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Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena 

rahmat dan hidayah-Nya tim Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tahunan 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku Utara 
Tahun 2017.   Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 19 / 
Permentan/OT.140 /5/2017,  BPTP Maluku Utara melaksanakan 
pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian 
spesifik lokasi, khsusnya Provinsi Maluku Utara. 

Laporan Tahunan ini merupakan laporan pertanggung 
jawaban organisasi yang meliputi kinerja BPTP Maluku Utara, baik pada aspek 
organisasi dan tata kerja maupun pengkajian dan diseminasi yang menjadi tugas 
pokok dan fungsinya. Pada aspek organisasi dan tata kerja disampaikan mengenai 
organisasi, sumberdaya manusia, pengelolaan surat menyurat, sumberdaya 
keuangan dan sumberdaya fisik.  Aspek pengkajian dan diseminasi berupa program 
strategis, program pengkajian, dan diseminasi. 

Pada tahun 2017, BPTP Maluku Utara mentetapkan materi pokok yang 
disajikan dalam laporan meliputi struktur organisasi BPTP Maluku Utara, capaian 
kinerja program strategis, program pengkajian, diseminasi, kerjasama, kepegawaian 
dan manajemen, serta keuangan.  

Laporan Tahunan ini diselesaikan atas kerjasama semua pihak lingkup BPTP 
Maluku Utara, baik langsung maupun tidak langsung dan dihaturkan terima kasih. 
Semoga laporan ini memberikan manfaat dan berguna bagi para pihak yang 
membutuhkan. Sumbang saran dan kritik membangun sangat kami harapkan untuk 
perbaikan di masa mendatang. 
 
Sofifi,  28  Mei  2018 
Kepala BPTP Maluku Utara 
 
 
 
 
 
Dr. Ir. Bram Brahmantiyo, M.Si 
NIP. 19650506 199003 1 002 
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1. PENDAHULUAN 

 

Revitalisasi KP. Bacan 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku Utara merupakan 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balitbangtan dan secara struktural bertanggung 

jawab kepada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 

(BBP2TP). Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Balitbangtan sebagai eselon I dan 

BBP2TP sebagai eselon II.  

 Dalam dimensi kelembagaan 

litbang, khususnya yang berkaitan 

dengan sumberdaya penelitian maupun 

pengkajian salah satu unsur pentingnya 

adalah keberadaan Kebun Percobaan. 

Peran utama Kebun Percobaan bisa 

dikatakan sebagai sarana pengkajian dan 

juga sarana diseminasi hasil-hasil 

penelitian/pengkajian. Dalam upaya 

pelaksanaan misi untuk mencapai visi 

BPTP Maluku Utara sebagai lembaga 

pengkajian pertanian terdepan di Maluku 

Utara maka KP. Bacan sebagai 

sumberdaya potensial yang dimiliki harus dikelola dan diberdayakan secara 

mandiri dan optimal. 

Program UPSUS 

Program UPSUS Pajale merupakan 

serangkaian program dukungan 

langsung, pengawalan serta 

pendampingan yang terintegrasi untuk 

meningkatkan produksi pangan nasional 

terutama di tiga komoditi utama yang 

menjadi perioritas.  

Tahun 2017, Pemerintah 

menargetkan Indonesia mencapai 

swasembada pangan melalui 

Kementerian Pertanian. Swasembada 

pangan menekan pada lima komoditas 

yaitu: beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. 
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Sekretariat UPSUS Provinsi Maluku Utara mencatat hasil capaian dalam 

mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, yaitu: capaian LTT Padi 

2017 meningkat dibandingkan periode 2016 sebesar 3008 ha (41,6 %); capaian LTT 

Jagung 2017 juga meningkat signifikan dibandingkan periode 2016 seluas 9483 

ha (324 %); meskipun demikian, khusus LTT Jagung, sesuai luasan program masih 

kurang 117.096 ha.  

Wilayah Perbatasan 

Disamping program UPSUS, tahun 2017 BPTP Maluku Utara  juga megawal 

program top down lainnya seperti inovasi pertanian padi lahan kering 

mendukung kemandirian pangan di wilayah perbatasan pulau Morotai. Wilayah 

perbatasan merupakan beranda terdepan suatu negara yang berhadapan 

langsung dengan Negara tetangganya. Oleh karena itu, wilayah perbatasan 

merupakan wilayah yang memiliki nilai yang sangat strategis dalam berbagai hal, 

misalnya dalam hal perdagangan.  

Morotai merupakan pulau sekaligus kabupaten yang terletak di kepulauan 

Halmahera (Kepulauan Maluku), Provinsi Maluku Utara. Pulau Morotai 

merupakan salah satu pulau paling utara wilayah NKRI dengan ibukota Daruba. 

Kabupaten pulau ini terbentuk berdasarkan UU RI No. 53 tahun 2008, yang 

sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Secara 

geografis Pulau Morotai terletak di antara  koordinat 02°00’-02°40’ LU dan 

128°15’-129°08’ BT. Gambar 4.1 menyajikan lokasi Pulau Morotai dalam wilayah 

NKRI. 

 
Gambar 1. Lokasi Pulau Morotai dalam wilayah NKRI 
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Program Perbenihan 

Tujuan kegiatan perbenihan yaitu 

meningkatkan ketersediaan benih bermutu 

untuk meningkatkan produksi, 

produktivitas dan mutu produk tanaman 

dengan sasaran meningkatnya 

ketersediaan benih bermutu unggul dan 

berkualitas tinggi. 

 Benih merupakan sarana utama 

pertanian yang tidak dapat digantikan oleh 

sarana lain. Oleh sebab itu, penggunaan 

benih bermutu merupakan suatu keharusan 

dalam agribisnis pertanian. Berkembang 

atau tidaknya usaha agribisnis pertanian 

sangat ditentukan oleh perkembangan 

perbenihannya, yang dapat menjamin 

ketersediaan benih bermutu. 

Ketersediaan benih bermutu sangat 

strategis karena merupakan kunci utama 

untuk mencapai keberhasilan dalam usaha 

budidaya pertanian. Produksi dan mutu 

produk pertanian sangat ditentukan oleh 

kualitas benih yang akan digunakan.  

Dalam upaya menyediakan benih 

bermutu tanaman pertanian sesuai 7 

kreteria tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga). Benih 

yang diproduksi haruslah bermutu dari varietas unggul yang dibutuhkan oleh 

pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam pengembangan kawasan, 

untuk itu diperlukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. 

Tahun 2017 BPTP Maluku Utara mendapat mandat untuk memproduksi 

benih sukun sebanyak 10.000 bibit, benih pala 12.750 bibit dan benih kelapa 

5.000 bibit. 
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2. ORGANISASI DAN TATA KERJA 

 

2.1. Organisasi 

Sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

Maluku Utara Nomor : tentang Struktur Organisasi Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian Maluku Utara, bahwa susunan organisasi BPTP Maluku Utara dapat 

digambarkan seperti pada Gambar 2. 

STRUKTUR ORGANISASI 

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU UTARA 

 
 

Gambar 2. Struktur Organisasi BPTP Maluku Utara 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 / Permentan / OT.020 / 

5 / 2017, BPTP Maluku Utara dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan jabatan 

eselon IIIa, yang didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Kerjasama dan 

Pelayanan Pengkajian, dengan tingkat jabatan eselon IVa dan masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi 

Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian. Sedangkan kelompok fungsional terdiri 

dari fungsional peneliti, penyuluh dan sejumlah fungsional lainnya.  

 

2.2. Visi Dan Misi 

Visi BPTP Maluku Utara merupakan bagian integral dari visi Badan Litbang 

Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dituangkan dalam 

Renstra 2015-2019, Pertanian Perdesaan 2020, dan visi pembangunan pertanian 

Provinsi Maluku Utara. Perkembangan terkini dan sangat berpengaruh terhadap 

kinerja dan peran BPTP dalam Pemerintah Daerah terhadap kemajuan 
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pembangunan pertanian seiring dengan program otonomi dan pemekaran 

daerah. Secara umum visi BPTP Maluku Utara mengandung sistem nilai, 

inspiratif, menantang, memberdayakan, demokratis, partisipatif, kejujuran dan 

wajar. Berdasarkan hal tersebut, BPTP Maluku Utara menetapkan visi: “Menjadi 

lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia dalam 

mewujudkan sistem pertanian bio-industri tropika berkelanjutan”. 

Misi BPTP Maluku Utara merupakan pernyataan mengenai garis besar 

kegiatan dalam mewujudkan visi di atas, maka BPTP Maluku Utara menetapkan 

misinya 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 recognition and impact recognition. 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BPTP Maluku Utara 

menganut beberapa tata nilai yang menjadi pedoman dalam pola kerja dan 

mengikat seluruh komponen yang ada di Balitbangtan. 

Tata nilai tersebut antara lain: 

1. Balitbangtan adalah lembaga yang terus berkembang dan merupakan Fast 

Learning Organization, 

2. Dalam rangka melaksanakan pekerjaan selalu mengedepankan prinsip 

efesiensi dan efektivitas kerja, 

3. Menjunjung tinggi integritas lembaga dan personal sebagai bagian dari upaya 

mewujudkan corporate management yang baik, 

4. Selalu bekerja secara cerdas, keras, ikhlas, tuntas dan mawas. 

 

2.3. Tugas Dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19 / Permentan / OT.020 

/ 5 / 2017 Tanggal 05 Mei 2017, BPTP Maluku Utara mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian 

tepat guna spesifik lokasi. Secara terperinci, tugas pokok dan fungsinya adalah:  

1. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan 

pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian 

tepat guna spesifik lokasi.  

2. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna 

spesifik lokasi.   

3. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan perakitan teknologi pertanian tepat 

guna spesifik lokasi. 

4. Pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.   



 

 
 

6 

5. Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian tekologi 

pertnian tepat guna spesifik lokasi. 

6. Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil 

pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi. 

7. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan 

pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi 

pertanian tepat guna spesifik lokasi. 

8. Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan 

teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. 

9. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan 

perlengkapan BPTP. 

 

2.4. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Dalam struktur orgasnisasi, Urusan Kepegawaian merupakan bagian dari 

Sub Bagian Tata Usaha, dimana bertugas membantu penyelenggaraan 

administrasi pegawai BPTP Maluku Utara. Sesuai dengan Surat Keputusan 

Kepala Balitbangtan Nomor OT/210/044/2002, bertugas Urusan Kepegawaian 

meliputi Perencanaan Kepegawaian, Penyiapan Bahan Pengembangan dan 

Peyiapan Bahan Evaluasi dan Laporan Kepegawaian. 

Penyelenggaraan Kepegawaian yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 

meliputi jumlah pegawai 34 (tiga puluh empat) orang dengan sebaran 

berdasarkan tingkat pendidikan antara lain SMA sebanyak 5 (lima) orang, S1 

sebanyak 17 (tujuh belas) orang, S2 sebanyak 8 (delapan) orang, S3 sebanyak 4 

(empat) orang. 

Jumlah pegawai BPTP Maluku Utara apabila didistribusikan berdasarkan 

jabatan per 31 Desember 2017 antara lain terdiri dari struktural 3 (tiga) orang dan 

fungsional 31 (tiga puluh satu) orang. Pejabat fungsional dibagi menjadi 

fungsional khusus dan fungsional umum. Pejabat fungsional khusus terdiri dari 

Peneliti 15 (lima belas) orang, Penyuluh 8 (delapan) orang, Pustakawan 1 (satu) 

orang, litkayasa 2 (dua) orang. Adapun jumlah fungsional umum 8 (delapan) 

orang. 

Tabel 1. Keragaan Pegawai BPTP Maluku Utara Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Tahun 2017 

 

No Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 S3 1 1 1 2 3 3 3 4

2 S2 6 7 8 7 9 9 9 8

3 S1 19 22 19 17 16 20 19 17

4 <S1 8 8 8 7 7 5 5 5

TOTAL 34 38 36 33 35 37 36 34
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Gambar 3. SDM BPTP Maluku Utara (%) Berdasarkan Tingkat Pendidikan,  

Tahun 2017 

 

 
Gambar 4. SDM BPTP Maluku Utara Berdasarkan Profesinya, Tahun 2017 

 

Berdasarkan bidang kepakaran, pejabat fungsional peneliti dan penyuluh 

didominasi oleh bidang kepakaran ekonomi pertanian dan reproduksi ternak. 

