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KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis wajib panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena

hanya dengan ijin dan pertolongan-Nya, pada akhirnya laporan Traveling Workshop Petani

Kooperator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat SSFFMP-BPTP SUMSEL Ke Balai-Balai

Penelitian Komoditas Badan Litbang Pertanian dapat diselasaikan. Kegiatan traveling

workshop ini merupakan salah bagian kegiatan pemberdayaan masyarakat atas kerjasama

antara SSFFMP dan BPTP Sumatera Selatan dalam rangka mengatasi permasalahan-

permasalahan kemasyarakatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Sumatera

Selatan.

Materi yang disajikan dalam laporan ini merupakan ranguman dari berbagai hasil

kunjungan yang telah dilakukan di Balai-Balai Penelitian komoditas yang dimiliki oleh Badan

Litbang Pertanian. Dalam pembahasan laporan juga dimasukkan berbagai pendapat peserta

traveling workshop (petani, PPL, Dinas/instansi terkait dan LSM/media) terhadap

pengembangan teknologi pertanian dan pelaksanaan kegiatan traveling workshop.

Meskipun jauh dari pada sempurna, harapan kami kiranya laporan ini dapat

bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya para petani, PPL, Dinas/instansi

terkait dan LSM/media dan stakeholder lainnya untuk mendukung program pemberdayaan

masyarakat dalam mengatasi meluasnya praktek pemanfaatan sumberdaya secara ekstraktif

dengan cara pembakaran hutan.

Palembang, Pebruari 2006

Penyusun
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EXECUTIVE SUMMARY

Traveling workshop to sources of agricultural technology at the Indonesian Agency

for Agricultural Research and Development (IAARD) is one part of activities that had been

done by South Sumatera Forest Fire Management Project (SSFFMP) through collaboration

with the Assessment Institutes for Agricultural Technology (AIAT or BPTP) South Sumatra

Indonesia. The activity is intended to increase farmers’ knowledge for the implementation of

agricultural technology. It is hoped that the activity will provide more opportunity for the

community to participate (community empowerment) in agricultural development.

At the beginning of traveling workshop it is held at BPP Mektan where farmers have

instituted by various farming machinery that has been developed such as thresher for soybean

and paddy (TH6-VS type Oryza), vaccum frying etc. In BALITPA the farmers has been

introduced by integrated farming system particularly for paddy in wetland. In addition, the

development of genetic improvement has also been launched to farmers. In BALITSA,

researchers have presented the development of integrated farming system for hot chili to

farmer including a number of chili varieties that have been developed. Finally, the traveling

workshop is held at BALITNAK in which farmers have been commenced by the kinds of

technologies for the development of sheep, goat and duck including feed technology for a

number of livestock. All substance of these technologies that have been presented from each

research institution is new knowledge. However, these technologies still need to be adjusted

by specific field condition. This means that those still are required to be assessed further, so

its implementation can provide added value to farmers.

The results of traveling workshop showed that most farmers have recognized a

number of agricultural technologies that have been developed by each research institution.

The farmers have known that those technologies have an important role in increase of the

productivity of farming system. In most facts, new agricultural technologies and innovation in

farms practices are precondition for sustained improvements in levels of output and

productivity. Two major sources of technological innovation that can increase farm yield.

The first is Biological and chemical. They can improve the quality of existing land by raising

yields per hectare. The increasing use of fertilizers, pesticides, and herbicides represent major

scientific advances in modern agriculture. They are technology scale-neutral; they can be
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applied equally effectively on large and small farms. They do not necessary require large

capital inputs or mechanized. The second is Mechanical Technology. It can replace human

labor, especially where land is extensively cultivated and labor is scarce. However, the

introduction of mechanized techniques is not only ill suited to the physical environment but,

more important, often has the effect of creating more rural unemployment without lowering

per unit costs of food production.

In general technological change is an increase in total factor productivity, which can

be due either to a shift in the production function or to improved technical, scale, or scope

efficiency with a given production function. Both sorts of technological change bring

increased producer profits, but from different sources. A technological innovation is yield

increasing if it increases yields per fixed factor without reducing optimal variable costs per

fixed factor. Modern seed varieties best employed with a package of chemical fertilizers and

pesticides or irrigation that stimulate increased use of labor and fertilizers are classic

examples. A cost-reducing technological innovation, by contrast, reduces optimal variable

costs per fixed factor but does not increase yields per fixed factor. So a cost-reducing

technology saves variable inputs.

Furthermore, genetic selection for pest-resistant crop traits or development of more

efficient forages for livestock is good examples of cost-reducing technologies. Yield-

increasing innovations reduce average fixed costs while cost-reducing innovations reduce

average variable costs. The distinction matters in the presence of price risk, which will

generally discourage adoption of yield-increasing technology and encourage adoption of cost-

reducing technical change in the presence of risk aversion. Obviously, many technology

improvements can be combinations of these two types of technological change, bringing both

higher yields and lower variable costs per fixed factor. A key lesson is that with technological

change increasing output per worker, rural incomes were raised through changing the

employment structure and encouraging the outflow of workers from agriculture into the rural

non-farm economy. In turn, the demand linkages of increased rural incomes supported urban

industrial development.

As we know that agriculture is not just an economic activity. However, it is a way of

life. Any government attempting to transform its traditional agriculture to

modernized/progressive semi commercial farm must recognize that in addition to adopting the
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farm structure to meet the demand for the increased production, propound change affecting

the entire social, political, and institutional structure of rural societies will be necessary.

Without such change, agricultural development will either never get started to

modernized/progressive semi commercial farm.

Recently strategies for countryside development emphasizes on the development of

agricultural and rural development because agriculture in countryside still plays a dominant

role in the economy. Therefore, government can facilitate the growth of the rural sector the

following of activities; (1) By creating a policy environment conducive to increased private

investments in agricultural-based rural enterprise that will raise rural incomes and provide

more jobs in countryside, (2) By increasing government spending on rural services and

infrastructure to support higher agricultural productivity, and increased trading of goods and

services, and (3) By improving the delivery of government services to rural sector.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan the missing ingredient dalam mewujudkan

partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Secara sederhana, pemberdayaan mengacu

kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan kontrol

atas sumber-sumber hidup yang penting. Hal ini membawa implikasi bahwa hasil akhir dari

proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek,

sehingga relasi sosial akan dicirikan dengan relasi antar subjek dengan subjek yang lain.

Dengan kata lain, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama subjek-objek menjadi

subjek-subjek.

South Sumatera Forest Fire Management Project (SSFFMP) memfokuskan

programnya pada kegiatan pemberdayaan dalam rangka mengatasi permasalahan-

permasalahan kemasyarakatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Sumatera

Selatan. Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh SSFFMP, yaitu membangun

contoh lapangan di 13 (tiga belas) desa prioritas berdasarkan pada keinginan masyarakat

untuk meningkatkan produktiviatas dan pendapatannya dengan berbasiskan pada pemanfaatan

sumberdaya lokal. Sebagian besar pendapatan masyarakat tersebut bersumberkan dari

usahatani atau pertanian dalam arti luas sehingga sistem usahatani yang dibagun merupakan

hasil pengembangan dari usahatani lokal spesifik.

Dari kegiatan pemberdayaan ini diharapkan praktek pemanfaatan sumberdaya secara

ekstraktif oleh masyarakat dengan cara pembakaran lahan untuk budidaya padi sonor dan

ngelebung ikan atau berburu hewan dapat ditinggalkan. Dengan demikian untuk mendorong

keberhasilan proses pemberdayaan ini sangat diperlukan adanya upaya peningkatan

pengetahuan dan motivasi masyarakat, terutama bagi petani kooperator dan

pendamping/penyuluh yang terlibat. Studi banding/traveling workshop ke tempat-tempat

sumber teknologi seperti Balai-Balai Penelitian komoditas yang dimiliki oleh Badan Litbang

Pertanian merupakan salah satu alternatif yang dapat dijadikan sebagai media untuk

meningkatkan pengetahuan dan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan

proses kegiatan pemberdaayan masyarakat.
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Dari kegiatan studi banding/traveling workshop tersebut petani kooperator dapat

mengamati secara langsung dan memahami berbagai bentuk penerapan teknologi pertanian

yang dapat digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya,

terutama yang bersumberkan dari kegiatan usahatani.

1.2. Tujuan

Kegiatan studi banding/traveling workshop ini bertujuan;

(1) Mengamati secara langsung prototype teknologi yang dapat digunakan oleh petani

kooperator sebagai salah satu usaha meningkatkan produktivitas dan pendapatan

usahataninya,

(2) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan petani kooperator dalam

penerapan teknologi usahataninya,

(3) Menumbuhkan dan meningkatkan motivasi petani kooperator dalam penerapan teknologi

usahatani yang lebih baik dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pendapatannya,

(4) Menumbuhkan embrio jaringan komunikasi teknologi pertanian yang dapat dijadikan

sebagai media bagi petani, penyuluh/petugas lapang dan peneliti untuk pemecahan

masalah-masalah pertanian di wilayahnya.

1.3. Keluaran

Dari kegiatan ini, keluaran yang diharapkan adalah;

(1) Petani mendapatkan berbagai informasi mengenai teknologi usahatani yang dapat

digunakan sebagai salah satu usaha meningkatkan produktivitas dan pendapatan

usahataninya.

(2) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan petani kooperator dalam

penerapan teknologi usahatani di masing-masing wilayahnya.

(3) Tumbuhnya motivasi petani untuk menerapkan teknologi usahatani yang baik dalam

rangka meningkatkan produktivitas dan pendapatannya.

(4) Embrio jaringan komunikasi teknologi pertanian yang dapat dijadikan sebagai media bagi

petani, penyuluh/petugas lapang, dan peneliti untuk pemecahan masalah-masalah

pertanian di wilayahnya.
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II. METODELOGI

2.1. Metode Penyampaian

Kegiatan studi banding/traveling workshop dilaksanakan dengan cara;

(1) Mengunjungi beberapa objek sumber teknologi pertanian yang menjadi bagian kegiatan

pemberdayaan masyarakat SSFFMP

(2) Penjelasan teknis tentang teknologi pertanian oleh pendamping dan Instruktur/Peneliti

sebagai narasumber

(3) Fokus Group Discussion antar petani, penyuluh/petugas lapang dan peneliti untuk

pemecahan masalah-masalah teknologi pertanian di wilayahnya

2.2. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan

Kegiatan studi banding ini dilaksanakan dengan cara mengunjungi beberapa objek

sumber teknologi pertanian Badan Litbang Pertanian, yaitu:

(1) Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BB MEKTAN) Situgadung, Legok

Tangerang Tromol Pos. 2 Serpong 15310 Jawa Barat Telp (021) 537 6780 Fax (021) 537

6784,

(2) Balai Penelitian Tanaman Padi (BALITPA)

Jl Raya 9, Sukamandi Tromol Pos 11, Cikampek Subang 41255, Jawa Barat Telp (0260)

520 157 Fax (0260) 520158

(3) Balai Penelitian Ternak (BALITNAK)

Jl Banjarbaru, Ciawi Kotak Pos 221 Bogor 16002 Telp (0251) 240752, 240751 Fax

(0251) 240 754

(4) Balai Penelitian Tanaman Sayuran (BALITSA)

Jl Tangkuban Perahu 517 Lembang, Kotak Pos 8413 Bandung 40391 Telp (022)

2786245 Fax (022) 2786416, 2786025
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2.3. Peserta

Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan “Studi Banding/Traveling Workshop Petani

Kooperator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat SSFFMP-BPTP SUMSEL Ke Balai-Balai

Penelitian Komoditas Badan Litbang Pertanian” berjumlah 42 orang yang terdiri dari nara

sumber (6 orang), petani (16 orang), PPL/KCD (3 orang), LSM (3 orang), petugas dari isntasi

terkait (9 orang) dan panitia (4 orang). Rincian nama-nama peserta study banding/traveling

Workshop 2006 terlihat pada lampiran pada 1.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Propil Balai Komoditas

3.1.1. Propil Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian

Sejarah Kelembagaan BBP Mektan

Tahun 1953, didirikan Jawatan Pertanian Rakyat dengan tugas (1) meningkatkan

produksi pangan, didirikan pusat-pusat latihan dan perbengkelan dan (3) pengiriman tenaga

teknis ke luar negeri. Selanjutnya pada tahun 1957 didirikan MEKATANI dan pada tahun

1963 menjadi Lembaga Penelitian Tenaga Kerja dan Peralatan Pertanian (Mekanisasi skala

kecil dan efisien).

Tahun 1970 berubah menjadi Diametan dibawah Direktorat Teknik Pertanian,

kemudian pada tahun 1975 menjadi dibawah Sub Direktorat Mekanisasi Pertanian Dit

Produksi. Tahun 1983 dibawah Subdit Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian, selanjutnya

pada tanggal 23 Juni 1986 melalui program JICA-Ditjentan dilakukan peletakan batu pertama

pembangunan BBP Mektan (Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian) dan selesai

serta diresmikan oleh Mentan pada tanggal 9 Maret 1987. Sejak tahun 1987-199 keberadaan

BBP Mektan dengan nama Pusat Enjineering Pertanian (CDAET-ATA 220) dibawah

koordinasi oleh Ditjentan.

