telah menjadi Pustakawan. Jenis jabatan kedua 

dengan SDM terbanyak adalah fungsional Peneliti yaitu sebanyak 35,37% dan 

Penyuluh 12,19%. 

Berdasarkan kelas jabatan pada fungsional Peneliti dan Penyuluh, jumlah 

kelas jabatan Peneliti Pertama untuk fungsional Peneliti merupakan kelas jabatan 

paling banyak baik pada tahun 2015 maupun 2016 yaitu sebanyak 71,53% dan 

72,41%. Sedangkan pada fungsional Penyuluh Pertanian, kelas jabatan terbanyak 

adalah Penyuluh Madya yaitu sebanyak 50,00%. Keragaan fungsional Peneliti dan 

Penyuluh berdasarkan kelas jabatan disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Keragaan fungsional Peneliti dan Penyuluh berdasarkan kelas jabatan pada 

tahun 2015 

No Uraian 2015 2016 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1. Fungsional Peneliti 
a. Peneliti Madya 

b. Peneliti Muda 
c. Peneliti Pertama 

 
1 

7 
23 

 
3,57 

25,00 
71,43 

 
1 

7 
21 

 
3,45 

24,14 
72,41 

Jumlah 31 100,00 29 100,00 

2. Fungsional Penyuluh 

a. Penyuluh Madya 
b. Penyuluh Muda 

c. Penyuluh Pertama 

 

6 
- 

2 

 

75,00 
- 

25,00 

 

5 
1 

4 

 

50,00 
10,00 

40,00 

Jumlah 8 100,00 10 100,00 

 Secara umum, pada tahun 2016 terjadi peningkatan tingkat pendidikan SDM 

di BPTP Bengkulu. Berdasarkan tingkat pendidikan, persentase tingkat pendidikan 

dengan jumlah SDM pada tahun 2015 dan 2016 terbanyak relatif sama yaitu Strata 1 

dan SMA yaitu masing-masing sebanyak 37,80% dan 31,71%. Sedangkan tingkat 

pendidikan dengan jumlah SDM paling sedikit yaitu SLTP sebanyak 1,22%. Keragaan 

SDM berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Keragaan SDM BPTP Bengkulu berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 
2015. 

No. Tingkat pendidikan 

2015 2016 

Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1. S3 5 6,02 4 4,88 
2. S2 11 13,25 10 12,20 
3. S1 31 37,35 31 37,80 
4. D4 2 2,41 2 2,44 
5. D3 7 8,43 8 9,76 
6. SLTA 26 31,33 26 31,71 
7. SLTP 1 1,20 1 1,22 

Jumlah 83 100,00 82 100,00 

3.2. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia 

Peningkatan kualitas dan pembinaan manajemen SDM BPTP Bengkulu 

dilakukan melalui kegiatan perencanaan dan pengembangan pegawai serta mutasi 

kepegawaian. Kegiatan perencanaan dan pengembangan dilakukan melalui pelatihan 

jangka panjang (sekolah biaya negara dan biaya sendiri), pelatihan jangka pendek, 

ujian dinas/persamaan Ijazah, penerimaan pegawai dan pemutakhiran database 

SIMPEG. Kegiatan mutasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat reguler maupun 

fungsional, pemrosesan DP3 pegawai, penyesuain Ijazah, impassing gaji dan proses 

cuti.  

Peningkatan kompetensi SDM di BPTP Bengkulu melalui pelatihan jangka 

panjang telah dilaksanakan melalui tugas belajar dan izin belajar dengan biaya 

sendiri. Pada tahun 2016, sebanyak 10 orang melaksanakan tugas belajar dan izin 

belajar baik di dalam maupun luar negeri. Pelaksanaan tugas belajar dilaksanakan 

oleh empat orang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tiga orang SDM 

melaksanakan tugas belajar dengan program Strata 3 dan Strata 2 di Institut 

Pertanian Bogor (IPB) dan 1 orang dengan Strata 2 di University of Western 

Australia. Untuk pelaksanaan izin belajar dengan biaya sendiri dilaksanakan oleh 

enam orang yaitu di Universitas Bengkulu (UNIB) dengan jenjang Strata 2 dan  

Universitas Muhammdiyah Bengkulu (UMB) dengan jenjang Strata 1 sebanyak empat 

orang. Keragaan SDM BPTP Bengkulu yang melaksanakan program pendidikan 

jangka panjang disajjikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Keragaan pegawai BPTP Bengkulu yang melaksanakan program pendidikan 
jangkan panjang pada tahun 2016 

No. Nama 
Program/ 

Jurusan 

Nama 

perguruan 
tinggi 

Keterangan 

1. Andi Ishak, A.Pi, M.Si S3/Sosial 

Ekonomi 

IPB Tugas Belajar 

2. Irma Calista, SST S2/Soil Science University of 

Western 
Australia 

Tugas Belajar 

3. Hamdan, SP., M.Si S3/Pengelolaan 

Sumberdaya 
Lingkungan 

IPB Tugas Belajar 

4. Nurmegawati, SP S2/Agro 
Teknologi Tanah 

IPB Tugas Belajar 

5. Yahumri, SP S2/ Pengelolaan 
Sumberdaya 

Lingkungan 

UNIB Izin  Belajar 

6. Yartiwi, SP S2/ Pengelolaan 
Sumberdaya 

Lingkungan 

UNIB Izin  Belajar 

7. Sudarwati S1/Agribisnis UMB Bengkulu Izin Belajar 

8. Johardi S1/Agribisnis UMB Bengkulu Izin Belajar 

9. Ina Hartati S1/Ekonomi 
Manajemen 

UMB Bengkulu Izin Belajar 

10. Sri Hartati S1/Ekonomi 
Manajemen 

UMB Bengkulu Izin Belajar 

Pelatihan jangka pendek melalui kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat)  

telah dilaksanakan selama tahun 2016. Pelatihan jangka pendek yang telah 

dilaksanakan pada tahun 2016 sebanyak 7 kali. Pelaksanaan Diklat yang telah 

dilaksanakan secara umum di luar Provinsi Bengkulu. Peserta Diklat terdiri dari 

Peneliti, Penyuluh, Calon Penyuluh maupun Fungsional Umum. Rekapitulasi 

pelaksanaan Diklat yang telah dilaksanakan oleh SDM di BPTP Bengkulu disajikan 

pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Pelatihan jangka pendek Diklat dan magang yang telah dilakukan oleh 
pegawai BPTP Bengkulu pada tahun 2016 

No 
Nama pendidikan dan 

pelatihan 
Peserta Waktu Tempat 

1. Training of Trainer (TOT) 
bagi fasilitator Diklat 
Teknis 

1. Ir. Ruswendi, MP 
2. Eko Kristanto,S.Pt 

23 – 31 
Januari 2016 

BPP Lampung 

2. Diklat Teknis untuk 
menjadi Fasilitator 

1. Ir. Ruswendi, MP 
2. Eko Kristanto, 

S.Pt 

14-15 Maret 
2016 

Balai Pelatihan 
Pertanian (BPP) 
Lampung 
Bandar 
Lampung 

3. Diklat Fungsional Peneliti  
Tingkat Lanjut Tahun 
2016  

Hamdan, SP M.Si 10-16 April 
2016 

Pusat 
Pembinaan 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
Peneliti Bogor, 
Jawa Barat 

4. Pelatihan Calon 
Bendahara Pengeluaran 
dan Bendahara 
Penerimaan Lingkup 
Kementan 

Sudarwati 15-21 Mei 
2016 

PPMKP, Bogor 
Jawa Barat 

5. Diklat Dasar Penyuluh 
Pertanian Ahli tahun 2016  

1. Robiyanto, S.Pt 
2. Engkos 

Kosmana, S.ST 

3. Evi Silviyani, 
S.ST 

 

26 Juli-17 
Agustus 
2016 

BBPP Ketindan 
Kabupaten 
Malang, Jawa – 

Timur 

6. Pelatihan Penulisan Karya 
Tulis Ilmiah Sumber Daya 
Genetik Pertanian Spesifik 
Lokasi 

Ir. Miswarti, MP 25-29 Juli 
2016 

Cimanggu 
Bogor, Jawa 
Barat 

7. Training of Trainer (TOT) 
Identifikasi Desain 
Infrastruktur Air untuk 
peningkatan indeks 
penanaman 

Yahumri, SP 24-26 
Nopember 
2016 

Bogor, Jawa 
Barat 

 Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai juga dilakukan melalui kegiatan 

sosialisasi, workshop dan seminar yang dilaksanakan lingkup Kementerian Pertanian 

atau yang lainya. Kegiatan yang banyak dilakukan dalam upaya peningkatan 

kopetensi pegawai selama tahun 2015 adalah menghadiri undangan rapat kerja, 

sosialisasi maupun workshop, sedangkan kegiatan dalam rangka menghadiri seminar 

hanya diikuti satu kali. Hal ini karena pada awal tahun kegiatan seminar belum 

banyak dilakukan oleh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian. Kegiatan peningkatan 
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kompetensi pegawai melalui kegiatan sosialisasi, workshop maupun seminar tahun 

2015 pada Tabel 9. 

Tabel 9. Peningkatan kompetensi pegawai BPTP Bengkulu melalui kegiatan 
sosialisasi, workshop maupun seminar selama tahun 2016 

No. Nama Kegiatan Nama Peserta Waktu Lokasi 

1. Workshop Konsolidasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan BA 018 
Tahun Anggaran 2015 

Lingkup Kementerian 
Pertanian  

1. Wahyuni A. W. M.Si 
2. Ari Cerita, A.Md 
3. Sudarwati 

07 - 09 
Januari 
2016 

Depok 
Jawa Barat 

2. Workshop Penyusunan 
Laporan Kinerja 
(LAKIP)  

Dr. Rudi Hartono, SP MP 11- 13 
Januari 
2016 

Badan Litbang 
Pertanian 
Jakarta 

3. Penyusunan Laporan 
Keuangan Semester II 
Tahun Anggaran 2015  

1. Wahyuni A. W., M.Si 
2. Achmad Safitri A.Md 
3. Sudarwati 

12-16 
Januari 
2016 

Bekasi, 
Jawa Barat 

4. Raker 2016 Konsolidasi 
Program Balitbangtan 
2015-2019 mendukung 
UPSUS Pencapaian 
Target Komoditas 
utama Kementan 

1. Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
2. Dr. Wahyu Wibawa, MP 

14-18 
Januari 
2016 

Senggigi 
Lombok NTB 

5. Koordinasi Pengelolaan 
SDG 2016  

Ir. Miswarti, MP 19-23 
Januari 
2016 

BB Biogen, 
Bogor 

Jawa Barat 
6. Koordinasi dan 

konsultasi tentang 
perencanaan dan 
pelaksanaan renovasi 
gedung/bangunan 
kantor BPTP Bengkulu 

Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
 

29 Januari 
– 02 

Februari 
2016 

Badan Litbang 
Pertanian, 

Jakarta 

7. Validasi data SIM ASN 1. Wahyuni A. W., M.Si 
2. Waluyo, S.Kom 

03-05 
Februari 

2016 

Yogyakarta 

8. Mengurus Kenaikan 
Pangkat Reguler 
Periode April 2016 dan 
mengurus Karis/Karsu 

Sanusi Musa 08-09 
Februari 

2016 

Palembang 

9. Rekonsiliasi Data 
SIMAK-BMN Semester 
II Tahun 2015 

1. Ari Cerita, A.Md 
2. Sudarwati 

11-13 
Februari 

2016 

Lampung 

10. Pembekalan Detasir 
Mendukung UPSUS 
Swasembada Pangan 
Kementerian Pertanian 

Dr. Wahyu Wibawa, MP 15-17 
Februari 

2016 

Bogor 
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Lanjutan Tabel 9. 

No. Nama Kegiatan Nama Peserta Waktu Lokasi 

11. Koordinasi Pengelolaan 
Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) 

Adianto, S.Kom 23-28 
Februari 

2016 

Bandung, Jawa 
Barat 

12. Pendamping Kegiatan 
Penelitian/ 
Perekayasaan Balai 
Besar Pengembangan 
Mekanisasi Pertanian 
dengan judul 

―Pengembangan Basis 
Data dan Pemetaan 
Mekanisasi Produksi 
Padi, Jagung dan 
Kedelai‖ 

Nurmegawati, SP 23-26 
Februari 

2016 

Provinsi 
Bengkulu 

13. Konsultasi dan 
presentasi 
perencanaan 
pembangunan gedung 
kantor BPTP Bengkulu 

1. Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP  
2. Emlan Fauzi, SP 

07—08 
Februari 

2016 

Jakarta 

14. Konsultasi, presentasi 
dan melaporkan 
perkembangan 
perencanaan renovasi 
gedung Kantor BPTP 
Bengkulu 

Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
 

07-08 
Maret 2016 

Badan Litbang 
Pertanian, 

Jakarta 

15. Rapat Evaluasi 
kegiatan UPSUS 
Swasembada Padi, 
Jagung dan Kedelai 

Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
 

10-11 
Maret 2016 

Kantor Pusat 
Kementerian 
Pertanian, 

Jakarta 
16. Sosialisasi 

penyempurnaan 
Aplikasi i-Monev TA 
2016 

1. Dr. Ir. Umi P. Astuti, MP 
2. Hertina Artanti, SP 

15-18 
Maret 2016 

Depok, Jawa 
Barat 

17. Mengurus kenaikan 
pangkat reguler 
periode April 2016 dan 
Karis/Karsu pegawai  

Sanusi Musa 21-22 
Maret 2016 

Kantor Regional 
VII BKN 

Palembang 

18. Pembekalan bagi acara 
Pejabat Pengelola 
Keuangan Satker Pusat 
dan Vertikal 

1. Wahyuni Amelia 
Wulandari M.Si 

2. Bastian, SE 
 

28 – 31 
Maret 2016 

Auditorium 
Gedung F 
Kementan 

Jakarta Selatan 
19. Forum Koordinasi Unit 

Pelaksana Teknis 
Kementan dengan 
Tema ―Membangun 
PNS Profesional dalam 
mencapai 
Swasembada Pangan‖ 

Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
 

28 Maret – 
01 April 
2016 

Bandung, 
Jawa Barat 
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Lanjutan Tabel 9. 

No. Nama Kegiatan Nama Peserta Waktu Lokasi 

20. Identifikasi Calon 
Lokasi, Koordinasi, 
Bimbingan dan 
Dukungan Teknologi 
UPSUS Dan Komoditas 
Utama Kementan  

Taufiq Hidayat RS, MP 11 Maret-
31 Des 
2016 

BPTP Bengkulu 

21. Workshop Alat Analisis 
Pemetaan Daya Saing 
Pertanian Indonesia 
Angkata I 

Hamdan, SP M.Si 05-09 April 
2016 

Pelatihan Pusat 
Teknologi 
Terapan 
Kesehatan dan 
Epidemiologi 
Klinik Bogor 

22. 1. Raker dengan Tema 
―Konsolidasi 
Manajemen 
Pengkajian dan 
Percepatan 
Diseminasi Inovasi 
mendukung 
Pencapaian 
Swasembada dan 
Peningkatan 
Produksi Komoditas 

Pertanian Strategis‖ 
2. Koordinasi kegiatan 

pengkajian/ 
diseminasi di 
BBP2TP Bogor 

Ir. Ruswendi, MP 11-15 April 
2016 

Lorin Sentul 
Hotel Jl. Raya 
Sirkuit Sentul 
Jawa Barat 

23. Kegiatan Penyegaran 
Program Litbang 
Pertanian (Roentry) 
bagi petugas belajar 
Badan Litbang 
Pertanian 

Dr. Shannora Yuliasari, 
S.TP, MP 

11-15 April 
2016 

Di PPMKP 
Komplek Bumi 
Jl. Raya Puncak 
Km 11 Ciawi 
Bogor 

24. Workshop Interpretasi 
Parameter Terukur 
Pengawalan dan 

Pendampingan Sawit-
Sapi  

Zul Efendi, S.Pt 15-16 April 
2016 

Lorin Sentul 
Hotel Jl. Raya 
Sirkuit Sentul 

Jawa Barat 

25. Raker dengan Tema 
―Konsolidasi 
Manajemen Pengkajian 
dan Percepatan 
Diseminasi Inovasi 
mendukung 
Pencapaian 
Swasembada dan 
Peningkatan Produksi 
Komoditas Pertanian 
Strategis‖ 

1. Dr. Rudi Hartono, MP 
2. Ir. Sri S. Rambe, M.Agr 
3. Dr. Umi Pudji Astuti, MP 
4. Dr. Wahyu Wibawa 
5. Ir. Ahmad Damiri, M.Si 
6. Drs. Afrizon, M.Si 
7. Harwi Kusnadi, S.Pt M.Si 

12-15 April 
2016 

Lorin Sentul 
Hotel Jl. Raya 
Sirkuit Sentul 
Jawa Barat 
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Lanjutan Tabel 9. 

No. Nama Kegiatan Nama Peserta Waktu Lokasi 

26. Pembekalan Pejabat 
Pengelola Barang 
Persediaan  

Wahyuni A. Wulandari M.Si 
 

11-13 April 
2016 

Auditorium 
Gedung F 
Kementan  
Jakarta Selatan 

27. Temu Koordinasi User 
System Aplikasi 
Pelayanan 
Kepegawaian  (SAPK)  

Waluyo  S.Kom 13-15 April 
2016 

Balai Besar 
Pelatihan 
Pertanian 
(BBPP) Lembang 
Jawa Barat   

28. Workshop 
Optimalisasi 
Pengelolaan Sampel 
Uji Laboratorium 
Tanah  

1. Lina Ivanti, S.TP  
2. Robiyanto 

18-20 April 
2016 

Balai Besar 
Litbang Sumber 
Daya Pertanian 
Bogor 
Jawa Barat 

29. Seleksi Calon petugas 
belajar Badan Litbang 
Pertanian  

1. Hamdan, SP, M.Si 
2. Nurmegawati, SP 

18-20 April 
2016 

Badan Litbang 
Pertanian  
Jakarta Selatan 

30. Koordinasi dan diskusi 
persiapan pelaksana 
Display Bawang 
Merah tahun 2016 
dan mendukung 
kegiatan Identifikasi 

calon lokasi, 
koordinasi bimbingan 
dan dukungan 
teknologi UPSUS PJK 
dan komoditas utama 
Kementan 

1. Ir. Ahmad Damiri, M.Si 
2. Yahumri, SP 

24-27 April 
2016 

Balitsa  
Jawa Barat 

31. Tindak lanjut 
Penyempurnaan  
Anjab,  ABK, peta 
jabatan  dan 
penyusunan e-
Formasi lingkup 
badan litbang 
pertanian  

1. Wahyuni A. Wulandari 
M.Si 

2. Waluyo, S.Kom 
 

26-30 April 
2016 

Auditorium 
Sadikin 
Sumintawikarta  
Cimanggu Bogor 
Jawa Barat 

32. Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penatausahaan PNBP 
TA 2016 

Suardi 01-05 Mei 
2016 

Komplek Bumi 
PPMK Ciawi 
Bogor 

 Forum Komunikasi 
Bidang Kepegawaian  

Sanusi Musa 11-13 Mei 
2016 

Balai Besar 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pasca Panen 
Pertanian Bogor 

33. Menghadiri undangan 
Rakor KSPHP Lingkup 
Badan Litbang  

1. Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
2. Dr. Rudi Hartono, SP, MP 

13-14 Mei 
2016 

Di Auditorium Ir. 
Sadikin 
sumintawikarta 
Bogor 
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Lanjutan Tabel 9. 

No. Nama Kegiatan Nama Peserta Waktu Lokasi 

34. Mengikuti kegiatan 
pembinaan Maturitas 
Penyelenggaraan 
sistem Pengendalian 
Intern di Lingkungan 
Kementerian 
Pertanian Tahun 2016 

Hertina Artanti, SP 18-20 Mei 
2016 

Hotel Crown 
Plaza Semarang 
Jl. Pemuda 118 
Semarang 
 

35. Workshop Koordinasi 
dan Pendamopingan 
Manajemen Keungan 

dan Perlengkapan 

1. Ina Hartati, 
2. Sudarwati 

12-15 Mei 
2016 

Surakarta Solo 
Jawa-Tengah 

36. Penyusunan RAPBN 
Perubahan Tahun 
2016 dan Exercise 
Pagu Indikatif TA 
2016 

1. Ir. Wahyu Wibawa , MP, 
Ph.d 

2. Rahmat Oktavia, SP 
3. Engkos Kosmana, SP 

18-20 Mei 
2016 

Ruang Rapat 
Lantai 2 BBP2TP 
Bogor 
 
 

37. 1. Rapat koordinasi 
percepatan 
produksi benih padi 
varietas unggul 
baru (VUB) di 
BBP2TP  

2. Mengikuti acara 
rapim B lengkap di 
audotorium utama 
Sadikin 
Sumintawikarta  

1. Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
 

20-24 Mei 
2016 

Bogor 

38. Raker BB Biogen TA 
2016  

Ir. Miswarti, MP 23-26 Mei 
2016 

Bogor 
 

39. Koordinasi kerjasama 
yangb terkait dengan 
rencana tindak lanjut 
MOU yang telah 
dilakukan dan 
pembinaan terhadap 
mitra potensial yang 
disinkronkan dengan 
kegiatan kerjasama 

dan pendayagunaan 
hasil yang ada di 
BBP2TP 

Dr. Rudi Hartono, SP, MP 21-23 Mei 
2016 

Bogor 
 

40. Sosialisasi website dan 
monitoring online 
komponen A SMARTD  

1. Sanusi Musa 
2. Waluyo, S.kom 

01-03 Juni 
2016 

Rukun Senior 
Living Hotel Jl. 
Raya Babakan 
Madang No. 99 
Bogor 
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Lanjutan Tabel 9. 

No. Nama Kegiatan Nama Peserta Waktu Lokasi 

41. Sosialisasi kearsipan 
Kementerian 
Pertanian dengan 
Tema Pengawasan 
Kearsipan Guna 
Menunjang 
Akuntabilitas Kinerja 
Kementerian 
Pertanian  

Sanusi Musa 01-02 Juni 
2016 

Auditorium 
Kantor Pusat 
Kementerian 

Pertanian 

42. Sosialisasi keersipan 
Kementerian 
Pertanian dengan 
Tema Pengawasan 
Kearsipan Guna 
Menunjang 
Akuntabilitas Kinerja 
Kementerian 
Pertanian  

Sanusi Musa 01-02 Juni 
2016 

Auditorium 
Kantor Pusat 
Kementerian 

Pertanian 

43. Seminar Nasional Balai 
Pengkajian Teknologi 
Pertanian (BPTP) 
Jambi  

Jhon Firison, S.Pt 31 Mei-01 
Juni 2016 

Belhotel Jambi  
Solok Sipin 
Telanaputra 

Jambi 
44. Monitoring dan 

evaluasi laporan 
keuangan Kementan 
TA 2015  

1. Wahyuni A. Wulandari 

S.Pt, M.Si 
2. Sudarwati 

 

16-17 Juni Hotel Grand Zuri 

BSD City 
Serpong – 

Banten 
45. Monitoring dan 

evaluasi laporan 
keuangan Kementan 
TA 2015  

Ari Cerita, A.Md 15-17 Juni Hotel Grand Zuri 
BSD City 

Serpong – 
Banten 

46. Monitoring dan 
evaluasi laporan 
keuangan Kementan 
TA 2015  

Dr. Ir. Dedi Sugandhi, MP 
 

16-18 Juni Hotel Grand Zuri 
BSD City 

Serpong – 
Banten 

47. Workshop Percepatan 
Akreditasi 
Laboratorium  

1. Taupik Rahman, S.Si 
2. Robiyanto 

15-18 Juni 
2016 

Hotel Neo Gren 
Savana Sentul 

City dan 

Balittanah Bogor 
48. Koordinasi 

Pelaksanaan kegiatan 
PUAP dan LKM-A dan 
Koordinasi 
Pelaksanaan Kegiatan 
PMT 

Ahyadi Jakfar 17-20 Juni 
2016 

Bogor 

49. Temu Teknis 
Pengelola 
Perpustakaan 
Lingkungan Kementan 

Adianto, S.Kom 18-22 Juli 
2016 

PPMKP Komplek 
Bumi Ciawi-

Bogor 
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Lanjutan Tabel 9. 

No. Nama Kegiatan Nama Peserta Waktu Lokasi 

50. Temu Teknis 
Pengelola 
Perpustakaan 
Limngkungan 
Kementan 

Juarsih,A.Md 20-22 Juli 
2016 

PPMKP Komplek 
Bumi Ciawi-

Bogor 

51. Penyusunan Laporan 
Keuangan Semester I 
TA 2016 

1. Wahyuni A. Wulandari, 
S.Pt, M.Si  

2. Sudarwati 
3. Achmad Safiri, A.Md 

18-21 Juli 
2016 

Solo 

52. Open House dan 
Seminar Nasional 

1. Dr. Shannora Yuliasari, 
S.Pt, MP 

2. Taupik Hidayat S.TP 

20-21 Juli BPTP 
Kalimantan 

Selatan 
53. Pelatihan Penulisan 

Karya Tulis Ilmiah 
Sumber Daya Genetik 
Pertanian Spesifik 
Lokasi 

Ir. Miswarti, MP 25-29 Juli 
2016 

Cimanggu Bogor 

54. Koordinasi, Konsultasi 
dan Pendalaman Data 
Ternak  

Zul Efendi S,Pt 25-29 Juli 
2016 

Balitnak, Puslit 
Peternakan dan 
BBP2TP Bogor 

Jawa Barat 
55. Workshop Dukungan 

Inovasi dalam 

Pengembangan 
Kawasan Agribisnis 
Hortikultura Badan 
Litbang Pertanian 

1. Ir. Sri Suryani, M.Agr 
2. Ir. Ruswendi, MP 

04-07 
Agustus 

2016 

Batu Malang 
Jawa-Timur 

56. Temu Teknis Jabatan 
fungsional dan Peneliti 
Balitbangtan Tahun 
2016 dan 
menyampaikan 
Sample Kompos dan 
Urine Sapi  

Hendri Suyanto 09-12 
Agustus 

2016 

Badan Penelitian 
Tanah Bogor 

57. 
Temu Teknis Jabatan 
Fungsional Non 
Peneliti Balitbangtan 

Tahun 2016 

1. Ir. Siswani Dwi Daliani 
2. Ir. Sri Suryani R, 

M.Agr 

3. Linda Harta, S.Pt 

09-12 
Agustus 
2016 

Bogor 
Jawa Barat 

58. Sosialisasi K3 dan 
P2K3  

Zainani, S.Sos 08-11 
Agustus 
2016 

Bogor 
Jawa Barat 

59. Sosialisasi Permentan 
tentang uraian tugas 
pekerjaan; Sosialisasi 
Road Map Reformasi 
Birokrasi; Manajemen 
Perubahan dan Quick 
Wins 

Wahyuni Amelia Wulandari 
S.Pt, M.Si 

11-12 
Agustus 
2016 

Bogor 
Jawa Barat 
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Lanjutan Tabel 9. 