Kebutuhan pegawai per bidang kepakaran setiap BPTP pada saat ini belum 

dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh 

s3

s2

s1

<s1

3 

13 

8 1 

2 

7 
struktural

Peneliti

penyuluh

pustakawan

litkayasa

umum

50% 

14,71%
% 

11,76%
% 

23,53% 
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terbatasnya formasi pegawai dan alokasi pegawai untuk Kementerian Pertanian. 

Keragaan bidang keahlian BPTP Maluku Utara pada saat ini secara lengkap 

disajikan pada tabel 27 berikut ini.   

Tabel 2. Sebaran Jumlah Fungsional Peneliti  Penyuluh, Litkayasa dan  

Pustakawan Menurut Jenjang Jabatan di BPTP Maluku Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Jenjang Jabatan Jumlah (Orang) 

Peneliti 

1 Peneliti Utama - 

2 Peneliti Madya 1 

3 Peneliti Muda 2 

4 Peneliti Pertama 8 

5 Peneliti Non Klas 4 

 Total 14 

Penyuluh 

1 Penyuluh Utama - 

2 Penyuluh Madya 1 

3 Penyuluh Muda - 

4 Penyuluh Pertama 1 

5 Penyuluh Non Klas 6 

Total 8 

Litkayasa 

1 Litkayasa Penyelia - 

2 Litkayasa Pelaksana Lanjutan - 

3 Litkayasa Pelaksana - 

4 Litkayasa Pelaksana Pertama 2 

Total 2 

Pustakawan 

1 Pustakawan Utama - 

2 Pustakawan Madya - 

3 Pustakawan Muda - 

4 Pustakawan Pertama 1 

Total 1 
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Terdapat 4 (empat) pegawai dari masing-masing golongan yang menerima 

Kenaikan Pangkat (Tabel 3). 

Tabel 3. Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai BPTP Maluku Utara  

Gol. 

Per 1 April 2017 Per 1 Oktober 2017 
Jumlah 

Daftar Usul 
Realisasi 

Daftar Usul 
Realisasi 

Reguler Pilihan Reguler Pilihan Usul Realisasi 

IV         

III 2  1 2  1 4 2 

II         

I         

Jml 2  1 2  1 4 2 

 

Terdapat 12 (dua belas) pegawai dari masing-masing golongan yang 

menerima Kenaikan Berkala (Tabel 4). 

Tabel 4. Daftar Kenaikan Berkala Pegawai BPTP Maluku Utara  

N

o 

Januari 2017 Maret 2017 April 2017 Desember 2017 

Nama TMT Nama TMT Nama TMT Nama TMT 

1. Lubna 

Baguna, SP 

01-

01-

2017 

Winda 

Zainiyah, 

SP 

01-

03-

2017 

Nofyarjasri 

Saleh, SP 

01-

04-

2017 

Mansur 

Sumaila 

01-12-

2017 

2. Herwan 

Junaidi, 

S.Kom 

01-

01-

2017 

Kisey Bina 

Habeahan, 

SP 

01-

03-

2017 

Munafri I. 

Lagarutu, 

S.Pt 

01-

04-

2017 

Hermawati 

Cahyaningrum, 

SP 

01-12-

2017 

3. Slamet 

Hartanto, 

S.Pt 

01-

01-

2017 

  Boy 

Firmansyah, 

S.AP 

01-

04-

2017 

  

4. Tri 

Setiyowati, 

SP 

01-

01-

2017 

  M. Seni S. 

Kulle, STP 

01-

04-

2017 

  

 4  2  4  2 12 

 

Tahun 2017, di BPTP terjadi mutasi pegawai lingkup Balitbangtan, yang 

disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Daftar Mutasi Pegawai BPTP Maluku Utara  

No Nama Pegawai/NIP Jabatan Mutasi 

1. Indra Heru Hendaru, SPt., MSi 

NIP. 19800626 200604 1 001 

Panata /IIIc BPTP Jawa Barat 

2. Munafti I. Lagarutu, S.Pt 

NIP. 19780929 200604 1 001 

Panata Muda/IIIa BPTP Gorontalo 
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Dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), 

sepanjang 2017 terdapat 12 (dua belas) orang pegawai yag telah mengikuti 

berbagai kegiatan peningkatan kapasitas SDM fungsional khusus, baik melalui 

keikutsertaan pada pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan peningkatan 

kompetensi SDM. 

Tabel 6. Rekapitulasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM internal BPTP Maluku 

Utara tahun 2017 

DATA DIKLAT TAHUN 2017 

No Nama Nama Latihan 
Tgl & Thn 

pelaksana 
Tempat Jum 

1 
Herwan Junaidi, S.Kom 

NIP. 1984071 201101 1 010 

Temu Teknis 

Pengelola 

Perpustakaan 

09-13 April 2017 Malang 1 

2 
Nursin Tuatoy 

NIP. 19601113 198203 2 00 1  

Temu Teknis 

Pengelola 

Perpustakaan 

09-13 April 2017 Malang 1 

3 
Lubna Baguna, SP 

NIP. 19750113 200812 2 004 

Pelatihan Pengadaan 

B/J 
17-21 April 2017 Bogor 1 

4 
Kisey Bina Habeahan, SP 

NIP.19891223 201503 2 004 

Pelatihan Pengadaan 

B/J 
17-21 April 2017 Bogor 1 

5 
Bayu Suwitono, SP 

NIP.19850309 201403 1 002 

Pelatihan Pengadaan 

B/J 
17-21 April 2017 Bogor 1 

6 
Mansur Sumaila 

NIP.19700510 200212 1 002 

Pelatihan Pengadaan 

B/J 
17-21 April 2017 Bogor 1 

7 
Dr. Ir. Bram Brahmantiyo, 

M.Si 
Diklat PIM 3 

7 April - 13 Juli 

2017 
Ciawi 1 

8 
Himawan Bayu Aji, SP 

NIP.19790521 201403 1 001 
Diklat Peneliti Dasar  1-27 Mei 2017 Cibinong 1 

9 

Dr. Ir. Muhammad 

Assagaf, M.Si 

NIP.19661030 199603 1 001 

Pelatihan Audit ISO 3-5 Mei 2017 Bogor 1 
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10 
Hardin La Abu, SST 

NIP.19751120 200701 1 001 

Diklat Manajemen 

Kemimpinan 

Kebun Percobaan 

14-20 Mei 2017 Ciawi 1 

11 
Lubna Baguna, SP 

NIP. 19750113 200812 2 004 
Validasi data ASN 22-24 Mei 2017 Yogyakarta 1 

12 
Mansur Sumaila 

NIP.19700510 200212 1 002 
Ujian Dinas 25-29 Juli 2017 Makassar 1 

2.5. Sumberdaya Keuangan 

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang 

pengkajian dan pengembangan, BPTP Maluku Utara pada tahun 2017 didukung 

oleh sumber  dana yang berasal dari Dana APBN berupa Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA), Nomor: DIPA-018.09.2.450862/2017 tanggal 7 Desember 2016. 

Jumlah anggaran BPTP Maluku Utara tahun 2017 semula adalah Rp. 

11.189.675.000,- namun setelah revisi terakhir menjadi Rp. 12.297.125.000,- (Dua 

belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu 

rupiah), terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 2.302.625.000,- Belanja Barang Rp. 

4.483.500.000,- Belanja Modal Rp. 5.511.000.000,-. Realisasi penyerapan 

anggaran dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja BPTP Maluku Utara 2017 

Pendapatan Pagu Realisasi % 

PNBP 56.820.000 84.417.494 148,57  

Jumlah 56.820.000 84.417.494 148,57  

Belanja Pegawai 2.302.625.000 2.202.660.071 95,66 

Belanja Barang 4.483.500.000 4.368.473.334 97,43 

Belanja Modal 5.511.000.000 5.261.668.026 95,48 

Jumlah Belanja 12.297.125.000 11.832.801.431 96,22 
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3. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGKAJIAN 

 

3.1. Kajian Model Pengembangan Peternakan Sapi Potong 

Pembangunan sub sektor peternakan 

terus dituntut peran sertanya dalam 

perekonomian nasional maupun regional, 

melalui pembentukan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), sumber devisa melalui ekspor, 

penyediaan bahan pangan dan bahan baku 

industri, pengentasan kemiskinan melalui 

penyediaan lapangan kerja dan peningkatan 

pendapatan masyarakat. Peran penting dan 

strategis ini sejalan dengan program revitalisasi 

pertanian yang menempatkan kembali arti 

penting pertanian (peternakan) secara 

proporsional yang antara lain guna mendukung 

kecukupan dan ketersediaan akan pangan asal ternak (daging sapi). 

Teknologi IB diaplikasikan sejak tahun 1976 (Nasional) vs 2014 di Maluku 

Utara -> Realisasi dilapangan merupakan tantangan diseminasi inovasi teknologi 

IB. Dari aspek penyuluhan, teknologi IB menggantikan kawin alami sapi potong -

> terjadi perubahan perilaku peternak dengan respon yang berbeda terhadap 

inovasi.  

Lokasi Sampel: 

1) Desa Rawamangun, Akedaga, Sidomulyo, Toboino, Bumi Restu, 

Mekarsari Kabupaten Halmahera Timur; 

2) Desa Sukamaju Kabupaten Halmahera Utara. 

Kegiatan Lapang: 

1) Observasi, wawancara dan FGD: 30 responden (Halmahera Timur) dan 25 

responden (Halmahera Utara) 

2) Penimbangan Bobot Badan Sapi: 

 72 ekor sapi dari 9 sampel responden (Halmahera Timur) 

 45 ekor sapi dari 12 sampel responden (Halmahera Utara) 

Analisis Data:  

Deskriptif, Structural Equational Model (SEM), SWOT, Analitik Hierarki Proses 

(AHP). 
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Hasil:  

Gambar 5. Gambaran umum Identifikasi Potensi Sumber Lahan untuk  

          Pengembangan Kawasan Sapi Potong Maluku Utara 

 

Tabel 8. Potensi Pakan Hijauan Alami dari Berbagai Penutupan Lahan 

 

Sapi Jantan menjadi “Primadona” 

penjualan sapi potong yang 

mempengaruhi produktivitas dan 

keberlanjutan usaha. Sehingga 

diperlukan peningkatan kualitas 

bibit untuk peningkatan 

produktivitas, pendapatan dan 

keberlanjutan usaha sapi potong. 

 Gambar 6. Populasi Sapi 
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Tabel 9. Kondisi Ideal Pengatahuan/manajemen Ternak Sapi Potong 

No Aspek 
Skor 

Ideal 

Skor Pengamatan/Wawancara 

Sukamaju Rawamangun 

Skor % Skor % 

1 Pemuliabiakan 250 215 86 196 78 

2 Pakan Ternak 300 84 28 84 28 

3 Tata Laksana 175 107 61 82 47 

4 Kesehatan Ternak 110 90 81 42 38 

5 Kandang dan peralatan 50 0 0 0 0 

 Total 885 496 51,2 403 38,2 

 

 Secara umum skor kondisi manajemen pemeliharaan sapi potong di lokasi 

kajian relatif jauh dari standar nasional: 449 vs 885. Penerapan aspek teknis dari 

yang tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah aspek kandang dan 

peralatan (0%), pakan ternak (28%), tata laksana (54%), kesehatan hewan (60%), 

pengetahuan pemuliabiakan (82%).  

 Secara khusus penerapan aspek teknis kesehatan ternak relatif antara 

peternak di desa Sukamaju Kec. Tobelo Barat dengan desa Toboino Kec. Wasile 

Timur: 81 vs 38. Pengetahuan aspek pemuliaan tidak berbeda jauh antara 

peternak di desa Sukamaju dengan kec. Wasile-Wasile Timur: 86 vs 78. 