Pada tanggal 21 Februari 1991 melalui SK Mentan No. 75/Kpts/OT.210/91, dibawah

koordinasi dan pengelolaan Badan Litbang Pertanian dengan nama Balai Besar

Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian. Terakhir berdasarkan SK Mentan No.

403/Kpts/OT.210/6/2002 nama BBP Mektan diubah menjadi Balai Besar Pengembangan

Mekanisasi Pertanian.

Struktur Organisasi

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBPMP) merupakan salah satu unit

kerja setingkat Eselon II dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, yang terdiri

dari 1 orang kepala Balai Besar dibantu 3 Eselon III yaitu; (1) Bagian Umum, (2) Bidang

Program dan Informasi dan (3) Bidang Sarana dan Kerjasama, serta dibantu oleh tenaga

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang umum dibantu oleh 3 Eselon IV terdiri; (1) Sub Bagian Kepegawain, (2) Sub

Bagian Keungan dan (3) Sub Bagian Rumah Tangga. Bidang Program dan Informasi dibantu
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2 Esolon IV yaitu; (1) Sub Bidang Program dan Evaluasi, dan (2) Sub Bidang Informasi dan

Dokumentasi. Sedangkan Bidang Sarana dan Prasarana dibantu 2 Esolon IV yaitu; (1) Sub

Bidang Sarana dan (2) Sub Bidang Kerjasama.

Tugas dan Fungsi

Tugas BBPMP yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan mekanisasi

pertanian. Sedangkan fungsi dari BBPMP antara lain;

 Pelaksanaan penelitian keteknikan pertanian

 Pelaksanaan rekayasa, rancang bangun dan modifikasi desain, model serta prototype alat

dan mesin pertanian.

 Pelaksanaan uji fungsional calon prototype alat dan mesin pertanian

 Pelaksanaan penelitian dan rekayasa sistem mekanisasi pertanian

 Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis dibidang

mekanisasi pertanian

 Penyusunan program dan evaluasi penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian

 Pengelolaan informasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan mekanisasi

pertanian

 Pengelolaan sarana teknis penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian

 Pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan penelitian dan pengembangan mekanisasi

pertanian

 Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Visi dan Misi

Visi dari BBPMP adalah menjadikan lembaga penelitian dan pengembangan

mekanisasi pertanian unggul yang menghasilkan teknologi mekanisasi pertanian yang

bermanfaat bagi penggunanya. Sedangkan Misi dari BBPMP antara lain:

 Melakukan penelitian dan perekayasaan untuk menghasilkan teknologi mekanisasi

pertanian inovatif, teruji, berdaya saing dan berhasil guna.

 Melakukan sinkronisasi program litbang mekanisasi pertanian dengan institusi pemerintah

dan swasta terkait.

 Membangun kerjasama kemitraan dalam penelitian dan pengembangan mekanisasi

pertanian serta alih teknologi hasil penelitian dan perekayasaan.
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 Menghasilkan bahan kebijakan, rekomendasi dan informasi untuk pengembangan dan

penerepan mekanisasi pertanian serta industri alat dan mesin pertanian di Indonesia.

 Membangun kemampuan institusi melalui pengembangan SDM yang handal dan sarana

yang memadai

3.1.2 Propil Balai Penelitian Tanaman Padi

Sejarah Kelembagaan Balitpa

Balitpa berada di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, sekitar 20 km dari Cikampek ke

arah Cirebon. Saat didirikan pada tahun 1972, Institusi ini bernama Lembaga Pusat Penelitian

Pertanian (LP3) Cabang Sukamandi. Pada 10 Agustus 1980 Institusi ini diresmikan oleh

Presiden Suharto, sebagai Balai Penelitian Tanaman Pangan Sukamandi (Balittan Sukamandi)

sampai 1974. Kemudian berdasarkan SK Mentan No. 796/Kpts/OT.210/12/94 tahun 1995

Balittan Sukamandi berubah tugas dan fungsi menjadi institusi penelitian yang khusus

menangani komoditas padi atau dikenal dengan sebutan BALITPA. Tugas utama dari

lembaga tersebut adalah melakukan penelitian untuk menghasilkan ilmu dan teknologi

usahatani padi yang mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

Struktur Organisasi

Berdasarkan SK Mentan no. 79/Kpts/OT.210/1/2002, secara struktural Balitpa

dipimpin oleh seorang pejabat eselon III (Kepala Balai) dan dibantu oleh tiga orang pejabat

eselon IV, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Kepala

Seksi Jasa Penelitian. Di samping ketiga pejabat eselon IV tersebut, dalam melaksanakan

tugas sehari-hari Kepala Balitpa dibantu oleh koordinator program, pemimpin bagian proyek,

ketua-ketua kelompok peneliti dan kepala-kepala instalasi kebun percobaan.

Visi dan Misi

Visi dari Balitpa adalah menjadikan lembaga penelitian tanaman padi sebagai sumber

iptek tanaman padi yang terdepan, profesional dan mandiri. Sedangkan Misinya, yaitu

mengelola sumberdaya genetik padi, merakit varietas padi untuk lingkungan optimal (lahan

irigasi), merakit varietas padi untuk lingkungan sub-optimal (lahan tadah hujan, lahan kering

dan lahan pasang surut), menghasilkan teknologi pengelolaan sumber daya, dan

melaksanakan diseminasi hasil penelitian.
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Tugas dan Fungsi

Secara nasional Balitpa bertugas melakukan penelitian dan menghasilkan teknologi

usahatani padi untuk dapat dikembangkan di lahan sawah irigasi, lahan kering dan lahan rawa

pasang surut. Sedangkan fungsi utama Balitpa adalah: (1) Melakukan penelitian tanaman padi

di bidang pemulian, ekofisiologi, hama dan penyakit, dan fisiologi hasil, (2) Melakukan

eksplorasi, evaluasi, pelestarian pemanfaatan plasma nutfah padi.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi di atas, Balitpa telah menyusun tiga agenda

penelitian , yaitu: (1) Pembentukan varietas unggul baru (VUB), (2) Pengelolaan lahan, air,

tanah, dan organisme (LATO), dan (3) Pengembangan agroindustri untuk mendukung

agribisnis menuju petani sejahtera.

3.1.3. Propil Balai Penelitian Tanaman Sayur-sayuran

Sejarah Kelembagaan Balitsa

Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) merupakan salah satu unit pelaksana

teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.

Struktur Organisasi

Secara struktural Balitsa dipimpin oleh seorang pejabat eselon III (Kepala Balai) dan

dibantu oleh tiga orang pejabat eselon IV, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi

Pelayanan Teknis dan Kepala Seksi Jasa Penelitian. Di samping ketiga pejabat eselon IV

tersebut, dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Balitsa dibantu oleh koordinator

program dan ketua-ketua kelompok peneliti.

Visi dan Misi

Visi Balitsa adalah institusi yang responsif, antisipatif dan partisipatif dalam

menciptakan, merekayasa dan mengembangkan IPTEK untuk mewujudkan sistem dan usaha

agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan serta terdesentralisasi.

Sedangkan Misinya antara lain: (i) Melaksanakan penelitian strategis sayuran berbasis

pengelolaan sumberdaya alam untuk menumbuhkembangkan pengelolaan tanaman secara

terpadu, efisien dan aplikatif dalam rangka membangun sistem dan usaha agribisnis, (ii)

Membangun sinergi dengan masyarakat agribisnis sayuran.
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Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Balitsa adalah melaksanakan kegiatan penelitian tanaman sayuran.

Fungsi Balitsa adalah menyelenggarakan:

 Penelitian genetika, pemuliaan dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman sayuran

 Penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman sayuran

 Penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman sayuran

 Pelayanan teknik penelitian tanaman sayuran

3.1.4. Propil Balai Penelitian Peternakan

Sejarah Kelembagaan Balitnak

Balai Penelitian Ternak (Balitnak) berlokasi di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

Jawa Barat. Pada awal pendiriannya pada tahun 1950, unit kerja ini bernama Balai Peternakan

Umum (BPU). Sejak awal pendirian sampai pada tahun 1984 nama unit kerja ini selalu

berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia pada saat itu serta berdasarkan tugas

pokok dan fungsi lembaga. Sebagai contoh, pada tahun 1961 nama unit kerja ini adalah

Lembaga Penelitian Peternakan (LPP), kemudian pada tahun 1966 berubah menjadi Lembaga

Peternakan (LP) sampai pada tahun 1980. Nama Balitnak mulai digunakan sejak tahun 1984

sampai sekarang ketika ada penggabungan antara PP dan P3T.

Struktur Organisasi

Secara struktural Balitnak dipimpin oleh seorang pejabat eselon III (Kepala Balai) dan

dibantu oleh tiga orang pejabat eselon IV, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi

Pelayanan Teknis dan Kepala Seksi Jasa Penelitian. Di samping ketiga pejabat eselon IV

tersebut, dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Balitnak dibantu oleh koordinator

program dan ketua-ketua kelompok peneliti.

Visi dan Misi

Visi dari Balitnak adalah menjadikan lembaga penelitian peternakan terdepan di

kawasan Asia Tenggara yang menghasilkan inovasi teknologi yang berorientasi pada

kebutuhan pengguna. Sedangkan Misinya antara lain:

 Merekayasa, menghasilkan, mendiseminasikan inovasi teknologi peternakan yang berdaya

saing dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan pengguna

 Membangun jaringan kerjasama dan pertukaran informasi teknologi peternakan
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 Meningkatkan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik yang berkaitan dengan

peternakan

 Meningkatkan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penunjang penelitian

peternakan

 Mendiseminasikan hasil-hasil inovasi teknologi peternakan

Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Balitnak adalah melaksanakan penelitian ternak unggas, sapi perah dan

dwiguna, kerbau, domba, kambing perah, serta aneka ternak. Unsur fungsinya meliputi : (1)

Sumberdaya genetik (plasma nutfah), (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(IPTEK), (3) Mendukung pembangunan peternakan, dan (4) Sebagai fungsi pendukung.

Fungsi utama Balitnak adalah: (1) Pelaksanaan penelitian eksplorasi, identifikasi,

karakterisasi, evaluasi, serta pemanfaatan plasma nutfah ternak dan hijauan, (2) Pelaksanaan

penelitian pemuliaan, reproduksi, dan nutrisi pada ternak unggas, sapi perah dan dwiguna,

kerbau, domba, kambing perah, serta aneka ternak, (3) Pelaksanaan penelitian bioteknologi

ternak, agrostologi, dan fisiologi hasil ternak, (4) Pelaksanaan penelitian komponen teknologi

sistem dan usaha agribisnis ternak (5) Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian ternak,

(6) Penyiapan kerjasama, informasi dan dokumen, serta penyebarluasan dan pendayagunaan

hasil penelitian ternak, serta (7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.2. Pengembangan Inovasi Teknologi

3.2.1. Pengembangan Mekanisasi Pertanian

Alat perontok kedele/padi TH6-VS type Oryza

Sifat khas yang dimiliki dari alat perontok (Thresher) TH6-VS antara lain: (1)

kapasitas perontokan yang tinggi (misalnya, Kedele = 425 kg biji/jam, Padi = 775 kg

gabah/jam, (2) harga dan biaya operasi lebih murah 25-40% dibandingkan menggunakan

tenga manusia, (3) bobot yang lebih ringan = 94 kg, (4) Hasil perontokan lebih utuh dan

bersih, dan (5) mudah dibuat dan dioperasikan di lapangan.

Seluruh unit alat terbuat dari plat baja 3 mm yang dirakit pada kerangka besi siku.

Bagian utama alat ini adalah silender perontok yang dilengkapi dengan tutup. Pada bagian

tutup ini ditempatkan auger (pengarah keluarnya jerami) yang membentuk sudut 15-16 ke

arah outlet. Pada silender perontok terdapat 8x6 baris gigi perontok yang terbuat dari besi as

 10 mm dan panjang 65 mm yang terpasang berselang-seling. Di bawah alat perontok
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terdapat saringan (concave) untuk memisahkan biji dengan jerami. Secara rinci spesifikasi

alat sebagai berikut:

 Nama Alat : Alat perontok padi/kedelai
 Tipe : Throw in
 Model : TH6-VS
 Tenaga Penggerak: Motor bensin (5,3 HP) atau Motor diesel (5,0 HP)
 Dimensi PLT (mm): - Keseluruhan 1325x 965x 1213

- Perontok 1055x 965x 1213
- Unit engine 350x 270x 778

Cara penggunaan alat tersebut dimana bahan berupa padi/kedele termasuk jeraminya

disiapkan diatas meja perontok. Bila putaran motor penggerak, silender perontok dan blower

sudah mencukupi dan stabil, maka bahan padi/kedelai dimasukkan ke dalam ruang perontok.