No. Nama Kegiatan Nama Peserta Waktu Lokasi 

60. Mengambil kambing 
boerka jantan bantuan 
dari LOLIT Kambing 
Potong Meda ke 
Sumatera Selatan  

1. Eko Kristanto, S.Pt 
2. Nelson 

08-10 
Agustus 

2016 

Sumatera 
Selatan 

61. Konsultasi Rencana 
Seminar Nasional 
BPTP Bengkulu 

Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
 

5-8 
Agustus 

2016 

BBP2TP Bogor 

62. Workshop 
Penyusunan 
Masterplan Kawasan 
Tanaman Pangan 
Hortikultura, 
Perkebunan dan 
Peternakan  

1. Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
2. Dr. Rudi Hartono, SP, MP 

11-12 
Agustus 

2016 

Rich Sahid Hotel 
Jl. Magelang 

Km, 6,5 Sleman 
Jogja 

63. Mengantar dan 
menyerahkan Berita 
Acara Penyerahan 
Hasil Inventarisasi 
Perkembangan Dana 
BLM PUAP pada 
Gapoktan Tahun 
2008-2015 Provinsi 

Bengkulu; Koordinasi 
pelaksanaan kegiatan 
PUAP berakhirnya 
Kontrak Penyelia Mitra 
Tani (PMT) tahun 
2016 

Ahyadi Jakfar 18-20 
Agustus 

2016 

Direktorat 
Pembiayaan 
Pertanian 
Kementan 

Jakarta 

64. Workshop Model 
Pertanian Bioindustri  

1. Dr. Ir. Umi Pudji Astuti 
2. Wilda Mikasari S.TP, M.Si 

17-21 
Agustus 

2016 

Hotel Marcure 
Grand Mirama 

Surabaya 
65. Workshop bioindustri 

dengan tema 
―Konsolidasi 
Peningkatan Kinerja 
Model Pengembangan 

Inovasi Pertanian 
Bioindustri Berbasis 
Sumberdaya Lokal‖  

Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
 

17-22 
Agustus 

2016 

Badan Litbang 
Pertanian 
Jakarta 

66. Workshop ―Penajaman 
Program dan 
Manajemen 
BPTP/LPTP Tahun 
2017 serta konsolidasi 
dan Pemdampingan 
UPSUS masa tanam 
Oktober 2016 – Maret 
2017‖ 

1. Wahyuni Amelia 
Wulandari S.Pt, M.Si 

2. Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
 

2-4 
September 

2016 

The Sahira Hotel 
Jl. Achmad Yani 
No. 17-23 Bogor 
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Lanjutan Tabel 9. 

No. Nama Kegiatan Nama Peserta Waktu Lokasi 

67. Workshop Teknis 
Pengisian Survei Data 
Litbang  

Dr. Rudi Hartono, SP, MP 24-25 
Agustus 

2016 

Formasa Hotel 
Kota Batam 

68. Sosialisasi/pelatihan 
Tatacara Penyusunan 
dan Evaluasi Dokumen 
Jasa Konstruksi 

Emlan Fauzi, SP 14-16 
September 

2016 

Hotel Santika 
Depok 

 

69. Open House Tanaman 
Hias 

Dr.Ir. Wahyu Wibawa, MP 05-06 
September 

2016 

Jawa-Barat 

70. Workshop Tindak 
Lanjut Uji Silang 
contoh tanah dan 
pupuk di Balai Besar 
Litbang Sumberdaya 
Lahan Pertanian  

Robiyanto, S.Pt 8-10 
September 

2016 

Cimanggu Bogor 

71. Hasil Penajaman Tim 
as-Hoc Perencanaan 

Dr. Ir. Wahyu Wibawa, MP 2-4 
Oktober 

2016 

Bogor 

72. Studi banding pada 
kegiatan laboratorium 

Dr. Rudi Hartono, SP, MP 18-21 
Oktober 

2016 

Lampung 

73. Kunjungan lapang 

kegiatan bioindustri  

Dr. Ir. Umi Pudji Astuti 

 

27-31 

Oktober 
2016 

Jawa-Tengah 

74. Seminar Nasional 
yang diselenggarakan 
BPTP Lampung 

1. Linda Harta, S.Pt 
2. Yartiwi, SP 
3. Yesmawati, SP 
4. Alfayanti, SP 

18-21 
Oktober 

2016 

Lampung 

75. Studi banding inovasi 
teknologi hortikultra 
yang digelar pada HPS 
36 Temu Teknis 
Penyuluh Pertanian 

1. Ir. Ruswendi, MP 
2. Ir. Siswani Dwi Daliani 
3. Ir. Ahmad Damiri, M.Si 
4. Ir. Eddy Makruf 

28-31 
Oktober 

2016 

Boyolali 

76. Menghadiri kegiatan 
gelar teknologi inovasi 
hari pangan sedunia 

ke 36  

Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
 

27-30 
Opktober 

2016 

Boyolali, Jawa-
Tengah 

77. Penyusunan RKA K/L 
Pagu alokasi anggaran 
TA 2017 

1. Dr. Ir. Wahyu Wibawa, 
MP 

2. Emlan Fauzi, SP 
3. Rahmat Oktavia, SP 
4. Engkos Kosmana, SP 

16-19 
Oktober 

2016 

Bogor 

78. Undangan kongres ke 
VI dan Seminar 
Nasional SDG Tahun 
2016 

Ir. Miswarti, MP 17-20 
Oktober 

2016 

Bogor 
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Lanjutan Tabel 9. 

No. Nama Kegiatan Nama Peserta Waktu Lokasi 

79. Konsultasi  
pelaksanaan kegiatan 
pendampingan 
kawasan perkebunan 
kopi di Bengkulu 

Drs. Afrizon,M.Si 17-19 
Oktober 

2016 

Balai Besar 
Pengkajian, 

Bogor 
Jawa Barat 

80. Studi banding inovasi 
teknologi HPS ke 36 
dan rapat koordinasi 
kerjasama dan 
pelayanan pengkajian 
dalam rangka 
percepatan hilirisasi 
inovasi teknologi 
pertanian pada stake 
holder 

Dr. Rudi Hartono, SP, MP 26-31 
Oktober 

2016 

Boyolali 

81. Hasil Penajaman Tim 
ad-Hoc Perencanaan 

Dr. Ir. WahyuWibawa MP 02-04 
Oktober 

2016 

Bogor 

82. Pertemuan sosialisasi 
pengadaan barang 
dan jasa  

1. Emlan Fauzi, SP 
2. Wawan Eka Putra, SP 

14-18 
November 

2016 

Hotel Santika 
Premiere Bintaro 
Jl. Prof D. Satrio 
Blok B7/A3-01 

Banten 

83. Evaluasi kegiatan 
Deraser dalam rangka 
peningkatan 
kemampuan ADM dan 
memdukung program 
UPSUS 

1. Dr. Rudi Hartono, SP,MP 
2. Taupiq Hidayat, M.Si 

17 -19 
Nopember 

2016 

Bogor 

84. Undangan Identifikasi 
Tata Air Perdesaan  

1. Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
2. Dr. Wahyu wibawa, MP 
 

14-15 
nopember 

2016 

Ruang Rapat 
Ditjend PSD, 

Gedung D Lantai 
8, Jakarta 

85. Mengurus kenaikan 
pangkat Struktural An. 
Wahyuni Amelia W. 
S.Pt, M.Si 

Sanusi Musa 9-11 
Nopember 

2016 

Palembang 

86. Workshop 
penyusunan master 
plan pengembangan 
kawasan kopi, karet, 
kakao, jambu mete, 
cengkeh sesuai 
potensi daerah lingkup 
Kementan 

Dr. Rudi Hartono, SP,MP 
 

09-11 
Nopember 

2016 

Surabaya 

87. Workshop Pemetaan 
Daya Saing Pertanian 
Indonesia  

Alfayanti, SP 21-24 
Nopember 

2016 

Ciawi, Bogor 
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Lanjutan Tabel 9. 

No. Nama Kegiatan Nama Peserta Waktu Lokasi 

88. Training of Trainer 
(TOT) Identifikasi 
Desain Infrastruktur 
Air untuk peningkatan 
indeks penanaman 

Yahumri, SP 24-26 
Nopember 

2016 

Bogor 

89. Koordinasi dan 
administrasi peneliti 
dalam rangka laporan 
kerjasama pengkajian 
pengembangan dan 
pemanfaatan hasil 
litbang 

Sanusi Musa 21-23 
Nopember 

2016 

Jakarta 

90. Workshop SPSE Ver-4 
dalam rangka 
persiapan 
pelaksanaan 
barang/jasa TA 2017 

Emlan Fauzi, SP 28-30 
Nopember 

2016 

Bogor 

91. Workshop 
penyusunan buku 
bunga rampai 
integrasi sawit-sapi  

Zul Efensi, S.Pt 29 
nopember 

– 1 
Desember 

2016 

Bogor 

92. Undangan rapat 

koordinasi SAKIP 
Kementan Tahun 
2016 

Dr. Rudi Hartono, SP,MP 

 

29 – 30 

Nopember 
2016 

Bandung 

93. Raker Badan Litbang 
Pertanian 

1. Dr. Ir. Umi Pudji Astuti, 
MP 

2. Dr. Rudi Hartono, SP, MP 
3. Dr. Shannora Yuliasari, 

MP 
4. Wilda Mikasari, S.TP, 

M.Si 
5. Zul efensi, S.Pt 

27 – 29 
Nopember 

2016 

Auditorium 
Utama Ir. 
Sadikin 

Sumintawikarta, 
Bogor 

94 Temu Tekniks 
Penyuluh Pertanian  

1. Ir. Sri Suryani R, M.Agr  
2. Linda Harta, S.Pt 
3. Rahmat Oktavia, SP 

4. Eko Kristanto, S.Pt 

28 – 30 
Nopember 

2016 

Bogor 

95. Rapat koordinasi 
upaya Kementerian 
Pertanian menuju 
Opini Wajar Tanpa 
Pengeluaran (WTP) 
Tahun 2016 

1. Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP 
2. Wahyuni Amelia 

Wulandari S.Pt, M.Si 
3. Ari Cerita, A.md 
 

6-8 
Desember 

2016 

Hotel Santika 
Depok, Jalan 

Manggoda Raya 
Kav, 88 Depok 

96. Seminar dan Lokarya  Dr. Ir. Umi Pudji astuti, MP 13-16 
Desember 

2016 

Gedung Serba 
Guna BPTP 

Jawa-Tengah 
97. Undangan Apresiasi 

SAKIP BBP2TP Tahun 
2016 

Dr. Rudi Hartono, SP,MP 
 

07-09 
Desember 

2016 

Hotel Maharani 
Jakarta Selatan 
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Lanjutan Tabel 9. 

No. Nama Kegiatan Nama Peserta Waktu Lokasi 

98. Evaluasi Pelaksanaan 
Kegiatan PUAP dan 
Penyelia Mitra Tani 
(PMT) TA 2016 

Harwi Kusnadi, S.Pt, M.Si 08-11 
Desember 

2016 

Bogor 

99. Koordinasi 
pelaksanaan kegiatan 
PUAP dan 
menyerahkan laporan 
perkembangan Dana 
BLM PUAP 

Ahyadi Jakfar 8-12 
Desember 

2016 

Direktorat 
Pembiayaan 
Pertanian 
Jakarta 

100
. 

Workshop 
Inventarisasi BMN dan 
persiapan penyusunan 
laporan SIMAK – BMN 
Semester II TA 2016 
serta hibah 526 
lingkup Badan Litbang 
Pertanian 

Sudarwati 15 
Desember 

2016 

Hotel Permata, 
Bogor 

3.3. Sarana dan Prasarana 

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPTP Bengkulu perlu adanya dukungan sarana 

dan prasarana yang mencukupi. Sarana dan prasarana yang mencukupi akan sangat 

menunjang kegiatan pengkajian maupun diseminasi yang dilaksanakan BPTP 

Bengkulu. Pengadaan invetaris sarana dan prasarana BPTP Bengkulu diperoleh 

melalui hibah maupun pembelian melalui anggaran DIPA BPTP Bengkulu. Pengelolaan 

dan pemanfaatan barang inventaris Barang Milik Negara (BMN) tersebut meliputi 

barang tidak bergerak dan barang bergerak. Pertanggungjawaban kedua jenis barang 

tersebut melalui proses yang mengacu pada Modul Sistem Akuntansi Barang milik 

Negara. 

Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang menjadi milik BPTP 

Bengkulu. Tanah dan bangunan yang menjadi milik BPTP Bengkulu berada di Jalan 

Irian Km 6,5 Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Tanah 

yang dimiliki BPTP Bengkulu seluas 22.874 m2 dengan peruntukan sebagai gedung 

perkantoran, rumah kaca, laboratorium, garasi kendaraan, perpustakaan, mess/guest 

house, serta perumahan dinas. Gedung bangunan BPTP Bengkulu berasal dari Eks 

Balai Informasi Pertanian (BIP). Rekapitulasi barang tidak bergerak yang dimiliki 

BPTP Bengkulu pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Rekapitulasi barang tidak bergerak yang dimiliki BPTP Bengkulu pada tahun 
2016. 

No. Jenis Luas (m2) 

1. Luas lahan 22.874 
2. Gedung perkantoran 694 

3. Rumah kaca 129 

4. Laboratorium tanah 130 
5. Gedung pascapanen 129 

6. Laboratorium diseminasi 65 
7. Gedung SAI 76 

8. Garasi/pool kendaraan 170 

9. Perpustakaan 500 
10. Gedung utama 160 

11. Pos jaga 24 
12. Unit procesing  129 

13. Gudang arsip 25 
14. Mess/guest house 210 

15. Rumah dinas 910 

 

Jenis barang lain yang menjadi milik BPTP Bengkulu adalah barang bergerak. 

Barang bergerak yang dimiliki BPTP Bengkulu berupa kendaraan roda 2 dan roda 4. 

Hingga tahun 2015, BPTP Bengkulu memiliki kendaraan roda 2 dan roda 4 sebanyak 

15 unit. Jenis kendaraan roda 4 dan roda 2 disajikan pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Jenis kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dimiliki BPTP Bengkulu pada 

tahun 2016. 

No. Jenis Nama kendaraan Jumlah (unit) 

1. Kendaraan Roda 2 1. Honda Mega Pro 

2. Honda GL Pro 
3. Honda Supra Fit 

4. KTM 

4 

3 
1 

1 

2. Kendaraan roda 4 1. Toyota Kijang 
2. Mitsubishi Kuda 

3. Toyota Kija Inova 
4. Toyota Hilux 

3 
1 

1 
1 

 

 Selain kendaraan roda 2 dan roda 4, barang bergerak lain yang dimiliki oleh 

BPTP Bengkulu hingga tahun 2015 adalah alat mesin pertanian (Alsintan). Alsintan 

yang dimiliki oleh BPTP Bengkulu terdiri dari alat tanam padi dan alat panen. 

Keragaan Alsintan yang dimiliki BPTP Bengkulu hingga tahun 2015 ditampilkan pada 

Tabel 12. 
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Tabel 12. Keragaan Alsintan yang dimiliki BPTP Bengkulu hingga tahun 2016. 

No. Jenis Nama kendaraan Jumlah (unit) 

1. Alat tanam Indo Jarwo Transplanter 1 

2. Alat panen Midle Combine Harvester 
Combine Harvester 

2 
1 

3. Alat Pasca Panen Alat Pengering Padi 

Seed Cleaner  
Pemipil jagung 

1 

1 
1 
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IV. KINERJA HASIL KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN 

4.1. Kinerja Hasil Kerjasama 

Kerjasama penelitian dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta 

dilaksanakan dalam upaya peningkatan efektifitas dan efesiensi penelitian. Selain itu, 

melalui kerjasama dapat saling memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing 

pihak dengan tujuan saling memberi dan menerima informasi yang bermanfaat dalam 

upaya menentukan arah dan langkah kebijakan dibidang pembangunan pertanian 

berikutnya.   

Kerjasama yang dilakukan dengan RRI Bengkulu berkaitan dengan diseminasi 

hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi yang telah dilakukan oleh BPTP Bengkulu. 

Perjanjian kerjasama ditandatangani pada tanggal 4 April 2016 antara Kepala BPTP 

Bengkulu dengan Kepala RRI Bengkulu.  

Lingkup perjanjian kerjasama ini adalah BPTP Bengkulu sebagai narasumber 

pengisi siaran pedesaan di RRI Bengkulu. RRI Bengkulu sebagai lembaga penyiaran 

bertugas untuk menyiarkan siaran pedesaan tersebut. Pelaksanaan rekaman 

dilakukan setiap hari rabu pada minggu ketiga setiap bulannya. Jadwal judul materi 

dan narasumber yang telah mengisi Siaran Pedesaan tahun 2016 disajikan pada 

Tabel 13. 

Tabel 13. Jadwal rekaman Siaran Pedesaan kerjasama RRI Bengkulu dengan BPTP 
Bengkulu Tahun 2016 

No. Tanggal Narasumber Materi 

1. 20 April 

2016 

1. Rahmat Oktavia, SP 

2. Ir. Sri Suryani M. 
Rambe, M.Agr 

3. Dr. Ir. Umi Pudji 
Astuti, MP 

1. Pengelolaan Tanaman Terpadu 

Padi Sawah  
2. Pengelolaan Terpadu Tanaman 

Jeruk Spesifik Lokasi 
3. Sistem Pertanian Bioindustri 

Solusi Pembangunan Pertanian 
Masa Depan 

2. 22 Juni 

2016 

1. Jhon Firison,S.Pt 

 
2. Erpan Ramon, S.Pt 

 
3. Ir. Ruswendi, MP 

 

4. Nurmegawati, SP 

1. Pengendalian Penyakit pada 

Ternak Ayam Buras 
2. Tata Laksana Perkandangan 

Ternak Sapi 
3. Sistem Integrasi Ternak Sapi 

Tanaman Kopi 

4. KATAM MK 2016 
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Lanjutan Tabel 13 

No. Tanggal Narasumber Materi 

3. 20 Juli 

2016 

1. Wilda Mikasari, 

S.TP,M.Si 
2. Taufik Hidayat, S.TP 

 

3. Dr. Shannora 
Yuliasari, S.TP., MP 

1. Teknologi Pasca Panen Jeruk 

Gerga 
2. Pemeliharaan RMU (Rice Milling 

Unit) dan Kalibrasinya 

3. Teknologi Pnegolahan Tepung 
Aneka Umbi dan Produk 

Olahanya 
4. 24 Agustus 

2016 

1. Ir. Ahmad Damiri, 

MSi 

2. Yartiwi, SP 
 

3. Yesmawati, SP 

1. Sistem Tanam Padi 

 

2. Budidaya Jagung Sistem 
Legowo 

3. Efisiensi Usahatani Terpadu 
Padi Sawah dan Sapi Potong 

5. 21 
September 

2016 

1. Ir. Siswani Dwi 
Daliani 

2. Harwi Kusnadi, S.Pt., 

M.Si 
3. Linda Harta, S.Pt 

1. Budidaya Ternak Kambing PE 
2. Teknologi Pengolahan Jamu 

Untuk Ayam  

3. Macam Hijauan Untuk Pakan 
Ternak 

6. 19 Oktober 
2016 

1.  Drs. Afrizon, M.Si 
2. Kusmea Dinata, SP 

3. Yahumri, SP 

1. Efisiensi Pupuk dengan 
Pemanfatan Kompos Limbah 

Kulit Kopi Pada Tanaman Kopi 

2. Pengendalian Hayati Pada 
Tanaman 

3. Teknologi Budidaya Bawang 
Merah 

7. 16 
November 

2016 

1. Lina Ivanti, S.TP 
2. Hamdan, SP., M.Si 

3. Pengolahan Buah Pala 
4. Potensi Pengembangan Padi 

Organik 

 

Pelaksanaan rekaman siaran pedesaan disesuaikan dengan jadwal yang telah 

disusun. Jika narasumber berhalangan maka jadwal disesuaikan dengan jadwal 

narasumber. Hingga november 2016 telah didiseminasikan 13 judul naskah siaran 

pedesaan. Jadwal rekaman untuk bulan Agustus dan Oktober tidak dapat terealisasi 

dikarenakan kesibukan narasumber. Proses rekaman dilakukan di studio RRI 

Programa 1 Bengkulu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas suara yang baik 

karena studio yang dipakai memang dirancang sebagai studio rekaman radio. Siaran 

pedesaan disiarkan setiap hari senin pukul 19.30 WIB dan disiarkan ulang pada hari 

selasa pukul 05.30 WIB. 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama direncanakan dilakukan setiap 3 

(tiga) bulan sekali. Evaluasi yang dilakukan antara lain berkaitan dengan aspek teknis 
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realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam lingkup 

kerjasama. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk 

perbaikan serta kelanjutan kerjasama. 

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas naskah siaran pedesaan maka 

dibentuklah tim editor membantu memeriksa dan mengedit naskah yang akan 

disampaikan pada siaran pedesaan. Tim editor dibentuk pada tanggal 11 Mei 2016 

seperti disajikan pada Tabel 14. 

Tabel 14. Tim Editor naskah Siaran Pedesaan BPTP Bengkulu Tahun 2016 

No Nama Uraian Tugas 

1. Dr. Dedi Sugandi,MP Pengarah 

2. Dr. Rudi Hartono, MP Ketua 

3. Ir. Ahmad Damiri, MSi Editor Bidang Pangan 
4. Ir. Ruswendi,MP Editor Bidang Peternakan 

5. Ir. Sri Suryani Rambe,M.Agr Editor Bidang Hortikultura 
6. Dr. Umi Pudji Astuti,MP Editor Bidang Pasca Panen dan Perkebunan 

 

Semua naskah radio yang akan disiarkan pada siaran pedesaan harus 

diserahkan pada tim editor paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan 

rekaman. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi narasumber bila terjadi 

perbaikan pada naskah rekaman.  

Kerjasama dengan Balai Pelatihan Pertanian Bengkulu 

Kerjasama yang dilakukan oleh BPTP Bengkulu dengan BPP Dinas Pertanian 

Provinsi Bengkulu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis pertanian 

yang merupakan salah satu tugas dan fungsi BPP Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu 

(Lampiran 3). Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu 

merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2013 

Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tanun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi Uraian Tugas Pokok  dan Fungsi Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Provinsi Bengkulu.  

Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Bengkulu  mempunyai tugas pokok  

melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas 

Pertanian Provinsi Bengkulu dalam alih teknologi, penyebaran teknologi serta inovasi 
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baru teknologi pertanian. Implementasi dari kerjasama ini antara lain adalah BPTP 

Bengkulu menjadi narasumber kegiatan pelatihan teknis pertanian Dinas Pertanian 

Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Kepahiang  

tanggal 26 April 2016. Kegiatan pelatihan teknis Pembuatan dan Aplikasi Pupuk 

Organik di Hotel Umro Kabupaten Kepahiang dengan dua orang narasumber dengan 

materi Pengembangan Mikroba Alami dengan Tujuan Khusus dan Teknik Meramu 

Pupuk Organik. Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode tatap muka dengan petani 

dan dilanjutkan praktek yang dilaksanakan di BPTP Bengkulu.  

Kerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian  

Kerjasama dengan SMK Pertanian merupakan lanjutan dari implementasi 

perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani sebelumnya. Biasanya implemetasi 

kerjasama dilakukan dalam pembinaan siswa magang dari SMK Pertanian tersebut di 

BPTP Bengkulu.  

Selama tahun 2016 kegiatan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) atau Praktek 

Kerja Usaha (PKU) dihentikan sementara dikarenakan adanya kegiatan pembangunan 

fisik perkantoran BPTP Bengkulu. Implementasi kerjasama masih dilakukan dengan 

memfasilitasi kegiatan kunjungan lapagan siswa ke BPTP Bengkulu. 

Fasilitasi kunjungan lapang pertama dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016. 

Peserta kunjungan merupakan siswa kelas X MIPA A dan X MIPA D SMKN 6 Kota 

Bengkulu. Jumlah peserta sebanyak 60 orang dan kegiatan difokuskan pada tanaman 

hias di lokasi kegiatan Taman Agro Inovasi dan display Sumber Daya Genetik (SDG) 

Fasilitasi kunjungan lapang kedua pada tanggal 18 Mei 2016. Peserta 

kunjungan dari SMKN 1 Kabupaten Lebong yang dibimbing oleh para guru dengan 50 

orang siswa/siswi. Para pengunjung diterima langsung oleh Kepala Seksi Kerjasama 

dan pelayanan Pengkajian (KSPP) BPTP Bengkulu Bapak Dr. Rudi Hartono, SP., MP. 

Sebelum kunjungan lapangan para siswa diberi materi berupa pengenalan alat 

mesin pertanian yaitu alat tanam (indo jarwo transplanter) dan alat panen (combine 

harvester) oleh Taufik Hidayat, S.TP, budidaya buah naga oleh Heryan Iswadi dan 

pengenalan kambing Boerka oleh Eko Kristanto, S.Pt. Penyampaian materi dilakukan 

di aula bawa BPTP Bengkulu. 