Penerapan teknis dari aspek  pakan dan kandang relatif sama antara peternak di 

desa Sukamaju dengan Kecamatan Wasile Timur : 28 dan 0.  

Strategi umum pengembangan kawasan agribisnis sapi potong dibagi atas 

5 periotas yaitu: 

1) Pengendalian Penyakit: 

 Meningkatkan kemudahan akses peternak dalam memperoleh vaksin dan 

obat cacing di lapang 

 Meningkatkan pengetahuan peternak dalam pencegahan penyakit 

(vaksin, vitamin, obat cacing) dan pengobatan beberapa jenis penyakit 

tertentu 

2) Kawasan Perbibitan 

 Peningkatan kualitas bibit sapi melalui IB dan penyediaan pejantan 

pemacek 

 Pengembangan kawasan perbibitan khusus sapi lokal 

3) Intensitas Pendampingan 

 Peningkatan pengawasan pelaksanaan tugas penyuluh 
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 Peningkatan kapasitas penyuluh beserta sarana pendukung dalam 

mendiseminasikan teknologi 

4) Fungsi Kelompok 

 Peningkatan peran aktif peternak dalam kelompok beserta penguatan & 

pendampingan fungsi kelompok 

 Mengintensifkan pertemuan rutin untuk mendiskusi kendala beternak dan 

pertanian secara umum 

5) Efisiensi Pemasaran 

 Peningkatan ketrampilan peternak dalam estimasi Bobot Badan sapi dan 

atau penyediaan alat timbang BB 

 Memperkuat fungsi kelompok dalam pemasaran ternak 

 Penyediaan pasar hewan 

 

3.2. Kajian Perbaikan Teknologi Budidaya Kakao 

Produktivitas perkebunan kakao rakyat Provinsi Maluku Utara mencapai 

730 kg/ha/tahun (Lala et al., 2014). Produktivitas tersebut masih berada di bawah 

rata-rata nasional dan potensinya sebesar 1.300-2.000 kg/ha/tahun. Perkebunan 

kakao di Maluku Utara dengan luas 34.656 ha belum dikelolah secara optimal. 

Dari jumlah luasan tersebut terdapat 4.065 ha tanaman tua/rusak.  

Hasil kajian tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa 

(1) Permasalahan utama budidaya tanaman kakao di KP. 

Bacan adalah tingginya intensitas serangan hama dan 

penyakit terutama busuk buah kakao yang disebabkan 

jamur Phytopthora palmivora dan Hama penggerek 

buah kakao/PBK (Conopomorpha cramerella) karena 

tidak dilakukannya perawatan dan pemeliharaan 

tanaman, (2) Inovasi teknologi perbaikan budidaya 

tanaman kakao yang diintroduksi (sanitasi, 

pemangkasan, pengelolaan tanaman peneduh, 

pemupukan, dan kombinasi pengendalian hama penyakit dengan cara hayati dan 

kimia) dapat menurunkan intensitas serangan penyakit busuk buah kakao dan 

hama penggerek buah kakao, selain itu pertumbuhan tanaman kakao lebih 

sehat, dan panen buah kakao berkisar 2,5-2,7 buah per pohon atau rata-rata 

menghasilkan 24,5 biji per buah.  

Setahun sesudah pelaksanaan penerapan teknologi budidaya kakao, 

tanaman menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. 

Kegiatan perbaikan teknologi budidaya dengan komponen utama yang meliputi 

sanitasi tanaman kakao, pemberian pupuk secara berimbang, dan pengendalian 



 

 
 

16 

hama penyakit, telah mampu membuat tanaman berproduksi lebih baik. Kondisi 

yang relatif baik tersebut disebabkan terawatnya kebun dan tanaman kakao dari 

berbagai macam gulma yang berdaun lebar, berdaun sempit, dan 

merayap/menjalar (Gambar 2). 

 

 

 

 

Gambar 7. Kondisi Kebun Kakao yang Terpelihara 

 

Tahun 2017, kajian terdiri dari 4 (empat) perlakuan yaitu (1) aplikasi 

Biokaosida (b.a Beauveria bassiana), (2) penyemprotan fungisida Ridomil Gold, 

(3) pembungkusan dengan plastik bening (kondomisasi), dan (4) cara petani 

sebagai kontrol. Masing-masing perlakuan diulang 5 (lima) kali dan setiap 

ulangan terdiri dari 100 tanaman/pohon. Tanaman yang diberi perlakuan diberi 

kode (nama) agar dapat dilakukan pengamatan dengan baik. Buah kakao yang 

diberi perlakuan berukuran panjang 8-10 cm dan dalam keadaan sehat. 

Biokaosida merupakan biopestisida 

dengan bahan aktif cendawan 

entomopatogen Beauveria bassiana yang 

diakumulasikan dengan kaolin, suatu jenis 

mineral yang memiliki sifat menyerap air. 

Selain sebagai mineral yang aman 

dikonsumsi, kaolin juga digunakan sebagai 

agen pembawa yang inert pada beberapa 

pestisida sekaligus meningkatkan performa beberapa produk yang 

menggunakan mikroba (Rasad & Rangeshwaran, 2000 dalam Kresnawaty et al, 

2010). Pelapisan biokaosida dilakukan dengan penyemprotan pada permukaan 

buah kakao yang akan dilindungi. Lapisan kaolin dan jejaring cendawan 

entomopatogen B. bassiana  di atas permukaan buah kakao diharapkan dapat 

berfungsi ganda yaitu selain sebagai penghalang mekanis juga sebagai 

pengendali biologis (Gambar 7). 
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Perlakuan biokaosida Perlakuan Ridomil Gold Perlakuan plastik 

transparan 

Gambar 8. Tiga jenis perlakuan yang diaplikasikan pada buah kakao untuk  

perlindungan terhadap serangan hama C. cramerella, Helopeltis sp., 

dan patogen P. palmivora  

 

Pada tabel 3. terlihat perbandingan perlakuan antara teknologi 

konvensional tahun 2015 dengan teknologi yang diperbaiki dari tahun 2016 

hingga tahun 2017. 

Tabel 10. Teknologi Konvensional VS Diperbaiki 

 
 

Berdasarkan Gambar 5, jumlah buah yang terserang hama dan penyakit 

lebih rendah dibandingkan buah sehat. Kondisi tersebut nampak setelah  

Konvensional (sd.2015) Diperbaiki (2016) Diperbaiki (2017)

1 Pemeliharaan tanaman 

kakao (pemangkasan 

cabang, pemusnahan buah 

terserang HPT)

Tidak dilakukan Dilakukan 100% (100-200 

tanaman)

Dilakukan 100% (800 

tanaman)

2 Pemeliharaan tanaman 

peneduh (pemangkasan 

sesuai umur tanaman kakao)

Tidak dilakukan Dilakukan 60% Dilakukan 70-80% 

3 Pengendalian gulma 

(berdaun lebar, daun 

sempit, menjalar, tumbuh 

tunggal)

Hanya gulma di 

luar/sekitar kebun  

Dilakukan 100% (di dalam 

dan sekitar kebun) 

menggunakan herbisida

Dilakukan 100% (di dalam 

dan sekitar kebun) 

menggunakan herbisida

4 Penggunaan pupuk Tidak dilakukan Sesuai anjuran Puslit Kopi 

dan Kakao

Sesuai hasil analisis tanah 

menggunakan PUTK

5 Pengendalian hama 

penyakit

Tidak/Dilakukan 

sebagian

Dilakukan menggunakan 

pestisida kimia (Ridomil 

Gold)  dan pesnab ekstrak 

daun Nimba (Azadiracta 

indica)

Dilakukan menggunakan 

biokaosida untuk 3 OPT 

utama sedang Ridomil Gold 

dan Plastik transparan 

(pembanding)

6 Pemanenan Jarang/tidak dilakukan Panen sudah dilakukan 

tapi belum maksimal 

Panen sudah dilakukan tapi 

belum sesuai dengan 

teknologi panen sering

No.
Teknologi

Uraian
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diberikan perlakuan sanitasi, pemangkasan, penggunaan pestisida kimia dan non 

kimia. Artinya, introduksi teknologi (kultural, pemupukan, dan pemanfaatan 

pestisida) dapat menurunkan jumlah buah kakao yang disebabkan oleh hama 

dan penyakit. 

 
Gambar 9. Jumlah buah Kakao sehat dan terserang hama PBK dan patogen 

 P. palmivora 

 

Hasil kegiatan yaitu komponen teknologi budidaya kakao yang dikaji 

adalah cara sanitasi tanaman dan kebun, pengelolaan buah kakao terserang 

hama dan penyakit, pemupukan tanaman kakao secara berimbang, pemanenan 

buah kakao secara berkala (panen sering), dan perlindungan buah kakao melalui 

aplikasi biopestisida, fungisida sintetis, dan plastik transparan. Rekomendasi 

paket teknologi budidaya kakao yang diperbaiki dalam sistem usahatani kakao 

terdiri dari (1) Sanitasi kebun, (2) Pemangkasan pohon penaung, (3) Pemusnahan 

buah kakao yang terserang hama penyakit, (4) Pemangkasan produksi tanaman 

kakao, (5) Pemupukan spesifik lokasi, dan (6) Aplikasi pestisida biologi 

(Biokaosida). 

 

3.3. Analisis Kebijakan Pertanian: Responsif dan Antisipatif Terhadap Isu-

isu yang Berkembang di Maluku Utara  

Pembangunan pertanian di Maluku Utara secara spesifik lokasi 

memerlukan inovasi teknologi tepat guna, penggunaan sarana produksi, jenis 

komoditas, harga-harga produk komoditas. Pembangunan tersebut disusun 

untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis 

Maluku Utara. Keberhasilan program tersebut akan tercapai dengan didasari 

adanya analisis kebijakan pertanian dengan melibatkan Pemerintah provinsi 
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Maluku Utara, peneliti/ penyuluh, pelaksana program (Dinas-dinas terkait), serta 

para pengguna hasil penelitian/pengkajian yang terdiri atas masyarakat 

produsen, pengolah, pemasaran dan konsumen produk pertanian atau mitra 

kerja BPTP.  

Implementasi suatu kebijakan biasanya menemukan suatu masalah yang 

perlu diidentifikasi dan dicarikan solusi alternatif melalui analisis kebijakan. Hasil 

analisis kebijakan akhirnya dapat menjadi sebuah masukan bagi pemerintah 

provinsi dalam menyusun kebijakan pembangunan pertanian di wilayah Maluku 

Utara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Analisis Kebijakan yang Berorientasi Kepada Masalah 

 

Di Maluku Utara, program peningkatan produktivitas padi sawah juga 

dilakukan dalam upaya pencapaian target produksi. Berdasarkan kondisi 

tersebut, BPTP Maluku Utara, Dinas Pertanian dan stake holders telah banyak 

melakukan upaya meningkatkan produktivitas tersebut. Untuk itu diperlukan 

manipulasi teknik budi daya padi sawah dalam rangka mendongkrak produksi 

dalam jangka panjang. Beberapa teknik budidaya padi telah dikenal dan 

diterapkan oleh petani di Maluku Utara, antara lain teknologi PTT, SRI, Hazton 

maupun penggunaan benih padi hibrida.  

Adanya program-program pemerintah terutama dari kementerian 

pertanian yang dikenal dan telah dicoba oleh petani di Maluku Utara diharapkan 

dapat berdampak pada peningkatan produktivitas padi sawah dan 

meningkatnya pendapatan petani. Dalam hal ini, BPTP Maluku Utara melakukan 
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kajian terhadap program-program tersebut. 

Untuk itu, perlu adanya suatu kebijakan yang 

memperhitungkan berbagai aspek seperti 

ekonomi, sosial dan lingkungan untuk 

menilai tingkat keberhasilan dari program-

program yang telah dilakukan tersebut 

sebagai bahan evaluasi.  

Model PTT merupakan alternatif yang 

paling ideal untuk meningkatkan 

produktivitas padi sawah di Maluku Utara. 