Pada saat silender berputar maka terjadillah pukulan gigi perontok, gesekan serta pengadukan

terhadap bahan padi/kedelai sehingga butir biji/gabah akhirnya akan terlepas dari tangkainya.

Selanjutnya biji/gabah akan turun melalui saringan kemudian diayak dan dihembus oleh

blower untuk dilakukan pemisahan dari kotoran. Biji/gabah yang telah bersih akan keluar

melalui outlet 1. Pada saat bersamaan kotoran keluar melalui outlet 3 dan jerami keluar

melalui outlet 2.

Mesin Penggorengan Vakum (Vaccum Frying)

Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk menghasilkan makanan sehat

dengan tanpa mengubah bentuk aslinya adalah pembuatan makanan kering melalui teknologi

penggorengan vakum. Teknologi ini mulai berkembang di Indonesia, namun kendala utama

yang dihadapi adalah harga peralatannya yang masih relatif mahal, karena teknologinya masih

diimpor. Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian telah berhasil merakit mesin

penggoreng vakum ini dengan menggunakan bahan lokal untuk menekan harganya, sehingga

mesin tersebut dapat terjangkau oleh industri kecil. Bagian utama dari mesin penggoreng

vakum ini terdiri dari (1) Tabung penggorengan, (2) Kondensor, (3) Kerangka Utama, (4)

Unit Pembangkit Vakum, (5) Unit Pemanas, (6) Bak Penampung Air, (7) Unit Kontrol Suhu,

dan (8) Unit Pengaduk Penggorengan

Secara umum mesin ini dipergunakan untuk pembuatan kripik buah-buahan dengan

penggorengan pada suhu rendah. Mekanisme penggorengan vakum didasarkan pada

kenyataan bahwa proses perubahan fase (pendidihan) akan terjadi lebih cepat pada tekanan

rendah daripada tekanan tinggi. Penurunan tekanan diperoleh dengan cara pengeluaran udara
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dari ruang penggorengan dengan menggunakan suatu pompa vakum. Penurunan tekanan

selama proses penggorengan buah-buahan dapat mengurangi kerusakan akibat panas selama

penggorengan.

Pada tekanan atmosfir, titik didih air 1000C dan titik didih minyak 120-200 0C, dengan

penurunan tekanan maka titik didih air akan turun dibawah 1000C, sehingga proses

penggorengan berlangsung pada suhu kurang dari 1000C. Dengan penggorengan pada suhu

rendah ini, maka warna maupun aroma dari bahan tidak banyak mengalami perubahan. Secara

ringkas cara pengoperasian alat tersebut sebagai berikut:

 Kompor pemanas dinyalakan sampai suhu minyak 70-75 0C

 Masukkan bahan-bahan (buah-buahan) yang sudah dikupas dan diiris ke dalam keranjang

 Proses pemvakuman tabung penggoreng dilakukan sampai tekanan 700 mm Hg

 Setelah minyak mendidih bahan diturunkan melalui sistem pengaduk dan biasanya

tekanan turun

 Selama proses penggorengan dilakukan pengadukan

 Proses penggorengan berlangsung selama 60-80 menit tegantung jenis bahan yang

digoreng.

Alsin Perontok Polong Kacang Tanah

Alsin perontok polong kacang tanah mempunyai ukuran/dimensi (p x l x t) 170 cm x

80 cm x 150 cm, terbuat dari bahan utama besi plat, besi siku, besi begel dan menggunakan

motor bensin 5 HP/2200 rpm. Bagian utama alsin ini:(1) Meja pengumpan, (2) Silender

perontok, (3) Bagian pembawa, (4) Ayakan, (5) Kipas pembersih (blower), (6) Roda

penggerak, dan (7) Unit transmisi. Untuk mengoperasikan alat ini diperlukan 2 orang operator

yang bertugas untukn mengumpulkan/meletakkan bahan di atas meja pengumpan dan

memasukkan bahan ke bagian pembawa. Kapasitas kerja alat 307,22 kg/jam polong kacang

tanah. Kapasitas kerja masih dapat ditingkatkan dengan menggunakan bahan awal yang lebih

baik (nisbah biji lebih besar) atau meningkatkan rpm pulli pembawa sehingga kapasitas

bagian pembawa lebih besar. Efisiensi perontokkan 98,9 % berarti ada 1,1% polong yang

tidak terontok. Hal ini sukar dihindari karena letak polong tidak teratur, sehingga tidak

terjangkau oleh gigi perontok.
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Mesin Pencacah Pelepah Kelapa Sawit

Alat ini membantu penyedian hijauan pakan ternak dengan memanfaatkan limbah

tanaman (pelepah kelapa sawit, batang jagung dan jerami). Disamping itu, potongan hasil

cacahan sudah dapat langsung dikonsumsi oleh hewan ternak (sapi).

Alsin Fertigasi untuk Budidaya Cabai

Alsin fertigasi telah dirakit dan terpasang sejak bulan Agustus 2004 di lahan

percobaan BBP Mektan dan telah difungsikan untuk pengairan pada budidaya tanaman cabai

lahan kring pada musim kemarau. Dengan sistem irigasi tetes/curah menggunakan pipa

paralon, maka pemakaian air irigasi menjadi lebih efisien dan hemat tenaga kerja

dibandingkan dengan sistem irigasi permukaan melalui alur/parit atau disiramkan

menggunakan gayung. Dengan irigasi permukaan dan menyiram secara manual diperlukan

waktu 4 jam untuk 18 gulud dengan 1872 tanaman, sedangkan dengan irigasi tetes/curah

sistem fertigasi hanya 1-2 jam dengan lama operasi penyiraman 3-7 menit per gulud. Volume

pemberian air irigasi per tanaman pada sistem irigasi tetes/curah sekitar 300 cc/menit, atau

debitnya sekitar 28,8 liter/menit untuk bedengan dengan panjang 24 m dan jumlah tanaman

96 batang.

3.2.2 Teknologi Inovasi Pada Tanaman Padi

Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi Sawah

Dalam model PTT, teknologi yang dikembangkan mencakup;

1. Teknologi utama (compulsory), yaitu teknologi yang paling bersinergi dan penciri utama

model PTT, yang terdiri atas: (a) bibit mudah (< 15 hari setelah semai) yang ditanam

dalam jumlah yang terbatas/jika memungkinkan cukup satu batang per rumpun; (b) bahan

organik / pupuk kandang; (c) irigasi berselang; (d) Bagan Warna Daun untuk menentukan

ketepatan aplikasi pupuk N; dan (e) pendekatan SSNM (Site spesific nutrient

management) untuk pemupukan P dan K didasarkan pada analisis tanah ataupun

omission plot.

2. Teknologi suplement atau komponen teknologi budidaya lainnya yang sangat menentukan

produktivitas tanaman, namun tidak termasuk ke dalam teknologi compulsory, seperti

pemilihan varietas populer, seed treatment, cara pengolahan tanah, cara tanam,

pengendalian hama terpadu, pengendalian gulma, teknologi panen dll.



23

Teknologi budidaya padi dalam model PTT meliputi pembuatan kompos, pengolahan

tanah, pemilihan varietas, penyimpanan benih sehat, tanam benih langsung, persemaian benih

untuk tanam pindah, penanaman bibit mudah tanam jajar legowo, pemberian bahan organik,

dan pupuk, pendalian gulma, pengelolaan air, dan pengendalian hama dan penyakit.

a. Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah (hingga berlumpur dan rata) dimaksudkan untuk media

pertumbuhan yang baik bagi tanaman padi dan untuk mematikan gulma. Pengolahan tanah

yang sempurna dicirikan oleh perbandingan lumpur dan air 1 : 1.

b. Pemilihan Varietas

Varietas padi yang digunakan adalah varietas unggul berdaya hasil tinggi, tahan

terhadap hama dan penyakit, serta sesuai dengan keinginan petani. Dalam pemilihan varietas

perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

●  Pergiliran varietas pada pola tanam padi-padi-palwija untuk mencegah ledakan hama dan

penyakit tertentu.

●  Pada musim hujan (MH) dipilih varietas tahan wereng dan tahan penyakit,   sedangkan 

pada MK dipilih toleran kekeringan dan kurang atau tidak disukai hama penggerek.

●   Untuk daerah endermis Tungro terutama MH gunakan varietas Membramo, Tukad Balian, 

Tukad Unda, Tukad Petanu, Kalimas, dan Bondoyudo. Untuk daerah endermis penyakit

hawar daun bakteri gunakan varietas Widas dan untuk daerah endermis wereng coklat

gunakan varietas Membramo, atau way Apo Buru.

● Untuk mendapatkan produktivitas maksimum terutama di daerah yang memiliki 

produktivitas sudah cukup tinggi dan petani cukup maju, responsif dan apresiatif terhadap

teknologi, dianjurkan menggunakan padi hibrida atau padi tipe baru dengan pendekatan

PTT.

c. Penyiapan Benih Sehat

Untuk menentukan kualitas benih dapat dilakukan dengan cara membenamkan ke

dalam larutan air garam 3 %, atau larutan ZA dengan perbandingan 1 kg pupuk ZA untuk 2,7

liter air, atau larutan air debu. Benih yang akan ditanam adalah benih yang tenggelam dalam

air larutan. Jumlah benih yang dilakukan dalam kegiatan PTT cukup 8 – 10 kg/ha, sedangkan

pada pertanaman biasa mencapai 25 – 30 kg/ha.
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Untuk daerah endermis hama penggerek batang, gunakan perlakuan benih (seed

treatment) dengan menggunakan insektisida yang dianjurkan. Perlakuan benih bertujuan

untuk mencegah perkembangan hama pada stadia awal perkecambahan, merangsang

pertumbuhan akar, menekan tingkat kehilangan hasil, memelihara dan memperbaiki kualitas

benih.

d. Tanam Benih langsung

Benih berkualitas atau benih sehat dapat ditanam secara sebar langsung (tabela). Pada

lahan sawah yang memungkinkan bagi penerapan teknologi tabela sebar atau sebar dalam

baris, tanah cukup diolah minimum tetapi rata. Jumlah benih yang digunakan berkisar antara

25 – 30 kg/ha, dengan daya tumbuh > 90 %. Pengaturan tanam benih dalam baris bisa dengan

jarak antar baris yang sama (20 atau 25 cm), atau jarak baris legowo 2 :1 atau legowo 4 : 1

atau jarak baris legowo lainnya yang biasa dipraktekkan oleh petani setempat.

e. Persemaian benih Untuk Tanam Pindah

Luas persemaian adalah 4 % dari luas pertanaman (250 m2/ha), dengan jumlah benih 8

– 10 kg/ha. Persemaian tidak boleh tergenang tetapi cukup basah, terletak di tempat yang

aman dari serangan tikus, mudah dikontrol, dan jauh dari sumber cahaya di malam hari agar

bibit terhindar dari serangan hama. Lahan persemaian dipupuk dengan urea sebanyak 10 %

dari total urea yang akan digunakan untuk pertanaman. Selain itu, lahan persemaian perlu

diberi kompos yang dicampur 2 – 4 kg/m2 agar bibit mudah dicabut, terutama untuk

penggunaan bibit muda.

f. Penanaman Bibit Muda

Penanaman bibit muda (14 – 15 hari) memungkinkan bagi tanaman untuk tumbuh

lebih baik dengan jumlah anakan cenderung lebih banyak. Perakaran bibit berumur < 15 hari

lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat pulih dari stres akibat dipindahkan dari persemaian ke

lahan pertanaman, apalagi jika pada kondisi tanah macak-macak dengan irigasi berselang dan

diberi pupuk organik.

Penanaman bibit muda dilakukan secara caplak (sistem tugal) dengan jarak tanam 25 x

25 cm atau 20 x 20 cm. Di daerah tertentu penanaman dengan sistem legowo juga dapat

dianjurkan. Bibit ditanam 1 batang/rumpun (maksimal 3 batang/rumpun) agar dapat tumbuh

dan berkembang lebih baik, perakaran lebih intensif dan anakan lebih banyak. Bibit muda
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memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan bibit tua (umur 20

hari).

g. Tanam Jajar Legowo

Penanaman dengan pola jaja legowo terdapat dua atau lebih (biasanya empat) baris

tanaman padi dan diselingi oleh satu baris yang sengaja dikosongkan. Bila terdapat dua baris

tanaman per unit legowo maka disebut legowo 2:1, kalau tiga baris tanaman per unit legowo

disebut legowo 3:1, dan seterusnya.

Tanaman jajar legowo dianjurkan penerapannya terutama di daerah yang banyak hama

dan penyakit, atau pada lahan sawah yang keracunan besi. Jarak tanam pada dua baris

terpinggir pada tiap unit legowo biasanya (aslinya) lebih rapat dari pada baris yang tengah.