Fasilitasi kunjungan lapangan ketiga pada bulan Agustus 2016 dengan peserta 

adalah siswa SDIT Iqro’ I Kota Bengkulu sejumlah 150 orang. Kunjungan ini 
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dimaksudkan untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas yang ditujukan untuk 

pengenalan tanaman pertanian bagi siswa. Peserta mengunjungi lokasi taman 

agroinovasi serta diperkenalkan berbagai tanaman hortikultura dan kambing boerka.   

Fasilitasi kunjungan lapangan keempat pada tanggal 14-15 November 2016 

dengan peserta adalah siswa SDIT Hiadayatullah Kota Bengkulu sejumlah 120 orang. 

Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan Out Door Aktivity (ODA) berupa 

kegiatan belajar diluar kelas yang bertujuan menambah wawasan pengetahuan 

tentang budidaya tanaman di pekarangan 

Fasilitasi kunjungan lapangan kelima dan keenam masing-masing untuk SMPIT 

Iqro’ I pada tanggal 26 November 2016 dan siswa SMA N 1 Kota Bengkulu pada 

tanggal 19 dan 30 November 2016. Masing-masing kunjungan ini memiliki jumlah 

peserta sebanyak 150 orang dan 230 orang. Kunjungan dimaksudkan dalam rangka 

mata pelajaran keanekaragaman tumbuhan serta kewirausahaan pengolahan hasil 

pertanian. Selain mengunjungi taman agroinovasi, peserta juga berkunjung ke 

laboratorium pasca panen yang menampilkan berbagai olahan hasil pertanian. 

4.2. Kinerja Hasil Pelayanan 

Rekomendasi teknologi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengkajian 

dan diseminasi BPTP Bengkulu membutuhkan sarana dan prasarana serta dukungan 

peralatan yang memadai. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan 

pengkajian dan diseminasi yang telah dimiliki oleh BPTP Bengkulu hingga tahun 2015 

adalah berupa 3 unit laboratorium yaitu Laboratorium Pascapanen, Laboratorium 

Tanah dan Laboratorium Diseminasi.  

 

4.2.1. Laboratorium Pascapanen  

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Laboratorium BPTP Bengkulu pada tahun 

2016 terdiri dari 3 kegiatan yaitu 1) Pelayanan jasa konsultasi dan alih teknologi, 2) 

Eksplorasi pemantapan teknologi pengolahan aneka produk pangan berbasis tepung 

dari komoditas pertanian spesifik Bnegkulu, 3) Mendukung kegiatan 

penelitian/pengkajian bidang pasca panen dan pengolahan pangan serta 4) 

Pemanfaatan hasil panen tanaman hortikultura dan umbi di lingkungan kantor BPTP 

Bengkulu dari kegiatan Sumber Daya Genetik (SDG) dan Taman Agro Inovasi.  
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Pelayanan jasa konsultasi hingga akhir tahun 2016 belum ada pengguna 

teknologi yang datang secara langsung ke kantor BPTP atau berkonsultasi melalui 

media elektronik (SMS, telphone dan fax, email) untuk memperoleh informasi seputar 

teknologi pascapanen.Demikian juga halnya peran Laboratorium Pascapanen dalam 

bentuk alih teknologi melalui pelatihan dan magang sampai saat ini belum terlaksana 

karena belum adanya permintaan pelatihan atau magang dari pihak stakeholder. 

Namun demikian, Laboratorium Pascapanen telah turut membantu persiapan materi 

teknologi pascapanen dan contoh produk untuk narasumber yang akan memberi 

pelatihan kepada pengguna/stakesholder. Persiapan materi/contoh produk yang telah 

diberikan oleh Laboratorium Pascapanen BPTP Bengkulu untuk membantu 

narasumber dalam kegiatan pelatihan disajikan pada Tabel 15. 

Tabel 15. Materi teknologi dan contoh produk yang disiapkan oleh Laboratorium 

Pascapanen BPTP Bengkulu mendukung kegiatan Peneliti/Penyuluh sebagai 

narasumber pelatihan 

No. Materi Contoh Produk Kegiatan 

1. Teknologi pengolahan 

makanan dari tepung ubi 

Cake mokaf Pelatihan di BPP Sungai 

Serut 
2. Teknologi pengolahan 

labu kuning  

Cake labu kuning Pelatihan di BPP Kampung 

Melayu 
3. Teknologi pengolahan mi 

ubi jalar 

Mi basah dari ubi 

jalar 

Pelatihan dan praktek di 

BPP Gading Cempaka dan 

BP3K Kota Bengkulu 
4. Teknologi pengolahan 

tepung mocaf dan produk 
olahannya 

Tepung mocaf dan 

aneka produk 
olahannya 

Pelatihan dan praktek di 

Badan Ketahanan Pangan 
Provinsi Bengkulu 

Kegiatan eksplorasi pemantapan teknologi pengolahan aneka produk pangan 

berbasis tepung dari komoditas pertanian spesifik Bengkulu dilakukan melalui 

berbagai jenis teknologi. Jenis komoditas pangan lokal yang dipilih adalah ubi kayu 

dan ubi jalar. Teknologi yang dipilih untuk pengolah kedua jenis komoditas pangan 

tersebut adalah teknologi pengolahan tepung. 

Pemanfaatan komoditas hortikultura yang berada di sekitar kantor BPTP 

Bengkulu dilakukan untuk melalukan pengolahan terhadap hasil panen. Hasil panen 

yang telah dimanfaatkan adalah jeruk kalamansi. Teknologi yang dipilih untuk 

pengolahan jeruk kalamansi adalah pembuatan sirup.  
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Dukungan yang telah dilakukan oleh Laboratorium Pascapanen BPTP 

Bengkulu selain melaksanakan fungsi pelayanan jasa konsultasi teknologi 

pascapanen, melakukan alih teknologi dalam bentuk magang dan pelatihan kepada 

pengguna, melakukan eksplorasi pemantapan teknologi pengolahan aneka produk 

pangan berbasis tepung dari komoditas spesifik Bengkulu juga mendukung kegiatan 

penelitian/pengkajian (litkaji) bidang pascapanen dan pengolahan pangan.  

Kegiatan litkaji, diseminasi, dan pendampingan tersebut antara lainkegiatan 

Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Cabai Melalui Penerapan Inovasi Teknologi 

Penyimpanan dan Pengeringan di Provinsi Bengkulu, Kegiatan Pendampingan 

Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Tanaman Hortikultura (Jeruk dan Cabai), 

Kegiatan Pendampingan Model Sistem Pertanian Bio Industri Berbasis Integrasi 

Tanaman-Ternak, dan Padi-Sapi Spesifik Lokasi di Provinsi Bengkulu. Kegiatan yang 

telah dilakukan untuk mendukung kegiatan litkaji dan pendampingan tersebut 

disajikan pada Tabel 16. 

Tabel 16. Kegiatan laboratorium pascapanen mendukung kegiatan litkaji BPTP 

Bengkulu s.d. bulan Juni tahun 2016 

No. Kegiatan Litkaji dan Diseminasi Dukungan Laboratorium Pascapanen 

1. Kegiatan Peningkatan Nilai 

Tambah Komoditas Cabai 
Melalui Penerapan Inovasi 

Teknologi Penyimpanan dan 
Pengeringan di Provinsi 

Bengkulu 

1.) Ujicoba penanganan pascapanen 

cabai merah segar menggunakan 
larutan pencegah kebusukan 

2.) Analisis susut bobot dan 
pengamatan penampilan cabai 

merah selama penyimpanan 

3.) Ujicoba penyimpanan dingin cabai 
merah segar  

4.) Ujicoba pembuatan cabai merah 
kering menggunakan oven 

2. Kegiatan Pendampingan 

Pengembangan Kawasan 
Pertanian Nasional Tanaman 

Hortikultura (Jeruk dan Cabai) 

Pengukuran Total Padatan Terlarut (%) 

Brix buah Jeruk RGL 

3. Kegiatan Model Sistem 

Pertanian Bioindustri Berbasis 

Integrasi Tanaman-Ternak di 
Provinsi Bengkulu 

1.) Alat pengupas kulit buah kopi 

(pulper) dan pencuci lendir biji kopi 

(washer) 
2.) Analisis kadar air dan kadar sari kopi 

4. Kegiatan Model Sistem 
Pertanian Bioindustri Berbasis 

Integrasi Padi-Sapi 

1.) Analisis mutu fisik beras dan gabah 
2.) Uji daya tumbuh gabah 

3.) Uji organoleptik berbagai varietas 
beras 

 



33 

 

4.2.2. Laboratorium Tanah 

Laboratorium Tanah merupakan salah satu sarana penelitian/pengkajian yang 

digunakan untuk mendukung penelitian/pengkajian dasar terapan, serta melayani 

pengguna untuk analisis tanah, tanaman, air dan pupuk (anorganik/organik) serta 

dapat menghasilkan paket teknologi pemupukan spesifik lokasi di Provinsi Bengkulu. 

Tanah mempunyai sifat yang sangat komplek, terdiri atas komponen padatan 

yang berinteraksi dengan cairan dan udara. Komponen pembentuk tanah yang 

berupa padatan dan cair jarang berada dalam kondisi keseimbangan, selalu berubah 

mengikuti perubahan yang terjadi di atas permukaan tanah yang dipengaruhi oleh 

suhu udara, angin dan sinar matahari. Menurut Nyakpa et al. (1988), kesuburan 

tanah ialah kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara dalam jumlah 

berimbang untuk pertumbuhan dan produksi tanaman, yang sangat berkaitan dengan 

sifat kimia, fisika dan biologi tanah.Ada beberapa cara untuk menilai kesuburan 

tanah, yaitu (1) dengan melihat citra tanaman di lapangan, (2) uji tanaman, (3) uji 

biologi, dan (4)  uji tanah. 

Penilaian kesuburan tanah melalui uji tanah merupakan suatu cara yang 

relatif lebih akurat dan cepat. Uji tanah mempunyai banyak kebaikan, antara lain    

(1) lebih mudah diulang, (2) biaya relatif lebih murah, (3) ruangan yang dipakai lebih 

sempit, dan (4) jangkauannya lebih jauh daripada metode yang lain. 

Tujuan melakukan uji tanah adalah untuk (1) memelihara (menjaga) status 

kesuburan dari suatu lapangan tertentu, (2) meramalkan kemungkinan-kemungkinan 

adanya respon yang menguntungkan dari pemupukan dan pengapuran, 

(3)mendapatkan rekomendasi pemupukan dan pengapuran, dan (4)mengevaluasi 

status serta tingkat kesuburan suatu daerah untuk tujuan riset, pendidikan dan 

pengembangan wilayah. Secara singkat hasil dari uji tanah adalah menentukan 

keadaan  atau status hara tanaman yang terdapat dalam tanah (Nyakpa et al., 1988). 

Suganda et al. (2006) melaporkan bahwapenetapan di laboratorium sangat banyak 

keuntungannya dibandingkan dengan pengukuran dilapangan. Selain itu, penetapan 

di laboratorium dapat menghemat waktu bekerja. Contoh tanah  dikumpulkan dari 

banyak lokasi yang berbeda, dan ditetapkan secara berurutan. 

Ruang lingkup kegiatan Laboratorium Tanah pada Tahun Anggaran 2016 

meliputi (1) pelaksanaan pelayanan jasa analisis tanah, tanaman, pupuk dan air, 
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serta (2) jasa konsultasi. Jenis layanan analisis Laboratorium Tanah antara lain      

(1) Analisis tanah meliputi kadar air, tekstur 3 fraksi, pH air dan KCl, bahan organik 

(C dan N), P dan K potensial, nilai tukar kation (kapasitas tukar kation, Ca-dd, Mg-dd, 

K-dd, dan Na-dd) serta kemasaman ditukar (Al-dd dan H-dd); (2) Analisis tanah 

untuk tujuan khusus meliputi serapan P, retensi P, fraksionasi P, fraksionasi bahan 

organik, Al dan Fe, ekstrak ditionit oksalat, dan pifofosfat; (3) Analisis tanaman 

meliputi unsur makro dan mikro (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Al, Mn, Cu, Zn, B dan Mo) 

serta unsur logam berat (Pb, Cd, Co, Cr, Ni, Ag, As, Se, Sn); (4) Analisis air irigasi; 

serta (5) Analisis pupuk dan amelioran. Analisis tanah dan analisis tanaman (unsur 

makro) dilakukan di Laboratorium Tanah BPTP Bengkulu, sedangkan untuk jenis 

analisis lainnya dilakukan di Laboratorium Tanah Balai Penelitian Tanah, Bogor.  

Penerimaan sampel di Laboratorium Tanah selama tahun 2016 lebih sedikit 

jika dibanidngkan dengan penerimaan sampel pada tabun 2015. Jumlah penerimaan 

sampel pada tahun 2015 adalah sebanyak 221 sampel dan menurun menjadi 91 

sampel pada tahun 2016. Jumlah sampel berdasarkan jenis sampel yang diterima 

Laboratorium Tanah selama 2015 dan 2016 disajikan pada Tabel 17. Berdasarkan 

jenis sampel, sampel tanah merupakan jenis sampel yang paling banyak diterima 

yaitu 56,05%, pupuk organik 19,78%, pupuk an organik 14,00% dan tanaman 

8,80%. 

Tabel 17. Rekapitulasi penerimaan sampel yang masuk ke Laboratorium Tanah 

berdasarkan jenis sampel selama tahun 2015. 

No. Jenis sampel 2015 2016 

Jumlah 
sampel 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
sampel 

Persentase 
(%) 

1. Tanah 179 81,00 51 56,05 
2. Pupuk Organik 12 5,43 18 19,78 

3. Tanaman 23 10,41 8 8,80 

4. Pupuk an organik 7 3,17 12 14,00 

Jumlah 221 100,00 91 100,00 

 Pelanggan jasa Laboratorium Tanah pad atahun 2016 dibedakan berdasarkan 

asal lokasi sampel. Jumlah sampel yang masuk ke Laboratorium Tanah selama tahun 

2016 berasal dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Jumlah pelanggan 

Labortaorium Tanah selama tahun 2016 disajikan pada Tabel 18. 
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Tabel 18.Jumlah pelanggan Laboratorium Tanah selama tahun 2016. 

No. Asal sampel Jumlah sampel Persentase (%) 

1. Kota Bengkulu 51 59,31 

2. Kabupaten Bengkulu Utara 7 8,14 
3. Kabupaten Bengkulu Tengah 7 8,14 

4. Kabupaten Seluma 6 6,98 

5. Kabupaten Kaur 1 1,17 
6. Kabupaten Kepahiang 12 13,96 

7. Kabupaten Lebong 1 1,17 
8. Kabupaten Bengkulu Selatan 1 1,17 

Jumlah sampel 86 100 

Sampel berasal dari berbagai kabupaten di Propinsi Bengkulu sesuai dengan 

lokasi kegiatan. Hal ini menandakan bahwa Laboratorium Tanah memang sangat 

dibutuhkan keberadaannya. Pada prinsipnya laboratorium tanah secara umum tidak 

mengalami dampak dari fluktuasi jenis sampel yang masuk dan hal ini sangat 

tergantung dari jenis analisis apa yang diminta oleh para pelanggan.  

Berdasarkan pengarahan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan 

kementerian Pertanian, bahwa laboratorium harus independen tidak berhubungan 

langsung dengan pelanggan, maka pelayanan jasa berupa konsultasi maupun 

bantuan teknis tidak dapat lagi dilakukan. Jika ada pelanggan yang akan 

berkonsultasi, maka akan diarahkan untuk menemui peneliti atau penyuluh senior 

BPTP Bengkulu. 

Peningkatan kepercayaan pelanggan kepada Laboratorium Tanah BPTP 

Bengkulu setiap tahunnya diapresiasi oleh Badan Badan Penelitian dan 

Pengembangan kementerian Pertanian. Oleh karena itu, Laboratorium tanah BPTP 

Bengkulu diikutsertakan pada proses percepatan akreditasi laboratorium.  

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 1) mengikuti workshop 

percepatan akreditasi, 2) penyusunan dokumen kelengkapan akreditasi, 3) bimbingan 

audit internal, 4) pendaftaran akreditasi, dan 5) asesmen. Saat ini laboratorium 

sedang melakukan perbaikan hasil asesmen, dan diharapkan pada tahun 2017 

Laboratorium Tanah BPTP Bengkulu telah terakreditasi. Selain itu, peningkatan juga 

dilakukan studi banding ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi 

Bengkulu dan Badan Lingkunga Hidup (BLH) Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil 

studi banding, perlu penataan ulang tata ruang laboratorium seperti ruang timbang, 
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ruang instrumen, ruang penerima sampel, ruang penyimpanan sampel dan 

pengkodisian suhu ruangan yang diperlukan oleh instrumen. 

Tabel 19.  Perbandingan persentase jenis analisa sampel yang dianalisis di 
Laboratorium Tanah Bulan Januari – Juni 2016. 

No. Jenis Analisa Jumlah sampel Persentase (%) 

1. Tanah 
N-Kjedahl 34 15,6 

Tekstur  9  4,13 
pH H2O 15 6,88 

pH KCl 15 6,88 

C-Organik 16 7,34 
P (Bray) 28 12,85 

P HCl 25% 5 2,3 
K HCl 25% 5 2,3 

Kapasitas Tukar Kation 12 5,51 
K 25 11,47 

Na 10 4,59 

Ca 10 4,59 
Mg 10 4,59 

Al-dd 12 5,51 
H-dd 12 5,51 

Jumlah 218 100 

2. Pupuk Organik 
pH H2O 7 12,97 

C-Organik 12 22,23 

P2O5 11 20,37 
K2O 11 20,37 

N-Total 13 24,08 

Jumlah 54 100 

3. Pupuk Anorganik 

N 9 45 

P 6 30 
K 5 25 

Jumlah 20 100 

 

4.2.3. Laboratorium Diseminasi 

Kegiatan Laboratorium Diseminasi Tahun 2016 telah mencetak Bacwall 

,kemasan  produk serta berbagai judul leaflet yang telah ditampilkan pada ruang 

display yang berguna sebagai bahan informasi yang dibutuhkan oleh tamu, baik 

umum maupun stekholder lingkup pertanian yang berkunjung ke BPTP bengkulu. 

Bacwall kegiatan strategis kementrian pertanian yaitu sistem integrasi sapi –padi 
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dipajang diruang display supaya dapat dilihat dan dibaca langsung oleh pengunjung 

yang datang.  

Produk olahan dalam kemasan juga ditampilkan diruang display dan diganti 

secara periodik sesuai dengan tanggal kedaluarsa yang ada pada kemasan produk. 

Produk olahan yang ditampilkan diruang Display dapat dilihat pada Tabel 20.  

Tabel 20. Produk olahan yang dipajang diruang display selama tahun 2016. 

No Nama Produk Jumlah 

1 Tepung Mocap 3 
2 Tepung beras 3 

3 Tepung Ubi Jalar Ungu 2 
4 Tepung Ubi Jalar Kuning 2 

5 Stick Ubi Jalar Ungu 5 

6 Stick Ubi Jalar Kuning 5 
7 Cabai Kering 2 

8 Renginang Mocap 5 
9 Kopi petik merah 4 

10 Beras aromatik 5 

Bahan Informasi berupa leaflet yang dicetak juga ditata sedemikian rupa 

supaya menarik dan mudah terlihat oleh pengunjung. Judul leaflet yang sudah 

tercetak dapat dilihat pada Tabel 21 

Tabel 21. Judul dan jumlah leaflet yang dicetak di Laboratorium Diseminasi pada 

tahun 2016 

No Judul Leaflet 
Jumlah 

(eksemplar) 

1 Budidaya padi aromatik pada lahan sawah irigasi 10 

2 
Fermentasi pelepah dan daun kelapa sawit sebagai bahan 
pakan ternak sapi 

10 

3 Teknologi Budidaya Bawang Merah 10 
4 Pembuatan Keripik Pegagan 10 

5 Pengendalian penyakit Hawar Daun Bakteri 10 

6 Pembesaran ayam Kampung Pedaging 10 
7 Teknologi Pembuatan jamu untuk Ayam 10 

8 
Teknologi pengolahan Kopi petik merah secara basah dan 
pengolahan kopi bubuk petik merah 

10 

9 Fermentasi solot Decanter sebagai bahan pakan sapi potong 10 
10 Pengolahan terpadu tanaman (PTT) jeruk spesifik bengkulu 10 

11 POC (PupukOrganik Cair) dan Pestisida Nabati 10 

12 Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Kedelai 10 
13 Budidaya Padi Organik 10 

14 Karekteristik sapi Kaur di Provinsi Bengkulu 10 
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Lanjutan Tabel 21. 

No Judul Leaflet 
Jumlah 

(eksemplar) 

 Sistem Informasi Kalender tanam Terpadu Moder Versi 2.5 10 

16 
Model Sistem Pertanian Bioindustri berbasis Integrasi 
tanaman – ternak di Provinsi Bengkulu 

10 

17 Pengendalian penyakit pada tanaman Kopi 10 

Ruang display juga menampilkan berbagai macam Varietas benih padi, 

Sampel beras dan bekatul serta beberapa aksesi jewawut. Selain itu, terdapat 

berbagai varietas padi yang menjadi bahan display in door. Varietas padi yang berada 

di ruang display adalah Inpara 2, Inpara 4, Inpari 6, Inpari 13, Inpari 15, Inpari 16 

dan Inpari 18. 

4.2.4. Pengelolaan Perpustakaan 

Perpustakaan BPTP Bengkulu telah menggunakan Aplikasi SIMPUSTAKA 

artinya data pengunjung perpustakaan sudah tersimpan dalam database. Layanan 

internal perpustakaan BPTP Bengkulu melayani transaksi peminjaman dan 

pengembaliankoleksi perpustakaan kepada para peneliti dan penyuluh BPTP. 

Perpustakaan BPTP Bengkulu juga melayani peminjaman koleksi bagi mahasiswa, 

penyuluh dan swasta. Selama tahun 2016, pengunjung perpustakaan rata-rata 

perbulan sebanyak 15 orang dari intern BPTP (Peneliti/penyuluh, staff), dan dari luar 

BPTP dinas pertanian, mahasiswa/i UNIB, UMB serta pemustaka umum. 

Perpustakaan BPTP Bengkulu sampai dengan bulan Desember 2016 sudah 

memiliki koleksi sebanyak 4.204 judul dan 10.806 eksemplar publikasi berupa buku, 

majalah, jurnal, abstrak, warta, brosur, laporan, leaflet dan surat kabar. Koleksi 

tersebut ada yang masih dalam proses pengolahan selebihnya sudah dapat 

dimanfaatkan oleh pemustaka/pengguna perpustakaan baik karyawan/karyawati 

BPTP Bengkulu, maupun dari luar BPTP Bengkulu.  

Perpustakaan BPTP Bengkulu telah menggunakan Aplikasi SIMPERTAN dan 

ROPOSITORY artinya data pengunjung perpustakaan sudah tersimpan dalam data 

base. Layanan internal pustaka BPTP Bengkulu melayani transaksi peminjaman dan 

pengembalian koleksi pustaka kepada para peneliti dan penyuluh BPTP. Pustaka 

BPTP juga melayani peminjaman koleksi perpustakaan bagi mahasiswa, penyuluh dan 

swasta. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016 pengunjung 
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perpustakaan rata-rata perbulan sebanyak 20 orang dari intern BPTP 

(Peneliti/penyuluh, staff), dan dari luar BPTP dinas pertanian, mahasiswa/i UNIB, 

UMB serta pemustaka umum.  

Perpustakaan BPTP Bengkulu sampai dengan bulan Desember 2016 sudah 

memiliki koleksi sebanyak 4.204 judul dan 10.806 eksemplar publikasi berupa buku, 

majalah, jurnal, abstrak, warta, brosur, laporan, leaflet dan surat kabar. Koleksi 

tersebut ada yang masih dalam proses pengolahan selebihnya sudah dapat 

dimanfaatkan oleh pemustaka/pengguna perpustakaan baik karyawan/karyawati 

BPTP Bengkulu, maupun dari luar BPTP Bengkulu. Daftar koleksi pustaka BPTP 

Bengkulu disajikan pada Tabel 22. 

Tabel 22. Daftar koleksi pustaka BPTP Bengkulu per Desember 2016 

No. Jenis koleksi Jumlah judul 
Jumlah 

eksemplar 

1. Buku teks 2.400 5.649 
2. Prosiding 219 231 

3. Majalah/Buletin/Jurnal/Warta 268 1.420 
4. Bibliografi khusus/indeks dan abstrak 38 40 

5. Brosur 96 157 

6. Liptan/Folder 278 712 
7. Laporan 252 270 

8. CD 8 8 
9. Tabloid 80 137 

10. Lain-lain (Surat kabar) 2 1.680 

Jumlah 3.743 10.304 

Untuk koleksi digital sampai dengan bulan Desember 2016 data koleksi buku 

teks sebanyak 1.300 (record) termasuk Simpertan dan  Iptan sebanyak 300 record. 

Koleksi artikel Iptan dan reopsitory merupakan hasil litkaji BPTP Bengkulu yang 

kumpulkan dari beberapa sumber prosiding hasil seminar dan lokakarya yang 

diselenggarakan oleh BPTP Bengkulu.  

Pustaka BPTP Bengkulu sudah membagi berdasarkan folder tanggal dan tahun 

terbit. Penekanan untuk entri winisis ditekankan pada Hasil-hasil penelitian baik 

berupa Iptan (artikel hasil-hasil penelitian), brosur, Liptan dan Pttan (pengkajian 

tepat guna) serta laporan. Saat  ini  pustaka BPTP Bengkulu sudah memiliki 242 

rekord untuk iptan dan masih mengalih  mediakan hasil-hasil penelitian (berupa scan 

prosiding, buku-buku hasil penelitian, liptan dan laporan) ke file pdf, dan  sudah 100 



40 

 

rekord file fulltext dalam bentuk file pdf  yang siap dimasukkan ke program 

winisis/Repository dan di upload ke server Pustaka Bogor. 