Hal tersebut sesuai dengan prinsip 

pengelolaan tanaman dan sumber daya 

terpadu (PTT)  yang sangat relevan, karena 

pengelolaan tanaman mempertimbangkan 

karakteristik lokasi. Pendekatan Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (PTT) mengutamakan sinergisme berbagai komponen 

teknologi dalam suatu paket teknologi agar mampu meningkatkan efisiensi 

penggunaan input dan sekaligus hasil panen. Pendekatan PTT juga 

memperhitungkan keterpaduan antara tanaman di satu pihak dan sumber daya 

yang ada di pihak lain (Las et al. 1999). Hasil kajian BPTP Maluku Utara 

menunjukkan bahwa penerapan model PTT dapat meningkatkan produktivitas 

padi 0,54-2,46 t/ha dan meningkatkan pendapatan petani Rp 1-3 juta/ha 

dibandingkan dengan teknologi kovensional (Hidayat et al, 2012). 

 Hasil survei ke petani kooperator di lokasi sentra padi sawah di Maluku 

Utara, penerapan model Hazton mampu meningkatkan produktivitas padi 

sawah. Namun, peningkatan produktivitas di lokasi uji terap Model Hazton 

tersebut cukup bervariasi dan masih di bawah penerapan model PTT. Hasil 

verifikasi di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) di Sukamandi, ujicoba 

teknologi Hazton memberikan produktivitas yang beragam, berkisar antara 4-9 

ton/ha.  Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa teknologi Hazton ini besifat 

spesifik lokasi. Pada daerah endemik keongmas, pada saat tanam drainase sulit, 

dan problem keracunan besi maka penerapan teknologi Hazton berpeluang 

sebagai salah satu solusi. 

Alternatif program peningkatan produktivitas padi sawah berikutnya 

adalah penggunaan benih padi hibrida. Menurut Ashari dan Rusastra (2014), 

dalam konteks Indonesia, padi hibrida masih menjadi komoditas yang relatif baru 

(inovasi), maka dalam pengembangan memerlukan tahapan-tahapan yang 
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terencana dan proses sosialisasi yang matang. Massalisasi padi hibrida melalui 

program dan hanya berorientasi pada target realisasi menyebabkan tidak efektif 

baik dari sisi capaian output maupun anggaran. Kondisi agroekosistem serta 

karakteristik petani baik aspek sosial, ekonomi dan budaya menjadi faktor kunci 

bagi keberhasilan pengembangan padi hibrida ke depan. 

Pengembangan padi hibrida di Maluku Utara dalam meningkatkan  

produktivitas padi juga masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan harga 

benih yang mahal; petani harus membeli benih baru setiap tanam, karena benih 

hasil panen sebelumnya tidak dapat dipakai untuk pertanaman berikutnya; tidak 

setiap galur atau varietas dapat dijadikan sebagai tetua padi hibrida.  Untuk 

tetua jantannya hanya terbatas pada galur atau varietas yang mempunyai gen Rf 

atau yang termasuk restorer saja; produksi benih rumit; dan Memerlukan areal 

penanaman dengan syarat tumbuh tertentu. 

Pola konvesional merupakan alternatif keempat hasil analisis metode 

TOPSIS dalam meningkatkan produktivitas padi sawah di Maluku Utara. 

Berdasarkan hasil survei petani masih suka menerapkan pola konvesional. Hal 

tersebut disebabkan karena usahatani padi sawah konvensional layak dan 

menguntungkan untuk dilaksanakan secara ekonomi dan sesuai dengan kondisi 

sosial budaya yang telah turun temurun dikembangkan oleh petani di Maluku 

Utara.   

Model system rice of intensifications (SRI) menjadi alternatif terakhir untuk 

dikembangkan di Maluku Utara. Hal tersebut didasarkan hasil survei terkait 

pengembangan usahatani padi SRI di daerah sentra padi di Maluku Utara sampai 

saat ini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan.  Hal ini disebabkan 

oleh berbagai kendala yang antara lain meliputi kerterbatasan modal petani, 

lambannya adopsi teknologi budidaya padi sawah oleh petani, dan berbagai 

kendala sosial lainnya. 
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Gambar 11. Tingkat Adopsi PTT 

 

Kesimpulan 

Tingkat adopsi PTT yang masih rendah pada komponen penggunaan 1-3 

bibit per rumpun, penggunaan bibit muda (<21 HSS), dan penyiangan mekanis. 

Tingkat adopsi PTT yang sudah tinggi (berhasil) pada sistem tanam jajar legowo, 

pemupukan, pengairan intermitten, pengolahan tanah, serta panen tepat waktu 

dan pascapanen cepat. Alternatif terbaik dalam peningkatan produktivitas padi 

sawah di Maluku Utara adalah Model PTT. Secara berurutan Model PTT, Model 

Hazston, dan Penggunaan padi hibrida dapat direkomendasikan di Maluku Utara 

dalam upaya peningkatan produksi padi sawah. 

 

Rekomendasi Kebijakan 

Secara umum model PTT dapat diterima dan diadopsi petani, namun 

kegiatan penyuluhan perlu ditingkatkan, khususnya pada komponen yang 

tingkat adopsi yang masih rendah. Model PTT perlu diterapkan seluas mungkin 

dibandingkan dengan model lainnya. Pemerintah kabupaten perlu mendukung 

petani dalam penerapan model PTT pada padi sawah. Stakeholder yang terkait 

perlu berkoordinasi demi pencapaian peningkatan produksi padi sawah melalui 

model PTT. 
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3.4. SDG yang Terkonservasi dan Terdokumentasi 

Maluku Utara merupakan Propinsi kepulauan yang terletak di kawasan 

lintas khatulistiwa yang terkenal dengan potensi sumber daya alamnya. Potensi 

tersebut dapat dilihat dari berbagai komoditas plasma nutfah potensial yang 

berada di lautan maupun di daratan. 

Keragaman sumber daya genetik yang ada di 

daratan (perkebunan, tanaman obat, pangan 

dan hortikultura) telah banyak dimanfaatkan 

oleh masyarakat, misalnya oleh masyarakat 

tugutil. Masyarakat Tugutil adalah sebutan asli 

untuk kelompok masyarakat semi nomaden 

yang hidup di kawasan hutan di dekat (buffer 

zone) kawasan Taman Nasional Aketajawe 

Lolobata (TNAL), yang hidupnya sebagian 

besar masih tergantung pada hasil hutan dan 

sebagian dari pertanian secara  tradisional 

(Biro Sosial Maluku Utara, 2004).  

Maluku Utara memiliki banyak keragaman SDG yang belum teridentifikasi 

secara tertulis, sebagian telah diinventarisasi, dikoleksi dan dikarakterisasi di 

kebun plasma nutfah BPTP Malut. Pengelolaan SDG spesifik lokasi Maluku Utara 

berdasarkan tahapannya adalah inventarisasi, koleksi, karakterisasi, evaluasi, 

pelestarian dan pemanfaatan lebih lanjut. Mengungkap potensi 

keanekaragaman jenis tumbuhan, fungsi ekologi, ekonomi dan estetika sehingga 

perlu upaya perlindungan plasma nutfah, pengembangan varietas, dan untuk ke 

arah perlindungan indikasi geografis. Evaluasi dan pelestarian SDG melalui inisiasi 

Komda utk pendaftaran ke PPVTPP 

Kegiatan inventarisasi SDG sudah dilakukan sejak tahun 2012-2015 yang 

telah memiliki 89 aksesi. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengelolaan sumber 

daya genetik di Maluku Utara adalah sebagai berikut : terkarakterisasi 1 aksesi 

padi, 16 aksesi pisang, 5 aksesi ubi kayu, 4 aksesi ubi jalar, 1 aksesi kacang tanah, 

2 aksesi jagung, 1 aksesi kacang merah, 1 aksesi sayur lilin, 1 aksesi cengkih, 2 

aksesi pala, dan 7 aksesi kelapa sesuai fase pertumbuhan.  
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Tabel 11. Daftar koleksi SDG BPTP Maluku Utara 

KATAGORI 2013-2016 2017 

Padi 96 Aksesi 1 Aksesi 

Sorgum 2 Aksesi - 

Ubi Kayu 16 Aksesi 5 Aksesi 

Ubi Jalar 21 Aksesi 4 Aksesi 

Kacang Tanah 5 Aksesi 1 Aksesi 

Jagung 2 Aksesi 2 Aksesi 

Jewawut 2 Aksesi - 

Kacang Tunggak 2 Aksesi - 

Kacang Merah 1 Aksesi - 

Kelapa - 7 Aksesi 

Pisang - 16 Aksesi 

Pala - 2 Aksesi 

Cengkih - 1 Aksesi 

Sayur Llilin - 1 Aksesi 

Bawang Merah - 1 Aksesi 

Jumlah 147 Aksesi 41 Aksesi 

 

Sebagai wilayah yang terdiri atas 

gugusan pulau-pulau baik besar maupun kecil, 

baik yang berpenghuni maupun belum, 

tentunya tersimpan kekayaan sumberdaya 

genetik tanaman. Hasil eksplorasi dan 

inventarisasi peneliti BPTP Maluku Utara 

menemukan terdapat SDG tanaman pangan 

sebanyak 63 aksesi, SDG tanaman buah-

buahan sebanyak 94 aksesi, SDG tanaman 

sayuran sebanyak 54 aksesi, SDG tanaman 

biofarmaka sebanyak 23 aksesi, dan SDG 

tanaman sayuran sebanyak 32 aksesi yang 

diinvetarisasi di pekarangan dan luar 

pekarangan. Tingkat keragaman rata-rata SDG 

tanaman di Halmahera Barat dan Pulau Tidore 

tergolong sedang (nilai H’ = 1,5 – 3,5) dan rata-

rata tingkat kemerataan spesies antar rumah 
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tangga di masing-masing kabupaten tergolong tinggi (EH > 0,6) kecuali SDG 

tanaman biofarmaka. Tidak adanya kemiripan struktur spesies SDG tanaman 

antara Halmahera Barat dan Pulau Tidore, hal tersebut dikarenakan adanya 

perbedaan kultur budaya, di mana masyarakat pulau Tidore lebih banyak daerah 

pesisirnya, sedangkan penduduk Halmahera barat lebih ke wilayah pegunungan.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Tebu telur/Terubuk (Saccharum edule) 

Tebu telur adalah jenis sayuran-sayuran yang 

mirip dengan tebu. Bagian tumbuhan yang 

dimanfaatkan sebagai sayuran adalah 

pucuknya. Namun, bunganya juga 

dimanfaatkan sebagai sayuran. Tetapi, 

pucuknya kelihatan aneh karena begitu sudah 

dewasa, pucuknya tersebut membengkak. 

Begitu dikupas, ternyata tebu telur tersebut 

berisi semacam ekor yang berwarna putih 

kekuning-kuningan, seperti sekumpulan telur 

ikan. Karena itu, ia disebut tebu telur (ikan). 
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2. Pisang (Musa SPP) 

 
 

3. Ubi Kayu (Manihot Utilisima) 
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4. Jagung (Zea Mays) 
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4. CAPAIAN KINERJA 

 

4.1. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Dalam Penyebaran Inovasi Teknologi  
 

Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis dalam perekonomian 

nasional, khususnya dalam penyediaan kecukupan pangan, perluasan lapangan 

kerja, lapangan usaha, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produk 

domestik bruto dan pendapatan petani. Untuk mewujudkan harapan tersebut 

diperlukan SDM aparat pemerintah pertanian tangguh dengan ciri 

profesionalisme, mandiri, inovatif, kreatif dan berwawasan global yang mempu 

menjadi fasilitator, motifator dan regulator pembangunan sektor pertanian, 

sehingga pelaku utama dan pelaku usaha mampu membangun sistem agribisnis 

yang berdaya saing tinggi.  SDM aparat pertanian yang langsung berhubungan 

dengan pembangunan sektor pertanian adalah aparat fungsional antara lain 

penyuluh pertanian. Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang SP3K 

menyatakan peranan Penyuluh Pertanian menjadi semakin strategis dalam 

memfasilitasi proses pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha.  