Hal ini bertujuan untuk mengkompensasi populasi tanaman pada baris yang dikosongkan.

Pada baris yang kosong di antara unit legowo dapat dibuat parit dangkal. Parit dapat

berfungsi untuk mengumpulkan keong mas, menekan tingkat keracunan besi pada tanaman

padi atau untuk pemeliharaan ikan kecil.

h. Pemberian bahan Organik

Jumlah bahan organik yang digunakan bergantung pada ketersedian, jenis, jumlah dan

harganya. Usahakan agar jerami dikembalikan ke lahan sawah, dengan cara dibenam atau

diolah menjadi kompos atau dijadikan pakan ternak (sapi) yang kotorannya diproses menjadi

kompos pupuk kandang. Untuk 1 ha diperlukan 2 ton kompos pupuk kandang, diaplikasikan

setiap musim kalau kompos tersedia dengan harga murah. Bila tidak cukup tersedia atau

harganya mahal maka aplikasi kompos pupuk kandang disesuaikan dengan kemampuan,

dapat < 2 t/ha/musim.

i. Pemberian Pupuk

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan kebutuhan pupuk bagi tanaman padi

adalah: (a) kebutuhan hara tanaman; (b) ketersedian hara dalam tanah; (c) pH tanah; dan (d)

adanya sumber hara lain terutama K dan N dari bahan organik, air irigasi, dan sebagainya.

Bila sumber hara lain tersebut dapat diketahui jumlahnya, maka takaran pupuk perlu

dikurangi.
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j. Pengendalian Gulma

Herbisida pratumbuh seperti Raft 80 WP dapat digunakan untuk mengendalikan

gulma. Herbisida ini diaplikasikan pada saat tanaman berumur 5 HST. Selanjutnya lakukan

1 kali penyiangan dengan tangan pada saat tanaman berumur 25 HST, dan diikuti dengan

penyiangan dengan landak (gasrok) sebanyak 3 kali pada saat tanaman berumur 25, 35, dan

45 HST. Landak yang dipakai pada penyiangan kedua dan ketiga adalah yang kecil, karena

ruang antar rumpun tanaman sudah menyempit. Penggunaan landak selain untuk

membersihkan gulma juga untuk memperbaiki sistem aerasi di daerah perakaran tanaman

padi. Selain itu, Herbisida pratumbuh seperti Oxadiargil dapat digunakan dengan takaran 25

g/ha (3 – 5 HST). Untuk herbisida pasca tumbuh seperti Metsulfuron dan 2,4 D dapat

diaplikasikan dengan takaran 20 g + 800 ml/ha pada saat tanaman berumur 14 dan 21 HST,

dan jika diikuti oleh 1 kali penyiangan mekanis pada 35 HST sangat efektif mengendalikan

gulma.

k. Pengelolaan Air

Pada sistem irigasi berselang tanah diusahakan untuk mendapatkan aerasi beberapa

kaliagar tidak terlalu lama dalam kondisi anaerobik, yaitu dengan cara mengatur waktu

pengairan atau drainase. Caranya adalah sebagai berikut: (1) Sewaktu tanam (bibit), lahan

dalam kondisi macak-macak; (2) Secara berangsur-angsur lahan diairi dengan tinggi air 2 – 5

cm hingga tanaman berumur 10 HST; (3) Pengeringan petakan sawah dilakukan dengan

membiarkan air dalam petakan habis sendirinya dan tanpa diairi (biasanya kering setelah 5 – 6

hari, bergantung pada cuaca dan tekstur tanah); (4) Setelah permukaan tanah (lumpur) retak

selama 2 hari, sawah kembali diairi dengan tinggi air 5 – 10 cm; (5) Sejak fase keluar bunga

hingga 10 hari sebelum panen, lahan terus digenangi dengan tinggi air sekitar 5 cm; (6) Sejak

10 hari sebelum panen hingga saat panen, lahan dikeringkan untuk mempercepat dan

meratakan pemasakan gabah dan memudahkan panen. Penerapan irigasi berselang difokuskan

pada MK, sedangkan pada MH hanya dapat dilakukan pada daerah irigasi yang

pengelolaannya baik.

l. Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan berdasarkan pengelolaan hama terpadu

(PHT) yang diitegrasikan ke dalam model PTT. Penggunaan pestisida harus didasarkan pada
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hasil pemantauan dilapang, agar dicapai efisiensi yang tinggi dan pencemaran lingkungan

dapat diminimalisir.

m. Panen dan Pascapanen

Usahatani padi tidak akan menguntungkan atau tidak akan memberikan hasil yang

optimal jika panen dilakukan pada umur yang tidak tepat dan cara yang tidak benar.

l. Pemanenan dan perontokan

Tanaman harus dipanen pada masak fisiologis yang dapat diketahui dari: (a) umur

tanaman sesuai deskripsi varietas, (b) kadar air gabah 20 – 26 %, (c) umur malai 30 – 35 hari

setelah berbunga rata, dan (d) penampakan malai kuning 95 %. Panen sebaiknya dilakukan

dengan cara potong tengah atau potong atas bila gabah akan dirontok dengan power thresher.

Bila gabah akan dirontok dengan pedal thresher, panen dapat dilakukan dengan cara potong

bawah.

n. Perawatan gabah basah

Penjemuran atau pengeringan hasil panen merupakan cara untuk mencegah kerusakan

gabah atau turunya mutu gabah/beras. Namun, penjemuran akan mengalami kesulitan bila

panen terjadi pada MH. Penjemuran gabah di lantai tanah harus menggunakan alas berupa

tikar bambu, plastik atau terpal untuk mencegah kehilangan hasil dan bercampurnya gabah

dengan kotoran dan tanah/kerikil. Ketebalan gabah pada saat dijemur berkisar antara 5 – 7

cm dan pembalikan dilakukan setiap 2 jam.

Pemulian Tanaman Padi

Potensi Sumber Daya Genetik untuk Pengembangan VUB

Balitpa memiliki 17.000 asesi plasma nutfah. Plasma nutfah yang beragam ini

merupakan modal dasar yang sangat berharga untuk perakitan dan perbaikan varietas padi.

Dengan demikian, plasma nutfah harus dilestarikan agar proses pemulian dapat berlanjut

sesuai dengan tuntutan pengguna dari waktu ke waktu. Pelestarian plasma nutfah

dilaksanakan melalui rejuvinasi (peremajaan) dilapangan dan konservasi dilaboratorium agar

benih selalu tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Varietas dan Perakitan Varietas

Sebagai komponen produksi, varietas telah memberikan sumbangan sebesar 56,1 %

dalam peningkatan produksi. Oleh karena itu, titik tumpu utama peningkatan produksi padi

adalah perakitan dan perbaikan varietas unggul baru (VUB). Pada periode 1995–2003
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Balitpa telah melepas 54 VUB, diantaranya termasuk padi hibrida (Maro dan Rokan) dan padi

tipe baru (Fatmawati). Varietas hibrida dan tipe baru memiliki produktivitas 10 – 20 % lebih

tinggi dari varietas yang dilepas sebelumnya, sekitar 41 % ditanam dalam luasan > 2000 ha

dan 18 % ditanam dalam luasan > 50000 ha, atau dengan kecepatan penyebaran rata-rata >

10000 ha/tahun.

Pengembangan Varietas Padi Tipe Baru (VUTB)

Peningkatan potensi hasil suatu tanaman dapat dilakukan dengan memodifikasi tipe

tanaman. Dengan cara ini bahan kering tanaman dan indeks panen dapat ditingkatkan. Indeks

panen varietas padi yang saat ini tersedia adalah 0,5. Karena itu untuk menghasilkan 10 t/ha

gabah kering giling (GKG), suatu VUB harus ditanam pada lingkungan yang mampu

mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal agar dapat menghasilkan 20 t/ha bahan

kering. Sampai saat ini telah dihasilkan 3 varietas semi tipe baru (Cemelati, Gilirang dan

Ciapus), dan 1 varietas tipe baru (fatmawati).

Padi di Lahan Kering (gogo)

Budidaya padi gogo dilakukan pada 3 sub ekosistem yaitu pada lahan terbuka berupa

ladang dan bantaran sungai, di kawasan perbukitan daerah aliran sungai (DAS), serta di sela

tanaman perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) muda. Untuk sistem tanamnya dapat

dilakukan secara tugal maupun tumpangsari. Hasil pertanaman tumpangsari pada lahan

terbuka mencapai 3,55 – 3,63 t/ha. Dari beberapa varietas padi gogo yang ditanam sebagai

tanaman sela hutan jati muda telah mencapai hasil rata-rata 5,53 t/ha.

3.2.3. Teknologi Inovasi Pada Tanaman Sayur-sayuran

Pengelolaan Tanaman Terpadu Cabai Merah

Agribisnis cabai merah mempunyai permasalahan dalam hal: (i) penyediaan varietas

unggul spesifik lokasi, (ii) ketersediaan benih bermutu, (iii) serangan OPT, (iv) teknik

budidaya, (v) biaya produksi, (vi) kehilangan hasil, (vii) penyimpanan, dan (viii ) pemasaran.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan

adalah melalui pelaksanaan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Cabai Merah. Dai kegiatan

PTT ini diharapakan akan berdampak pada penerapan inovasi teknologi cabai merah yang

mampu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas, serta mendorong

berkembangnya sistem dan usaha agribisnis cabai merah yang inovatif. Penerapan PTT cabai

merah ini lebih layak secara ekonomi, yang ditunjukkan oleh nilai B/C ratio PTT cabai merah
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dengan benih Hot Chili dan tanjung 2 masing-masing sebesar 2,84 dan 3,13 sedangkan cara

konvensional 2,29.

Beberapa varietas unggul cabai merah

 Lembang-1: Potensi hasilnya 9 ton/ha, toleran terhadap hama penghisap buah, cocok untuk

dataran rendah dan dataran tinggi

 Tanjung-1 : Potensi hasilnya 18 ton/ha, agak toleran terhadap penyakit antraknose, cocok

untuk dataran rendah dan dataran tinggi

 Tanjung-2 : Potensi hasilnya 12 ton/ha, agak toleran terhadap penyakit antraknose, cocok

untuk dataran rendah dan dataran tinggi

Penggunaan Mulsa Plastik

Mulsa plastik hitam perak atau plastik putih dapat digunakan untuk penanaman cabai

pada musim kemarau, yang dipasang sebelum cabai ditanam. Penggunaan mulsa plastik ini

dapat meningkatkan hasil cabai, mengurangi kerusakan tanaman karena thrips atau tungau,

dan menunda atau menekan terjadinya serangan virus.

Pengendalian Hama Terpadu

Banyak organisme pengganggu tanaman cabai, salah satunya adalah B. tabaci.

Berbagai jenis insektisida nabati dapat digunakan untuk pengendaliannya seperti: umbi

tanaman Diascorea hispida, daun Nicotiana tabacum, daun dan akar Tagetes erecta, batang

dan daun Sargasum sp, Batang dan Daun Echinochlora crasgalli. Di samping itu juga dapat

dimanfaatkan air tulang dengan prosedur sebagai berikut: 1 kg tulang direbus dengan 10 litter

air hingga mendidih. Setelah air dingin, disaring dan dicampur dengan 200 litter air. Air

campuran tersebut siap digunakan 5-6 hari sekali (5ml/l).

Pola Tanam Cabai Merah

Pola tanam cabai bervariasi tergantung pada jenis lahan dan ketinggian tempat. Pola

tumpang gilir cabai dan bawang merah, dapat dilakukan dengan penanaman cabai satu bulan

setelah tanam bawang merah, biasanya dilakukan di dataran rendah pada lahan sawah.

Penerapan pola tumpang sari tanaman cabai merah + kubis + tomat, dapat dilakukan dengan

penanaman kubis dan tomat satu bulan sesudah tanam cabai, biasanya dilakukan di lahan

kering dataran tinggi. Di lapangan tanaman cabai merah umumnya ditanam pada bulan
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Agustus sampai Januari. Keuntungan pola gilir/tumpang sari ini adalah mengurangi resiko

kegagalan panen dan meningkatkan produktivitas lahan.