Mulai tahun 2016 Perpustakaan BPTP Bengkulu beralih ke Simpertan dan 

Repository sedangkan database yang ada di WINISIS belum dapat di migrasikan ke 

Simpertan dan Repository, itu berarti petugas perpustakaan BPTP Bengkulu harus 

mengentri dari awal untuk memasukkan artikel dan bahan publikasi yang ada di 

perustakaan. Untuk repository artikel yang sudah dientri adalah Prosiding Seminar 

Inovasi Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan Mendukung Pembangunan Pertanian 

Berkelanjutan di Propinsi Bengkulu tahun 2016 sebanyak 77 artikel yang sudah siap 

dimanfaatkan oleh pemustaka. Sedangkan untuk Simpertan baru sebayak 100 judul 

publikasi yang baru dimasukkan dan siap dimaanfaakan oleh pemustaka. Bagi para 

pemustaka yang ingin searching repository dengan alamat : 

http://digilib.litbang.pertanian.go.id/repository sedangkan untuk alamat simpertan : 

http://digilib.litbang.pertanian.go.id 

Perpustakaan BPTP Bengkulu selain melakukan digitalisasi dokumen juga 

melakukan kegiatan administrasi berupa surat menyurat. Dari bulan januari  sampai 

Desember  2016 telah menerima surat sebanyak 200 lembar surat masuk, yang 

terdiri dari surat pengiriman publikasi hasil-hasil penelitian dari berbagai pusat 

penelitian di lingkup kementrian pertanian. 

4.2.5. Pengelolaan Website 

Situs web BPTP Bengkulu merupakan sarana pelayanan informasi terpadu 

dan terintegrasi yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar 

mendapatkan informasi yang seluas-luasnya sehingga nantinya terbentuk masyarakat 

yang sadar akan informasi. Sesuai amanat Inpres No.3/2003, tentang kebijakan dan 

strategi nasional pengembangan e-Government, yaitu penyelenggaraan 

pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara 

efektif dan efisien. 

Penyajian suatu materi melalui media webbervariasi diantaranyabersifat 

berita yang menyajikan kegiatan-kegiatan balai, informasi semi populer berbentuk 

artikel dan informasi teknologi, serta jasa layanan perpustakaan dan laboratorium.  

Romli (2009) menyatakan bahwa suatu informasi melalui media massa yang populer 

adalah menggunakan bahasa jurnalistik yang tetap berpedoman pada bahasa 

http://digilib.litbang.pertanian.go.id/repository
http://digilib.litbang.pertanian.go.id/repository
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Indonesia yang baku. Diketahui bahwa bahasa jurnalistik memiliki sifat fleksibel 

artinya mampu dipahami oleh berbagai kalangan yang membacanya. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa penyampaian suatu materi pada web bisa menggunakan metode 

penyajian dalam bahasa jurnalistik. 

Kegiatan Pengelolaan Website utama terdiri dari (1) membuat menu utama 

kegiatan 2015, (2) melakukan migrasi template baru, (3) upload dan update konten 

website, dan (4) SDM profesional. Upload dan update konten website berisi menu 

publikasi berupa prosiding dan berita. 

Dalam usaha menyiapkan bahan tayang untuk mengisi portal situs web BPTP 

Bengkulu, perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan 

kegiatan yang akan dilakukan oleh BPTP Bengkulu dalam satu tahun kedepan. 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mengagendakan kegiatan yang 

akan dilakukan para peneliti dan penyuluh yang memiliki kegiatan litkaji yang ada di 

Provinsi Bengkulu.  

Penyiapan bahan ini berupa pengambilan data dan informasi melalui bagian 

program dengan mengcopy file RODHP/ROPP serta juklak/juknis kegiatan. Selain itu 

juga dilakukan pendekatan langsung dengan penanggung jawab kegiatan tentang 

kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan dapat dijadikan bahan berita atau info 

teknologi.  

Pembuatan naskah dapat dilakukan oleh peneliti atau penyuluh yang ada di 

BPTP Bengkulu, namun setelah itu dilakukan koreksi dan penyesuaian mengukuti 

standar berita atau info teknologi untuk portal situs website Badan Litbang Pertanian. 

Naskah yang dibuat berupa tulisan dan juga dilampirkan dengan foto kegiatan. 

Upload bahan tanyang website dilakukan setelah melalui izin upload dari 

struktural untuk di tayangkan. Bahan yang diupload sesuai dengan menu utama yang 

ada di portal website BPTP Bengkulu. Menu utama yang diupload yaitu menu berita, 

info teknologi, publikasi dan kegiatan utama. Daftar info teknologi yang telah 

diupload pada portal situs web disajikan pada Tabel 23. 
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Tabel 23. Daftar info teknologi yang telah diupload pada portal situs web BPTP 
Bengkulu 

No Judul Tanggal Upload 

1 Teknologi Budidaya Tanaman Kedelai Spesifik Lokasi 22 April 2016 

2 Pembuatan Pupuk Organik cair dari urin kambing (Biourin) 27 April 2016 

Pemeliharaan dan pembaharuan situs web dilakukan migrasi dari joomla versi 

1.5 ke versi 2,0. pada versi baru ini tampilan lebih menarik dan sedikit lebih ringan 

(mudah di akses dengan smartphon). Pada layar frontend menu adminstrator lebih 

muda dalam oprasionalnya. 

4.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan instrumen penting untuk 

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengkajian dan diseminasi inovasi 

pertanian agar tetap berjalan dan dapat mencapai target sesuai dengan yang 

direncanakan. BPTP sebagai institusi pemerintah yang banyak bersentuhan langsung 

dengan pengguna dan para pemangku kepentingan pembangunan pertanian di 

berbagai tingkatan, terus dituntut untuk dapat menunjukkan secara nyata apa, 

bagaimana dan dimana kegiatan yang telah dilaksanakannya, termasuk hasil-hasil 

kegiatan/program lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi 

Pertanian (BBP2TP). Setiap kegiatan/program harus berbasiskinerja dan dikelola 

dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.  

Kegiatan monev di lingkup BPTP bengkulu dilaksanakan berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala BPTP Bengkulu No: 62/Kpts/RC.310/ I.12.9/ 01/12, tanggal 12 

Januari 2014, tentang Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BPTP 

Bengkulu. Kegiatan monev yang dilaksanakan adalahmonitoring dan evaluasi internal 

yang terdiri dari monev tahap perencanaan (Ex-Ante), tahap pelaksanaan (On-Going) 

dan tahap evaluasi akhir (Post Evaluation). 

Tujuan kegiatan Monev pada tahun 2016 adalah 1) Mengevaluasi 

perencanaan yang telah dilakukan serta semua pelaksanaan kegiatan khususnya 

administrasi kegiatan, 2) Mengevaluasi tingkat kesesuaian rencana 

pengkajian/diseminasi teknologi pertanian dengan pelaksanaannya serta 

perkembangan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi pengkajian/ diseminasi 

teknologi pertanian di lapangan dan memberikan saran kepada penanggung jawab 
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apabila terjadi penyimpangan berdasarkan indikasi permasalahan yang ada, serta 3) 

Mengetahui kemanfaatan kegiatan litkaji terhadap stakeholders BPTP Bengkulu. 

Kegiatan Monev dilaksanakan sebanyak 3 tahap yaitu (1) monev tahap 

perencanaan (Ex Ante), (2) tahap pelaksanaan(on going), dan (3) evaluasi akhir 

(post evaluation).  Waktu pelaksanaan Monev Ex Ante pada Minggu pertama bulan 

April, monev on going pada bulan Agustus dan post evaluation pada bulan Desember. 

 Pelaksanaan Monev Ex Ante adalah melalukan evaluasi kelengkapan yang 

terdiri dari matrik, proposal, Surat Keputusan (SK) Kepala Balai, kontrak kerjasama, 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT). 

Pelaksanaan Monev on going untuk melihat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan 

Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis (Juklak/Juknis), sedangkan Monev Post 

Evaluation bertujuan untuk mengetahui umpan balik dari Stakeholder. 

 Kegiatan Pelaporan meliputi Laporan Fisik Keuangan, Laporan Triwulan, 

Laporan Tengah Tahun dan Laporan Akhir Tahun. Laporan fisik keuangan 

dilaksanakan setiap satu bulan sekali, dengan jadwal pengumpulan sebelum tanggal 

5 setiap bulannya, sedangkan laporan triwulan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. 

Penyusunan Laporan Tengah Tahun dilaksanakan setiap bulan Juni, sedangkan untuk 

Laporan Akhir diterima oleh pelaporan pada pertengahan bulan November. 

4.4. Urusan Perencanaan dan Program 

Urusan perencanaan dan program meliputi penyiapan bahan penyusunan 

rencana dan program pengkajian serta diseminasi, melakukan penyiapan bahan 

penyusunan anggaran pengkajian dan diseminasi serta menyusun database dan SIM.  

Menyiapkan bahan pembahasan rencana dan program pengkajian/diseminasi, 

menghimpun, mengolah menyajikan data pelaksanaan program pengkajian dalam 

Data Base Sistem Informasi Manajemen  Program (SIMPROG). Menyiapkan  bahan 

penyusunan dan pembahasan rencana dan program pengkajian. Menyiapkan bahan 

usulan dan perhitungan anggaran pengkajian. Menyiapkan bahan pendukung  

pembahasan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari aspek 

komponen kegiatan pengkajian. Mengusulkan, mengolah dan menyiapkan bahan 

para daftar isian pelaksanaan anggaran dan lembaran kerja (RKA-KL) berdasarkan 

satuan tiga. Menyiapkan bahan dan menyelesaikan naskah serta rencana operasional 

kegiatan. Disamping itu juga mendapatkan umpan balik bagi kegiatan pengkajian 
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maupun diseminasi. Urusan Perencanaan dan Program juga melaksanakan seminar 

ROPP/RODHP, Temu Informasi Teknologi serta seminar hasil pengkajian. 
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V. ANGGARAN DAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 

BPTP Bengkulu sebagai lembaga pengkajian pusat yang berada di daerah 

memiliki tugas dan fungsi melakukan kegiatan pengkajian serta perakitan teknologi 

pertanian tepat guna spesifik lokasi. Untuk mencapai tupoksi tersebut, diperlukan 

pengelolaan anggaran pembiayaan pada berbagai kegiatan selama satu tahun. Di 

dalam melaksanaan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang pengkajian 

dan pengembangan satker BPTP Bengkulu pada Tahun Anggaran 2015 didukung dari 

sumber dana yang berasal dari dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM). 

5.1. Anggaran 

Berdasarkan Susunan Surat Pengesahan Daftar Isian Anggaran (DIPA) BPTP 

Bengkulu tahun anggaran 2015 sebesar Rp.21.285.715.000-, Dana tersebut 

dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non 

operasional), belanja modal, dan belanja lain-lain. Realiasasi anggaran hingga 

Desember 2016 adalah sebesar Rp.20.912.100.098 (98,24%). Realisasi anggaran 

BPTP Bengkulu disajikan pada Tabel 24.  

Tabel 24. Realisasi anggaran BPTP Bengkulu selama tahun 2015. 

No. Jenis Belanja 
Pagu Dana 

(Rp.) 

Realisasi Sisa (Rp.) 

Jumlah (Rp.) 
Persentase 

(%) 

1. Belanja Pegawai 5.620.298.000 5.550.141.288 98,75 70.156.712 
2. Belanja Barang     
 - Operasional 1.436.790.000 1.331.384.847 92,66 105.405.153 
 - Non Operasional 4.098.875.000 3.966.247.731 96,76 132.627.269 

3. Belanja Modal 10.129.752.000 10.064.326.232 99,35 65.425.768 

Jumlah 21.285.715.00
0 

20.912.100.09
8 

98,24 373.614.902 

 

 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 Satker BPTP Bengkulu atas dasar 

SP2D sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.20.912.100.098 

(98,24%) atau tersisa sebesar Rp.373.614.902. Realisasi tertinggi pada akun belanja 
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pegawai yaitu sebesar Rp.5.550.141.288 (98,75%) dan terendah pada akun belanja 

barang non operasional sebesar Rp.3.966.247.731 (96,76%). 

5.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak 

Penghasilan yang diperoleh dari PNBP berasal dari penerimaan umum dan 

penerimaan fungsional. Jumlah PNBP yang diterima pada tahun 2016 adalah sebesar 

Rp.91.507.528-,. Jumlah penerimaan PNBP terbanyak pada bulan Januari sebesar 

Rp.33.076.522-, (36,15%), Februari Rp. 20.575.522-, (22,49%) dan Desember Rp. 

12.845.000-, (14,04%). Realisasi penerimaan PNBP pada tahun 2016 disajikan pada 

Tabel 25. 

Tabel 25. Realisasi penerimaan PNBP per bulan selama tahun 2016. 

No. Bulan Jumlah Penerimaan (Rp) Persentase (%) 

1. Januari 33.076.522 36,15 

2. Februari 20.575.522 22,49 

3.  Maret  4.038.484 4,41 

4. April 1.345.000 1,47 

5. Mei 1.576.000 1,72 

6. Juni 1.345.000 1,47 

7. Juli  1.345.000 1,47 

8. Agustus 7.726.000 8,44 

9. September 3.745.000 4,09 

10. Oktober 2.545.000 2,78 

11. November 1.345.000 1,47 

12. Desember 12.845.000 14,04 

Jumlah 91.507.528 100,00 
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VI. KINERJA HASIL PENGKAJIAN DAN DISEMINASI 

6.1. Kinerja Hasil Pengkajian Teknologi Spesifik Lokasi Komoditas 
Strategis 

6.1.1. Pengkajian Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Cabai 
Melalui Penerapan Inovasi Teknologi Penyimpanan dan 
Pengeringan di Provinsi Bengkulu 

 Produksi cabai merah  segar di Provinsi Bengkulu  tahun 2014  

sebesar  46.166,70 ton, mengalami peningkatan sebesar  6.165,80  ton  

(15,41  persen)  dibandingkan tahun 2013.  Peningkatan produksi tertinggi 

terjadi di kabupaten Rejang Lebong sebesar 10.721,40 ton (40,41 persen) 

(BPS Provinsi Bengkulu, 2015). 

Cabai merah memiliki kandungan air yang tinggi sekitar 60–85% 

pada saat panen. Akibatnya cabai merah memiliki karakteristik yang mudah 

rusak. Permasalahan yang ada di tingkat petani saat ini yaitu petani belum 

menerapkan penanganan pascapanen sehingga susut hasil (losses) cabai 

merah masih cukup tinggi yaitu sekitar 40%. Hal ini terjadi karena fasilitas 

dan pengetahuan petani tentang penanganan pascapanen masih terbatas. 

Teknologi pascapanen atau pengolahan cabai menjadi andalan dalam 

mempertahankan dan meningkatkan nilai jual produk yang dituntut prima 

oleh konsumen. Petani belum menerapkan penanganan penyimpanan dan 

pengeringan pada suhu rendah. Hal ini dikarenakan pengetahuan petani 

yang masih terbatas mengenai penanganan pascapanen dan olahan cabai 

merah yang baik dan benar. 

Tujuan akhir kegiatan ini adalah meningkatkan nilai tambah 

komoditas cabai merah melalui penerapan inovasi teknologi penyimpanan 

dan pengeringan di Provinsi Bengkulu. Sedangkan tujuan kegiatan pada 

tahun 2016 adalah 1) Mengkaji teknologi penyimpanan cabai merah segar, 

cabai merah kering dan cabai merah giling pada kelompok petani di Provinsi 
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Bengkulu serta 2) Mengkaji komponen teknologi pengeringan cabai merah 

yang efektif diterapkan pada kelompok petani di Provinsi Bengkulu. 

Pengkajian dilaksanakan dengan pendekatan komprehensif 

mencakup kegiatan laboratory experiment dan on farm partisipatory 

assesment. (yaitu aspek pascapanen dengan teknologi penyimpanan dan 

pengeringan serta pengolahan cabai merah); multidisiplin (melibatkan 

peneliti dan penyuluh berbagai disiplin ilmu yaitu pascapanen dan teknologi 

pengolahan, sosek dan kelembagaan); partisipatif (melibatkan 

petani/kelompok tani dan kelompok pengolah hasil pertanian secara 

partisipatif dalam pelaksanaan pengkajian). Kegiatan pengkajian 

dilaksankaan selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2016-2017. Pengkajian tahun 

pertama dilaksanakan pada Januari-Desember tahun 2016 di Kabupaten 

Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagai sentra budidaya cabai 

merah di Provinsi Bengkulu. 

Rancangan perlakuan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan pada masing-masing perlakuan untuk penyimpanan 

buah segar, penyimpanan cabai merah giling dan pengeringan cabai merah 

di lokasi petani kooperator. Parameter yang diamati pada perlakuan 

penyimpanan adalah analisis proksimat cabai merah segar, karakteristik fisik 

cabai merah segar, karakteristik fisik dan kadar air cabai merah segar setiap 

3 hari selama 18 hari penyimpanan pada semua perlakuan. Umur simpan 

dan persentase kerusakan cabai merah selama penyimpanan ditentukan 

berdasarkan pengamatan karakteristik fisik dan kadar air cabai merah setiap 

3 hari selama 18 hari penyimpanan. Karakteristik fisik dan kadar air cabai 

merah giling selama penyimpanan diamati setiap 7 hari selama 60 hari 

penyimpanan. Parameter yang diamati pada perlakuan pengeringan adalah 

rendemen, analisis proksimat cabai merah setelah proses pengeringan, 

karakteristik fisik cabai merah kering dan cabai bubuk. 
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Pada tahap analisa peningkatan nilai tambah, variabel yang diamati 

adalah (1) harga jual, yaitu harga cabai segar yang telah disortasi, dikemas, 

atau harga produk olahan cabai yang ditetapkan oleh pasar (Rp/bungkus), 

(2) volume produksi, yaitu jumlah produksi yang dinyatakan dalam ukuran 

kemasan (bungkus), (3) biaya produksi, yaitu besarnya biaya yang 

dikeluarkan pada penerapan teknologi penyimpanan dan pengeringan, 

bahan baku adalah jumlah bahan baku cabai merah yang dipakai dalam 

produksi dan bahan penolong (kg).  

Analisis data karakteristik fisik dan kadar air selama penyimpanan 

dan setelah pengeringan dianalisis menggunakan Two Way-Analysis of 

Variance (ANOVA) dengan taraf kepercayaan 95% (P<0.05) lalu dilanjutkan 

dengan uji beda nyata (Duncan). Analisis Nilai Tambah dihitung dengan 

Metode Hayami sehingga diperoleh nilai tambah komoditas cabai merah 

setelah dilakukan perlakuan selama penyimpanan dalam bentuk segar, 

penyimpanan dalam bentuk cabai merah giling dan pengeringan cabai merah 

utuh dan dibelah dalam setiap kali proses produksi. 

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah (1) Teknologi pengeringan cabai 

menggunakan oven dikombinasikan dengan perlakuan pencucian 

menghasilkan rendemen yang tertinggi. Sementara itu, pengeringan dengan 

cara petani dan pengering tenaga surya terkendala dengan curah hujan 

yang tinggi; (2) Teknologi penanganan pascapanen cabai merah segar yang 

dicelup menggunakan larutan Na-benzoat 0,1% pada penyimpanan suhu 

dingin menghasilkan susut bobot terendah sebesar 26,67%; (3) Teknologi 

pemblansiran, pengemasan dalam botol kaca dan botol plastik pada 

penyimpanan dingin dapat meningkatkan umur simpan cabai giling menjadi 

28 hari serta (4) Pengolahan cabai merah menjadi cabai merah kering dapat 

menghasilkan nilai tambah cabai sebesar Rp. 6.000,-./kg cabai segar. 

Sementara, pengolahan cabai merah menjadi cabai merah giling 

menghasilkan nilai tambah cabai besar sebesar Rp. 4.750,-./kg cabai segar. 
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6.1.2. Sistem Integrasi Sapi dengan Jagung pada Lahan Suboptimal 
di Provinsi Bengkulu 

Lahan suboptimal di Provinsi Bengkulu cukup luas dan belum 

sepenuhnya dimanfaatkan untuk pertanian, lahan sub optimal tersebut 

diantaranya adalah lahan kering masam dan lahan rawa, lahan kering 

mencapai 4,57 juta ha yang tediri dari 3,44 juta ha lahan masam dan 1,13 

juta ha lahan tidak masam. Luas lahan kering yang memiliki potensi untuk 

sektor untuk sektor pertanian seluas 796.800 ha (BPS Provinsi Bengkulu 

2013). Provinsi Bengkulu memiliki potensi yang besar untuk pengembangan 

usaha ternak sapi karena didukung oleh sumber daya alam (lahan, pakan), 

sumber daya manusia, serta peluang pasar yang memadai.  

Tanaman jagung merupakan tanaman yang dapat ditanam di lahan 

suboptimal dengan penanganan berbagai macam penanganan. Di Provinsi 

Bengkulu luas tanaman tanaman jagung 22.653 ha dengan produksi 103.770 

ton, sedangkan di Bengkulu Utara seluas 2.904 ha dengan produksi 13. 346 

ton (BPS Bengkulu, 2013). Produktivitas jerami jagung adalah sekitar dua 

kali lipat dari produktivitas jagung, jadi seandainya jagung pipil kering 

diperoleh 3,5 ton/ha maka bahan kering jerami adalah sekitar 7 ton/ha 

(Paat, 2009). 

Peluang integrasi jagung dan sapi didukung oleh beberapa faktor 

internal sebagai berikut: 1) pertanian jagung menghasilkan pakan limbah 

pertanian yang cukup besar, sebagai contoh total biomasa segar jagung 

varietas bima-1 sebesar  100,68 ton/ha, varietas semar-10 sebesar 99,15 

ton/ha (Puslitbangtan, 2003), 2). Perumpasan daun jagung untuk pakan sapi 

dapat dilakukan sejak pertumbuhan vegetasi sebagaimana yang sering 

dilakukan di Blora (Puslitbangtan, 2003). 3). Sapi mampu memanfaatkan 

limbah jagung sebagai pakan, 4). Tenaga kerja sapi dibutuhkan dalam 

sistem produksi jagung, 5). Peternakan sapi mensulpai kotoran sebagai 
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bahan baku pupuk organik, di satu sisi jagung membutuhkan pupuk organik 

dalam pertumbuhannya. 

Tujuan akhir kegiatan ini adalah untuk mendapatkan model usahatani 

integrasi sapi jagung pada lahan suboptimal. Sedangkan tujuan pelaksanaan 

kegiatan pada tahun 2016 adalah 1) Meningkatkan produktivitas usahatani 

sapi dan jagung di lahan suboptimal, 2) Meningkatkan efisiensi usahatani di 

lahan suboptimal, serta 3) Mengetahui respon petani terhadap inovasi 

teknologi integrasi sapi dengan jagung pada lahan sub optimal. 

Pengkajian yang akan dilakukan meliputi pengkajian lapangan, survei 

dan laboratorium. Pengkajian ini meliputi 3 kegiatan yaitu : 

1. Peningkatan produktivitas usahatani sapi dan jagung di lahan 
suboptimal 

a. Pengkajian pemanfaatan kompos dan bio urine pada tanaman jagung  

Rancangan yang dilakukan adalah rancangan acak kelompok dengan 

perlakuan varietas (2 varietas) dan perlakuan pupuk (2 perlakuan). Varietas 

yang digunakan adalah Bisi 18 dan Bima Uri 19. Perlakuan pupuk: 1) 

teknologi pemupukan  petani dan 2) teknologi pemupukan petani + kompos 

(bahan baku kotoran sapi) + bio-urine. Ulangan yang digunakan pada 

masing-masing varietas sebanyak 3 ulangan (total petani 6 orang). Total 

luas pengkajian ini 3 ha. Kajian  ini dilaksanakan selama 2 musim tanam. 

Bahan kompos untuk volume 1 m3 terdiri dari 3 karung kotoran 

ternak, 1 karung sekam padi, 3 kg dedak halus, 1,5 kg kapur dolomit, 1/4 kg 

starter Trichoderma, 5 ember air kapasitas 10 liter. Cara pembuatan kompos 

dengan mencampur secara merata bahan-bahan (kotoran ternak, sekam, 

dedak), lalu disiram larutan biakan jamur Trichoderma  (dosis 2 gr/liter air) 

secara merata hingga lembab. 

Cara membuat bio-urine adalah sebagai berikut: bakteri EM-4 dan 

molases dilarutkan dalam air jernih sebanyak 10 liter kemudian dituangkan 

ke dalam drum urine, empon-empon dihaluskan dan dimasukan ke dalam 
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drum. Setelah tercampur antara urine dan bahan-bahan tersebut kemudian 

urine diaduk sampai rata selama 15 menit, kemudian drum plastik ditutup 

rapat. Lakukan pengadukan setiap hari selama 15 menit  dan kemudian 

drum ditutup rapat kembali selama tujuh hari. 

Setelah tujuh hari urine dipompa dengan menggunakan pompa yang 

biasa digunakan pada aquarium dan dilewatkan melalui talang plastik 

dengan panjang 2m yang dibuat seperti tangga selama 3 jam, tujuan proses 

ini untuk penipisan atau menguapkan kandungan gas ammonia, agar tidak 

berbahaya bagi tanaman yang akan dberi pupuk bio urine tersebut. 

Kemudian pupuk cair ini siap digunakan. 