Tabel 12. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh 
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Tabel 13. Penyuluh BPTP dalam pendampingan UPSUS melakukan kegiatan  

 antara lain; 

Kegiatan Penyuluh BPTP dalam pendampingan UPSUS 

1. Melaksanakan pembinaan, pengawalan, dan pengawasan langsung 

pelaksanaan UPSUS di lapangan  

2. Menyiapkan materi penyuluhan (tercetak dan elektronis) yang sesuai 

dengan karakteristik pengguna 

3. Pendampingan kegiatan  BI + STPP Banau + Universitas PADAMARA 

Halut 

4. Pendampingan kegiatan  Taman Nasional Aketajawe dan Dinas Pertanian 

Kab. Haltim 

5. Pendampingan kegiatan  Dinas Ketahanan Pangan Kab. Haltim 

6. Melaksanakan pertemuan, rakor, dan pengembangan komunikasi  

7. Ikut serta kegiatan Penas di Aceh 

8. Bimtek Kelapa  

9. Melaksanakan sinkronisasi data & informasi UPSUS secara reguler 

bersama Tim UPSUS di lapangan  

10. FGD 

 

 

Gambar 12. Kegiatan Temu Teknis dan FGD 
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4.2. Pengembangan Taman Agro dan Visitor Peternakan 

 Taman Agroinovasi 
Pembangunan taman agroinovasi 

merupakan suatu tempat atau wadah 

mendekatkan diri hasil-hasil penelitian 

kepada penggunanya, yaitu: petani maupun 

masyarakat setempat. Taman agroinovasi 

merupakan sebuah inovasi dalam lingkup 

desain taman di halaman kantor, rumah atau 

di luar. Konsep taman agroinovasi 

menawarkan pemilihan jenis tanaman untuk halaman rumah/gedung berupa 

tanaman produktif seperti sayur-sayuran dan umbi-umbian. Konsep ini mulai 

marak dengan derasnya isu pemanasan global, dengan semangat untuk 

mempertinggi efisiensi.  

Taman Agroinovasi lebih spesifik karena menyangkut aspek estetika atau 

keindahan dan penataan ruang sehingga memiliki fungsi dalam keberadaannya 

sebagai elemen bidang lunak (softscape)  yaitu dengan melakukan penanaman 

berbagai jenis komoditas tanaman. Komoditas tanaman dengan teknik budidaya 

dan teknologi yang murah dan mudah digunakan oleh petani atau masyarakat 

sekitar. 

Taman Agroinovasi BPTP Maluku Utara 

menampilkan VUB Badan Litbang Pertanian 

yaitu: varietas kacang tanah kelinci dan kanci, 

bawang merah mentes dan beberapa VUB 

sayuran seperti: kangkung sutera, cabe rawit 

prima agrihot, timun mars, tomat zamrud, dan 

caisin Iv 145. 

IPTEK dan Diseminasi merupakan 

kegiatan untuk menyampaikan informasi dan 

teknologi hasil penelitian dan pengkajian yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah teknis 

pertanian, social-budaya dan ekonomi dalam 

upaya mempercepat pembangunan pertanian. 

Untuk itu dalam rangka mengkomunikasikan 

dan mendiseminasikan hasil-hasil penelitian 

dan pengkajian kepada stakeholder, BPTP Maluku Utara berupaya 

menyampaikan dalam bentuk publikasi baik tercetak maupun visualisasi. Media 

IPTEK dan diseminasi yang dibuat, antara lain:  
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 Visitor Peternakan 

Kegiatan Visitor plot pengelolaan usaha ternak sapi dilaksanakan di Kebun 

Sofifi, BPTP Maluku Utara mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember 2017. 

Kegiatan ini meliputi pemeliharaan sapi indukan, pembibitan, pemberian pakan 

tambahan dan teknologi pengolahan limbah makanan dan kotoran ternak sapi 

untuk dijadikan kompos ataupun biogas. 

Kegiatan Visitor plot juga dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi 

inovasi dan rekayasa teknologi 

dibidang peternakan yang diciptakan 

sebagai produk unggulan dengan 

bermuatan iptek dalam 

penyempurnaan sistem usaha tani 

ternak seperti, teknik budidaya, 

strategi pemberian pakan yang tepat dan pengendalian penyakit. Sebagai 

sumber pendidikan untuk siswa magang dan Prkatek Kerja Lapang (PKL) dan 

tempat pelayanan tamu berkunjung yang membutuhkan informasi teknologi 

dibidang peternakan. 

Visitor plot pengelolaan usaha 

ternak sapi BPTP Maluku Utara telah 

mengaplikasikan teknologi pembuatan 

biogas dengan reaktor biogas 

berbentuk bola menggunakan bahan 

dari fiber dengan kapasitas 4m2. 

Setelah reaktor biogas selesai 

dibangun, dilakukan operasionalisasi 

pemanfaatan biogas dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Campurkan kotoran sapi yang masih baru dengan air (perbandingan 1 : 1). 

2. Campuran tersebut (point 1) masukkan ke dalam reaktor/digester. Di dalam 

reaktor tersebut akan terjadi reaksi selama 3 – 4 minggu. 

3. Isi reaktor tersebut dengan campuran kotoran (point 1) setiap hari sampai 

penuh; hentikan pengisian reaktor apabila sudah penuh. Reaktor yang sudah 

penuh ditandai dengan limbah yang mengalir dari dalam reaktor, dan setelah 

gasnya dibuang maka volume limbah di outlet berkurang dan hal ini 

menunjukkan bahwa prosesnya sudah benar. 

4. Gas yang dihasilkan pada pembentukan awal dibuang (sebelum digunakan) 

selama 12 jam, kemudian tutup selama 8 jam. 5. Periksa apakah limbah atau 
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lumpur terlalu encer di outlet, tambahkan feses yang baru atau isi rumen dari 

ternak sapi tersebut. 

6. Gas yang dihasilkan akan tertampung dengan sendirinya melalui saluran pipa 

yang telah disambungkan ke tempat penampungan gas. 

7. Gas yang dihasilkan dapat dibakar dan menjadi api sehingga bisa digunakan 

untuk memasak maupun penerangan. 

Limbah kotoran ternak sapi di BPTP Maluku Utara diolah dengan cara 

dibuat biogas dan kompos. Biogas sudah bisa digunakan untuk penerangan dan 

bahan bakar (memasak) namun belum dioperasionalisasikan secara rutin. 

Penggunaan untuk penerangan dan bahan bakar hanya digunakan dalam 

demonstrasi ketika ada kunjungan, terutama dari petani.  

Pemanfaatan kotoran sapi sebagai kompos 

Pembuatan pupuk kompos akan 

dilaksanakan secara rutin. Pembuatan 

pertama dilaksanakan pada minggu ke-1 

bulan Juni dan baru bisa dipanen pada 

bulan Juli. Pada tahap pertama ini 

digunakan kotoran sapi sebanyak kurang 

lebih 200 kg. Sedangkan starter yang 

digunakan adalah EM4, karena bahan 

tersebut yang ada di lokasi dan bisa didapat dengan mudah oleh petani. 
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4.3. Pendampingan 

4.3.1. Kawasan Tanaman Pangan 

Program Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan Tahun 2017 adalah Peningkatan 

Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil 

Tanaman Pangan. Sesuai dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

2015-2019, perencanaan pembangunan 

pertanian pada periode 2015-2019 difokuskan 

dilokasi pengembangan kawasan. Di kawasan 

tersebut dikembangkan komoditas 

strategis/unggulan nasional secara utuh, 

sehingga menjadi satu kesatuan dalam sistem 

denga prinsip bio-industri.  

Program tersebut dicanangkan dalam 

rangka pencapaian swasembada pangan dan 

upaya melakukan ekspor pangan. Kegiatan difokuskan pada komoditas padi, 

jagung dan kedelai.  

Pembangunan tanaman pangan pada 

dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk 

memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya 

usaha tanaman pangan yang mampu 

menghasilkan produk mulai dari hulu sampai 

hilir. Pembangunan tanaman pangan 

berorientasi pada peningkatan produksi 

(ketersediaan) dan peningkatan pendapatan. 

Untuk itu, faktor optimalisasi efisiensi usaha, 

peningkatan produktivitas, peningkatan 

kapasitas usaha, serta peningkatan nilai 

tambah dan daya saing menjadi indikator 

penting dalam mewujudkan kedua orientasi 

tersebut.  
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Tabel 14. Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional 

 
Dalam rangka peningkatan produksi Padi, Jagung, Kedelai sebagai 

komoditas unggulan nasional, pembangunan pertanian tanaman pangan 

berskala ekonomi harus dilakukan melalui perencanaan wilayah secara 

komprehensif dan terpadu. Dalam konteks pembangunan pertanian, spasial 

dijabarkan sebagai pembangunan berbasis kawasan yang menjadi filosofi dasar 

pembangunan pertanian ke depan, pengembangan kawasan pertanian yang 

telah diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian 50 tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian 

sejalan dangan Peraturan Menteri Pertanian 

45 tahun 2011 tentang Tata Hubungan Kerja 

Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan 

Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian 

Dalam Mendukung Peningkatan Produksi 

Beras Nasional (P2BN). Pendampingan 

Kawasan Padi dengan pendekatan PTT, 

menganjurkan untuk menerapkan iovasi 

teknologi varietas unggul baru (VUB), 

pemupukan berimbang, sistem tanam jajar 

legowo (jarwo), dan pengendalian hama 

secara terpadu (PHT).  
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Pendampingan BPTP adalah kegiatan 

yang dilakukan peneliti/penyuluh BPTP untuk 

meningkatkan pemahaman dan akselerasi 

adopsi PTT dalam rangka pemberdayaan 

petani/kelompok tani sekaligus memberikan 

bimbingan dalam penerapan teknologi (Ditjen 

Tanaman Pangan, 2015). Pendampingan 

bertujuan agar inovasi teknologi Balitbangtan dapat diterapkan secara optimal 

melalui pendekatan kawasan, sehingga penerapan teknologi dapat berjalan 

dengan lebih baik dan lebih berkualitas dalam mendukung peningkatan produksi 

dan produktivitas padi. 

Kawasan padi dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi 

baru dan lokasinya dapat berupa hamparan atau spot partial namun terhubung 

dengan aksesbilitas yang memadai. Pengembangan kawasan padi pada tahun 

2015 dan 2016 dilakukan melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman 

Terpadu (GP-PTT). 

Pendampingan dan pengawalan GP-PTT diarahkan pada penerapan 

teknologi spesifik lokasi, yang sinergitas mengutamakan peningkatan 

produktivitas dan pengurangan kehilangan hasil serta pendekatan teknologi 

yang memperhatikan sub-ekosistem setempat. Pelaksanaan GP-PTT Padi, 

mendapat fasilitasi/stimulan berupa bantuan saprodi dan benih, bantuan tanam 

jajar legowo (padi), pertemuan kelompok dan pendampingan serta pengawalan. 

Tahun 2016 dan 2017, program pengembangan kawasan padi diarahkan untuk 

mengawal program UPSUS padi khususnya padi Jajar Legowo (Jarwo).  

Tabel 15. Analsis Usaha Padi Sawah  
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Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: (1) Koordinasi dan 

sosialisasi, (2) Penentuan dan identifikasi kawasan yang akan didampingi, (3) 

Penyediaan dan Penyebaran media diseminasi inovasi teknologi, (4) Pembinaan 

sumberdaya manusia menggunakan berbagai metode penyuluhan, seperti 

ceramah, diskusi kelompok, pelatihan, (5) Implementasi kegiatan pendampingan 

kawasan padi, (6) sebagai narasumber. 

Program swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh Kementerian 

Pertanian melalui program Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai (UPSUS 

PAJALE) sejak tahun 2015 telah menunjukkan hasil yang membaik dari sisi 

luas sawah baru, luasan tanam, produksi dan juga produktivitas.  

Tabel 16. Program Padi Sawah di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017 

 
Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, 2017. 