3.2.4. Teknologi Inovasi Balai Penelitian Peternakan

Teknologi Pengembangan Ternak domba

Salah satu ternak domba yang dikembangkan oleh Balitnak adalah Domba Komposit

Garut. Domba ini merupakan jenis domba unggul hasil persilangan antara Domba Lokal

Garut, Domba St. Croix (Virgin Island) dan Domba Moulton Charolais (Perancis) untuk

pemeliharaan intensif. Keunggulan domba ini diantaranya mampu beradaptasi pada

lingkungan tropis, dapat beranak sepanjang tahun, mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi,

serta mempunyai jumlah anak sekelahiran yang tidak berbeda dengan domba lokal. Secara

spesifik, induk Domba Komposit Garut memiliki catatan produktivitas sebagai berikut :

 Total bobot lahir

 Total bobot sapih

 Jumlah anak per kelahiran

 Produktivitas

 Bobot 4 bulan

 Bobot 6 bulan

 Pertumbuhan pascasapih

:

:

:

:

:

:

:

6,6 kg/induk/kelahiran

21,6 kg/induk/kelahiran

2,1 ekor/induk

47 kg/induk/tahun

16,3 kg

25,8 kg

169,1 gram/hari

Disamping Domba Komposit Garut, Balitnak juga mengembangkan Domba Komposit

Sumatera yang merupakan hasil persilangan antara Domba Lokal Sumatera, Domba St. Croix

(Virgin Island) dan Domba Barbados Blackbelly (Barbados Island). Ciri-ciri domba ini

diantaranya mempunyai pola warna beragam seperti putih, coklat, belang dan ada pula yang

berpola warna Barbados Blackbelly. Keunggulan Domba Komposit Sumatera adalah mampu

beradaptasi pada lingkungan tropis dan lembab, siklus reproduksi sepanjang tahun,

mempunyai laju pertumbuhan yang baik (101 gram/hari), serta mempunyai jumlah anak

sekelahiran sama dengan domba lokal. Domba Komposit Sumatera memiliki catatan

produktivitas induk sebagai berikut :
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 Bobot lahir

 Bobot sapih

 Bobot 24 minggu

 Bobot 48 minggu

 Umur beranak pertama

 Jumlah anak per kelahiran

 Jumlah anak disapih

 Produktivitas induk

:

:

:

:

:

:

:

:

2,5 kg

10,6 kg

16,1 kg

23,3 kg

18 bulan

1,5 ekor

1,3 ekor

21,3 kg/tahun

Teknologi Pengembangan Ternak kambing

Salah satu bangsa kambing yang dikembangkan oleh Balitnak adalah Kambing

Peranakan Ettawah (PE) yang dewasa ini disebut sebagai kambing perah Indonesia. Sesuai

dengan nama atau istilah yang digunakan, maka Kambing PE ini merupakan hasil persilangan

antara kambing Kacang dengan kambing Ettawah (Jamnapari) dengan proporsi genotipe yang

tidak jelas dengan potensi produksi susu cukup tinggi. Ciri-ciri kambing ini antara lain bentuk

muka cembung, telinga panjang menggantung, postur tubuh tinggi dan panjang serta agak

ramping.

Berdasarkan kinerja produksi kambing PE, menunjukkan bahwa program perkawinan

dapat dilakukan setiap 8 bulan atau 3 kali beranak dalam 2 tahun dengan jumlah anak per

kelahiran 1-3 ekor. Kambing ini sebaiknya diperah (laktasi) selama 5-6 bulan dengan masa

kering selama 2-3 bulan. Pakan yang diberikan dapat berupa rumput dan/atau ramban segar

(4-5 kg/ekor/hari) dan pakan konsentrat (0,5-1,0 kg/ekor/hari). Air hendaknya selalu tersedia

secara ad-libitum (bebas).

Ditinjau dari aspek komersialisasi, kambing PE memiliki prospek pengembangan

yang cukup baik. Hal ini karena ternak ini dapat dikembangkan hampir di semua kondisi

agroekosistem di Indonesia dengan sistem pemeliharaan yang relatif mudah serta modal yang

dibutuhkan relatif kecil. Sebagai ternak tipe dwiguna (daging dan susu), kambing PE dapat

membantu program peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat di pedesaan melalui konsumsi

susu kambing tanpa harus mengorbankan ternaknya sebagai penghasil ternak bibit.

Sebagai ternak penghasil susu, kambing PE memiliki produksi susu sebanyak 1,0-1,5

liter per ekor/hari dengan masa laktasi 7-10 bulan. Disamping itu, susu kambing memiliki
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berbagai keunggulan yaitu persentase butir-butir lemak dengan diameter kecil cukup tinggi

yaitu 82,7%; sebanyak 20% asam lemak susu kambing termasuk asam lemak dengan rantai

pendek dan sedang (4-12 karbon) sehingga mudah dan cepat dicerna, serta sangat baik

diberikan untuk orang yang mengalami gangguan pencernaan jika mengkonsumsi susu sapi.

Teknologi Pengembangan Ternak Itik

Ternak itik yang saat ini dikembangkan oleh Balaitnak diantaranya adalah itik Serati.

Itik ini merupakan hasil kawin silang antara Entog Jantan dengan Itik Betina sehingga

dihasilkan itik pedaging yang berkualitas tinggi. Pemanfaatan itik Serati sebagai itik pedaging

di Indonesia belum berkembang secara baik, namun di beberapa negara Asia itik ini telah

diproduksi secara komersial.

Itik Serati yang ada di masyarakat pedesaaan pada umumnya kawin silang antara

Entog Jantan dengan Itik Betina yang kawin secara alami/liar. Balitnak saat ini

mengembangkan itik Serati melalui teknologi IB (program Inseminasi Buatan) sehingga

dihasilkan produksi itik Serati yang lebih banyak dibanding kawin alam yang terjadi di

pedesaan. Akan tetapi persilangan antara entog dan itik tersebut memiliki kendala yaitu

rendahnya fertilitas telur dan menghasilkan keturunan yang mandul.

Itik Serati tumbuh lebih cepat dibanding itik jantan yang digemukkan. Itik Serati pada

umur 8 minggu mencapai bobot badan 1,8 kg sedangkan itik jantan yang digemukkan hanya

1,3 kg atau Itik Serati tumbuh 0,5 kg lebih berat dibanding itik jantan yang digemukkan.

Disamping itu, penggunaan pakan Itik Serati jauh lebih baik dibanding itik jantan yang

digemukkan. Itik Serati hanya membutuhkan 3,29 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg bobot

badan dibanding itik jantan yang digemukkan dimana membutuhkan pakan sebanyak 4,24 kg.

Dari hasil penelitian Itik Serati menunjukkan bahwa daging dadanya lebih banyak

dibandingkan dengan daging itik biasa serta dagingnya juga tidak amis.

Teknologi Budidaya Hijauan Pakan Ternak

1. Gamal (Glyricidia sepium) dan Kaliandra (Calliandra callothyrsus)

Gamal atau Glyricidia sepium adalah tanaman leguminosa pohon yang dapat tumbuh

dengan cepat di daerah tropis dan dapat tumbuh pada berbagai macam tipe tanah dan pH

rendah sampai tinggi (4,5-6,9), serta tahan terhadap curah hujan yang rendah sampai tinggi

(50-100 mm/bln). Sebagai hijauan pakan ternak ruminansia, keberadaan Gamal cukup
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berpotensi tetapi belum banyak peternak yang memanfaatkan dengan alasan ternak tidak

menyukai karena adanya bau spesifik dari daun tersebut. Hal tersebut dapat diatasi dengan

melalui proses palayuan dengan penjemuran di bawah sinar matahari untuk beberapa jam atau

dengan membiarkan hijauan tersebut selama semalam di tempat yang teduh.

Disamping Gamal, Kaliandra juga termasuk jenis tanaman leguminosa pohon daerah

tropis yang dapat tumbuh dengan cepat. Di Indonesia ada beberapa jenis Kaliandra yang dapat

tumbuh subur, diantaranya Calliandra callothyrsus (bunga merah) dan Zapoteca (bunga

putih). Jenis tanaman tersebut telah tersebar luas di beberapa daerah yang diintroduksikan

oleh Departemen Kehutanan untuk penghijauan/reboisasi. Kaliandra dapat tumbuh pada tanah

yang kurang subur dan pada dataran rendah sampai 1.500 m dari permukaan laut. Fungsi dan

manfaat Kaliandra selain sebagai tanaman penghijauan/reboisasi, juga sebagai tanaman

peneduh dan pelindung, penyubur tanah, pakan ternak “Protein Bank”, serta penahan erosi.

Untuk ternak ruminansia pemberian daun Kaliandra sebaiknya dalam bentuk segar,

pemberian dalam bentuk kering/layu akan menurunkan kecernaan protein juga berpengaruh

negatif terhadap pertumbuhan ternak. Pemberian daun Kaliandra sebagai pakan ternak hanya

sebagai pakan campuran. Pemberian 100% daun ini tidak dianjurkan mengingat terdapatnya

kandungan tanin yang dapat mengganggu pertumbuhan. Pemberian Kaliandra sampai dengan

30% berat kering ditambah garam dapur dapat menaikkan bobot badan domba (dengan berat

10-15 kg) sebanyak 67-74 gr/ekor/hari. Untuk ayam petelur pemberian tepung daun Kaliandra

(2-5%) memberikan warna kuning telur yang lebih cerah karena berfungsi sebagai karotinoid.

Tabel 1. Komposisi nilai nutrisi Gamal dan Kaliandra :

Komposisi nilai nutrisi (%)Nama daun

PK L Energi* SDN Lignin Abu Ca P

Gamal (Glyricidia

sepium)

Kaliandra (Calliandra

callothyrsus)

25,17

24

2,9

4,1

19,89

4630

35,0

24,0

8,6

5,0

8,8

8,0

2,7

1,6

0,35

0,2

Keterangan :* = k.kal/kg
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2. Arachis

Arachis merupakan tumbuhan liar yang dapat dimanfaatkan sebagai hijauan pakan

ternak dari jenis leguminosa. Tumbuhan ini berasal dari Amerika Selatan yang hidupnya

menahun dan belum tersebar secara merata di Indonesia. Di Amerika Serikat, Arachis

diberikan pada sapi perah dan kambing dalam bentuk segar maupun kering (hay) dengan

kecernaan invitro diatas 70% dan kandungan protein antara 13,4-25,4%.

Disamping sebagai sumber protein, tanaman Arachis memiliki banyak manfaat,

diantaranya dapat meningkatkan produktivitas rumput yang ditanam campur bersamanya

(seperti Setaria, Brachiaria, Paspalum, Digitaria, Cynodon, dsb.), dapat menghemat

penggunaan pupuk Nitrogen, dapat menyuburkan tanah yang miskin unsur hara, dapat

bersaing dengan rumput liar (gulma), sebagai penutup tanah di areal perkebunan (jeruk,

anggur, anggrek, dan lada), pengendali erosi pada tanah kering, serta sebagai tanaman hias di

pekarangan/taman karena bunganya indah.

Manajemen penanaman Arachis bisa ditanam tunggal atau dicampur dengan rumput

atau tumpang sari dengan tanaman pangan maupun di areal perkebunan. Bibit tanam bisa

berasal dari biji, stek pucuk atau rhizoma. Kebutuhan bibit 160.000-300.000 stek/ha dengan

jarak tanam 30 x 30 cm. Sebagai catatan, untuk bahan dari stek perlu disemaikan dulu

sebelum bibit ditanam. Sedangkan bahan dari biji dan rhizoma dapat ditanam langsung.

Pupuk yang digunakan tergantung kondisi tanah, umumnya berkisar antara 100-550 kg/ha

NPK. Apabila tanah terlalu asam bisa diberikan pengapuran sebanyak 1-3 ton/ha/thn. Pupuk

kandang yang matang bisa juga digunakan sekitar 3-10 ton/ha/thn.

3.3. Evaluasi Pemahaman Peserta dan Pelaksanan Kegiatan

3.3.1. Evaluasi Pemahaman Peserta Terhadap Teknologi

Teknologi di BBP Mektan

Informasi mengenai teknologi alat dan mesin pertanian (alsintan) yang disampaikan

kepada petani di BBPMP menunjukkan bahwa petani yang menyatakan tidak, kurang dan

dapat memahami penjelasan tentang pembuatan alsintan tersebut berturut-turut sebanyak

11,76%, 52,94% dan 35,29%. Sementara itu petani yang menyatakan tidak, kurang dan dapat

memahami penjelasan cara mengoperasikan alsintan tersebut berturut-turut sebanyak

11,76%, 11,76% dan 76,47%. Sedangkan petani yang menyatakan tidak, kurang dan dapat
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memahami penjelasan cara merawat alsintan tersebut berturut-turut sebanyak 5,88%, 29,41%

dan 64,71%.

Untuk penerapan pembuatan alsintan tersebut di lokasi petani, persentase petani yang

menyatakan tidak, kurang dan dapat menerapkan pembuatan alat tersebut berturut-turut

sebanyak 17,65%, 41,18% dan 41,18%. Sementara itu petani yang menyatakan tidak, kurang

dan dapat menerapkan pengoperasian alat tersebut di lokasinya berturut-turut sebanyak

11,76%, 11,76% dan 76,47%. Sedangkan petani yang menyatakan tidak, kurang dan dapat

menerapkan perawatan alsintan tersebut berturut-turut sebanyak 5,88%, 23,53% dan 70,59%.

Persentase petani yang merasa pembuatan alsintan tersebut tidak, kurang dan dapat

mengatasi masalah di lokasi petani berturut-turut sebanyak 29,41%, 11,76% dan 58,82%.