Untuk aplikasi pupuk cair ini bisa digunakan dengan cara disiramkan 

dan atau disemprotkan, kondisi tanah sebelum tanam diolah terlebih dahulu 

dengan menggunakan pupuk kandang. Cara pemakaian bio urine: campur 

bio urine + air dengan perbandingan    1 : 2,  lalu disemprotkan ke tanaman 

setiap 2 minggu sekali. 

b. Teknologi pembuatan pakan ternak berbasis limbah Jagung 

Proses pembuatan fermentasi jerami jagung yang telah dilayukan 

dengan kadar air 60-70% dipotong-potong 3 - 5 cm, gula tebu dilarutkan 

dengan 12 liter air dengan cara diaduk atau direbus, jerami jagung yang 

telah dipotong dimasukkan kedalam tempat pembuatan dengan cara 

ditumpuk dan dipadatkan, pemberian urea, dedak halus dan larutan gula 

tebu dilakukan secara bertahap dan berlapis, setiap ketebalan tumpukan 

berkisar 20 cm. Urea, dedak dan larutan gula tebu ditaburkan dan disiram 

secara merata. Demikian seterusnya sampai proses penumpukan selesai, 

tumpukan kemudian ditutup rapat dengan menggunakan plastik atau bahan 

kedap udara dan tidak rembes air lalu diberikan beban diatasnya dengan 

menggunakan ban bekas atau karung berisi pasir, selama proses fermentasi 

tumpukan tidak perlu dibalik dan lindungi dari hujan dan sinar matahari 

langsung, proses pembuatan silase akan selesai 21 hari. 
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Silase jerami jagung diberikan pada ternak sapi sebagai pakan 

substitusi rumput segar atau dicampur dengan rumput hijauan. Silase jagung 

berkualitas baik bila proses pembuatan dilakukan secara tepat dan benar 

dengan ciri-ciri berbau harum agak kemanis-manisan, tidak berjamur, tidak 

menggumpal, berwarna kehijau-hijauan dan pH berkisar antara 3,2 sampai 

4,5.  

2. Pengkajian teknologi pemberian pakan ternak sapi Bali 
berbasis limbah jagung 

Kajian teknologi pemberian pakan dilakukan selama 3 bulan 

pemberian pakan fermentasi limbah tanaman jagung dengan pakan 

tambahan kosentrat berbahan baku tongkol jagung dengan masa preelim 2 

minggu, rancangan pengkajian yang di gunakan adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK), bahan percobaan menggunakan sapi bakalan berjumlah 24 

ekor ternak sapi bali induk yang berumur 1-2 tahun yang di bagi menjadi 2 

perlakuan pakan yaitu 1) pakan teknologi petani (rumput lapangan) dan 2) 

pakan teknologi petani (rumput lapangan) + pakan limbah tanaman jagung, 

ternak juga di berikan mineral 0,01% perekor/hari.  

Bahan baku utama fermentasi pakan limbah jagung yaitu jerami 

jagung 1 ton (kadar air 60-70%) sedangkan bahan pencampur terdiri dari 

urea 2,5 kg, gula merah/molases 4 kg dan dedak halus 5 kg. Ternak sapi 

dikandangkan pada kandang koloni dan kandang individu, air minum 

diberikan secara ad-libitum.  Pemberian pakan ternak diberikan pagi dan 

sore hari.     

Parameter yang di ukur : (1) Kandungan nutrisi pakan perlakuan, (2) 

Konsumsi pakan fermentasi jerami jagung, konsumsi pakan tambahan 

tongkol jagung dan konsumsi pakan rumput lapang, (3) Daya simpan pakan 

fermentasi jerami jagung dan konsentrat berbasis tongkol tanaman jangung 

dan (4) Analisis ekonomi usaha ternak. 
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3. Peningkatan efisiensi usahatani jagung dan sapi berbasis 
integrasi di lahan suboptimal 

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 

1. Meminimalisir penggunaan input usahatani jagung dan sapi melalui 

implementasi inovasi teknologi sistem integrasi sapi – jagung spesifik 

lokasi. 

2. Menyiapkan kuisioner untuk identitas responden, biaya produksi, 

produksi, harga, penerimaan dan pendapatan usahatani integrasi sapi-

jagung dan non integrasi. 

3. Melakukan wawancara terhadap responden petani kooperator yang 

melakukan usahatani integrasi sapi-jagung dibantu dengan kuisioner. 

4. Melakukan tabulasi data hasil wawancara. 

5. Menghitung total biaya atau Total Cost (TC) usahatani jagung melalui 

penjumlahan keseluruhan biaya yang di keluarkan meliputi biaya tenaga 

kerja, benih, pupuk, pestisida, pengolahan lahan dan penyusutan alat 

pada usahatani jagung permusim tanam. 

6. Menghitung total biaya atau Total Cost  (TC) usaha ternak sapi melalui 

penjumlahan keseluruhan biaya yang di keluarkan meliputi biaya pakan 

(HMT, dedak dan pakan fermentasi/silase), obat-obatan, tenaga kerja 

dan penyusutan kandang dan alat pada usahaternak sapi persiklus 

usaha  penggemukan.     

7. Menghitung pendapatan kotor atau Total Rerevenue (TR) melalui 

perkalian antara jumlah produksi yang diperoleh dalam usaha tani sapi 

dan ternak dengan harga (P).  

8. Menghitung pendapatan bersih atau Net Revenue (NR) melalui 

pengurangan pendapatan kotor dengan total biaya yang di keluarkan. 

9. Melakukan analisis efisiensi usahatani integrasi sapi-jagung dan non 

integrasi. 
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Data yang di analisis dimulai dari penghitungan  pendapatan kotor 

atau Total Revenue (TR)  dan pendapatan bersih atau Net Revenue (NR). 

Nilai TR dan nilai NR yang ndi peroleh selanjutnya digunakan untuk 

mengukur peningkatan efisiensi usahatani sapi-jagung dengan 

menggunakan analisis R/C ratio serta untuk mengukur kelayakan finansial 

usahatani integrasi sapi-jagung dengan menggunakan analisis Marginal 

Benefit Cost Ratio (MBCR). 

Besarnya pendapatan bersih petani dari usahatani sapi-jagung 

dihitung dengan menggunakan “analisis biaya dan pendapatan”  

berdasarkan Soekartawi (2005). Kelayakan finansial dalam penerapan sistem 

usahatani integrasi dihitung dengan Marginal Benefit Cost Ratio (MBCR) 

(Sudaryanto dan Ilham, 2001).  

4. Respon petani terhadap inovasi teknologi integrasi sapi dengan 
jagung pada lahan suboptimal 

a). Temu lapang hasil kajian teknologi 

Temu lapang dilakukan pada akhir kegiatan pengkajian. Metode yang 

digunakan berupa presentasi hasil pengkajian usahatani integrasi sapi-

jagung dan dilanjutkan dengan praktek pembuatan pakan. Peserta temu 

lapang berjumlah 30 orang yang terdiri dari petani dan stakeholders pada 

kedua desa lokasi pengkajian di Kecamatan Hulu Palik. 

b). Survei respon petani terhadap teknologi integrasi 

Kegiatan ini dilakukan pada awal kegiatan pengkajian dan pada akhir 

pengkajian setelah dilakukan sosialisasi/temu lapang hasil kajian. Metode 

yang digunakan adalah  metode survei. Pengambilan data dilakukan secara 

purposive yaitu pada lokasi kegiatan pengkajian integrasi sapi-jagung di 

Desa Batu Layang dan Desa Batu Raja R, Kecamatan Hulu Palik Kabupaten 

Bengkulu Utara. Responden berjumlah 30 orang yang terdiri dari petani 

kooperator dan non kooperator serta stakeholders. Alat bantu yang 
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digunakan berupa kuesioner yang akan diuji terlebih dahulu dengan uji 

validitas dan reliabilitas. 

Metode analisis yang digunakan adalah before-after. Data yang 

terkumpul akan dianalisis dengan uji Mc Nemar. Selain itu dilakukan uji 

korelasi untuk melihat pengaruh karakteristik responden terhadap respon 

dari responden terhadap sistem integrasi sapi dengan jagung. Hasil dari 

survei respon terhadap teknologi tersebut akan menjadi bahan masukan 

untuk penyempurnaan rekomendasi usahatani sistem integrasi sapi dengan 

jagung di lahan suboptimal (lahan kering masam) di Kecamatan Hulu Palik, 

Kabupaten Bengkulu Utara. 

 Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan yang telah dilaksanakan 

pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan kompos dan biourin pada tanaman jagung varietas Bisi 18 

dan Bima Uri 19 tidak berbeda nyata dengan tanpa penggunaan kompos 

dan biourin. Produktivitas tanaman jagung berkisar dari 6,162 ton/ha 

hingga6,940 ton/ha. 

2. Pemberian pakan fermentasi limbah tanaman jagung meningkatkan 

produktivitas sapi bali induk dengan terjadinya kelahiran pedet lebih 

banyak dibandingkan dengan sapi induk yang hanya diberikan pakan 

hijauan rumput (dari 25% menjadi 50%). 

3. Sistem integrasi  sapi jagung mampu meningkatkan efisensi, secara 

teknis terdapat peningkatan produktivitas sebesar 12,63% dan secara 

ekonomis 11,2%. 

4. Respon petani  di wilayah sentra jagung  dikecamatan Hulu Palik 

Kabupaten Bengkulu Utara terhadap sistem integrasi sapi jagung 

menunjukkan respon positif sehingga system integrasi sapi jagung 

mempunyai peluang untuk dikembangkan diwilayah tersebut. 

5. Untuk mempercepat peningkatan kesuburan tanah, aplikasi kompos pada 

pertanaman jagung yang berasal dari kotoran ternak perlu ditambah 
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dosisnya menjadi 3 atau 4 ton/ha. Jika bahan baku kotoran sapi tidak 

cukup untuk membuat kompos maka dapat ditambahkan sisa limbah 

tanaman jagung yang tidak terpakai dalam pembuatan pakan 

ternak/silase. 

 

6.1.3. Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) di Provinsi Bengkulu 

Sumber Daya Genetik untuk Pangan dan Pertanian merupakan bagian 

penting dari sumber daya biologi untuk keamanan pangan dunia dan 

menyumbang pada kehidupan jutaan umat manusia. SDGT merupakan 

bahan mentah dan salah satu input yang sangat berharga bagi para 

peternak dan pemulia, merupakan materi yang sangat diperlukan bagi 

peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan (Puslitbangnak, 

2011). Sumber daya genetik ternak sebagai kekayaan nasional perlu 

dilestarikan dan dimanfaatkan guna menunjang peningkatan produksi ternak 

(Puslitbangnak, 2013). 

Permasalahan yang ada di lapangan saat ini adalah makin 

berkurangnya jumlah ternak lokal bahkan hampir punah akibat dari 

perubahan sistem produksi, mekanisme, hilangnya sumberdaya padang 

pengembalaan, bencana nasional, merebaknya penyakit, kebijakan dan 

praktek pemuliabiakan yang tidak tepat, introduksi bangsa eksotik yang tidak 

sesuai, hilangnya jaminan penguasaan pemilik ternak terhadap lahan serta 

akses terhadap sumber daya alam lain, perubahan praktek budaya dan 

adanya erosi kelembagaan adat dan hubungan sosial, pengaruh 

pertumbuhan populasi  dan urbanisasi, dan kegagalan untuk mengkaji 

dampak dari praktek pemulian dalam arti keberlanjutan (Puslitbangnak, 

2011). Selanjutnya berkurangnya sumber daya genetik yang ada merupakan 

ancaman bagi kelangsungan dan kelestarian plasma nutfah, oleh karena itu 

pengelolaan sumber daya genetik sangat diperlukan untuk melindungi 

kelestarian dan mengatur pemanfaatan SDG secara berkelanjutan. 



58 
 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk 1) Menginventarisasi sumber daya 

genetik ternak, 2) Melakukan karakterisasi sumber daya genetik ternak, 3) 

Penguatan lembaga KOMDA di Provinsi Bengkulu serta 4) Melakukan 

konservasi dan koleksi tanaman spesifik lokasi pada kebun koleksi SDG di 

lahan pekarangan BPTP Bengkulu.  

Pengkajian pada tahun 2016 terdiri dari 4 kegiatan yaitu 1) Aspek 

kajian meliputi inventarisasi dan karakterisasi ternak, 2) Inventarisasi ternak, 

3) Karakterisasi ternak secara in-situ, serta 4) Konservasi dan koleksi 

keragaan tanaman pada kebun koleksi di lingkungan BPTP Bengkulu. 

Inventarisasi dilakukan pada semua jenis ternak pada lahan 

pekarangan milik petani. Data yang dikumpulkan meliputi waktu/tanggal 

inventarisasi (tanggal saat dilakukan identifikasi), lokasi, identitas responden. 

Data ternak yang dikumpulkan meliputi spesies (nama ternak), jumlah tiap 

spesies, deskripsi morfologi dan karakter unik (jika ada), serta pemanfaatan. 

Karakterisasi SDGT spesifik lokasi di Provinsi Bengkulu dilakukan 

dengan metode eksplorasi dan observasi dengan mengamati secara 

langsung visual ternak. Jenis ternak yang dikarakterisasi adalah sapi. 

Pengamatan karakteristik ternak mengacu pada panduan. Secara umum 

peubah yang diamati  adalah karakter kualitatif dan kuantitatif. Data lainnya 

yang diperlukan pada karakterisasi ternak meliputi nama spesies, daerah 

asal (desa, kabupaten  provinsi, negara), identitas petani pemilik ternak. 

Peningkatan pemahaman tentang SDG/SDG dilakukan dengan melalui 

koordinasi atau pertemuan untuk memberikan pemahaman tentang 

pentingnya SDG dalam pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik 

lokal yang berkelanjutan. Konservasi dan koleksi SDG/SDGT di halaman 

kantor BPTP Bengkulu dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu 1) 

pengolahan lahan dan media tanam dilakukan sesuai  kebutuhan bahan 

tanam yang dikonservasi,  2) pemeliharaan tanaman seluruh koleksi 

(hortikultura dan pangan) mulai dari pembersihan lahan, penyiraman,  
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pemangkasan, pengontrolan tanaman, 3) penambahan koleksi tanaman 

disekitar lokasi halaman kantor BPTP Bengkulu. Data yang dikumpulkan 

meliputi jenis koleksi tanaman/ternak, data pertumbuhan, komponen hasil, 

hasil. Konservasi in-situ dilakukan untuk memotivasi petani agar memelihara 

tanaman.  

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan yang telah 

dilaksanakan pada tahun 2016 adalah (1) Inventarisasi ternak di 10 

kabupaten kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong, Bengkulu Selatan, 

Kaur, Seluma, Kota, Bengkulu Utara, Bengkulu tengah, Mukomuko 

menghimpun ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil (kambing, 

domba, babi), ternak unggas (ayam, itik, entok, angsa), dan aneka ternak 

(burung puyuh); (2) Karakterisasi ternak sapi kaur berjumlah 60 sampel 

yang memiliki karakter kualitatif dan kuantitatif dengan keragaman yang 

tinggi; (3) Penguatan komda dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan 

fasilitasi kegiatan SDG serta (4) Konservasi secara eks-situ dan koleksi  

tanaman buah  (21 komoditas), bunga (12 komoditas), dan pangan  (3 

komoditas). 

 
Gambar 2. Performa sapi Kaur 
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6.1.4. Kajian Sistem Usaha Ternak Sapi Potong Berbasis Produk 
Samping Industri Kelapa Sawit 

Populasi ternak sapi di Provinsi Bengkulu mencapai 106.015 ekor 

pada tahun 2013 (BPS Bengkulu, 2014). Pengembangan sapi di Provinsi 

Bengkulu mempunyai peluang yang cukup besar di lokasi sentra kelapa 

sawit. Dukungan sumber pakan yang melimpah dari hasil samping industri 

kelapa sawit dapat memperbesar populasi sapi yang dapat dipelihara 

peternak baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun sekelas 

perusahaan. Sumber daya pakan tersebut dapat dipenuhi dari industri kelapa 

sawit, yaitu dari hasil samping perkebunan dan pabrik kelapa sawit. 

Produk samping industri kelapa sawit dapat  digunakan sebagai 

bahan pakan dasar sapi potong secara tidak tunggal agar dapat memenuhi 

kebutuhan nutrisi (Noel 2003; Kuswandi 2011). Pelepah dan daun sawit 

digunakan bersama solid, bungkil inti sawit perlu dicampur dengan bahan-

bahan pakan lainnya sebelum dijadikan pakan lengkap sapi potong karena 

memiliki berbagai keterbatasan. Pelepah dan daun kelapa sawit segar dapat 

digunakan sebagai pakan ternak pengganti rumput sebanyak 30% dalam 

ransum sapi potong (Mathius et al. 2004), namun dapat ditingkatkan sampai 

50% jika digunakan dalam bentuk silase (Wan Zahari et al. 2003) dan dalam 

bentuk pelepah sawit tanpa kulit dapat digunakan sampai 55% (Azmi & 

Gunawan 2005). 

Widjaja et al, (2005) menyatakan bahwa pemberian solid dalam 

jumlah cukup (ad libitum) memberikan pertambahan bobot hidup sapi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian secara terbatas, dari hasil 

pengamatan tidak memberikan efek yang negatif, selain itu pemberian solid 

dapat mengurangi pemberian jumlah rumput/HMT (Hijauan Makanan 

Ternak) sebesar 25% dari rata-rata 20 kg/ekor/hari menjadi 15 kg/ekor/hari 

sedangkan jumlah kotoran yang di produksi berkurang sebesar 37% dari 

rata-rata 8 kg/ekor/hari menjadi 5 kg/ekor/hari. 
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Tujuan akhir kegiatan ini yaitu 1) Membangun model usaha ternak 

sapi potong berbasis produk samping industri sawit, 2) Meningkatkan 

produksi, mutu produk dan pendapatan peternak sapi potong di kawasan 

industri kelapa sawit, dan 3) Menyediakan teknologi pembuatan pakan 

berbasis produk samping industri kelapa sawit. Sedangkan tujuan kegiatan 

yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah 1) Mengidentifikasi data potensi 

produk samping industri kelapa sawit sebagai pakan ternak sapi potong, 2) 

Mengkaji paket tekologi pakan sapi potong berbasis produk samping industri 

kelapa sawit dan 3) Mengetahui keuntungan usahatani sapi potong dengan 

pakan berbasis produk samping industri kelapa sawit. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kabupaten Seluma pada Januari-

Desember 2016. Pelaksanaan kegiatan meliputi dua tahapan yaitu 1) survei 

di perusahaan pengolahan kelapa sawit, dinas/instansi terkait dan petani 

kelapa sawit serta 2) pengolahan produk samping industri kelapa sawit.  

Data sekunder diperoleh melalui metode survei yang meliputi 

perkembangan luas perkebunan kelapa sawit, produksi, pemasaran, harga 

dan kendala yang dihadapi. Sedangkan data primer diperoleh melalui hasil 

wawancara secara langsung terhadap perusahaan pengolahan kelapa sawit 

dan petani kelapa sawit.  Data yang dikumpulkan adalah  luas  pertanaman  

kelapa sawit, umur, produksi, harga, pemasaran, kendala yang dihadapi, 

produksi limbah berupa solid, bungkil inti sawit (BIS), daun dan pelepah 

kelapa sawit, pemanfaatannya untuk ternak sapi, dan lain-lain. Data yang 

diperoleh dianalisis secara deskriptif.  

Kegiatan pengolahan solid dan daun/pelepah kelapa sawit bertujuan 

untuk meningkatkan daya simpan dan kualitas/nilai gizi pakan sapi. Kegiatan 

ini dilaksankaan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Komposisi perlakuan yang digunakan 

pada Tabel 27. Ternak sapi yang akan digunakan dalam pengkajian ini 

adalah sapi Bali Jantan sebanyak 20 ekor yang berumur antara 1,5 – 2 
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tahun. Ternak sapi di pilih berdasarkan umur dan berat badan untuk 

selanjutnya di kelompokkan menjadi 5 kelompok sebagai ulangan. 

Parameter yang diamati meliputi (1) Konsumsi pakan, dilakukan 

dengan menimbang pakan yang diberikan dan sisanya (yang tidak 

dikonsumsi oleh sapi). Jumlah yang diberikan dikurangi dengan sisa pakan 

akan diperoleh jumlah konsumsi pakan, (2) Pertambahan bobot badan 

harian, dilakukan dengan melakukan penimbangan bobot badan (mengukur 

dengan pita ukur) pada setiap bulannya dan selanjutnya dibagi dengan 

banyaknya hari serta (3) Analisis ekonomi, yaitu dengan melakukan analisis 

finansial dari setiap pelakuan. 

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah (1) Terdapat dua tipe Usaha 

ternak sapi potong berbasis produk samping industri kelapa sawit yang ada di 

Provinsi Bengkulu yaitu ekstensif (sapi dilepaskan di lahan kelapa sawit) dan 

semi intensif  (sapi dikandangkan dan diberikan pakan berupa produk 

samping industri kelapa sawit); (2) Usahatani ternak sapi potong berbasis 

produk samping kelapa sawit untuk usaha penggemukan lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan usaha untuk penghasil 

anak/pengembangan; (3) Potensi limbah perkebunan kelapa sawit berupa 

pelepah dan daun kelapa sawit sebagai bahan pakan ternak di Kabupaten 

Seluma adalah sebanyak 58.597.318 kg/tahun dari pekebunan rakyat dan 

27.773.592 kg/tahun dari perkebunan swasta berpotensi untuk mendukung 

kebutuhan pakan sebanyak 53.939 ekor dan (4) Pemberian pakan hijauan 16 

kg/hari, pelepah dan daun sawit fermentasi sebanyak 4 kg/hari, solid 

fermentasi 5 kg/hari dan dedak 1 kg/hari memberikan pertambahan bobot 

badan sapi sebesar 0,58 kg/hari. 
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6.2. Rekomendasi Kebijakan Mendukung Program Pemerintah 
Pusat/Daerah Analisis Kebijakan Peningkatan Produksi 
Pangan Strategis (Jagung dan Kedelai) di Provinsi Bengkulu 

Kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas jagung dan kedelai 

di Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan dari tahun 2012-2015, akan tetapi 

target tersebut belum tercapai. Hal ini terlihat dari rata-rata penurunan 

produksi jagung tahun 2011 sampai dengan 2014 sebesar 4,41% dari total 

produksi tahun 2011 sebesar 87.362 ton menjadi 72.756 ton. Sedangkan 

kedelai mengalami peningkatan sebesar 27,49% dari total produksi tahun 

2011 sebesar 3.458 ton menjadi 5.715 ton (Bengkulu dalam angka 2015). 

Untuk mengetahui permasalahan peningkatan produksi jagung dan kedelai 

perlu dilakukan analisis kinerja kebijakan program UPSUS peningkatan 

produksi jagung dan kedelai di Provinsi Bengkulu. 

Kajian ini bertujuan (1) Menganalisis kinerja kebijakan peningkatan 

produksi pangan strategis (jagung dan kedelai) di Provinsi Bengkulu, (2) 

Menganalisis capaian sasaran program peningkatan produksi pangan strategis 

(Jagung dan Kedelai) yang telah ditargetkan di Provinsi Bengkulu dan (3) 

Membuat rumusan alternatif kebijakan untuk peningkatan produksi pangan 

strategis (jagung dan kedelai) di Provinsi Bengkulu. Pengkajian ini dilakukan di 

Provinsi Bengkulu pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2016. 

Lokasi pengkajian ditentukan secara purposive berdasarkan wilayah sentra 

produksi yang mendapatkan bantuan program peningkatan produksi jagung 

dan kedelai.  

Ruang lingkup kegiatan meliputi (1) Pengkajian dilakukan terhadap 

kinerja kebijakan berupa peningkatan produksi, capaian sasaran program 

dan alternative upaya untuk peningkatan produksi jagung dan kedelai di 

wilayah Provinsi Bengkulu, (2) Menggunakan metode survei terhadap petani 

jagung dan kedelai sebagai pelaksana program, serta wawancara mendalam 

dengan pemangku kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Untuk melengkapi informasi dilakukan pula desk study atau penelitian 
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pustaka dan informasi sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini dan (3) 

Data yang dianalisis meliputi variabel yang berpengaruh terhadap 

peningkatan produktivitas, luas tanam, luas panen, capaian program, 

capaian anggaran, dan capaian produksi.  

Sampel yang dimaksud dalam pengkajian ini adalah petani yang 

berusahatani jagung dan kedelai yang mendapat program upsus jagung dan 

kedelai. Metode pengambilan sampel Multistage Random Sampling. Sampel 

responden pemangku kebijakan dilakukan secara sengaja (purposive 

sampling)  yaitu kepala dinas atau kepala bidang yang menangani tanaman 

pangan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kriteria responden petani 

dalam pengkajian ini adalah : (1) Petani yang mendapat Program UPSUS 

Jagung dan Kedelai dan (2) Petani yang mengusahakan komoditi jagung dan 

kedelai. Parameter yang diukur dalam pengkajian ini adalah (1) Peningkatan 

produksi, (2) Peningkatan produktivitas, (3) Komponen hasil dan biaya 

usahatani jagung dan kedelai, (4) Kelayakan usahatani jagung dan kedelai, 

(5) Persepsi petani terhadap usahatani jagung dan kedelai, (6) Peningkatan 

luas tanam dan (7) Capaian program peningkatan produksi jagung dan 

kedelai. 

Analisis data meliputi (1) Analisis kinerja kebijakan program, (2) 

Analisis capaian program dan (3) Analisis alternatif kebijakan.  Kinerja 

kebijakan program dianalisis dengan metode before dan after yang di 

formulasikan sebagai berikut :  

Perbedaan Produksi  : ∆Q = {( Qt / Qt-1 ) -1}* 100 % 

Perbedaan Produktivitas : ∆Y = {( Yt / Yt-1 ) -1}* 100 % 

Perbedaan luas tanam  : ∆L = {( Lt / Lt-1 ) -1}* 100 % 

Untuk melihat kinerja program yang telah dilakukan oleh petani dapat 

juga dilihat dengan perubahan biaya produksi, perubahan penerimaan dan 

pendapatan. Analisis kinerja program dilakukan dengan pendekatan konten, 

klasifikasi ukuran kinerja mengacu pada Wibowo (2007) yaitu produktivitas, 
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kualitas, ketepatan waktu, siklus waktu, pemanfaatan sumberdaya dan 

biaya. Kinerja anggaran dianalisa secara deskriptip eksplanatif, yaitu 

membandingkan antara target dengan realisasi yang dicapai.  

Untuk perumusan alternative kebijakan peningkatan produksi pangan 

strategis (jagung dan kedelai) di Provinsi Bengkulu dilakukan secara statistik 

deskriptif. Rumusan kebijakan pengembangan kedelai dilakukan dengan 

identifikasi persepsi responden terhadap program GP-PTT kedelai dan 

penilaian tingkat kepuasan responden terhadap kebijakan program. 