Program Kabupaten Kecamatan Luas (ha)

Halmahera Barat Jailolo 25

Halmahera Selatan Bacan Timur 25

Jumlah 50
Jailolo 100

Jailolo Selatan 25

Sahu Timur 50

Ibu 50

Ibu Selatan 25

Jumlah 250
Gane Timur 385

Gane Timur Tengah 15

Jumlah 400
Halmahera Tengah Weda Selatan 200

Jumlah 200
Morotai Utara 40

Morotai Timur 30

Morotai Selatan Barat 20

Morotai Selatan 10

Jumlah 100
Kepulauan Sula Mangoli Tengah 25

Mangoli Barat 25

Mangoli Utara 50

Jumlah 100
Taliabu Barat 45

Taliabu Utara 30

Jumlah 75
Tidore Kepulauan Oba 75

Jumlah 75
Wasile Selatan 50

Wasile 400

Wasile Timur 550

Jumlah 1,000          
Halmahera Utara Kao Barat 250

Jumlah 250
TOTAL 2,500           

Hazton

Padi Inbrida

Padi Inbrida      

(TP Mandiri)

Halmahera Barat

Halmahera Selatan

Pulau Morotai

Pulau Taliabu

Halmahera Timur
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Hasil kegiatan pendampingan kawasan 

tanaman pangan (padi) diantaranya: (1) 

koordinasi dan sosialisasi di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, (2) sosialisasi narasumber 

dan pelatihan padi sawah sebanyak 10 kali, (3) 

narasumber pendampingan kawasan padi 

sinergi dengan kegiatan sosialisasi Kalender 

Tanam (KATAM) di Maluku Utara di 4 

Kabupaten, (4) pelaksanaan display VUB padi 

sawah seluas 2 ha varietas Inpari 30, Inpari 32, 

Inpari 41 dan Cisantana, (5) pembuatan dan 

penyebaran media diseminasi (banner, 

leaflet, buku saku, BWD, Atajale, pameran 

PEDA II KTNA Prov. Maluku Utara), (6) 

pengawalan penerapan inovasi teknologi 

spesifik lokasi. 

Hasil pada lokasi display VUB padi 

sawah menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan jarak tanam Jarwo dan Non 

Jarwo (Tegel): (a) peningkatan produksi 

karena Jarwo sebesar 46,21%; (b) 

peningkatan produksi karena introduksi VUB 

Inpari 41: 16,80%; dan (c) peningkatan 

produksi karena Jarwo dan VUB Inpari 41: 

70,78%. Kesimpulannya secara keseluruhan dengan introduksi jarak tanam Jarwo 

dan varietas unggul baru (VUB) dapat meningkatkan produksi dan produtivitas 

tanaman padi sawah. 

Tabel 17. Hasil Display VUB Padi Sawah di Desa Cemara Jaya, Kabupaten 

Halmahera Timur 

 
Sumber: Analisis data primer, 2017.  

Varietas (ku/ha) Varietas (ku/ha) Varietas (ku/ha)

Inpari 41 40.32

Cisantana 38.64

Inpari 41 22.80

Cisantana 15.40

1 Inpari 41 31.56

1 Cisantana 27.02

Cisantana 18.48 Cisantana 21.00

Cisantana 18.48 Cisantana 21.00

Desa Cemara Jaya, 

Kec. Wasile, Kab. 

Halmahera Timur

1

1

1

Rerata

Produktivitas 

Demplot
Produksi di Luar 

Demplot

Produksi di Kawasan 

(Kab)No Lokasi Demplot
Luas 

(ha)
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Secara finansial melalui penerapan jarak tanam Jarwo dan introduksi VUB 

padi sawah Inpari 41 dapat dilihat pada table 4.6 berikut ini: 

Tabel 18. Analisis Finansial Usahatani Padi Sawah  

 
Sumber: Analisis data primer, 2017. 

  

Tabel 18. di atas menunjukkan bahwa secara finansial usahatani padi 

sawah dengan menggunakan jarak tanam Jarwo layak untuk diusahakan, hal ini 

ditandai dengan nilai R/C atas biaya tunai dan total lebih besar dari 1. Sedangkan 

untuk yang menggunakan jarak tanam tegel (25x25 cm) secara finansial tidak 

direkomendasikan karena nilai R/C atas biaya total masih dibawah 1. Hal ini akan 

berdampak petani akan merugi. 

 

4.3.2. Kawasan Hortikultura 

Keragaman jenis komoditas 

hortikultura yang begitu besar dan nilai 

ekonomis yang tinggi, menimbulkan 

kesulitan dalam memilih prioritas 

komoditas yang akan dikembangkan, 

karena hal tersebut sangat terkait 

dengan kekuatan pasar serta prioritas 

kebijakan di pusat dan di daerah. 

Pemerintah telah menetapkan 10 (sepuluh) prioritas komoditas hortikultura 

nasional yaitu mangga, manggis, pisang, durian, jeruk, bawang merah, cabai 

merah, kentang, rimpang, dan anggrek. 

Pendampingan Hortikultura merupakan pendekatan untuk menghasilkan 

rakitan teknologi dalam pengelolaan hara, air, tanaman dan organisme 

pengganggu tanaman (OPT) secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya 

Tegel

Inpari 41 Cisantana Cisantana

1 Harga GKG Rp/Kg 5,500             5,500            5,500            

2 Produksi GKG Kg 2,683             2,297            1,571            

3 Total Biaya Produksi Rp/Ha 10,170,000      10,010,000    8,880,000      

4 Total Biaya Tunai Rp/Ha 8,170,000       8,010,000      7,040,000      

5 Penerimaan Rp/Ha 14,754,300      12,631,850    8,639,400      

6 Pendapatan atas biaya tunai Rp/Ha 6,584,300       4,621,850      1,599,400      

7 Pendapatan atas biaya total Rp/Ha 4,584,300       2,621,850      (240,600)        

8 R/C atas biaya tunai 1.81 1.58 1.23

9 R/C atas biaya total 1.45 1.26 0.97

10 BEP Harga Rp/kg 3,791.10         4,358.43        5,653.17        

11 BEP Produksi Kg 1,849.09         1,820.00        1,614.55        

12 Peningkatan Pendapatan 

(Total)
% 74.85

13
Peningkatan Pendapatan 

(Tunai)
% 42.46 188.97

No Uraian Satuan
Jarwo
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peningkatan produktivitas tanaman, pendapatan dan kesejahteraan petani serta 

menjamin keberlanjutan kelestarian lingkungan.  

Cabai termasuk salah satu 

komoditas hortikultura yang turut 

memberikan sumbangan yang berarti 

perekonomian nasional yakni menaikkan 

pendapatan petani, sebagai bahan baku 

industri, memiliki peluang ekspor, dan 

membuka kesempatan kerja. Disisi lain 

cabai juga memberikan pengaruh 

terhadap kenaikkan inflasi walaupun cabai bukan makanan pokok bagi bangsa 

Indonesia. Pada waktu-waktu tertentu dimana terjadi kegagalan panen atau 

pada hari raya tertentu harga cabai dapat melonjak mencapai RP 100.000/kg 

atau lebih.  

Tabel 19. Kelompok Tani Cabai di Kota Ternate 

 
BPTP Maluku Utara melakukan Pendampingan Kawasan Agribisnis 

Hortikultura (PKAH) untuk tahun 2017 di Kota Ternate. Berdasarkan Kepmentan 

No. 45 Tahun 2015 bahwa Kota Ternate dikhususkan untuk komoditi Cabai 

Merah. Pelaksanaan demplot cabai merah di Kelurahan Gambesi dengan 

menggunakan varietas Kencana VUB Badan Litbang Pertanian. Dalam 

percepatan diseminasi transfer teknologi BPTP Maluku Utara menggelar sekolah 
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lapang dan pelatihan budidaya cabai merah serta teknik pengendalian hama 

penyakit. Peserta sekolah lapang terdiri atasi penyuluh, petani dan mahasiswa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. Sekolah Lapang Cabai Merah 

 

Kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura khususnya tanaman cabai 

di Kota Ternate telah terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik pada dua 

lembaga, yaitu Tim Penggerak PKK Kota Ternate dan Dinas Pertanian Kota 

Ternate. MoU antara BPTP Maluku Utara dengan Tim Penggerak PKK Provinsi 

Maluku Utara telah terimplementasi dengan adanya kegiatan BPTP Maluku 

Utara bersama Tim Penggerak PKK Kota Ternate. Kegiatan Pendampingan 

Pengembangan Kawasan Hortikultura cabai telah menemukan petani 

pembibitan yang diharapkan dapat secara keberlanjutan menyediakan stok bibit 

di Kota Ternate. BPTP hadir disemua provinsi telah dinilai sangat efektif untuk 

menjalankan program-program dari pusat (berasal dari Menteri Pertanian) serta 

telah dinilai dapat membanggakan. Petani penangkar bibit cabai sebanyak 

10.000 koker dapat menjual bibit cabai harga Rp 1.000/koker, sehingga petani 

bisa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 4.000.000 dalam waktu 1 bulan. 

 

4.3.3. Kawasan Peternakan 

Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukan 

untuk kegiatan peternakan atau terpadu 

sebagai komponen usahatani (berbasis 

tanaman pangan, perkebunan, hortikultura 

atau perikanan) dan terpadu sebagai 

komponen ekosistem tertentu (kawasan 

hutan lindung, suaka alam). Pengembangan 

kawasan peternakan harus memperhatikan 

optimalisasi sumberdaya lokal da strategi 

kebijakan pembangunan daerah. Dalam hal 
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ini, pemerintah daerah yang memetakan pembangunan peternakan tersebut 

kedalam kawasan-kawasan yang ada, sehingga apabila dalam pembangunan 

peternakan disuatu kawasan dijumpai suatu jenis produksi yang memegang 

peranan penting, maka pemerintah daerah dapat mengkhususkan dalam satu 

jenis komoditas itu saja. Namun daerah dapat juga memilih jenis komoditas yang 

saat ini masih kosong, belum memperhatikan kegiatan produksi, tetapi memiliki 

potensi pasar yang besar di masa mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Pendekatan Pendampingan Kawasan Sapi Potong 

 

Provinsi Maluku Utara merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian 

cukup besar, hal ini didukung oleh kondisi agroklimat, sumberdaya alam dan 

budaya serta masyarakatnya sebagian besar (lebih dari setengah penduduknya) 

bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB 

terbesar dalam perekonomian Maluku Utara dengan kontribusi sebesar 36,03% 

(BPS Maluku Utara, 2013). Pemerintah Provinsi Maluku  Utara juga menetapkan 

pertanian sebagai prioritas utama dalam menunjang pembangunan daerah. 

Populasi sapi potong di Maluku Utara tahun 2012 adalah sebesar 64.136 

ekor atau mengalami peningkatan sebesar 5,42% jika dibanding tahun 

sebelumnya (Ditjenak– Keswan, 2013). Jika diasumsikan ternak jantan dewasa 

yang tidak boleh dipotong adalah sebanyak 20% dari populasi, produksi daging 

100 kg/ekor, jumlah penduduk 1.063.117 jiwa, konsumsi daging sapi potong 

nasional 0,008 Kg/kapita/minggu maka ada gap kekurangan daging sebesar 

286.338,46 kg/tahun atau 2.864 ekor sapi potong/tahun yang harus didatangkan 

dari luar.  
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Tahun 2017 pendampingan yang dilakukan BPTP adalah melanjutkan dan 

menambah cakupan diseminasi yaitu dengan membuat demplot, pembelajaran, 

pelatihan-pelatihan, menjadi narasumber, supervisi penerapan teknolgi dan 

penyebaran informasi berupa juklak/leaflet/brosur/banner. Bentuk diseminasi 

yang akan dilakukan minimal akan menggunakan 25% muatan inovasi Badan 

Litbang Pertanian (Hendayana et al, 2009).  

Pengembangan 

kawasan ini juga 

diarahkan kepada 

peningkatan investasi 

yang menarik bagi 

semua pihak karena 

sudah tersedia ternak 

dan•pelayanan yang 

bersifat teknis dan 

ekonomis.  