Sementara itu petani yang menyatakan pengoperasian alsintan tersebut tidak, kurang dan

dapat mengatasi masalah di lokasi petani berturut-turut sebanyak 17,65%, 17,65% dan

64,71%. Sedangkan petani yang menyatakan perawatan alsintan tersebut tidak, kurang dan

dapat mengatasi masalah di lokasi petani berturut-turut sebanyak 5,88%, 23,53% dan

70,59%.

Teknologi di Balitpa

Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana informasi mengenai teknologi

usahatani padi dapat dipahami petani menunjukkan bahwa petani yang kurang dan dapat

memahami penjelasan mengenai pembibitan berturut-turut sebanyak 11,76% dan 88,24%.

Petani yang menyatakan penjelasan mengenai budidaya tanaman kurang dan dapat dipahami

adalah sebanyak 5,88% dan 94,12%. Sementara itu petani yang merasa penjelasan mengenai

pemeliharaan tanaman kurang dan dapat dipahami sebanyak 11,76% dan 88,24%.

Sedangkan persentase petani yang merasa penjelasan mengenai panen dan pasca panen

kurang dan dapat dipahami masing-masing sebanyak 23,53% dan 76,47%.

Petani yang menyatakan pembibitan tidak, kurang dan dapat diterapkan di lokasi

petani berturut-turut sebanyak 5,88%, 5,88% dan 88,24%. Persentase petani yang menyatakan

bahwa budidaya padi tersebut kurang dan dapat diterapkan di lokasi petani berturut-turut

sebanyak 23,53% dan 76,47%. Sementara itu petani yang menyatakan bahwa pemeliharaan

padi tersebut kurang dan dapat diterapkan di lokasi petani adalah sebanyak 29,41% dan

70,59%. Sedangkan petani yang menyatakan bahwa panen dan pasca panen padi tersebut

tidak, kurang dan dapat diterapkan di lokasi petani sebanyak 17,65%, 29,41% dan 52,94%.
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Petani yang menyatakan bahwa penggunaan bibit tidak, kurang dan dapat mengatasi

masalah di lokasi petani berturut-turut sebanyak 11,76%, 23,53% dan 64,71%. Persentase

petani yang menyatakan bahwa penerapan cara budidaya tersebut tidak, kurang dan dapat

mengatasi masalah di lokasi petani berturut-turut sebanyak 5,88%, 41,18% dan 52,94%.

Sementara itu persentase petani yang menyatakan cara pemeliharaan tanaman padi tersebut

tidak, kurang dan dapat mengatasi masalah di lokasi petani berturut-turut sebanyak 17,65%,

35,29% dan 47,06%. Sedangkan persentase petani yang menyatakan cara panen dan pasca

panen tidak, kurang dan dapat mengatasi masalah di lokasi petani berturut-turut sebanyak

29,41%, 23,53% dan 47,06%.

Teknologi di Balitsa

Evaluasi yang dilakukan terhadap penjelasan materi di Balitsa menunjukkan bahwa

untuk penjelasan mengenai budidaya sayuran, persentase petani yang kurang dan dapat

memahami masing-masing sebanyak 41,18% dan 58,82%. Menyangkut penjelasan mengenai

pemeliharaan tanaman sayuran, persentase petani yang tidak, kurang dan dapat memahami

masing-masing sebanyak 5,88%; 23,53% dan 70,59%. Selanjutnya, penerapan teknis

budidaya di lokasi petani, persentase petani yang menyatakan tidak, kurang dan dapat

diterapkan masing-masing sebanyak 5,88%; 29,41% dan 64,71%. Penerapan pemeliharaan

di lokasi petani, persentase petani yang menyatakan tidak, kurang dan dapat diterapkan

masing-masing sebanyak 17,65%; 35,29% dan 47,06%.

Untuk mengatasi masalah budidaya di lokasi petani, persentase petani yang

menyatakan tidak, kurang dan dapat mengatasi masalah masing-masing sebanyak 11,76%;

41,18% dan 47,06%. Persentase yang sama juga berlaku untuk mengatasi masalah

pemeliharaan di lokasi petani.

Teknologi di Balitnak

Evaluasi yang dilakukan terhadap informasi teknologi peternakan menunjukkan

bahwa, persentase petani yang tidak, kurang dan dapat memahami penjelasan tentang bibit

ternak berturut-turut sebanyak 6,25%, 31,25% dan 62,5%. Persentase yang sama juga berlaku

pada pemahaman mengenai pakan ternak. Persentase petani yang tidak, kurang dan dapat

memahami penjelasan tentang kandang ternak berturut-turut sebanyak 12,5%, 31,25% dan

56,25%. Sedangkan persentase petani yang tidak, kurang dan dapat memahami penjelasan

tentang kesehatan ternak berturut-turut sebanyak 37,5%, 37,5% dan 25%.
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Persentase petani yang menyatakan bibit ternak tersebut tidak, kurang dan dapat

diterapkan di lokasi petani berturut-turut sebanyak 25%, 37,5% dan 37,5%. Persentase petani

yang menyatakan pemberian pakan ternak tersebut tidak, kurang dan dapat diterapkan di

lokasi petani berturut-turut sebanyak 12,5%, 37,5% dan 50%. Sementara itu persentase petani

yang menyatakan tidak, kurang dan dapat menerapkan kandang ternak berturut-turut

sebanyak 6,25%, 37,5% dan 56,25%. Sedangkan persentase petani yang tidak, kurang dan

dapat menerapkan kesehatan ternak di lokasi masing-masing berturut-turut sebanyak 12,5%,

43,75% dan 43,75%.

Persentase petani yang menyatakan bibit ternak tidak, kurang dan dapat mengatasi

masalah di lokasi petani berturut-turut sebanyak 18,75%, 50% dan 31,25%. Persentase petani

yang menyatakan pemberian pakan ternak tersebut tidak, kurang dan dapat mengatasi

masalah di lokasi petani berturut-turut sebanyak 6,25%, 25% dan 68,75%. Sementara itu

persentase petani yang menyatakan bahwa pengandangan ternak tidak, kurang dan dapat

mengatasi masalah berturut-turut sebanyak 6,25%, 37,5% dan 56,25%. Sedangkan persentase

petani yang menyatakan tidak, kurang dan dapat menjaga kesehatan ternak untuk mengatasi

masalah di lokasi petani adalah sebanyak 6,25%, 56,25% dan 37,5%.

3.3.2. Hasil Fokus Group Discussion

Dari hasil diskusi kelompok yang dilakukan mengenai penjelasan materi di masing-

masing institusi dapat mengungkapkan adanya keragaman pendapat mengenai materi bahkan

institusi yang dikunjungi. Beberapa hal yang dapat dirangkum adalah sebagai berikut:

 Kunjungan ke beberapa institusi Litbang Pertanian dinilai sebagian besar peserta sudah

tepat dan disarankan agar kunjungan dilakukan juga pada lokasi petani yang berhasil.

 Terdapat senjang hasil (produksi) yang diperoleh petani dengan potensi produksi, demikian

juga perbedaan penggunaan teknologi yang dilakukan petani dibanding sumbernya,

sehingga perlu untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dari sumber teknologi.

 Penyampaian materi kepada peserta studi banding hendaknya dengan bahasa yang mudah

dimengerti, karena peserta studi ini dari latar belakang pendidikan yang sangat beragam.

 Beberapa petani menyatakan rasa optimisnya terhadap apa yang dilakukan selama ini dan

menyatakan kesediaannnya untuk meniru informasi teknologi yang dijelaskan di lokasi

masing-masing.
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3.3.3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan studi banding ini menunjukkan bahwa:

untuk materi teknologi yang disampaikan, persentase peserta yang menyatakan tidak ada,

sedikit saja, cukup banyak, sebagian besar, dan semuanya merupakan hal yang baru masing-

masing sebanyak 0%; 17,24%; 37,93%; 27,59% dan 17,24%. Untuk penambahan

pengetahuan akibat studi banding, persentase peserta yang menjawab tidak menambah, sedikit

menambah, cukup banyak, banyak dan sangat banyak menambah pengetahuan masing-

masing sebanyak 0%; 3,45%; 44,83%; 17,24% dan 34,48%.

Menyangkut kesesuaian objek kunjungan dengan pekerjaan, maka persentase peserta

yang menyatakan tidak sesuai, kurang sesuai, cukup sesuai, sesuai, dan sangat sesuai masing-

masing sebanyak 0%; 17,24%; 34,48%; 31,03% dan 17,24%. Untuk kesesuaian materi yang

dijelaskan dengan pekerjaan, maka persentase peserta yang menyatakan tidak sesuai, kurang

sesuai, cukup sesuai, sesuai, dan sangat sesuai masing-masing sebanyak 0%; 17,24%;

41,38%; 34,48% dan 6,89%. Selanjutnya mengenai layanan informasi dari instruktur/nara

sumber, maka persentase peserta yang menyatakan tidak memuaskan, kurang memuaskan,

cukup memuaskan, memuaskan, dan sangat memuaskan masing-masing sebanyak 0%;

13,79%; 48,28%; 13,79% dan 24,14%. Sedangkan menyangkut padatnya jadwal kunjungan,

maka persentase peserta yang menyatakan tidak padat, kurang padat, cukup padat, padat,

sangat padat masing-masing sebanyak 0%; 6,89%; 27,59%; 34,48% dan 31,03%.
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IV. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dari keseluruhan hasil kegiatan studi banding, diperoleh beberapa saran dan tindak

lanjut yang sangat perlu dijadikan perhatian untuk merumuskan dan merencanakan kegiatan

yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Saran dan tindak lanjut tersebut merupakan

hasil diskusi dari seluruh peserta, sebagai berikut:

1. Sebagai rencana tindak lanjut dari kegiatan studi banding, mohon diadakan pelatihan PPL

swakarsa dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok tani.

2. Agar sasaran dari program pemberdayaan masyarakat (community development) SSFMP

dapat tercapai secara efektif, mohon disediakan tenaga fasilitator dari BPTP Sumatera

Selatan untuk mempermudah penerapan teknologi di tingkat petani

3. Dilakukan demplot dari hasil studi banding.

4. Perlu penerapan pertanian terpadu usahatani padi + ternak sapi + kompos untuk tanaman

5. Mohon diberikan bimbingan tentang pengolahan lahan dan pemupukan

6. Untuk dapat diterapkan oleh petani, hendaknya teknologi mekanisasi pertanian perlu

disederhanakan sehingga biayanya rendah dan mudah diaplikasikan.
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Lampiran 1. Peserta Traveling Workshop dari Petani, Penyuluh, LSM dan Petugas Instansi
Terkait

Jenis
KelaminNo Nama Peserta Alamat
L P

Keterangan

1. Samsudin Desa Muara Telang L Petani kooperator
2. Andi Nasir Desa Upang L Petani kooperator
3. Abbas Desa Talang Lubuk L Petani kooperator

4. Abbas Abdullah Desa Prajen Jaya L Petani kooperator
5. Yusrizal Desa Pagar Desa L Petani kooperator

6. Nadarsyah Desa Bayat Ilir Dusun I L Petani kooperator

7. Syamsul Bahri Desa Muara Medak, Saga
Mandiri

L Petani kooperator

8 Edi Purba Desa Muara Medak, Gotong
Royong

L Petani kooperator

9 M. Daud Bahudin Desa Kali Berau L Petani kooperator
10 Husni Andi Desa Ulak Kemang L Petani kooperator
11 Darwis Desa Riding L Petani kooperator
12 Rizal Desa Ujung Tanjung L Petani kooperator

13 Tamin Desa Mangsang, KTGR L Petani kooperator

14 Sujono Desa Mangsang, Hijrah Mukti L Petani kooperator

15 M. Sudirman Desa Simpang Tiga L Petani kooperator

16 Romani Desa Muara Telang P Manager UPJA
17 Kade Yanuar Desa Bayat Ilir L Petani kooperator

18 Armanuddin, SP Kec Bayung Lencir Kab
MUBA

L KCD

19 Oto Lihman, SP Desa Muara Telang Kab
Banyuasin

L PPL

20 Riansa Doi Desa Ujung Tanjung Kab OKI L Kepala Desa Ujung
Tanjung

21 Dian Sari P LSM Pendamping MUBA
22 Ir. Dewi Isaw

Patita
Kabupaten OKI P Diskan

23 Dian Maulina P LSM Pendamping
Banyuasin

24 Darmansyah
Yusita, SP

Kabupaten Banyuasin L BKP

25 Waluyo Pokja 4 OKI L KP Kayu Agung
26 Ir. Herry Bermawi Koord Pokja 4 MUBA L Diskan
27 Ir. Jaka Sumitra Kabupaten OKI L Disnak

28 Ir. Max Sulastiono Kabupaten MUBA L Distannak

29 Ir. Dikman Subari Palembang L CP-Dinas TP&H
30 Ir. Elva Palembang P CP-Dishut
31 Ir. Pudiyaka, M.Si Palembang L Agribisnis
32 Jemaun L SBA Wood
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Lampiran 2. Nara Sumber dan Panitia Traveling Workshop

No Nama Peserta Alamat
Jenis

Kelamin
Keterangan

1. Dr. K.H. Steinmann SSFFMP L Pembina
2. Ir. Djoko Setijono SSFFMP L Pembina
3. Budi Raharjo, STP.MSi BPTP L Nara Sumber
4. Tumarlan Thamrin, SP.MP BPTP L Nara Sumber
5. Jauhari Efendy, SPt.M.Si BPTP L Nara Sumber
6. Dr. Ir. Hermanto., MP BPTP L Nara Sumber
7. Y. Hutapea BPTP L Ketua Panitia
8. Netty Herawati BPTP P Panitia

9. Mahdalena BPTP P Panitia
10. Rijallalah BPTP L Panitia

11. Edi Masri SSFFMP L Panitia
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Lampiran 3. Jadwal Kegiatan Workshop: Pengenalan Teknologi Dari Balai Penelitian Komoditas
Pertanian Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat
Di Lokasi Binaan Ssffmp, 5-10 February 2006.