Untuk menentukan alternatif strategi kebijakan program UPSUS 

jagung dan kedelai di Provinsi Bengkulu digunakan SWOT. Adapun tahap 

analisisnya yaitu (1) Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

program UPSUS jagung dan kedelai di Provinsi Bengkulu (2) identifikasi 

faktor kunci keberhasilan UPSUS jagung dan kedelai di Provinsi Bengkulu 

dan (3) perumusan strategi dan kebijakan UPSUS jagung dan kedelai di 

Provinsi Bengkulu. Selanjutnya untuk menentukan prioritas strategi 

kebijakan UPSUS jagung dan kedelai di Provinsi Bengkulu digunakan metode 

QSPM. Matriks ini digunakan untuk mengevaluasi dan memilih strategi 

terbaik yang paling cocok dengan lingkungan eksternal dan internal program 

UPSUS jagung dan kedelai di Provinsi Bengkulu.  

Kinerja anggaran dianalisa secara deskriptip eksplanatif, yaitu 

membandingkan antara target dengan realisasi yang dicapai.  

Kesimpulan kegiatan pada adalah sebagai berikut : 

1. Kinerja kebijakan peningkatan produksi pangan strategis (jagung dan 

kedelai) di Provinsi Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Dari hasil 

analisis usahatani jagung menunjukkan bahwa kinerja program ditingkat 

petani menunjukkan adanya perbedaan produksi antara sebelum dan 

sesudah program UPSUS dengan peningkatan sebesar 12,8%. 

Sedangkan untuk komoditas kedelai, perbedaan produksi tidak dapat 



66 
 

dianalisis karena usahatani kedelai hanya dilakukan setelah program 

UPSUS.  

2. Capaian sasaran program peningkatan produksi pangan strategis (Jagung 

dan Kedelai) di Provinsi Bengkulu, pada  tahun  2015  mengalami 

penurunan produksi yang disebabkan  penurunan  luas  panen  seluas  

5.506  ha  atau -35,20%.  Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya penurunan 

luas baku sawah akibat alih fungsi lahan. Namun demikian produktivitas 

jagung meningkat sebesar  5,56 ku/ha atau 11,96%. 

3. Rumusan kebijakan untuk peningkatan produksi pangan strategis jagung 

dan kedelai di Provinsi Bengkulu meliputi : 

a. Komoditas Jagung 

 Memanfaatkan kemudahan akses pasar yang tersedia guna 

memperoleh informasi terhadap harga jual jagung untuk 

mengatasi ketidakstabilan harga sebagai strategi  untuk 

memasarkan jagung dengan harga jual yang tinggi.  

 Mengoptimalkan pengalaman petani dalam usahatani jagung 

melalui perbaikan sistem budidaya agar usahatani jagung 

memperoleh hasil yang maksimal dan menguntungkan sehingga 

dapat bersaing dengan komoditas/tanaman semusim lainnya.  

 Meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan mitigasi 

dan adaptasi untuk mengantisipasi adanya perubahan iklim 

sehingga diharapkan dapat memperkecil resiko kegagalan panen.  

 Memantapkan minat petani terhadap usahatani jagung melalui 

berbagai pembinaan sistem budidaya yang baik dan benar 

sehingga petani menyadari pentingnya menerapkan pemupukan 

dengan tepat dosis meskipun harus mengeluarkan biaya mahal 

untuk membeli pupuk agar hasil produksi jagung yang diperoleh 

maksimal.  
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 Meningkatkan luasan lahan untuk menanam jagung sehingga 

serangan hama tidak terkonsentrasi pada satu lokasi untuk 

menekan tingginya serangan HPT jagung.  

b. Komoditas Kedelai 

 Memanfaatkan paket teknologi yang tersedia melalui berbagai 

strategi pengembangan untuk dapat bersaing dengan komoditas 

lainnya.  

 Meningkatkan kualitas SDM/tenaga kerja untuk mengikuti 

berbagai pelatihan seputar penanganan serangan HPT secara 

terpadu sehingga dapat menanggulangi permasalahan HPT 

kedelai.  

 Mengoptimalkan akses pasar yang tersedia untuk mengantisipasi 

rendahnya harga jual kedelai.  

 Mengoptimalkan kesesuaian lahan melalui penggunaan varietas 

tahan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.  

 Memanfaatkan ketersediaan lahan untuk menanam kedelai 

dengan varietas unggul sehingga menghasilkan kedelai yang tidak 

kalah kualitasnya dengan kedelai impor.  

6.3. Kajian Optimasi Lahan Rawa Spesifik Lokasi di Provinsi 
Bengkulu 

Potensi pengembangan lahan rawa di Bengkulu untuk komoditas padi 

masih terbuka. Saat ini petani padi rawa masih menggunakan teknologi 

sederhana seperti penggunaan varietas, sistem tanam dan pemupukan. 

Sebagian besar varietas yang digunakan petani pada lahan rawa adalah 

varietas padi sawah seperti Ciherang, Ciegeulis, Ciliwung, IR 64 serta padi 

lokal yang berumur dalam (5-6 bulan). Penggunaan varietas unggul yang 

cocok dan adaptif merupakan salah satu komponen teknologi yang nyata 

kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas padi (Saidah dkk, 2015) 
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Selain penggunaan varietas unggul baru yang sesuai dengan kondisi 

lingkungan, perbaikan sistem tanam juga menjadi salah satu inovasi teknologi 

yang harus dilakukan untuk peningkatan produktivitas. Beberapa jenis sistem 

tanam padi yang dikenal petani antara lain sistem tanam pindah (tapin), 

tanam benih langsung (tabela), dan sistem tanam jajar legowo. Semua 

sistem tanam memiliki kelebihan dan kekurangan dalam proses budidayanya 

namun semua sistem tanam tersebut diharapkan dapat menjadi  solusi dalam 

membudidayakan padi guna untuk memperoleh komponen hasil yang 

optimal.  

Perbaikan sistem tanam melalui penerapan sistem tanam jajar legowo 

merupakan salah satu inovasi teknologi yang telah diperkenalkan. Pengenalan 

dan penggunaan sistem tanam tersebut disamping untuk mendapatkan 

pertumbuhan tanaman yang optimal juga ditujukan untuk meningkatkan hasil 

dan pendapatan petani (Firdaus, 2015). 

Tingkat kesuburan di lahan rawa tergolong rendah. Kondisi miskinnya 

hara tanaman dapat diatasi dengan pemupukan yang berimbang, sesuai 

dengan kebutuhan tanaman dan tingkat ketersediaan hara di dalam tanah. 

Penggunaan pupuk yang ditentukan berdasarkan keseimbangan hara akan 

lebih efisien dan dapat meningkatkan pendapatan petani (Kasno dkk, 2009). 

Kegiatan ini bertujuan untuk (1) Menentukan kombinasi varietas dan 

sistem tanam yang berdaya hasil tinggi pada lahan rawa spesifik lokasi, (2) 

Menentukan kombinasi sistem tanam dan dosis pupuk yang berdaya hasil 

tinggi pada lahan rawa spesifik lokasi, (3) Menentukan kombinasi varietas, 

sistem tanam dan dosis pupuk yang menghasilkan kualitas gabah dan beras 

yang baik dan (4) Mengevaluasi keuntungan dan kelayakan usahatani padi 

pada lahan rawa spesifik lokasi. 

Pengkajian dilaksanakan di Desa Karang Anyar Kecamatan Semidang 

Alas Maras Kabupaten Seluma. Kegiatan direncanakan selama 2 tahun (2016 

dan 2017). Pengkajian dilakukan melalui kegiatan koordinasi (internal dan 
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eksternal), pengkajian lapangan dan uji laboratorium. Pendekatan 

pengkajian secara partisipatif melibatkan petani dan petugas lapang. 

Pengkajian dilaksanakan di Kabupaten Seluma.  

 Pengkajian dilakukan dengan menyusun dua unit percobaan 

berkaitan dengan varietas, sistem tanam dan dosis pupuk. Sebagai upaya 

meningkatkan optimasi lahan maka semua unit percobaan akan dilanjutkan 

dengan pemeliharaan ratun dari tanaman utama. 

1. Kombinasi varietas dan sistem tanam yang berdaya hasil tinggi 
pada lahan rawa spesifik lokasi 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah split plot dengan 3 

ulangan dimana 8 varietas (Inpara 1, 2 3, 6, 7, 8, Dendang, dan Cigeulis) 

sebagai petak utama (main plot) dan 3 sistem tanam yaitu jajar legowo 2:1 

dengan sisip, jajar legowo 2:1 tanpa sisip, jajar legowo 2:1 dengan indo 

jarwo transplanter sebagai anak plot (sub plot) (Gomez dan Gomez, 1984).  

Percobaan diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 72 kombinasi 

perlakuan. Luas setiap plot berukuran 500-1000 m2, sehingga diperlukan 

lahan seluas 3,6 – 7,2 ha. Sistem tanam 1 (S1) yaitu jajar legowo 2:1 dengan 

sisip, sistem tanam 2 (S2) jajar legowo 2:1 tanpa sisip, sistem tanam 3 (S3) 

yaitu sistem tanam legowo 2:1 dengan indo jarwo transplanter.  Untuk 

meningkatkan optimasi pemanfaatan lahan dan mengkaji produktivitas ratun 

pada berbagai varietas dan sistem tanam, maka percobaan dilanjutkan 

dengan pemeliharaan ratun.  

Parameter yang diukur pertumbuhan vegetatif yang terdiri dari tinggi 

tanaman dan jumlah anakan diukur setiap 15 hari sekali hingga  tanaman 

berumur 75 HST. Pengamatan pertumbuhan generatif yang diukur meliputi 

(a) umur 50% berbunga, (2) jumlah anakan produktif (batang/rumpun), (3) 

panjang malai (cm), (4) jumlah gabah per malai (butir/rumpun),  (5) bobot 

1.000 butir (gram), (6) produktivitas (ton/ha) dan (7) intensitas serangan 

hama penyakit pada pertanaman padi.  
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2. Kombinasi sistem tanam dan dosis pupuk yang berdaya hasil 
tinggi pada lahan rawa spesifik lokasi 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah split plot dengan 3 

ulangan. Petak utama adalah 3 level pemupukan yaitu: 1) dosis pemupukan 

berdasarkan rekomendasi hasil analisis tanah, 2) dosis pemupukan 30% 

diatas rekomendasi hasil analisis tanah, dan 3) dosis pemupukan 60% diatas 

rekomendasi hasil analisis tanah. 3 sistem tanam (jajar legowo 2:1 dengan 

sisip, jajar legowo 2:1 tanpa sisip, jajar legowo 2:1 dengan indo jarwo 

transplanter) yang ditempatkan sebagai anak plot (sub plot) (Gomez dan 

Gomez, 1984).  

Varietas yang digunakan adalah Inpara 2 dengan pertimbangan varietas 

ini telah adaptif dan disukai oleh petani pada lokasi percoban. Percobaan 

diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 27 kombinasi perlakuan. Luas 

setiap plot 500-1000 m2, sehingga diperlukan lahan seluas 1,35-2,70 ha. 

Untuk meningkatkan optimasi pemanfaatan lahan dan mengkaji produktivitas 

ratun pada berbagai  sistem tanam dan dosis pemupukan, maka percobaan 

dilanjutkan dengan pemeliharaan ratun.  

Parameter yang diukur pertumbuhan vegetatif yang terdiri dari tinggi 

tanaman dan jumlah anakan diukur setiap 15 hari sekali hingga  tanaman 

berumur 75 HST. Pengamatan pertumbuhan generatif yang diukur meliputi 

(a) umur 50% berbunga, (2) jumlah anakan produktif (batang/rumpun), (3) 

panjang malai (cm), (4) jumlah gabah per malai (butir/rumpun),  (5) bobot 

1.000 butir (gram), (6) produktivitas (ton/ha) dan (7) intensitas serangan 

hama penyakit pada pertanaman padi.  

3. Kombinasi varietas, sistem tanam dan dosis pupuk yang 
menghasilkan kualitas gabah dan beras yang baik 

Penentuan kualitas gabah dan beras yang baik dilakukan pada 

penanganan pasca panen padi dengan melakukan pengukuran susut pasca 
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panen padi, analisa mutu fisik gabah, mutu fisik dan kimia beras dan uji 

organoleptik nasi. Pengukuran susut pasca panen padi terdiri atas: 

a. Susut saat panen, metode yang digunakan untuk mengukur susut panen 

adalah metode papan pengamatan atau tray. Metode ini menggunakan 

papan dengan ukuran  40 cm x 14 cm, tebal 3 cm sebanyak 9 papan 

pengamatan, pada bagian atas dilapisi dengan potongan goni untuk 

menagkap butiran gabah yang tercecer. Petak ubinan panen ditentukan 

berukuran 5 m x 5 m. Papan pengamatan diletakkan di bawah rumpun 

tanaman padi yang akan di panen. Butir gabah yang tercecer diatas 

papan pengamatan dikumpulkan dan dihitung jumlahnya 

b. Susut penumpukan sementara, dilakukan dengan meletakkan potongan 

padi diatas alas plastik ukuran 8mx8m secara langsung pada saat panen. 

Jumlah tumpukan hasil panen disesuaikan dengan kebiasaan pemanen. 

c. Susut perontokan padi. Perontokan secara manual (gebot) dan 

perontokan secara mekanis dengan bantuan alat perontok (pedal/power 

thresher). Letakkan alat perontok dan arahkan keluarnya gabah hasil 

perontokan harus mengikuti arah angin yang sedang berhembus. Alas 

plastik control 8 m x 8 m. Hasil perontokan dibersihkan, timbang gabah 

bersih, jerami dan kotoran, ukur kadar air gabah bersih. 

d. Susut penggilingan. Besaran susut penggilingan merupakan selisih antara 

rendemen penggilingan laboratorium dengan rendemen penggilingan di 

lapangan. 

e. Susut penyimpanan yaitu susut yang terjadi selama proses penyimpanan.  

Gabah yang disimpan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Berat gabah 

diukur sebelum dan sesudah penyimpanan. 

Mutu fisik gabah serta mutu fisik dan kimia beras dianalisis dengan 

melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pasca Panen. Uji 

organoleptik nasi melibatkan 25 orang panelis (sebagai ulangan). Contoh 

disajikan secara acak dan panelis diminta untuk menguji tingkat kesukaan 
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panelis terhadap atribut sensori meliputi warna, aroma, rasa, tekstur 

(kerenyahan), dan keseluruhan. Mutu kimia beras yang diuji antara lain mutu 

tanak (tingkat kepulenan nasi, tekstur nasi, waktu tanak nasi) dan mutu 

nutrisi (kandungan protein, serat pangan, Vitamin dan mineral). Tingkat 

kesukaan terhadap nasi pengujian dilakukan satu persatu atau secara 

bersamaan dan tanpa melakukan pembandingan antar sampel akan tetapi 

merupakan respon spontan terhadap kesukaan panelis. Skor kesukaan 

panelis meliputi 7 kisaran skala yakni skala 1 (sangat tidak suka), skala 2 

(tidak suka), skala 3 (agak tidak suka), skala 4 (netral), skala 5 (agak suka), 

skala 6 (suka), dan skala 7 (sangat suka). 

4. Informasi keuntungan dan kelayakan usahatani padi lahan rawa 
spesifik lokasi 

Keuntungan dan kelayakan usahatani padi lahan rawa spesifik lokasi 

dilakukan pada tanaman utama maupun tanaman ratun. Data dikumpulkan 

dengan pengumpulan data yang terdiri atas data biaya input dan output 

usahatani dari masing-masing perlakuan pada setiap unit percobaan. Data 

biaya input antara lain biaya sarana produksi seperti biaya benih, tenaga 

kerja, pupuk, pestisida dan biaya lainnya. Data output antara lain jumlah 

produksi yang dihasilkan serta harga jual produk.  

Kesimpulan dari hasil pelaksanaan yang telah dilaksanakan pada 

tahun 2016 adalah sebagai berikut (1) Kombinasi varietas dan sistem tanam 

yang berdaya hasil tinggi pada lahan rawa spesifik lokasi adalah varietas 

Inpara 6 dengan sistem tanam sisip, (2) Kombinasi dosis pupuk dan sistem 

tanam yang berdaya hasil tinggi pada lahan rawa spesifik lokasi adalah dosis 

pupuk rekomendasi dan sistem tanam sisip, (3) Varietas, sistem tanam dan 

dosis pupuk yang menghasilkan kualitas gabah dan beras yang baik adalah 

varietas Inpara 2 dengan sistem tanam mesin dan dosis pupuk dinaikkan 

30% serta (4) Usahatani padi pada lahan rawa spesifik lokasi yang paling 
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layak secara ekonomi adalah varietas Inpara 2 dengan sistem tanam mesin 

dan dosis pupuk sesuai dengan rekomendasi. 

6.4. Kinerja Hasil Teknologi yang Terdiseminasi ke Pengguna 

6.4.1. Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh dalam 
Percepatan Penyebaran Inovasi Pertanian di Provinsi 
Bengkulu 

Dari evaluasi pelaksanaan diseminasi dipandang perlu untuk 

meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan diseminasi sehingga lebih 

berdaya guna dan memenuhi pemecahan masalah yang dihadapi oleh petani 

sesuai dengan perkembangan pembangunan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

1) melakukan koordinasi dalam rangka percepatan penyebaran inovasi 

pertanian melalui narasumber; 2) Meningkatkan kapasitas Peneliti dan 

penyuluh dalam percepatan penyebaran inovasi pertanian melalui workshop/ 

temu teknis/ pelatihan dan menyampaikan materi penyuluhan; 3) 

Meningkatkan pengetahuan dan respon petani dan penyuluh terhadap 

inovasi teknologi pertanian melalui pelaksanaan demplot diwilayah kerja 

BP3K. 

Kegiatan dilaksanakan pada Januari-Desember 2016 pada 10 

Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan 

dengan menggunakan beberapa metode yaitu 1) Pertemuan langsung, 2) 

Koordinasi dengan SKPD, BP4K dan BP3K, 3) On farm trial melalui 

demplot/demcara di lapangan, 4) Partisipatif dan spesifik lokasi, serta 5) 

Focus Group Discussion (FGD). Pelaksanaan kegiatan demplot/demcara, 

peningkatan kapasitas penyuluh lapangan dilaksanakan di wilayah kerja BP3K 

Peningkatan pengetahuan, respon petani dan penyuluh serta 

efektivitas metode diseminasi dianalisis dengan menggunakan pre test and 

post test disain (Azwar.S, 2013) dan akan dianalisi secara statistik diskriptif 

dengan menggunakan uji statistik Paired Simple T Test. 
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Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut (1) Koordinasi 

dalam rangka percepatan penyebaran inovasi teknologi pertanian berupa 

sosialisasi PTT jagung, sosialisasi hasil kajiterap bawang merah, sosialisasi 

hasil demplot pakan ternak berbasis fermentasi limbah tanaman jagung, 

bimbingan teknis (bimtek) pembuatan pakan dan kajiterap budidaya bawang 

merah serta peningkatan kapasitas metode penyuluhan lainnya dengan 

sosialisasi dan apresiasi serta (2) Peningkatan kapasitas penyuluh dan 

fungsional lainnya di BPTP Bengkulu dalam penulisan karya tulis ilmiah (KTI) 

melalui bimbingan teknis metode penelitian/penyuluhan, studi banding, 

kajiterap, demplot, pendidikan dan latihan (diklat). 

6.4.2. Peningkatan Komunikasi, Koordinasi, dan Diseminasi Inovasi 
Pertanian di Provinsi Bengkulu 

 
Kinerja Sistem alih teknologi akan berhasil dan berdaya guna apabila 

mendapat dukungan dari tiga kelembagan yang saling terkait yaitu (i) 

kelembagaan penelitian dan pengembangan, (ii) kelembagaan penyuluhan,  

dan (iii) kelembagaan petani. Ketiga lembaga tersebut merupakan satu 

rangkaian yang saling mendukung dan terkait dalam suatu sistem alih 

teknologi dan tidak dapat bekerja sendiri-sendiri.  

Salah satu faktor yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan petani-peternak adalah melalui penyelenggaraan penyuluhan 

pertanian. Penyuluhan Pertanian merupakan suatu pendidikan non formal 

yang ditujukan kepada petani-peternak dan keluarganya untuk 

meningkatkan pengetahuannya di sektor pertanian. Keberhasilan 

penyelenggaraan penyuluhan pertanian sangat ditentukan oleh materi 

pendukung, seperti media penyuluhan pertanian dalam berbagai bentuk dan 

sesuai dengan kebutuhan. Media penyuluhan pertanian dalam berbagai 

bentuk dan sesuai dengan sasaran yang ingin dituju, mutlak diperlukan 

karena tingkat kemampuan maupun tingkat pendidikan petani-peternak 

berbeda. Penyebarluasan informasi dalam penyuluhan pertanian mencakup 
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penyebaran informasi yang berlangsung antar penentu kebijakan, antar 

peneliti, antar penyuluh, antar petani maupun antar pihak-pihak yang 

berkedudukan setingkat dalam proses pembangunan pertanian sehingga 

peningkatan produksi, pertambahan pendapatan/keuntungan.  

Mengingat masih banyaknya hasil-hasil litkaji yang belum diadopsi 

oleh petani karena kurangnya informasi teknologi yang diterima, maka akan 

dilakukan beberapa kegiatan diseminasi dalam skala yang lebih luas 

misalnya gelar teknologi padi,jagung, kedele pada luasan 5 – 10 ha yang 

melibatkan 100 peserta. Pada tahun 2016 ini kegiatan diseminasi juga akan 

mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan karakteristik spesifik lokasi.   

Kegiatan dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 

pada bulan Januari-Desember tahun 2016. Pelaksaan kegiatan juga di 

lakukan di luar Provinsi Bengkulu untuk kegiatan Pameran dan seminar hasil- 

hasil penelitian dan pengkajian.  

Ruang lingkup kegiatan terdiri dari (1) Meningkatkan sinergi, 

komunikasi dan diseminasi program strategis Balitbangtan dan Kementerian 

Pertanian dengan Dinas Terkait dan Perguruan Tinggi meliputi temu 

informasi, temu teknis dan Tindak lanjut MoU (MoU Universitas dan MoU 

RRI); (2) Meningkatkan kapasitas institusi (Badan Litbang) dalam percepatan 

diseminasi inovasi pertanian spesifik lokasi di daerah melalui pameran , 

ekspose dan database hasil Litkaji Balitbangtan (Litkajibangrap spesifik lokasi 

dan Litkaji Balitbangtan) serta (3) Memperluas dan mengembangkan inovasi 

teknologi yang telah diintroduksikan, melalui Penyiapan dan penyebaran 

materi informasi tercetak (leaflet, buku saku, brosur, poster, banner, 

backwall, Koran/tabloid); Penyiapan dan penyebaran materi informasi 

elektronik (film dokumentasi teknologi pajale, siaran televisi); Penyiapan dan 

Penyampaian materi informasi dalam pertemuan di daerah serta Display 

inovasi teknologi pertanian. 
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Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan sinergi, komunikasi dan diseminasi program strategis 

balitbangtan dan kementerian pertanian dengan dinas terkait dan 

perguruan tinggi telah dilaksanakan melalui temu teknis budidaya 

tanaman padi dan kedelai, temu teknis padi jarwo super dan tindak 

lanjut MoU dengan RRI serta kerjasama dengan Universitas baru 

terlaksana dalam pelaksanaan Seminar Nasional yang telah bekerjasama 

dengan Universitas Bengkulu dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. 

2. Meningkatkan kapasitas institusi (Badan Litbang) dalam percepatan 

diseminasi inovasi pertanian spesifik lokasi di daerah  telah dilaksanakan 

melalui pameran Hari Pangan Sedunia, serta Seminar nasional dan gelar 

inovasi. 

3. Memperluas dan mengembangkan inovasi teknologi yang telah di 

introduksikan melalui oenyiapan dan penyampaian materi informasi 

teknologi pertanian, penyebaran informasi melalui media cetak maupun 

elektronik, display inovasi pertanian. 

6.4.3. Taman Agroinovasi 
 
Tujuan kegiatan ini adalah (1) Taman Agro Inovasi di lingkungan 

kantor BPTP Bengkulu menjadi media diseminasi dan promosi inovasi 

teknologi yang efektif dalam rangka menunjang pembangunan pertanian di 

Provinsi Bengkulu dan (2) Display inovasi teknologi  tertata rapi, informatif 

dan berfungsi sebagai pusat agrowidyawisata dan klinik agribisnis serta  

Embrio bisnis sebagai cikal bakal badan usaha untuk mendukung diseminasi 

inovasi teknologi pertanian. 

Pendekatan yang dilakukan pada kegiatan Taman Agroinovasi adalah 

penumbuhan entitas bisnis dengan menjadikan Agroinovasi Mart (Agrimart), 

display Indoor, dan Klinik Agribisnis dengan tidak mengabaikan 

penyempurnaan fisik display outdoor seperti; melengkapi sarana prasarana 
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taman, melanjutkan pemeliharaan tanaman-tanaman dari kegiatan tahun 

sebelumnya dan memperbanyak display inovasi teknologi. Selain itu juga 

menyempurnakan pola pengelolaan sehingga mampu berjalan secara efektif 

dan efisien serta berkesinambungan dan bernilai ekonomis. 

Hasil yang telah diperoleh pada tahun 2016 adalah Taman 

Agroinovasi telah menjadi pusat kunjungan dari berbagai instansi 

pemerintah dan swasta. Taman Agroinovasi telah menjadi media diseminasi 

berbagai inovasi teknologi pertanian seperti; budidaya tanaman di 

pekarangan, pembuatan biourine, pemanfaatan pekarangan model 

perkotaan. Sebagai embrio bisnis hasil dari tanaman pada taman agroinovasi 

dijual kepada karyawan dan lingkungan komplek kantor. Fungsi klinik sudah 

mulai berjalan dengan adanya kunjungan dari stekholder dan individu yang 

meminta petunjuk tentang inovasi pertanian seperti teknologi pembuatan 

pakan ternak, media tanam tanaman sayuran hingga inovasi teknologi 

terbaru Alsintan. 