Lalu sebagai pusat 

pertumbuhan 

komoditas yang 

menjadi sentra 

produksi utama suatu 

komoditas peternakan 

yang mengarah 

kepada keunggulan komparatif suatu wilayah (one village one product).  

Di Maluku Utara ternak sapi merupakan salah satu komoditi yang 

memberikan kontribusi besar bagi pembangunan pertanian, terutama dalam 

peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan merupakan 

salah satu sumber protein hewani yang memiliki nilai jual tinggi.  

 

4.3.4. Kawasan Tanaman Perkebunan 

Upaya meningkatan produksi dan 

produktivitas tanaman perkebunan salah 

satunya adalah dengan penggunaan benih 

unggul bermutu, didukung penggunaan sarana 

produksi yang tepat sesuai rekomendasi, dan 

penerapan sistem manajemen usahatani yang 

sesuai. 
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Kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan dilaksanakan 

mengacu kepada: 

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang  jenis 

Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang  jenis Komoditi Binaan 

Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan 

Direktorat Jenderal Hortikultura; (Komoditas Binaan Ditjen Perkebunan 

terdiri atas 127 jenis tanaman berupa tanaman tahunan dan semusim). 

Dalam rangka bersatu sinergi 

membangun maka dilaksanakan 

kegiatan Pertemuan Koordinasi dan 

Konsultasi Pembangunan Perkebunan 

Tahun 2017 di seluruh Indonesia. 

Perkebunan merupakan sub sektor 

strategis yang perlu diperhatikan dari 

pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Pembangunan perkebunan yang 

berkelanjutan pada prinsipnya adalah 

pengelolaan sumberdaya alam yang 

mengarah pada upaya perbaikan mutu 

hasil perkebunan, peningkatan 

kesejahteraan petani, dan perbaikan 

lingkungan hidup. Untuk mencapai  

manajemen usaha capai sasaran 

tersebut, maka perlu diterapkan suatu 

sistem usahatani terpadu dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan segenap 

potensi yang ada. Kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang ada 

maupun lokasi yang baru yang sesuai persyaratan bagi masing-masing budidaya 

tanaman perkebunan, dan lokasinya disatukan oleh agroekosistem yang sama. 

 Perkembangan luas areal komoditas tanaman rempah menunjukkan 

adanya peningkatan pertumbuhan yang cukup baik dalam kurun waktu 2005-

2009. Rata-rata setiap tahun komoditas utama tanaman rempah mengalami 

peningkatan luas areal sebesar 3,39%. Total luas areal tanaman pala sampai pada 

tahun 2009 seluas 34,571 ha dan tanaman cengkih seluas 20,130 ha. Komoditas 
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pala mengalami pala mengalami pertumbuhan yang cukup besar per tahun yaitu 

12,79% dan cengkih sebesar 4 % sedangkan bila dilihat dalam kurun waktu lima 

tahun pertumbuhan luas areal tanaman pala dan cengkih masing-masing 

mengalami pertumbuhan sebesar 59,31% dan 16,31%. Capaian luas areal 

komoditas utama rempah dalam kurun waktu lima tahun (2005-2009) disajikan 

pada tabel 20. 

Tabel 20. Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Utama 

N

o 
Komoditas 

2005 2006 2007 2008 2009 Pertumbuhan (%) 

Ha 
Per 

Tahun 

2005-2009 

1 Pala 21,700 22,447 24,122 31,352 34,571 12,79 59,31 

2 Cengkih 17,307 19,347 19,358 18,908 20,130 4,00 16,31 

Total 39,007 41,794 43,480 50,260 54,701 3,39 75,62 

Sumber : Renstra Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara 2010-2014 

Pada tahun 2016 Maluku Utara memperoleh kegiatan Desa mandiri organik 

berbasis perkebunan pala untuk 13 lokasi, kegiatan ini akan dikembangkan di 3 

Kabupaten yaitu 10 lokasi untuk Kabupaten Halmahera Utara, 2 lokasi untuk 

Kabupaten Halmahera Selatan dan 1 lokasi untuk Kota Ternate. Sedangkan pada 

tahun 2017 adalah melanjutkan program sebelumnya.  

Pendekatan yang digunakan pada pendampingan kawasan perkebunan 

untuk mengglai kondisi eksisting adalah Participatory Rural Appraissal (RRA). 

Hasil disajikan dasar dalam penentuan lokasi kawasan pertanian perkbunan 

untuk komoditas pala di Maluku Utara. Untuk model pendekatan penentuan 

lokasi dapat di llihat pada gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Pendekatan dan Metode Penentuan Lokasi 
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Pada tahapan lanjutan kegiatan 

pendampingan tahun 2017 lebih mengarah kepada 

perawatan tanaman dan juga pengolahan hasil. 

Dikarenakan masih banyak petani yang mengeluh 

terkait adanya penurunan produksi yang dihasilkan 

karena terserang hama dan penyakit. Salah satunya 

yaitu jamur parasit yang dapat menimbulkan 

berbagai penyakit pada tanaman seperti busuk 

pangkal batang, busuk akar yang dapat 

menyebabkan tanaman menjadi layu, dan juga 

penyakit jamur akar putih. 

Pelatihan membuat Trichoderma cair  

Bahan-bahan yang dibutuhkan: 

1. Ember atau wadah plastik berkapasitas 50 liter 

2. Aerator untuk aquarium dan selangnya 

3. 2,5 kg gula merah 

4. 5 kg pupuk organik atau dapat juga pupuk kompos 

5. 250 g mikroorganisme pngurai trichoderma 

Cara membuat:  

1. Masukkan air kedalam ember/wadah plastik 

sebanyak setengah kapasitasnya, 

2. Lalu masukkan molase atau gula merah 

kedalam ember dan aduk hingga merata, 

3. Masukkan trichoderma kedalam wadah dan 

aduk secara merata, 

4. Tahap selanjutnya masukkan pupuk kandang 

kedalam ember, 

5. Kemudian tambahkan air secukupnya atau 

sampai memenuhi ember, kemudian aduk 

hingga merata, 

6. Setelah itu masukkan ujung selang aerator pada dasar wadah/ember dengan 

cara dibebani dengan batu, 

7. Nyalakan aerator selama 1 minggu denga ember/wadah dalam pposisi 

terbuka, 

8. Biarkan minimal selama 1 minggu setelah itu pupuk organik siap digunakan 

Cara menggunakan trichoderma 

Hasil fermentasi tadi disaring dengan menggunakan sarinagn yang halus atau 

dapat juga menggunakan kain, kemudian cairan yang kita peroleh dari proses 
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penyaringan dapat digunakan untuk menyemprot tanaman dengan cara 

diencerkan dengan perbandingan 1 liter trichoderma cair dengan 5 sampai 10 

liter air tergantung dengan jenis tanaman yang akan kita semprot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Praktek  Pemasangan Perangkap Lalat Buah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Gambar 17. Praktek  Pascapanen Pala 
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4.4. Upaya Khusus (UPSUS) 

Program UPSUS Pajale tahun 2017 

merupakan tahun ke-3 di Maluku Utara. D 

itahun ke-1 dan ke-2, Kementan fokus 

membangun dan menyediakan sarana 

infrastruktur pertanian untuk padi seperti 

jaringan irigasi tersier, bantuan alsintan, dan 

benih sumber. Sedangkan ditahun ke-3, gerakan upsus untuk padi dioptimalkan 

untuk gerdal OPT, Sergap, dan peningkatan LTT. Dampaknya adalah zero impor 

beras. 

 
Gambar 18. Kerangka Berpikir Gerakan UPSUS Pajale di Maluku Utara 

 

Tabel 21. Capaian LTT Padi ASEP 2017 

 

01  Halmahera Barat 481 438,1      264          804          948          

02  Halmahera Tengah 1.218 998,7      1.520      967          1.086      

03  Kepulauan Sula 75 318,9      51            541          247          

04  Halmahera Selatan 808 571,1      107          681          470          

05  Halmahera Utara 2.137 1.487,4   1.904      1.562      2.097      

06  Halmahera T imur 4.231 2.971,2   4.103      2.691      3.631      

07  Pulau Morotai 1.186 391,5      1.454      1.007      1.120      

08  Pulau Taliabu 61 29,0         8               145          -               

71  Ternate 0 -               -               -               -               

72  T idore Kepulauan 40 22,3         3               119          83            

TOTAL 10.237 7.228,2   9.414      8.517      9.682      

ASEP 

2015

ASEP 

2014

ASEP 

2013

ASEP 

2017

ASEP 

2016
Kabupaten / Kota
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Tabel 22. Capaian LTT Jagung ASEP 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Koordinasi dan Konsolidasi 

 

01  Halmahera Barat 1.618,0 110          46

02  Halmahera Tengah 464,0 13            74

03  Kepulauan Sula 223,0 178          219

04  Halmahera Selatan 516,0 881          396

05  Halmahera Utara 3.908,0 905          610

06  Halmahera T imur 903,0 728          401

07  Pulau Morotai 4.631,0 99            308

08  Pulau Taliabu 0,0 -               85

71  Ternate 6,8 -               2

72  T idore Kepulauan 134,0 6               24

TOTAL 12.403,8 2.920      2.165      

ASEP 

2015

ASEP 

2016
Kabupaten / Kota

ASEP

 2017

KOORDINASI DAN KONSOLIDASI DENGAN DITJEN TP 
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Gambar 20. Posko Percepatan Luas Tambah Tanam 

 

Dalam menjalankan tugas pendampingan inovasi teknologi untuk 

peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai BPTP Maluku Utara telah 

melakukan berbagai koordinasi dengan melibatkan petani dan stakeholder 

lainnya di lapangan seluruh Kabupaten/Kota  Maluku Utara.  
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Gambar 21. Survey Sarana Produksi Pertanian 

 

4.5. Inovasi Pertanian Padi Lahan Kering Mendukung Kemandirian 

Pangan di Wilayah Perbatasan 

Wilayah perbatasan merupakan 

beranda terdepan suatu negara yang 

berhadapan langsung dengan Negara 

tetangganya. Oleh karena itu, wilayah 

perbatasan merupakan wilayah yang 

memiliki nilai yang sangat strategis 

dalam berbagai hal, misalnya dalam hal 

perdagangan.  

Morotai merupakan pulau 

sekaligus kabupaten yang terletak di 

kepulauan Halmahera (Kepulauan 

Maluku), Provinsi Maluku Utara. Pulau 

Morotai merupakan salah satu pulau 

paling utara wilayah NKRI dengan 

ibukota Daruba. Kabupaten pulau ini 

terbentuk berdasarkan UU RI No. 53 

tahun 2008, yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten 

Halmahera Utara. Secara geografis Pulau Morotai terletak di antara  koordinat 

02°00’-02°40’ LU dan 128°15’-129°08’ BT.  

 

 



   
 

 
 

51 

Tabel 23.  Nama Kecamatan, Jumlah Desa, dan Luasannya di Pulau Morotai 

No Kecamatan Ibukota 
Desa 

Pesisir 

Bukan 

Desa 

Pesisir 

Luas Wilayah 

Km2 % 

1 Morotai 

Selatan 

Daruba 20 5 363,10 15,69 

2 Morotai Timur Sangowo 15 - 362,80 15,61 

3 Morotai 

Selatan Barat 

Wayabula 18 2 731,80 31,61 

4 Morotai Utara Bere-bere 12 2 448,70 19,38 

5 Morotai Jaya Sopi 14 - 408,50 17,16 

 Jumlah 79 9 2.314,90 100,00 

Sumber : Pulau Morotai Dalam Angka (2016) 

 

Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri 

yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin 

pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumahtangga, baik dalam 

jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh 

sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. (Pasal 1 

Angka 9 UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan). 