No Hari, Tanggal, Pukul Kegiatan Lokasi

1. Senin, 6 Februari 2006
08.00 - 12.00 WIB

Kunjungan ke BBP Mektan:
 Diterima oleh Ka BBP Mektan :

Dr Trip Alihamsyah
 Kata Sambutan dari Ketua Kegiatan

Traveling Workshop: Ir. Djoko Setijono
 Profil BBP Mektan dan Teknologi

Inovasinya: Dr. Agung Hendriadi
 Diskusi

Serpong,
Tangerang

12.00 - 13.00 WIB I S H O M A Serpong

14.00 - 16.00 WIB Kunjungan Lapang: Ir. Made, dkk
 Display prototype dan model Alsintan
 Kebun Uji (Drip dan Springkler

Irrigation)
 Bengkel (Alat perontok kacang tanah,

Alat perontok padi, Corn seller, Alat
Pencacah jerami, Alat pencacah pelepah
daun kelapa sawit)

 Laboratorium Pengujian (Alat pecuci
buah manggis, Alat pengoreng vakum,
Pengujian Hand dan Mini Traktor dan
Alat sortasi dengan menggunakan laser)

Serpong,
Tangerang

2. Selasa, 7 Februari 2006
08.00 - 12.00 WIB

Kunjungan di Balai Penelitian Tanaman
Padi (Balitpa)
 Diterima oleh Pjs Ka Balitpa :

Dr Sudarmaji
 Kata sambutan dari Ketua Kegiatan

Traveling Workshop: Ir. Djoko Setijono
 Profil Balitpa dan Teknologi

Inovasinya: Dr. Sudarmaji
 Teknologi Pengelolaan Tanaman

Terpadu (PTT): Ir. Iwan Yuliardi, MS
 Perkembangan Varietas Unggul dan

Perbenihan Padi di Balitpa :
Ir. M. Yamin Samaulah, MS

 Teknologi Penanganan Pasca Panen
Padi: Dr. Agus Setijono

 Padi Gogo Sebagai Tanaman Sela Jati
Muda: Ir. Husin M. Toha, MS

 Diskusi

Sukamandi,
Subang
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Lampiran 3. Jadwal Kegiatan Workshop: Pengenalan Teknologi Dari Balai Penelitian Komoditas
Pertanian Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat
Di Lokasi Binaan Ssffmp , 5-10 February 2006. (Lanjutan)

No Hari, Tanggal, Pukul Kegiatan Lokasi

12.00 - 13.00 WIB I S H O M A Sukamandi,
Subang

13.00 - 15.00 WIB Kunjungan Lapang: Ir. Sutrisno, MS, dkk
 Bengkel Mekanisasi (Hand Traktor,

Transplanter, Power Thresher, Streaper,
Mesin Pemotong Jerami,Miniatur
Pengering Multiguna Bahan Bakar
Sekam Tipe Apessi dan Tungku Sekam
Kap 3t)

 Demontrasi Alat Pengering Padi Bahan
Bakar Sekam Kap 6 t

 Demontrasi Alat Pengering Box BBM
Kap 20 t

 Unit Pengolahan Benih Sumber (UPBS)
Balitpa (Alat pengering kap kecil, Alat
sortasi, Packing benih)

 Visitor plot, Demontrasi Varietas
Unggul Padi

 Demontrasi Sistem Integrasi Padi dan
Ternak/Crop Livestock System
(Fermentasi Jerami dengan Probion
untuk Pakan Ternak Sapi, Pengolahan
Kotoran Ternak untuk Pupuk dan
Biogas)

Sukamandi,
Subang

3. Rabu, 8 Februari 2006
08.00 - 12.00 WIB

Kunjungan di Balai Penelitian Tanama
Sayuran (Balitsa)
 Diterima oleh Ka Balitsa : Dr Eri Sofiari
 Kata sambutan dari Co-Director

SSFFMP: Dr. K.H. Steinmann
 Profil Balitsa dan Teknologi Inovasinya:

Dr. Eri Sofiari
 PTT Cabai Merah: Ir. Wiwin
 Diskusi

Lembang,
Bandung

12.00-13.00 WIB ISHOMA Lembang,
Bandung

13.00 - 15.00 WIB Kunjungan Lapang :
 Pengelolaan Tanaman Terpadu Cabai

Merah (Varietas Lembang-1, Tanjung-1
dan Tanjung-2, Mulsa Plastik,)

 Teknologi Tumpangsari Tanaman Cabai
Merah dan Kubis)

 Teknologi Budidaya Labu Jepang
 Unit Pengolahan Benih Sumber Balitsa

Lembang,
Bandung
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Lampiran 3. Jadwal Kegiatan Workshop: Pengenalan Teknologi Dari Balai Penelitian Komoditas
Pertanian Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat
Di Lokasi Binaan Ssffmp, 5-10 February 2006 (Lanjutan)

No Hari, Tanggal, Pukul Kegiatan Lokasi

20.15 - 22.45 WIB Diskusi hasil kunjungan di BBP Mektan,
Balitpa Sukamandi dan Balitsa Lembang

 Post Evalution di tiga Balit Komoditas:
Dr. Hermanto

 Diskusi
 Penyusunan Rencana Tindak Lanjut :

Ir. Djoko Setijono

Ciawi, Bogor

4. Kamis, 9 Februari 2006
08.30 - 13.00 WIB

Kunjungan ke Balitnak Ciawi
 Diterima oleh Pjs Ka Balitnak: Ir. Yenni
 Kata sambutan dari Ketua Traveling

Workshop: Ir. Djoko Setijono
 Profil Balitnak dan Teknologi

Inovasinya: Ir. Yenni
 Diskusi

Ciawi, Bogor

13.00 -14.00 WIB ISHOMA Ciawi, Bogor

14.00 -15.00 WIB Kunjungan Lapang: Dedi Muslih, dkk
 Teknologi Pengembangan Sapi Perah
 Teknologi Pengembangan Domba dan

Kambing Perah
 Teknologi Pengembangan Itik
 Teknologi Pengembangan Ayam Buras
 Teknologi Pengembangan Kelinci dan

Pengolahan Kulit Kelinci
 Teknologi Budidaya Hijaun Pakan

Ternak

Ciawi, Bogor
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Lampiran 4. Daftar Judul Publikasi dari Hasil Kunjungan Ke BBP Mektan, Serpong.

No Judul Publikasi
Jenis
Publikasi

Penerbit
Jumlah
eks

1. Jurnal Enjiniring Pertanian
Vol III No 2, April 2005

Jurnal BBP Mektan 2005 1

2. Jurnal Enjiniring Pertanian
Vol III No 1, April 2005

Jurnal BBP Mektan 2005 1

3. Jurnal Enjiniring Pertanian
Vol II No 2, Oktober 2005

Jurnal BBP Mektan 2004 1

4. Jurnal Enjiniring Pertanian
Vol II No 2, April 2004

Jurnal BBP Mektan 2004 1

5. Jurnal Enjiniring Pertanian
Vol I No 2, 2003

Jurnal BBP Mektan 2003 1

6. Jurnal Enjiniring Pertanian
Vol I No 1, 2003

Jurnal BBP Mektan 2003 1

7. Temu Ilmiah/Gelar Teknologi Alsintan,
Yogyakarta 24 Oktober 2002

Prosiding BBP Mektan dan
BPTP Yogyakarta
2002

1

8. Prosiding Seminar Nasional Mekanisasi
Pertanian, Bogor 5 Agustus 2004

Prosiding BBP Mektan 2005 1

9. Prosiding Temu Ilmiah dan Ekspose Alat
dan Mesin Pertanian Cisarua, 27
Pebruari 1997

Prosiding BBP Mektan 2005 1

10. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Alat
dan Mesin Pertanian untuk Agribisnis,
Jakarta 10-11 Juli 2001 (buku satu)

Prosiding Badan Litbang
Pertanian, 2001

1

11. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Alat
dan Mesin Pertanian untuk Agribisnis,
Jakarta 10-11 Juli 2001 (buku dua)

Prosiding Badan Litbang
Pertanian, 2001

1

12. Development and Utilization of Post
Harvest Tools and Equipment

Leaflet Institut of
Agriculture
Engineering

15

13. Pusat Enjiniring Pertanian Leaflet Pusat Enjiniring
Pertanian

25

14. Alat Pengupas dan Perajang Multiguna
AMU-1

Brosur BBP Mektan 4

15. Mesin Penyiang Padi Sawah bermotor
(Power Weeder)

Brosur BBP Mektan 8

16. Mesin Penggoreng Vakum (Vacum
Frying)

Brosur BBP Mektan 31

17. Bahan Bakar Bio-Diesel (sebagai
alternative energi)

Brosur BBP Mektan 41

18. Vi dic Institution Profile Balai Besar
Mekanisasi Pertanian

CD BBP Mektan 1
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Lampiran 5. Daftar Judul Publikasi Hasil Kunjungan Ke Balitnak Ciawi

No Judul Publikasi
Jenis
Publikasi

Penerbit Jumla
h eks

1. Wartazoa, Vol 14 No 4 th 2004 Buletin Puslitbang
Peternakan, 2004

1

2. Wartazoa, Vol 14 No 3 th 2004 Buletin Puslitbang
Peternakan, 2004

1

3. Wartazoa, Vol 14 No 2 th 2004 Buletin Puslitbang
Peternakan, 2004

1

4. Wartazoa, Vol 14 No 1 th 2004 Buletin Puslitbang
Peternakan, 2004

1

5. Wartazoa, Vol 13 No 3 th 2004 Buletin Puslitbang
Peternakan, 2003

1

6. Wartazoa, Vol 13 No 2 th 2004 Buletin Puslitbang
Peternakan, 2003

1

7. Wartazoa, Vol 13 No 1 th 2004 Buletin Puslitbang
Peternakan, 2003

1

8. Ilmu Ternak dan Veteriner Vol 10
No 2, 2005

Jurnal Puslitbang
Peternakan, 2005

1

9. Ilmu Ternak dan Veteriner Vol 10
No 1, 2005

Jurnal Puslitbang
Peternakan, 2005

1

10. Ilmu Ternak dan Veteriner Vol 9
No 4, 2004

Jurnal Puslitbang
Peternakan, 2004

1

11. Ilmu Ternak dan Veteriner Vol 9
No 3, 2004

Jurnal Puslitbang
Peternakan, 2004

1

12. Ilmu Ternak dan Veteriner Vol 9
No 2, 2004

Jurnal Puslitbang
Peternakan, 2004

1

13. Ilmu Ternak dan Veteriner Vol 9
No 1, 2004

Jurnal Puslitbang
Peternakan, 2004

1

14. Ilmu Ternak dan Veteriner Vol 8
No 4, 2003

Jurnal Puslitbang
Peternakan, 2003

1

15. Ilmu Ternak dan Veteriner Vol 8
No 3, 2003

Jurnal Puslitbang
Peternakan, 2003

1

16. Ilmu Ternak dan Veteriner Vol 8
No 2, 2003

Jurnal Puslitbang
Peternakan, 2003

1

17. Ilmu Ternak dan Veteriner Vol 8
No 1, 2003

Jurnal Puslitbang
Peternakan, 2003

1

18. Teknologi Balitnak Chilled Semen Leafet UKT Balitnak 4
19. Teknologi Balitnak Pupuk Organik Leafet UKT Balitnak 4
20. Teknologi Balitnak Plasma Nutfah Ayam

Indonesia
Leafet UKT Balitnak 4

21. Teknologi Balitnak Inseminasi Buatan pada
Itik

Leafet UKT Balitnak 4

22. Teknologi Balitnak Inseminasi Buatan pada
Itik

Leafet UKT Balitnak 4
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Lampiran 5. Daftar Judul Publikasi Hasil Kunjungan Ke Balitnak Ciawi (Lanjutan)
23. Teknologi Balitnak Inseminasi Buatan pada