Display outdoor meliputi kolam, plot tanaman Hortikultura, KBI, SDG, 

Rumah Kaca, ayam KUB dan Kambing Burka, kebun Hijauan Makanan 

Ternak (HMT) Tabulampot, serta Alsintan, inovasi teknologi pengendalian 

OPT yang kesemuanya mempunyai nilai ilmiah yang dapat dilihat langsung 

oleh pengunjung. Display indoor merupakan replikasi dan merupakan 

jendela untuk melihat kegiatan yang ada di display outdoor. Di Display 

indoor pengunjung dapat melihat inovasi teknologi yang tersampaikan 

melalui informasi yang terdapat pada display baik berupa produk maupun 

bahan informasi baik berupa bahan cetakan maupun elektronik. Penguatan 

Agroinovasi Mart berfungsi sebagai display inovasi teknologi dan klinik 

agribisnis yang dilengkapi dengan layanan informasi, konsultasi serta arena 

pelatihan dan fasilitasi transaksi bisnis. 
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6.4.4. Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional 
Tanaman Pangan (Komoditas Padi) 

Upaya untuk peningkatan produktivitas padi adalah melalui 

pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Model teknologi PTT 

merupakan sistem penerapan komponen teknologi yang sinergis satu 

dengan yang lainnya dengan mempertimbangkan karakteristik biofisik 

lingkungan tanaman, kondisi sosial, ekonomi dan budidaya petani yang 

diharapkan ada efek sinergisme terhadap pertumbuhan tanaman spesifik 

lokasi serta dinamis dalam susunan teknologinya karena adanya sistem 

introduksi inovasi secara terus menerus (Makarim dan Las, 2004). Hasil uji 

coba model PTT pada MK. 2001 di 8 propinsi (Sumatera Utara, Sumatera 

Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Sulawesi Selatan) masing-masing pada lahan seluas 5 ha menunjukan 

adanya peningkatan produktivitas padi antara 7,1% -38,4% dibanding 

teknologi petani (Fagi et al, 2002). 

Muatan PTT padi perlu didesiminasikan secara intensif dan 

menyeluruh sehingga merupakan suatu gerakan penerapan dalam upaya 

peningkatan produksi padi di Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten 

Bengkulu Utara sebagai Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan di 

Provinsi Bengkulu. Melalui kegiatan pendampingan/pengawalan proses 

adopsi dan difusi inovasi teknologi PTT dapat berjalan lebih efektif dan 

efisien. 

Tujuan kegiatan adalah 1) Tersebarluasnya inovasi teknologi PTT 

padi kepada petani dan petugas di kawasan pertanian nasional tanaman 

pangan (komoditas padi) di Provinsi Bengkulu dan 2) Meningkatnya 

pengetahuan, keterampilan, serta sikap petani dan petugas terhadap 

penerapan komponen teknologi PTT padi. 

Kegiatan Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional 

tanaman pangan (komoditas padi) pada tahun 2016 dilaksanakan di 

Kabupaten Bengkulu Utara pada bulan Januari – Desember 2016. 
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Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

partisipatif, Spectrum Diseminasi Multi Channer (SDMC) dan penggunaan 

inovasi teknologi yang tepat. 

Ruang lingkup kegiatan pendampingan pengembangan kawasan 

tanaman pangan komoditas padi meliputi :  

1. Bimbingan teknis inovasi teknologi PTT padi sawah bagi petugas, petani 

display, dan petani GP-PTT. 

2. Display teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi sawah seluas 

5 ha, teknologi budidaya padi hazton seluas 1 ha, dan teknologi budidaya 

padi organik seluas 1 ha. 

3. Menyiapkan dan menyebarluaskan bahan informasi (cetak dan 

elektronik) kepada petugas lapang dan petani kooperator. 

4. Pertemuan dalam rangka sosialisasi dan temu lapang. 

5. Pengawalan dan supervisi penerapan teknologi 

6. Pelatihan teknologi PTT padi sawah. 

Hasil kegiatan yang telah diperoleh pada tahun 2016 adalah (1) 

Display inovasi teknologi PTT padi sawah dan teknologi padi organik 

dlaksanakan pada Kelompok Tani Karya Utama Desa Karya Jaya di 

Kecamatan Marga Sakti Sebelat dengan menanam varietas Inpari-16, 22, 23, 

32, IPB 3S, dan IPB 4S seluas 6,34 ha. Hasil yang diperoleh bervariasi 

dengan 50% rendah (antara 1 -3 t/ha) dan 50% sedang (antara 4 – 6 t/ha); 

(2) Display teknologi hazton dilakukan di Desa Tanjung Agung Palik 

Kecamatan Tanjung Agung Palik pada lahan seluas 0,83 ha. Hasil yang 

diperoleh masing-masing sistem tanam yaitu: a. 6,50 t/ha untuk jarak tanam 

[(25 x 25) x 50 cm)];  6,67 t/ha untuk jarak tanam [(25 x 12,5) x 50 cm)]; 

dan 6,82 t/ha untuk jarak tanam [(20 x 20) x 40 cm)] serta (3) Terjadi 

peningkatan pengetahuan petani dari sebelumnya sebesar 2,77 menjadi 4,27 

sesudah pelatihan.  
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6.4.5. Identifikasi Calon Lokasi, Koordinasi, Bimbingan dan 
Dukungan Teknologi UPSUS PJK, dan Komoditas Utama 
Kementan 
 
Upaya khusus pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan 

jagung serta swasembada kedelai di Provinsi Bengkulu dilaksanakan  di 10 

kabupaten/kota melalui kegiatan pengembangan jaringan irigasi, optimasi 

lahan, Gerakan   Penerapan   Pengelolaan   Tanaman   Terpadu   (GP-PTT),   

Optimasi Perluasana Areal Tanam Kedelai melalui Peningkatan Indeks 

Pertanaman (PAT- PIP Kedelai), Perluasan Areal Tanam Jagung (PAT 

Jagung), penyediaan sarana dan prasarana pertanian (benih, pupuk, 

pestisida dan alat mesin pertanian) dan pengawalan/pendampingan.  

Kegiatan upaya khusus tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan 

dalam bentuk pengawalan,   pendampingan   dan pengawasan oleh TNI, 

peneliti, Perguruan Tinggi dan Penyuluh Pertanian dengan memperhatikan 

aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan spesifik lokasi di 

Provinsi Bengkulu.  Disamping proses pengawalan, pendampingan dan 

pengawasan,  juga dilaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

dalam rangka mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan. 

Tujuan kegiatan UPSUS pada tahun 2016 adalah (1) Mendampingi, 

memonitor, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPSUS; (2) Narasumber 

kegiatan padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan  sapi potong; dan (3) 

Memberikan dukungan teknologi melalui penerapan inovasi teknologi 

budidaya jagung, kedelai, dan bawang merah.  

Kegiatan UPSUS dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi 

Bengkulu. Waktu pelaksanaan pada bulan Januari-Desember tahun 2016. 

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan terdiri dari 3 kegiatan yaitu (1) 

Mengidentifikasi luas baku lahan padi, potensi penanaman padi dalam satu 

musim tanam, pelaporan luas tambah tanam padi harian pada 10 

kabupaten/kota, (2) Sebagai narasumber inovasi teknologi padi, 

jagung, kedelai, bawang merah, dan sapi potong yang dilaksanakan 



81 
 

di 10 kabupaten/kota dan (3) Mendukung penerapan inovasi teknologi 

melalui penerapan d isplay jagung seluas 4,00–5,00 ha di Kabupaten 

Bengkulu Utara, kedelai seluas 1,00–2,00 ha di Kabupaten Rejang Lebong, 

dan bawang merah seluas 0,25–1,00 ha di Kabupaten Kepahiang dan Rejang 

Lebong.  

Hasil kegiatan yang diperoleh pada tahun 2016 adalah (1) 

Pendampingan, monitor, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPSUS berupa: 

Penerapan inovasi teknologi nsistem tanam, penggunaan varietas dan 

pemupukan padi sawah; kegiatan LTT padi sawah bulan Oktober-Maret 

2015/2016 dan bulan April-September 2016 pada 10 Kabupaten/Kota; dan 

realisasi LTT padi sawah bulan Oktober-Maret 2015/2016 dan April-

September 2016, (2) Pendampingan sebagai narasumber padi, jagung, 

kedelai dan ternak sapi di 10 kabupaten/kota Propinsi Bengkulu serta (3) 

Memberikan dukungan teknologi melalui penerapan inovasi teknologi 

budidaya jagung seluas 45.330 m2, kedelai seluas 10.000 m2, dan bawang 

merah seluas 3.644,2 m2. 

6.4.6. Pendampingan Pengembangan Kawasan Agribisnis Cabai di 
Provinsi Bengkulu 
 
Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah yang mempunyai 

potensi dalam pengembangan komoditas hortikultura, termasuk cabai merah 

yang pengembangannya tersentra di daerah dataran tinggi. Masih banyak 

kendala yang dihadapi pada peningkatan produksi cabai merah, termasuk; 

kondisi iklim yang berubah-ubah, kelembaban, ketersediaan air, serangan 

hama dan penyakit yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak 

optimal serta menurunkan kualitas maupun kuantitas cabai merah yang 

diproduksi.  

Petani cabai merah umumnya akan memilih periode atau musim 

tanam yang dianggap paling tepat untuk penanaman cabai, pemilihan musim 

tanam inilah yang memicu terjadinya fluktuasi produksi cabai merah 
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sepanjang tahun dan seringkali tidak menguntungkan petani. Luas tanam 

tertinggi terjadi pada Bulan Desember, Januari dan Februari, sedangkan luas 

tanam terendah terjadi pada Bulan September dan Oktober namun 

permintaan relatif stabil sepanjang tahun (Dirjen Hortikultura 2006). 

Diperlukan pola produksi cabai merah yang dapat menghasilkan sepanjang 

tahun, melakui dukungan diseminasi teknologi produksi dan pengembangan 

cabai merah sesuai kondisi wilayah dan kebutuhan petani.  

Selain dari permintaan cabai merah yang relatif tetap sepanjang 

tahun, pada beberapa tahun belakangan ini juga terdapat permintaan 

produk cabai merah yang berkualitas, baik dari segi penampilan maupun 

aman untuk dikonsumsi. Dalam rangka memenuhi permintaan produk cabai 

merah yang berkualitas, baik untuk permintaan lokal maupun potensi untuk 

ekspor diperlukan kontinuitas produktivitas cabai sepanjang tahun. Sehingga 

diperlukan dukungan teknologi produksi dan pengembangan cabai merah 

yang sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan petani.  

Hal ini sangat memberi peluang pada petani cabai untuk 

mengembangkan usaha dan meningkatkan pengetahuan maupun 

keterampilan, guna menjamin kualiltas dan kuantitas hasil tanaman cabai 

diwilayah sentra produksi, perluasan jangkauan penggunaan teknologi dan 

percepatan penyebaran atau diseminasi inovasi pada pengguna melalui 

berbagai pembinaan dan pendampingan pengembangan berwawasan 

agribisnis. Baik itu aspek perbaikan teknologi prapanen, pascapanen, 

pemberdayaan petani, penguatan kelembagaan serta mendorong terjadinya 

kemitraan. Sehingga perlu dukungan dan sinergisme serta kebijakan 

program daerah dalam mewujudkan pengembangan komoditas cabai merah, 

melalui penguatan inovasi (teknologi, diseminasi dan kelembagaan) 

usahataninya.  

Tujuan akhir dari kegiatan pendampingan kawasan cabai di Provinsi 

Bengkulu adalah (1) Meningkatkan produksi dan kualitas cabai merah di 
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Bengkulu, (2) Meningkatkan pendapatan petani cabai merah di Bengkulu, (3) 

Penguatan kelembagaan agribisnis cabai merah di Bengkulu. Sedangkan 

tujuan untuk tahun 2016 adalah (1) Meningkatkan produktivitas cabai merah 

pada kawasan agribisnis melalui percontohan diluar musim dan ramah 

lingkungan; (2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani 

terhadap pengendalian hama dan penyakit tanaman cabai serta (3) 

Meningkatkan kinerja dan sinergisme pelaku maupun mitra usaha dalam 

pengembangan kawasan cabai. 

Kegiatan dilaksanakan di lima wilayah kawasan pengembangan 

komoditas cabai, meliputi 5 (lima) Kabupaten, yaitu; Kabupaten Rejang 

Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, Kaur dan Mukomuko. Tahun 2016 

kegiatan pendampingan dan pengembangan kawasan cabai dilaksanakan 

untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas serta pengendalian 

organisme pengganggu tanaman (OPT) Cabai. 

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pengawalan 

pengembangan kawasan, adalah 1) on farm assessment ; 2) experimental 

design; 3) komunikasi tatap muka/langsung; 4) identifikasi lapangan dan 

need assessment  terhadap kebutuhan pendampingan pengembangan 

kawasan cabai dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) 

Cabai di 5 kabupaten lokasi pengembangan kawasan cabai. 

Hasil yang telah diperoleh pada tahun 2016 adalah (1) Melalui 

kegiatan pendampingan dan pengawalan serta percotohan usahatani cabai 

pada pengembangan kawasan agribisnis cabai Tahun 2016, telah 

memberikan dampak terhadap peningkatan produksi cabe sebesar 39,75% 

dibandingkan kegiatan kegiatan pertanamaman musim sebelumnya; (2) Hasil 

kajian perobahan prilaku petani dalam penguasaan pengendalian HPT 

tanaman cabai setelah dilakukan kegiatan pendampingan, pengawalan dan 

penyebaran bahan informasi, terlihat adanya peningkatan pengetahuqan dan                                                                                                                    

keterampilan petani sebesar 41,98% dibandingkan tingkat pengetahuan 
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sebelum pendampinngan serta (3) Hasil pengamatan dan kajian terhadap 

mitra kerja yang berkunjung baik itu poktan, petani, petugas, maupun 

stakeholder menyimpulkan, adanya respon positif sebesar 76,67% terhadap 

pengembangan kawasan cabai dan komponen teknologi didiseminasikan. 

6.4.7. Gugus Kalender Tanam (KATAM) di Provinsi Bengkulu 
 
Dalam dua dekade terakhir, isu perubahan iklim terus menguat dan 

menjadi entri poin penting dalam menyusun perencanaan pengembangan 

pertanian, khususnya tanaman pangan.Perubahan iklim yang ditandai oleh 

perubahan pola dan distribusi curah hujan, peningkatan suhu udara, dan 

peningkatan muka air laut berdampak langsung terhadap kerentanan 

pertanian diwilayah tertentu (Badan Litbang Pertanian, 2012). Hal tersebut 

akan menjadi permasalahan dalam penentuan jadwal tanam di tingkat 

petani. 

Di tengah krisis pangan dunia yang dipicu oleh perubahan iklim, 

pemerintah tetap menargetkan swasembada pangan (Ditjen Tanaman 

Pangan. 2008). Sementara itu, produktivitas padi di Provinsi Bengkulu masih 

rendah yaitu 42,17 ku/ha. Salah satu akibat dari dampak negatif perubahan 

iklim yaitu pergeseran awal musim tanam dan pola tanam, ancaman 

kekeringan, banjir dan serangan organisme penggangu tanaman. Untuk itu, 

Badan Litbang telah menyusun teknologi adaptif dengan perubahan iklim 

yaitu sistem informasi kalender tanam (Katam) terpadu (Badan Litbang 

Pertanian, 2012). 

Katam merupakan teknologi yang memuat berbagai informasi 

tanam pada skala kecamatan, dan suatu perangkat yang berguna untuk 

mempermudah stakeholders dan petani dalam penentuan : 1. Prediksi awal 

musim hujan, 2. Awal musim tanam, 3. Pola Tanam, 4. Luas tanam 

potensial, 5. Rekomendasi pemupukan, 6. Tutup Tanam, 7. Rekomendasi 
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varietas padi, 8. Potensi serangan OPT, 9. Wilayah rawan banjir & 

kekeringan, 10. Resiko penuruan produksi akibatbencana (BBSDLP, 2012). 

Manfaat Katam antara lain : (1) Menentukan waktu  tanam pada 

 setiap musim yaitu musim hujan (MH) dan musim kemarau (MK), (2) 

Menentukan pola, rotasi tanam dan rekomendasi teknologi pada skala 

kecamatan, (3) Menduga potensi luas tanam untuk mendukung sistem 

perencanaan tanam dan produksi tanaman pangan, (4) Mengurangi resiko 

penurunan dan kegagalan produksi serta kerugian petani akibat kekeringan, 

banjir dan serangan OPT. 

Sejak Tahun 2013-2015 telah dilakukan kegiatan sosialisasi, 

verifikasi dan validasi. Sosialisasi kalender tanam terpadu di Provinsi 

Bengkulu telah dilaksanakan baik tingkat provinsi, kabupaten maupun 

kecamatan yang dihadiri oleh pemangku kebijakan dalam hal ini dinas 

pertanian, penyuluh, babinsa maupun petani. Pelaksanaan verifikasi sistem 

Katam terpadu dilakukan pada 2 parameter yaitu luas baku sawah dan 

rekomendasi pemupukan tanaman palawija. Pelaksanaan validasi sistem 

informasi Katam dengan cara mengimplementasikan rekomendasi Katam 

terpadu jadwal tanam, rekomendasi pupuk, dan varietas dilakukan sinergi 

dengan kegiatan yang ada di BPTP Bengkulu komodias tanaman pangan 

yaitu padi, jagung dan kedelai. 

Dengan makin menonjolnya isu perubahan iklim dan sistem 

informasi Katam disusun menurut kondisi iklim berdasarkan prediksi iklim 

musiman. Disamping itu  penerapan Katam sangat mendukung upaya 

adaptasi sekaligus mitigasi dalam pengamanan/penyelamatan atau 

pengurangan resiko, pemantapan pertumbuhan produksi, dan mengurangi 

dampak  sosial-ekomomi. Oleh karena peranannya yang sangat strategis dan 

bersifat dinamis, maka kegiatan ini sangat urgen untuk dilanjutkan. 

Tujuan kegiatan Kalender Tanam pada tahun 2016 adalah 1) 

Sosialisasi dan apresiasi inovasi sistem informasi kalender tanam terpadu, 2) 
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Melakukan validasi dan verifikasi inovasi sistem informasi kalender tanam 

terpadu dan 3) Mendapatkan umpan balik (Feedback) dari aplikasi 

penerapan inovasi sistem informasi kalender tanam terpadu. 

Hasil kegiatan Kalender Tanam pada tahun 2016 adalah sebagai 

berikut (1) Kegiatan Sosialisasi sistem informasi kalender tanam terpadu MK 

2016 di Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan di 10 kabupaten/kota melalui 

media cetak, elektronik dan pertemuan langsung, (2) Hasil verifikasi luas 

baku lahan sawah MK 2016 terdapat kesesuaian antara luas lahan eksisting 

dengan yang ada pada sistem informasi kalender tanam. Hasil verifikasi 

jadwal tanam di MH 2015/2016 dan MK 2016 terjadi pergeseran jadwal 

tanam dari jadwal yang ada pada sistem informasi kalender tanam.Kegiatan 

validasi sistem informasi kalender tanam dilakukan seluas 5 ha di Kecamatan 

Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, (3) Penerapan jadwal tanam 

yang sesuai dengan rekomendasi Kalender Tanam dapat meningkatkan 

produktivitas padi yang diintroduksi dibandingkan dengan produktivitas 

eksisting yaitu padi varietas IR-64, dimana terdapat selisih 1,9 ton 

(meningkat 30%) dibandingkan dengan Inpari 15, selisih 3,5 ton (meningkat 

44,9%) dibandingkan dengan Inpari 22, dan selisih 3,2 ton (meningkat 

42,7%), dan (4) Sistem informasi kalender tanam terpadu sangat membantu 

terutama penyuluh dalam menyiapkan bahan penyuluhannya untuk 

disampaikan kepada petani. 
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6.4.8. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di 
Provinsi Bengkulu  

Pada tahun 2016 program PUAP terdapat beberapa kebijaksanaan. 

Dalam pelaksanaan PUAP secara substansi terdapat 3 kegiatan pokok yang 

harus dilaksanakan yaitu: (1) pengembangan kelembagaan Gapoktan, (2) 

pengembangan kelembagaan LKMA yang dikelola Gapoktan, dan (3) 

pengembangan usaha agribisnis yang dilakukan petani miskin peserta PUAP. 

Berkaitan dengan pembinaan dan kelembagaan yang melaksanakan PUAP 

perlu dilakukan konsolidasi organisasi di provinsi dan kabupaten/kota, di 

mana pembina teknis usahatani oleh dinas dan untuk kelembagaan oleh 

kelembagaan penyuluhan yaitu Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana 

kemampuan anggota Gapoktan dalam mengelola dana PUAP untuk 

pengembangan usaha agribisnis, meningkatnya fungsi kelembagaan 

ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka 

mengakses permodalan. Penyelia mitra tani, penyuluh pendamping 

melakukan pembinaan dan bimbingan kepada anggota gapoktan untuk 

meningkatkan usaha agribisnis serta kesejahteraan anggota, dan 

memfasilitasi dalam meningkatkan kelembagaan ekonomi petani menjadi 

lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA). 

Tujuan pendampingan pelaksanaan program PUAP oleh BPTP 

Bengkulu tahun 2016 adalah : 

1. Mendukung peran BPTP Bengkulu dalam pelaksanaan program PUAP 

sebagai Sekretaris Pokja LKMA Provinsi Bengkulu.  

2. Melaksanakan pendampingan dalam pembentukan dan pembinaan 

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) pada gapoktan penerima 

dana BLM PUAP  

3. Memonitoring kinerja dan evaluasi pelaksanaan program PUAP di 10 

Kabupaten/kota. 
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4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja PMT di 10 

Kabupaten/Kota. 

5. Memfasilitasi penyiapan teknologi yang dibutuhkan gapoktan dalam 

usaha agribisnis. 

BPTP Bengkulu bertugas sebagai sekretariat Pokja LKMA dalam 

mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan PUAP dengan baik di 

Provinsi Bengkulu. Sebagai Sekretariat Pokja LKMA Provinsi, BPTP Bengkulu 

berperan dalam tugas-tugas kesekretariatan yang terkait dengan Program 

PUAP mulai dari gapoktan penerima dana BLM PUAP, Pokja LKMA 

kabupaten/kota maupun surat-surat dari Pokja LKMA Pusat yang perlu 

direspon dan ditindaklanjuti. Selain itu BPTP Bengkulu juga berperan dalam 

pembinaan untuk peningkatan kapasitas petugas, PMT dan gapoktan sehingga 

dapat berpartisipasi aktif dalam workshop dan pelatihan terkait PUAP. 

Selanjutnya BPTP juga berpartisipasi dalam penilaian kinerja PMT dan 

perkembangan gapoktan PUAP sehingga dapat diperoleh database kinerja dan 

perkembangan gapoktan PUAP di Provinsi Bengkulu. 

Sekretariat Pokja LKMA BPTP Bengkulu memfasilitasi penandatanganan 

kontrak 24 orang PMT untuk tahun anggaran 2016. Kegiatan Kesekretaritan 

dapat berjalan dengan baik dan lancar baik itu dalam melaksanakan 

memfasilitasi pembayaran honor dan BOP 24 PMT sampai bulan Oktober 

2016.  

Sekretariat Pokja LKMA juga telah melaksanakan pendampingan dalam 

pembentukan dan pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) 

pada gapoktan penerima dana BLM PUAP di Kabupaten Bengkulu Selatan, 

Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabuapten Bengkulu Tengah, Kabupaten 

Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota 

Bengkulu, Kabupaten  Kepahiang dan Kabupaten Muko-muko dalam rangka 

menyampaikan kegiatan PUAP tahun 2016. Monitoring dan evaluasi kinerja 

PMT sampai bulan Oktober 2016 melalui laporan bulanan baik shoff copy 
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maupun hard copy serta pertemuan rutin bulanan sampai bulan Oktober 

2016. 

Bentuk fasilitasi penyiapan teknologi yang dibutuhkan oleh gapoktan 

dalam usaha agribisnis berupa bahan informasi teknologi berupa leaflet dan 

narasumber. Leaflet yang akan disediakan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

bentuk usaha gapoktan. Leaflet sebanyak 400 lembar didistribusikan ke 

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Narasumber yang difasilitasi disesuaikan 

dengan permintaan dan kebutuhan gapoktan dan stakholder baik administrasi, 

pengelolaan keuangan dan teknologi pertanian yang dikembangkan di 

gapoktan.  

6.5. Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik 
Lokasi 

6.5.1. Model Sistem Pertanian Bioindustri Berbasis Integrasi Padi-
Sapi Spesifik Lokasi di Provinsi Bengkulu 
 
Berdasarkan agroekosistem dan kesesuaian lahannya, tanaman padi 

mempunyai potensi dan peluang yang besar untuk dikembangkan di Provinsi 

Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki lahan sawah 105.177 ha. Produktivitas 

padi di Provinsi Bengkulu masih relatif rendah dibandingkan dengan 

produktivitas nasional. Pada tahun 2012, rata-rata produktivitas padi sawah 

baru mencapai 4,29 ton  GKG/hektar, produktivitas secara nasional sudah 

mencapai 5,50 ton GKG/hektar (BPS, 2013). 

Di Provinsi Bengkulu, pengembangan ternak sapi juga belum optimal, 

yang diindikasikan oleh rendahnya populasi sapi yaitu 105.550 ekor (BPS, 

2013). Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan peternak, kurangnya 

pemanfaatan (pengolahan dan penyediaan) pakan berbasis limbah 

pertanian, minimnya usaha perbibitan sapi merupakan masalah umum dalam 

pengembangan ternak sapi. 

Di Provinsi Bengkulu, sistem pertanian bioindustri belum diterapkan 

dan perlu diinisiasi penumbuhannya sesuai dengan kondisi wilayah (spesifik 



90 
 

lokasi). Padi dan sapi merupakan komoditas unggulan dan diusahakan oleh 

sebagian besar masyarakat tani di Provinsi Bengkulu. Selama ini, kedua 

usaha pertanian tersebut dilaksanakan secara terpisah dan belum 

diusahakan secara terintegrasi, sehingga masing-masing mempunyai 

permasalahan yang spesifik. Jika keduanya diusahakan secara terintegrasi, 

maka keduanya saling bersinergi dan dapat saling melengkapi satu dengan 

lainnya. 

Potensi pupuk organik padat yang berasal dari satu ekor sapi dewasa 

selama satu tahun mencapai 2 ton/tahun yang dapat digunakan sebagai 

pupuk organik pada lahan Padi (Gunawan, 2014). Sementara potensi jerami 

padi mencapai 50 % dari produksi gabah kering panen (Yunilas, 2009). 

Usaha pemeliharaan ternak sapi pada daerah irigasi tanaman padi akan 

bermanfaat ganda yaitu ketersediaan jerami padi sebagai pakan yang 

tersedia sepanjang tahun dengan jumlah yang tidak terbatas dengan harga 

murah dan sebagai sumber pupuk kandang bisa menjadi hasil sampingan 

bernilai ekonomi tinggi. Pupuk kandang tersebut dapat menjadi bahan pupuk 

organik untuk tanaman padi dan tanaman lainnya (Zulbardi dkk, 2001). 

Usaha pemeliharaan ternak sapi pada daerah irigasi tanaman padi 

akan bermanfaat ganda yaitu ketersediaan jerami padi sebagai pakan yang 

tersedia sepanjang tahun dengan jumlah yang tidak terbatas dengan harga 

murah dan sebagai sumber pupuk kandang bisa menjadi hasil sampingan 

bernilai ekonomi tinggi. Pupuk kandang tersebut dapat menjadi bahan pupuk 

organik untuk tanaman padi dan tanaman lainnya (Zulbardi dkk, 2001). 

Kedua komoditas tersebut dapat diintegrasikan dalam upaya membangun 

model sistem pertanian bioindustri yang spesifik lokasi di Provinsi Bengkulu. 

Pada integrasi ini, ternak merupakan komponen pendukung dari usahatani 

padi. Komoditas padi yang lebih diprioritaskan dan difokuskan dalam 

peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan pemanfaatan limbahnya. 

Integrasi padi-sapi potong memiliki prospek yang cerah sebagai embrio 



91 
 

berkembangnya agribisnis yang berdaya saing dan memiliki keunggulan 

spesifik. 

Tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah (1) Memperkuat 

peran gapoktan dan kelembagaan pendukung dalam sistem pertanian 

bioindustri spesifik lokasi; (2) Meningkatkan nilai tambah produk-produk 

pertanian bioindustri melalui inovasi teknologi pengemasan dan 

penyimpanan; (3) Meningkatkan efisiensi usahatani padi dan sapi dalam 

pertanian bioindustri berbasis integrasi padi – sapi; (4) Mempercepat 

penyebaran inovasi teknologi yang diimplementasikan pada sistem pertanian 

bioindustri berbasis integrasi padi – sapi serta (5) Meningkatkan kapasitas 

SDM petani pelaksana sistem pertanian bioindustri berbasis integrasi padi – 

sapi. 

Kegiatan dilaksanakan di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma 

Selatan Kabupaten Seluma. Pengkajian model sistem pertanian bioindustri 

spesifik lokasi dilaksanakan mulai bulan Januari–Desember 2016.  

Hasil yang telah dicapai pada tahun 2016 adalah : (1) Peran 

gapoktan telah meningkat dengan diversifikasi produk (beras sehat 

aromatik, biopestisida, biofertilizer dan kompos padat) dan perluasan 

jaringan pemasaran produk bioindustri, (2) Inovasi teknologi pengemasan 

dan penyimpanan meningkatkan nilai tambah pada produk-produk 

bioindustri antara lain beras sehat aromatik, kompos, bio ferilizer, dan 

biopestisida dengan rasio nilai tambah masing-masing sebesar 53,00%, 

85,12%, 95,00%, dan 98,34%, (3) Pemanfaatan limbah padi dan ternak 

melalui sistem integrasi meningkatkan efisiensi usaha ternak sebesar Rp. 

870.000/bulan dan meningkatkan efisiensi penggunaan biaya budidaya padi 

organik sebesar Rp. 5.320.000/musim tanam atau menekan biaya sekitar 

43,77%, untuk yang semi organik Rp. 3.585.000/musim tanam atau 

menekan biaya 34,21%, (4) Percepatan penyebaran inovasi teknologi dalam 

bentuk display diwujudkan dengan pembuatan instalasi pendukung, 
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perkandangan sapi, sampel produk, ataupun penanaman padi pada lahan 

petani dan terlaksananya Gelar Teknologi dan Temu Lapang Inovasi 

Teknologi Model Sistem Pertanian Bioindustri, serta (5) Tingkat pengetahuan 

SDM petani pelaksana sistem pertanian bioindustri berbasis integrasi padi-

sapi telah meningkat dari kriteria sedang (skor 4,67) menjadi tinggi (skor 

7,62) serta mampu melakukan pengolahan tepung beras patah/menir dan 

aneka produk olahannya (keripik pare, keripik pegagan, keripik bayam, kue 

basah/lapis). 

 

Gambar 3. Launching produk bioindustri padi-sapi di Kabupaten Seluma 
 

6.5.2. Model Sistem Pertanian Bioindustri Berbasis Integrasi 
Tanaman-Ternak Spesifik Lokasi di Provinsi Bengkulu 
 
Pertanian bioindustri merupakan suatu sistem pertanian yang terpadu 

dari hulu sampai hilir sehingga terwujud pertanian berkelanjutan dengan 

input luar rendah. Tujuan kegiatan Model sistem pertanian bioindustri 

berbasis integrasi tanaman ternak spesifik lokasi di Provinsi Bengkulu pada 

tahun 2016 adalah (1) Memantapkan Inovasi Teknis sistem pertanian 

bioindustri berbasis tanaman (kopi)-ternak (sapi) spesifik lokasi Bengkulu, 

(2) Memantapkan Inovasi Kelembagaan petani dan pasar sistem pertanian 

bioindustri berbasis tanaman (kopi)-ternak (sapi) spesifik lokasi Bengkulu, 

(3) Mengetahui potensi produk bioindustri terhadap peningkatan 
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produktivitas tanaman dan ternak dan (4) Mendiseminasikan model sistem 

pertanian bioindustri berbasis tanaman-ternak kepada stakeholders 

Kegiatan dilaksanakan di Kelompok Tani Gading Indah Desa Air Meles 

Bawah dan kelompok tani Pematang Manggis kelurahan Talang Ulu  

Kecamatan Curup Timur, yang dimulai dari bulan januari sampai Desember 

2016. 

Hasil yang telah dicapai pada tahun 2016 adalah : 

1. Pemantapan inovasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis mampu 

meningkatkan pengetahuan petani dan penyuluh tentang budidaya kopi, 

pengolahan kopi petik merah dan pengolahan pakan ternak  

2. Kelembagaan tani pada kegiatan Bioindustri belum mampu menggerakan 

dinamisasi kelompok. Sedangkan penguatan kelembagaan pasar mampu 

mempermudah petani dalam memasarkan produknya dan memotivasi 

petani untuk melanjutkan inovasi yang diintroduksikan 

3. Produk bioindustri yang dihasilkan (kompos) mampu meningkatkan 

produksi kopi sebesar 180,8% dan nilai ekonomis 188,6% dibandingkan 

sebelum Bioindustri, keuntungan kubis sebesar Rp. 3.697.000/MT 

dibanding hasil petani tanpa kompos dan biourine.  

Produksi kompos mampu memberikan tambahan pendapatan sebesar                 

Rp. 3.600.000,-/bulan sehingga cash flow peternak lebih cepat  

4. Diseminasi Inovasi mampu meningkatkan kapasitas penyuluh dan peneliti 

dalam keikut sertaan dalam seminar. Diseminasi produk dan Model juga 

mampu memberikan respon yang baik kepada stakeholders dan 

pengguna  
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6.6. Penyediaan dan Penyebarluasan Benih Sumber Varietas 
Unggul Baru padi Melalui Unit Pengelola Benih Sumber di 
Provinsi Bengkulu 

 
Salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas padi karena 

varietas yang biasa ditanam petani dewasa ini tidak mampu lagi berproduksi 

lebih tinggi akibat kemampuan genetiknya yang terbatas. Hal ini disebabkan 

karena ketersediaan benih belum memadai. Produksi benih baru memenuhi 

sekitar separuh produksi benih nasional, sisanya dipenuhi dengan cara 

mengimpor. Selain permasalahan tersebut, petani juga kesulitan memperoleh 

benih yang bermutu, sehingga petani menggunakan benih asalan untuk 

memenuhi kebutuhannya.  

Lebih dari 60 persen benih padi yang digunakan oleh masyarakat 

berasal dari sektor informal yaitu berupa gabah yang disisihkan dari sebagian 

hasil panen musim sebelumnya yang dilakukan berulang-ulang (Daradjat, et 

al., 2008). Petani padi di Bengkulu umumnya belum menggunakan benih 

varietas unggul yang berlabel. Petani tidak mudah mengganti varietas 

eksisting ke varietas baru sebelum mereka yakin dan melihat bukti 

keunggulan varietas yang diintroduksikan (Ruskandar, 2012). Tingkat 

ketergantungan petani di Provinsi Bengkulu terhadap pembagian benih 

varietas unggul baru (VUB) padi masih cukup tinggi (63,75%). Kesadaran 

petani untuk membeli VUB di kios masih rendah, sehingga jika tidak ada 

bantuan VUB dari pemerintah, para petani cenderung menggunakan benih 

yang dihasilkan dari pertanamannya sendiri (Wibawa,et al., 2011). 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, UPBS di BPTP mempunyai 

mandat untuk menghasilkan benih sumber kelas FS dan SS dengan jumlah 

dan varietas yang disesuaikan dengan kebutuhan, permintaan, preferensi 

serta karakteristik agroekosistem dan sosial budaya setempat (BBP2TP, 

2013). Keberadaan UPBS di BPTP juga diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan kurangnya promosi dan diseminasi VUB oleh Balai Besar 

Penelitian/Balit komoditas, minimnya stok dan logistik benih VUB adaptif serta 
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jauhnya rentang kendali antara produsen (sumber benih: Balai Besar 

Penelitian dan Balit Komoditas) dan pengguna benih (BBI, BBU dan petani 

penangkar).  

Tujuan kegiatan UPBS pada tahun 2016 adalah (1) Pemutakhiran 

basis data kebutuhan benih, varietas, kelas benih, dan sebaran  varietas 

unggul padi di Provinsi Bengkulu, (2) Memproduksi benih sumber padi untuk 

agroekosistem sawah sebanyak 7  ton dengan kelas benih FS (label putih), 

serta memfasilitasi proses sertifikasi benih tanaman pangan strategis (padi) 

ke BPSB bagi petani kooperator serta (3) Mempercepat proses penyebaran 

VUB spesifik lokasi melalui berbagai media dan metode penyampaian 

informasi teknologi di Provinsi Bengkulu. 

Pelaksanaan kegiatan UPBS pada tahun 2016 dilaksanakan di Desa 

Taba, Kecamatan Talo Kecil dan Desa Gunung Kembang Kecamatan 

Semidang Alas Marasa Kabupaten Seluma, serta Kelurahan Kemumu, 

Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. 

Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu (1) merupakan 

daerah sentra pertanian tanaman pangan di masing-masing kabupaten/kota, 

(2) lahan sawah mudah dijangkau dan didukung irigasi teknis yang memadai 

melalui kerjasama dengan petani penangkar, dan (3) Dekat dengan lokasi 

prosesing benih. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari–Desember 2016.  

 Hasil yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 adalah (1) Sebaran 

penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) padi di Provinsi Bengkulu masih 

didominasi oleh penggunaan varietas Ciherang, Mekongga, dan Cigeulis. 

Peluang penyediaan untuk meningkatkan penggunaan VUB masih terbuka, 

karena sebaran VUB padi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 hanya 

sebesar 21,14%; (2) Proses produksi benih sumber yang dilaksanakan oleh 

UPBS BPTP Bengkulu pada tahun 2016 menghasilkan benih sumber padi 

sebanyak 8.015 kg dengan kelas benih FS, yang terdiri dari varietas Inpari 6 

sebanyak 2.665 kg, Situ Bagendit 930 kg, Inpari 30 sebanyak 4.325 kg, dan 
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Gilirang sebanyak 95 kg serta (3) Percepatan proses penyebaran VUB spesifik 

lokasi telah dilakukan melalui metode penyampaian informasi teknologi di 

Provinsi Bengkulu, antara lain pelaksanaan panen bersama pemerintah 

daerah, sistem informasi website UPBS, dan gelar teknologi. 

6.7. Teknologi Komoditas Unggulan Lainnya yang Terdiseminasi 
ke Pengguna 

6.7.1. Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional 
Komoditas Perkebunan Kopi 
 
Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di Provinsi Bengkulu. 

Pada tahun 2013, areal pertanaman kopi di Provinsi Bengkulu dengan lahan 

seluas 97.149 ha mencapai produksi sebesar 0,738 ton/ha (BPS Provinsi 

Bengkulu, 2013). Hasil tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan 

dengan produktivitas kopi nasional. 

Permasalahan umum yang dihadapi dalam usahatani kopi adalah 

rendahnya produksi dan mutu kopi sehingga berdampak pada nilai jual dan 

pendapatan petani. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan 

usahatani kopi di Provinsi Bengkulu antara lain: 1) Kualitas bibit yang 

digunakan berasal dari bibit lokal/asalan, 2) Umur sebagian besar tanaman 

sudah tua, sehingga daya hasilnya menurun, serta 3) Panen dan 

penanganan pasca panen yang kurang baik sehingga mengakibatkan 

susut/kehilangan hasil tinggi.  

Upaya peningkatan produktivitas dan mutu kopi dapat ditempuh 

melalui penerapan inovasi teknologi budidaya yang meliputi penggunaan 

klon unggul, pengaturan jarak tanam yang benar, pemangkasan dan 

peremajaan agar tanaman tetap produktif, penggunaan pohon penaung 

yang sesuai, aplikasi pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan 

penyakit  secara terpadu, serta panen dan penanganan pasca panen yang 

baik. 
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Salah satu kunci keberhasilan dari program pendampingan 

pengembangan kawasan perkebunan kopi adalah penyebaran inovasi 

teknologi yang sesuai dengan kebutuhan petani. Balitbangtan telah 

menghasilkan berbagai hasil penelitian dalam bentuk paket teknologi yang 

dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan mutu kopi. Dengan kegiatan 

ini, diharapkan inovasi teknologi oleh Badan Litbang Pertanian dapat sampai 

kepada petani melalui metode dan media yang sesuai dan peran serta 

petugas lapang sehingga petani mau mengadopsi/menerapkan inovasi 

teknologi yang selanjutnya akan memberi dampak bagi kemajuan usahatani 

kopi khususnya di Provinsi Bengkulu. 

Tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah (1) Meningkatkan 

kapasitas petugas dan petani terhadap inovasi teknologi budidaya dan pasca 

panen kopi serta (2) Menyebarluaskan inovasi teknologi budidaya dan pasca 

panen kopi melalui media diseminasi. 

  Pendampingan Kawasan Pengembangan Pertanian Nasional 

Perkebunan Kopi pada tahun 2016  dilaksanakan di Desa Babakan Bogor 

Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dan di Desa Tanjung Harapan 

Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Waktu kegiatan pada 

Januari-Desember 2016. 

 Hasil yang telah dicapai pada tahun 2016 adalah (1) Tingkat 

pengetahuan petani dan penerapan Inovasi meningkat dari pemeliharaan 

konvensional ke inovasi anjuran diantaranya pemupukan, pemangkasan 

tanaman, penyiangan dan panen petik merah, (2) Tingkat pengetahuan 

petugas lapang terhadap inovasi teknologi budidaya tanaman kopi meningkat 

dari skor rata rata 1,02 (sedang) menjadi 1,49 (tinggi) yang berdampak pada 

intensitas penyuluhan terhadap petani meningkat serta (3) Telah dilakukan 

penyebarluasan folder sebanyak 5 judul kepada petani dan petugas di 

Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong  dan Kabupaten Seluma. 
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6.7.2. Pendampingan Penerapan Teknologi Baru Mendukung 
Pengembangan Kawasan Hortikultura (Jeruk) 
 
Pengembangan kawasan hortikultura merupakan program 

hortikultura di tingkat nasional yang bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas dan mutu hasil komoditas hortikultura. Pendekatan 

pengembangan hortikultura dilakukan secara terpadu dan merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan, yang dikenal dengan 6 (enam) pilar 

pengembangan hortikultura, yaitu : 1) pengembangan kawasan agribisnis 

hortikultura, 2) penataan manajemen rantai pasokan, 3) penerapan 

budidaya pertanian yang baik (good agricultural practices/GAP) dan standard 

operating procedure (SOP), 4) fasilitasi terpadu investasi hortikultura, 5) 

pengembangan kelembagaan usaha, dan 6) peningkatan konsumsi dan 

akselerasi ekspor. Semua program di atas dapat dilakukan melalui 

peningkatan daya saing dan dukungan inovasi di semua lini dari hulu ke hilir 

melalui sistem agribisnis.  

 Jeruk merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Bengkulu. 

Produksi jeruk di Provinsi Bengkulu selama tiga tahun cenderung menurun 

yaitu 10.319 ton/ha, 9.439,6 ton/ha dan 7.263,6 ton/ha. Permasalahan yang 

dihadapi yaitu produktivitas tanaman dan kualitas buah jeruk relatif masih 

rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena pengetahuan petani dan 

petugas masih terbatas sehingga penerapan inovasi teknologi belum optimal.  

Inovasi teknologi untuk komoditas jeruk sudah tersedia. Mengacu pada 

inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian yaitu 

pengelolaan terpadu kebun jeruk sehat (PTKJS) telah dihasilkan inovasi 

teknologi untuk komoditas jeruk yang spesifik Bengkulu pengelolaan terpadu 

tanaman jeruk (PTT jeruk) spesifik Bengkulu yang meliputi 4 komponen 

teknologi yaitu: 1) penggunaan benih yang sehat; 2) pemeliharaan tanaman 

yang optimal; 3) Pengendalian hama penyakit utama dan 4) koordinasi antar 

petani dalam suatu kawasan jeruk. 
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 Produksi jeruk di Provinsi Bengkulu dapat ditingkatkan melalui 

program pengembangan kawasan jeruk yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bengkulu. 

Pengembangan kawasan jeruk dilaksanakan pada 4 kabupaten di Provinsi 

Bengkulu yaitu di Kabupaten Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara dan 

Bengkulu Tengah. Salah satu kunci keberhasilan dari program 

pengembangan kawasan jeruk  adalah tingkat inovasi teknologi yang 

diterapkan oleh pelaku usaha dari hulu sampai ke hilir. Badan Litbang 

Pertanian telah menghasilkan berbagai hasil penelitian dalam bentuk paket 

teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktivitas komoditas jeruk.  

 Dalam rangka mendukung program pengembangan kawasan jeruk, 

diperlukan kegiatan pendampingan untuk mempercepat penyampaian 

inovasi teknologi jeruk. Kegiatan pendampingan pengembangan kawasan 

jeruk mulai dilaksanakan tahun 2015 pada 4 kabupaten yang mempunyai 

program pengembangan kawasan jeruk. Pada tahun pertama kegiatan 

pendampingan difokuskan pada 1 kabupaten yaitu kabupaten Lebong. Untuk 

meningkatkan penerapan inovasi teknologi dalam rangka mendukung 

pengembangan kawasan jeruk di wilayah Bengkulu, maka pada tahun 2016 

masih perlu dilakukan kegiatan pendampingan yang lebih intensif terutama 

pada lokasi pengembangan kawasan pada ketiga kabupaten lainnya.  

Tujuan jangka panjang kegiatan ini adalah mempercepat adopsi 

teknologi baru pada kawasan pengembangan jeruk di Provinsi Bengkulu. 

Sedangkan tujuan kegiatan untuk tahun 2016 adalah 1) Mempercepat 

penyebaran dan penerapan inovasi teknologi baru dalam pengembangan 

kawasan jeruk di Provinsi Bengkulu dan 2) Meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan petani dan petugas terhadap inovasi teknologi baru dalam 

pengembangan kawasan jeruk di Provinsi Bengkulu.    

Dengan kegiatan pendampingan terjadi percepatan penyebaran 

inovasi teknologi pada lokasi pengembangan kawasan jeruk di Provinsi 
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Bengkulu seluas 294 ha (120 ha di Kabupaten Lebong, 132 ha di Kabupaten 

Kepahiang, 15 ha di Kabupaten Bengkulu Utara serta 12 ha di Kabupaten 

Bengkulu Tengah). Penerapan inovasi teknologi pengelolaan terpadu 

tanaman jeruk meningkat sebesar 36,07%. Produktivitas tanaman jeruk RGL 

di Kabupaten Lebong meningkat dari 6,7 hingga 7 ton/ha. 

Pengetahuan dan keterampilan petani jeruk tentang teknologi PTT 

jeruk di kawasan pengembangan jeruk Provinsi Bengkulu berturut-turut 

meningkat sebesar 34,96% dan 50,38%, sedangkan pengetahuan petugas 

meningkat sebesar 41,82%. Program pengembangan kawasan jeruk di 

Kabupaten Kepahiang 2015 s/d  2017 seluas 182 ha, sehingga sangat 

diperlukan demonstrasi plot sebagai salah satu metode penyuluhannya.   

 
6.7.3. Pendampingan Pengembangan Kawasan Ternak Kambing di 

Provinsi Bengkulu 

Kambing adalah salah satu jenis ternak ruminansia kecil yang 

merupakan komoditas peternakan unggulan daerah dan banyak dipelihara 

masyarakat selain ternak sapi di Provinsi Bengkulu, kondisi ini tergambar dari 

tingkat populasinya yang pada Tahun 2013 mencapai 243.482 ekor (BPS 

Prov. Bengkulu, 2013). Kabupaten Kepahiang dengan topografinya yang 

berbukit sangat cocok sebagai kawasan pengembangan ternak kambing, 

disamping itu minat masyarakat terhadap daging kambing cukup tinggi dan 

hal ini terlihat dari tingkat pemotongan pada Tahun 2013 mencapai 1.931 

ekor (Disnakkan Kab. Kepahiang, 2014). 

Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang cocok untuk 

pengembangan ternak kambing, karena didukung oleh potensi sumberdaya 

alam berupa pakan yang melimpah dan limbah pertanian yang belum 

dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pakan alternatif ternak 

kambing. Populasi kambing di Provinsi Bengkulu pada tahun 2012 mencapai 

11.781 ekor, sedangkan pada tahun 2011 mencapai 13.131 ekor sehingga 

ada penurunan sebanyak 1.350 ekor.  
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Meningkatnya permintaan konsumsi ternak kambing bagi masyarakat 

menuntut tersedianya bibit yang dapat tumbuh cepat dan mencapai bobot 

potong pada umur muda, dengan model pengembangan akan 

kesinambungan ketersedian bibit harus dapat terjaga baik dengan 

mempertimbangkan kapasitas tampung kawasan ternak sekitarnya. Kawasan 

merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara 

fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun  

infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal 

skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah dan 

termasuk juga model yang dapat dikembangkan dengan pola integrasi 

ternak-perkebunan, ternak-tanaman pangan dan ternak-hortikultura 

(Kementerian Pertanian, 2014). 

Permasalahan dalam pengembangan kambing adalah minimnya 

pengetahuan peternak tentang budidaya ternak kambing, tingkat kelahiran 

masih rendah, produksi rendah, kematian anak masih tinggi, peran dan 

fungsi kelembagaan masih kurang dan akses pasar belum tercipta. Hasil 

kesepakatan Musrenbangtan tahun 2014 telah ditetapkan sebaran lokasi 

kabupaten yang menjadi kawasan pertanian nasional menurut sub sektor, 

termasuk Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu ditetapkan sebagai 

salah satu lokasi model pengembangan kawasan peternakan tahun 2015-

2019 yang tertuang dalam dokumen Rancangan Model Pengembangan 

Kawasan Pertanian tahun 2015-2019 (Kementarian Pertanian, 2014). 

Tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah (1) Mempercepat 

penyebarluasan inovasi teknologi pengelolaan hijauan makanan ternak 

(HMT) dan pemeliharaan kambing PE kepada petani dan petugas di Provinsi 

Bengkulu serta (2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

anggota kelompok peternak kambing PE dan petugas dalam mengelola 

hijauan makanan ternak (HMT) dan manajemen pemeliharaan kambing PE. 
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Kegiatan Pendampingan Pengembangan Kawasan Ternak Kambing di 

Provinsi Bengkulu yang telah dilakukan berupa penyebarluasan inovasi 

teknologi diwujudkan dengan demplot HMT, demplot pemeliharaan ternak 

kambing, pembuatan instalasi pendukung kandang kambing, penyebaran 

leaflet 200 lembar, pembuatan poster dua buah, dan sosialisasi dua kali.  

Pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan peternak dan petugas 

sebesar 37,2%, keterampilan peternak dan petugas sebesar 37%, dan sikap 

peternak dan petugas sebesar 37%. Pembinaan kelompok ternak dengan 

menghadiri pertemuan rutin kelompok ternak kambing dan melengkapi 

administrasi kelompok. Peran BPTP Bengkulu sebagai narasumber sebanyak 

lima kali. 
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VII. PENUTUP 

Laporan tahunan ini telah menyampaikan hasil dari pelaksanaan kegiatan 

tahun 2014, BPTP Bengkulu telah menunjukkan kinerja yang baik selama 

melaksakan kegiatan pengkajian, pendampingan maupun kegiatan  diseminasi. 

Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai Instansi dan Universitas telah dilakukan 

walaupun dalam pelaksanaan masih memerlukan banyak penyempurnaan dimasa 

yag akan datang. 

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan 

kegiatan di BPTP Bengkulu. 

 