Itik
Leafet UKT Balitnak 4

24. Teknologi Balitnak Inseminasi Buatan pada
Itik

Leafet UKT Balitnak 4

25. Teknologi Balitnak Inseminasi Buatan pada
Itik

Leafet UKT Balitnak 4

26. Teknologi Balitnak Inseminasi Buatan pada
Itik

Leafet UKT Balitnak 4

27. Teknologi Balitnak Inseminasi Buatan pada
Itik

Leafet UKT Balitnak 4

28. Teknologi Balitnak Inseminasi Buatan pada
Itik

Leafet UKT Balitnak 4

29. Teknologi Balitnak Inseminasi Buatan pada
Itik

Leafet UKT Balitnak 4

30. Teknologi Balitnak Inseminasi Buatan pada
Itik

Leafet UKT Balitnak 4

31. Teknologi Balitnak Inseminasi Buatan pada
Itik

Leafet UKT Balitnak 4

32. Teknologi Balitnak Inseminasi Buatan pada
Itik

Leafet UKT Balitnak 4

33. Usaha Penggemukan Domba dan Kambing CD Balitnak, 2005 1
34. Menyusun Ransum ternak Ruminansia CD Balitnak, 2005 1
35. Inseminasi Buatan dan Kambing Perah CD Balitnak, 2005 1
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Lampiran 6. Daftar Judul Publikasi Hasil Kunjungan Ke Balitpa, Sukamandi

No Judul Publikasi
Jenis
Publikasi

Penerbit
Jumlah
eks

1. Inovasi Teknologi untuk Peningkatan
Produksi Padi dan Kesejahteraan Petani

Buku Balitpa, 2004 3

2. Panduan Inovasi Teknologi Padi di Daerah
Terlanda Tsunami

Buku Balitpa, 2005 3

3. Inovasi Teknologi Padi Menuju
Swasembada Beras Berkelanjutan (buku
satu)

Buku Balitpa, 2005 3

4. Kebijakan Perberasan dan Inovasi
Teknologi Padi (buku dua)

Buku Balitpa, 2003 3

5. Kebijakan Perberasan dan Inovasi
Teknologi Padi (buku tiga)

Buku Balitpa, 2003 3

6. Padi Tipe baru, Budidaya dengan
Pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu

Buku Balitpa, 2004 3

7. Laporan Tahunan 2002 Buku Balitpa, 2002 3
8. Analisis dan Sintesis Pengembangan Model

Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah
Buku Balitpa, 2005 3

9. Diskripsi Varietas Unggul Baru Padi Buku Balitpa, 2004 3
10. Petunjuk Lapang, Pengelolaan Tanaman

terpadu Padi Sawah Meningkatkan Hasil
dan Pendapatan Menjaga Kelestarian
Lingkungan

Buku Balitpa, 2004 3

11. Profil Balai Penelitian Tanaman Padi Buku Balitpa, 2004 3
12. Penegndalian Tikus dengan Sistem Bubu

Perangkap (TBS) di Lahan Sawah Irigasi
Buku Balitpa, 2004 3

13.
Balai Penelitian Tanaman Padi (Balitpa) Leafet Balitpa, 2005 3

14. Penyakit Tungro Leafet Balitpa, 2005 3
15. Indonesian Institute for Rice Research

(IIRR)
Leafet Balitpa, 2005 3

16. Teknologi Pengendalian Wereng Cokelat Leafet Balitpa, 2005 1
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Lampiran 7. Daftar Judul Publikasi Hasil Kunjungan Ke Balitsa, Lembang.

No Judul Publikasi
Jenis
Publikasi

Penerbit
Jumlah
Eks

1. Teknologi Produksi Kacang Panjang Buku Balitsa, 1998 1
2. Penerapan PHT pada sistem Tanam

Tumpang gilir Bawang Merah dan Cabai
Monografi Balitsa, 2000 1

3. Budidaya Cabai Merah (Panduan teknis
Pengelolaan Tanaman Terpadu Cabai Merah)

Buku Balitsa, 2003 1

4. Teknologi Produksi Tomat Buku Balitsa, 2003 1
5. Calon Varietas Unggul Buncis Tegak Leafet Balitsa 1
6. Calon Varietas Unggul Bawang Merah Leafet Balitsa 1
7. Varietas Unggul Cabai Merah Leafet Balitsa 1
8. Teknologi Produksi Benih Sumber (Spawn)

”Jamur Tiram”
Leafet Balitsa 1

9. Calon Varietas Unggul tomat Leafet Balitsa 1
10. Paket Konsultasi Balitsa Brosur Balitsa 1
11. Paket dan Teknologi Unggul Mentimun Brosur Balitsa 1
12. Paket dan Teknologi Unggul Tomat Brosur Balitsa 1
13. Analisis Probit Brosur Balitsa 1
14. Bio Riv Brosur Balitsa 1
15. Produk dan Teknologi Unggul Buncis Brosur Balitsa 1
16. Produk dan Teknologi Unggul Cabai Merah Brosur Balitsa 1
17. Produk dan Teknologi Unggul Sayuran

Kering
Brosur Balitsa 1

18. Produk dan Teknologi Unggul Bawang
Merah

Brosur Balitsa 1
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Tabel 8. Saran dan tindak lanjut dari diskusi peserta studi banding/traveling workshop
PETANI PPL DINAS/INSTANSI

TERKAIT
LSM / MEDIA

1. Berkeinginan untuk
mengembangkan usaha kripik
singkong & pisang

2. Ingin mengembangkan
tanam padi 2 kali dalam satu
tahun (IP 200). Namun
kendala yang dihadapi di
areal pertanaman belum
tersedia cekdam. Untuk itu
mohon dibuatkan cekdam.

1. Agar sasaran dari
program
pemberdayaan
masyarakat
(community
development)
SSFMP dapat
tercapai secara
efektif, mohon
disediakan tenaga
fasilitator dari
BPTP Sumatera
Selatan untuk
mempermudah
penerapan
teknologi di tingkat
petani.

1. Setiap usul dari
petani perlu diadakan
indentifikasi :
a. Calon petani dan

calon peserta

b. Prioritaskan
pendekatan
dengan
peningkatan
SDM

c. Sarana/prasarana
merupakan
merupakan
faktor
pendukung

d. Jalin dan
tingkatkan
kordinasi dengan
Dinas/Instansi
terkait

e. Sebarkan
demplot

f. Tenaga
pendamping
ditingkatkan.

1. Perlu penerapan
pertanian terpadu
usahatani padi +
ternak sapi +
kompos untuk
tanaman.

2. Perlu mencoba
penggunaan
pestisida nabati
dengan
pendampingan
BPTP, PPL dan
LSM.

3. Diupayakan pengadaan bibit
padi dan sayuran unggul
sesuai kebutuhan petani

2. Perlu adanya
penyuluhan untuk
petani didalam
menerapkan
teknologi
pengolahan lahan
tanaman padi

2. Dalam studi banding
ini tidak diagendakan
kunjungan ke Balit
Komoditas Perikanan.

3. Perlu ada rencana
tindak lanjut
berupa pelatihan
untuk petani dan
studi banding ke
objek sasaran
lainnya.

4. Mohon diberikan bimbingan
tentang pengolahan lahan dan
pemupukan

3. Sebagai renca tindak
lanjut dari kegiatan
studi banding,
mohon diadakan
pelatihan PPL
swakarsa dan
pembinaan terhadap
kelompok-kelompok
tani.

3. Pembinaan petani perlu
di tingkatkan

4. Perlu adanya
pendampingan
yang kontinue
terhadap
kelompok tani.

5. Harapan petani dapat
menerapkan teknologi
usahatani tanam padi

4. Untuk tanaman padi
perlu pengembangan
benih unggul yang
beradaptasi serta
teknologi yang
lengkap.

4.Perlu diadakan
pelatihan Teknik
Budidaya Tanaman
Padi (tanam s/d pasca
panen).

5. Perlu adanya
koordinasi antara
BPTP sebagai
pengawal
teknologi dengan
POKJA/LSM
ketika
pelaksanaan di
lapangan.
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Tabel 8. Saran dan tindak lanjut dari diskusi peserta studi banding/traveling workshop
6. Bibit padi yang kami

semaikan kurang bagus, kami
mengharapkan bimbingan
tetang persemaian

5. Teknologi yang bisa
kita terapkan perlu
dilakukan pada desa
binaan proyek
SSFFMP.

5. Perlu koordinasi didalam
penentuan objek lokasi
studi banding

6. Komunikasi dan
informasi harus
di perbaiki
antara SSFFMP
dengan
kelompok tani

7. Adanya penelitian untuk petani. 6. Untuk mempercepat
penyebaran
tehnologi proyek
SSFFMP perlu
mendidik tenaga
swakarsa di desa
binaan

6. Dilakukan demplot dari
hasil studi banding

7. Kelompok tani
di Upang perlu
memproduksi
alat pengering
gabah untuk
penyebar
luasan ke
kelompok tani.

8. Perlu diadakan studi banding
lagi.

7. Dibuat leaflet tetntang
hama & penyakit
tanaman sayuran dan
padi (gejala,
penanggulangan ) dari
hasil studi banding.

9. Perlu adanya penyuluhan ke
petani di dalam pengelolaan
lahan.

8. Untuk memotivasi petani
perlu dilakukan lomba
antar kelompok tani
binaan

10. Dibutuhkan adanya sosialisasi
ke kelompok tani sesuai
dengan potensi yang dapat
dikembangkan di lokasi
masing-masing dan perlu
adanya kordinasi di dinas-
dinas terkait.

11. Penyampaian kepada anggota
kelompok tani yang selalu
didampingi pendamping
seperti LSM dll.

12. Penerapann yg
berkesinambungan.

13. Semoga ada lagi studi banding
yang dalam hal ini banyak
petani belum jelas karena nara
sumber selalu menggunakan
bahasa ilmiah.

14. Teknologi mekanisasi
pertanian perlu
disederhanakan
sehingga biayanya
rendah dan mudah
diaplikasikan.

15. Petani perlu magang
untuk memperbanyak
praktek.

16. Untuk meningkatkan
proses tindak lanjut
dari pada program ini,
perlu mengadakan
sosialisasi di tingkat
petani di lokasi
masing-masing.

17. Menyediakan tenaga
teknis di tingkat
lapangan.

18. Membuat demplot
usaha pertanian yang
berkesinambungan di
masing-masing desa.
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14. Adanya penyuluhan tentang

pengolahan dan
pengembangan bibit padi
untuk meningkatkan
pendapatan kelompok tani.

19. Perlu
pelatihan/magang
untuk petani dan
petugas.

20. Menyediakan alsintan
(RMU) pada desa
penghasil padi.

15. Memelihara ternak itik 21. Membuat leaflet
sebagai informasi di
bidang
pertanian/peternakan.

16. Minta adanya pendamping
lagi.

17. Sosialisasi/pengenalan ke
masyarakat yang dilakukan
oleh pihak-pihak yang terlibat
dalam kegiatan ini.

19. Perlu diadakan diklat
yang spesifik

18. Penerapan teknologi dan
pembinaan yang
berkesinambungan.

19. Tambahkan untuk judul
menjadi peningkatan mutu
dan pendapatan masyarakat

20. Instansi dapat memenuhi
kebutuhan petani antara lain
benih dengan varietas yang
unggul, teknis, dan teknologi
dll.

21. Setelah selesai studi banding
di Sukamandi, akan kami
coba untuk menerapkan
kepada kelompok tani.

22. Mohon kepada instansi
terkait membantu mesin
penggilingan padi dan bibit
padi Situ Patenggang.

23. Untuk lebih optimalnya
kegiatan petani di lapangan
perlu adanya pendamping
yang melakukan pemantauan
berkelanjutan.

24. Kita tahu proyek SSFFMP
tinggal 2 tahun jadi harus ada
keterlibatan pihak swasta
sebagai pembina
pemberdayaan selanjutnya
yang tentunya peranan
SSFFMP dan dinas langkah
awal sebagai mediator.

25. Sebagai kelompok tani harus
lebih mengerti.

26. Penghasilan petani harus
ditingkatkan.
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27. Alat perajang/pemotong

rumput untuk pakan ternak.
28. Persawahan yang di fasilitasi

dari tim SSFFMP di lokasi
kami

29. Kami mau menanam cabai
30. Kelompok kami akan

menanam padi
31. Penghasilan petani harus

ditingkatkan.
32. Ingin bertanam padi 2 kali.
33. Menambah penghasilan

petani.
34. Ingin bantuan pengairan.
35. Ingin penangkaran benih
36. Ingin study banding lagi
37. Mohon bantuan mesin

pengelolaan pakan ternak
38. Mohon penyuluhan tentang

pembuatan biogas
(pelatihan).