Ketersediaan pangan di tingkat wilayah merupakan salah satu faktor 

penentu jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi masyarakat. Optimalisasi 

penyediaan pangan yang diproduksi dan dikembangkan harus sesuai dengan 

pola konsumsi masyarakat yang tercermin dari menu makan sehari-hari. Namun 

demikian, menu yang dikonsumsi sebagian besar rumah tangga belum 

memenuhi standar asupan gizi sehingga diperlukan peningkatan kuantitas dan 

kualitas konsumsi pangan dengan tidak merubah menu dasar pola konsumsi 

masyarakat. Berikut ini disajikan status kemandirian pangan di Kabupaten Pulau 

Morotai tahun 2014 dan dibandingkan dengan tahun 2016: 

Tabel 24. Status Kemandirian Pangan di Kabupaten Pulau Morotai 2014 dan 2016 

 
Sumber: Susanto dan Aji (2015) dan analisis data primer (2017). 

Padi/Serealia

/Umbi

Kacang-

kacangan

Sayur/ 

Buah

Bumbu-

bumbuan

2014 70,747         14.24             17.93         0.67    2.86        

2016 62,412         98.29             -            2.92    2.82        

Persen (%) Kemandirian Pangan

Tahun
Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa)
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Salah satu upaya mendorong pemenuhan kebutuhan konsumsi energi 

untuk tanaman pangan di Pulau Morotai dapat ditempuh melalui peningkatan 

produksinya. Suryana (2005) menambahkan kebijakan yang terkait dengan 

upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan adalah kebijakan yang 

mendorong penyediaan produksi di dalam negeri, yaitu: (1) perbaikan mutu 

intensifikasi, perluasan areal, perbaikan jaringan irigasi, penyediaan sarana 

produksi yang terjangkau oleh petani, pemberian intensif produksi melalui 

penerapan kebijakan harga input dan harga output, (2) pengembangan 

teknologi pasca dan pasca panen untuk menekan kehilangan hasil, dan (3) 

pengembangan varietas tipe baru dengan produktivitas tinggi untuk komoditas 

yang memiliki prospek pasar baik. 

Pada dasarnya pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di 

wilayah perbatasan Pulau Morotai adalah upaya mendorong pertumbuhan 

ekonomi melalui inovasi teknologi pertanian serta mengurangi kesenjangan 

pertumbuhan antar wilayah. Dalam konteks program ini, lumbung pangan dapat 

dimaknai sebagai konsep swasembada pangan yang diperluas, artinya bukan 

hanya pada aspek teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya 

dan politik. Mengacu kepada grand design LPBE-WP yang diterbitkan oleh 

Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian dapat disimplifikasi 

konsep pembangunan lumbung pangan berorientasi ekspor di Pulau Morotai 

(Gambar 4.9). 

 
Gambar 22. Konsep Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor  

di Wilayah Perbatasan (LPBE-WP) Pulau Morotai 
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Dalam rangka mendukung terwujudnya kemandirian pangan di wilayah 

perbatasan Pulau Morotai, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) – 

Balitbangtan Maluku Utara sudah melakukan kegiatan dukungan dalam bentuk: 

1. Rekomendasi pemupukan spesifik lokasi di Pulau Morotai 

Rekomendasi ini disusun atas dasar permintaan Dinas Pertanian 

Kabupaten Pulau Morotai sebagai dasar perhitungan kebutuhan pupuk dalam 

kegiatan mendukung produksi tanaman pangan di Pulau Morotai.  

Tabel 25. Rekomendasi Pemupukan Tanaman Pangan di Pulau Morotai 

No 
Komoditas 

Padi Sawah Jagung Kedelai 

1

1 

NPK Phonska 350 kg/ha 

Urea 100 kg/ha 

NPK Phonska 350 

kg/ha 

Urea 200 kg/ha 

Urea 50 kg/ha 

SP-36 100 kg/ha 

KCl 100 kg/ha 

2

2 

Pupuk Organik 2 ton/ha 

NPK Phonska 250 kg/ha 

Urea 75 kg/ha 

Pupuk Organik 2 

ton/ha 

NPK Phonska 300 

kg/ha 

Urea 125 kg/ha 

 

Pupuk Organik 2 

ton/ha 

NPK Phonska 25 

kg/ha 

SP-36 50 kg/ha 

KCl 80 kg/ha 

2

3 

Jerami 2 ton/ha 

NPK Phonska 250 

kg/ha 

Urea 100 kg/ha 

 

Jerami 2 ton/ha 

NPK Phonska 300 

kg/ha 

Urea 200 kg/ha 

 

Jerami 2 ton/ha 

NPK Phonska 100 

kg/ha 

SP-36 75 kg/ha 

KCl 25 kg/ha 

Sumber: Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu, 2017. 

2. Dukungan benih VUB padi sawah Inpari 41 sebanyak 250 kg (pengembangan 

padi sawah 10 ha) 

Penyebarluasan varietas unggul baru (VUB) Balitbangtan Kementerian 

Pertanian diperlukan untuk mendukung terwujudnya peningkatan produksi 

pangan lokal, regional dan nasional, salah satunya adalah padi sawah. Dinas 

Pertanian Kabupaten Pulau Morotai melalui surat nomor: 520/44/Distan/2017 

perihal permohonan bantuan benih padi pemurnian varietas unggul merupakan 

salah satu permintaan dukungan BPTP-Balitbangtan Maluku Utara dalam 

mendukung upaya peningkatan produksi padi di Pulau Morotai. Hal ini akan 

ditindaklanjuti dengan melakukan menyebarluaskan VUB padi sawah Inpari 41 ke 

wilayah perbatasan Pulau Morotai sebanyak 250 kg yang dapat dimanfaatkan 

untuk luasan sekitar 10 hektar. 
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3. Pelatihan Padi  

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 14 September 2017 di Daruba, Kec. 

Morotai Selatan. Tema yang diangkat pada pelatihan kali ini adalah “Inovasi 

Budidaya Padi Mendukung Kemandirian Pangan Di Kawasan Perbatasan Pulau 

Morotai”. Peserta pelatihan adalah Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) dan 

Babinsa se-Kabupaten Pulau Morotai (5 Kecamatan), sebanyak 38 Orang. Materi 

yang diberikan adalah: (a) Teknologi Pengendalian Hama dan Penyakit Utama 

Tanaman Padi Sawah dan Ladang (oleh Dr. Fredy Lala); (b) Pengembangan Pola 

Tanam Padi (oleh Bayu Suwitono, SP); dan (c) Pemanfaatan Teknologi Android 

Untuk Verifikasi Lapang dan CP/CL (Himawan Bayu Aji, SP). 

 

4. Bimbingan Teknis Petani Padi Lahan Kering 

Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 15 September 2017 di Kantor BPP 

Kec. Morotai Timur. Tema yang diangkat pada Bimtek kali ini adalah 

“Peningkatan Kapasitas Petani Padi Lahan Kering Di Kawasan Perbatasan Pulau 

Morotai”. Peserta yang hadir adalah Petani dan PPL se-Kecamatan Morotai Timur 

yang berjumlah 56 Orang. Materi yang diberikan adalah: (a) Teknologi Budidaya 

Padi Ladang (oleh Himawan Bayu Aji, SP); dan (b) Teknologi Pengendalian Hama 

dan Penyakit Utama Tanaman Padi Ladang (Dr. Fredy Lala). 

 

5. Introduksi VUB Padi Lahan Kering di Pulau Morotai 

A. Koordinasi dan CP/CL  

Koordinasi dan sosialisasi program Inovasi Pertanian Padi Lahan Kering 

Mendukung Kemandirian Pangan di Wilayah Perbatasan Morotai Provinsi 

Maluku Utara telah dilakukan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai 

serta hingga BPP atau BP3K Kecamatan Morotai Timur. Harapannya kegiatan 

tersebut dapat bersinergi dengan program mendukung terwujudnya 

kemandirian pangan di Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka percepatan 

peningkatan produksi dan produktivitas padi serta peningkatan kesejahteraan 

petani. 

Berdasarkan hasil turun lapang untuk menentukan calon petani dan calon 

lokasi dilanjutkan dengan diskusi dengan tim inovasi pertanian di kawasan 

perbatasan Pulau Morotai BPTP Maluku Utara, maka disepakati calon lokasi 

dislpay VUB padi gogo berada di Kecamatan Morotai Timur sebagai salah satu 

sentra produksi padi gogo. Hasil diskusi dengan Dinas Pertanian, Kepala BP3K 

Kecamatan Morotai Timur (Pak Murid), dan juga PPL setempat maka ditetapkan 

lokasi display di Desa Sambiki Baru dengan petani kooperator Bapak Thamrin 

dengan luasan lahan display VUB padi gogo sekitar 1 ha.  
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Lokasi display dipilih berdasar beberapa kriteria, diantaranya; (1) Dalam 

satu hamparan/kawasan yang strategis, (2) Mudah dijangkau petani atau pada 

lokasi yang sering dilewati petani sehingga mudah dilihat oleh petani sekitarnya 

untuk dicontoh dalam usahataninya, dan (3) Diprioritaskan bukan daerah 

endemis hama dan penyakit, bebas dari bencana kekeringan, kebanjiran dan 

sengketa. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Suasana saat berkoordinasi dan survey CP/CL display VUB  

 

B. Introduksi VUB Padi Gogo 

Display VUB padi gogo akan dilaksanakan dengan menerapkan komponen 

utama dan beberapa komponen pilihan PTT padi gogo terpilih. Sebagai 

pembanding akan ditanam varietas lokal existing yang sering digunakan oleh 

petani setempat, menggunakan input (saprodi) yang sama dengan lokasi display 

VUB padi gogo yang akan dilaksanakan. Berikut ini rincian PTT padi gogo yang 

akan diintroduksikan di Pulau Morotai. 

Tabel 26. Introduksi PTT Padi Gogo di Pulau Morotai 

No Komponen Introduksi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi Gogo 

1 Nama Petani Pak Thamrin dan Pak Hilal 

2 Luas lahan 2 Ha 

3 Varietas Inpago 8, Inpago 9, Inpago 11, Situ Bagendit, dan 

varietas padi gogo lokal 

4 Jumlah benih 25-30 kg / ha 

5 Lahan yang 

diolah 

1. Lahan perladangan berpindah 

2. Lahan perladangan berpindah modern (pada lahan 

hutan tanaman industri atau tanaman perkebunan) 

3. Lahan perladangan tumpang sari 

4. Lahan perladangan tetap 

6 Pengolahan 

tanah 

1. Pengolahan dan penyiapan tanah secara sempurna: 

 Pengolahan tanah I: setelah turun hujan pertama 

 Pengolahan tanah II: apabila sudah turun hujan 
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No Komponen Introduksi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi Gogo 

terus-menerus lahan diolah lagi sambil 

meratakan sampai siap tanam 

2. Tanpa olah tanah (TOT): 

 Lahan ditanami padi gogo dengan ditugal 

7 Seleksi benih  Pemilahan benih bernas dengan air garam atau ZA 

(3%) 

 Benih direndam dalam larutan 20 gr ZA/liter air atau 

larutan 20 gr garam/liter air  

 Benih yang mengambang/mengapung dibuang 

 Sebelum disebarkan benih dibilas agar tidak 

mengandung larutan pupuk/garam. Kemudian benih 

direndam selama 24 jam dan setelah itu ditiriskan 

selama 48 jam 

8 Penanaman  Penanaman benih padi gogo menggunakan alat 

bantu tugal 

 Benih ditanam dengan kedalaman sekitar 5 cm 

(cukup dalam untuk menghindari dari gangguan 

semut, dll), kemudian ditutup dengan tanah 

9 Jumlah 

benih/lubang 

 4-5 benih 

 

10 Jarak tanam 1. Jajar Legowo 2:1 [(20 x 10) cm x 30 cm], dan 

2. Eksisting (Cara Petani) 

11 Pemupukan  Takaran pupuk disusun berdasarkan kebutuhan hara 

tanaman, cadangan hara dalam tanah, dan tingkat 

hasil tinggi realistis yang biasa dicapai di suatu lokasi 

dalam beberapa musim terakhir. 

 Cara mengukur status hara dalam tanah dan 

kebutuhan tanaman akan hara di lakukan dengan 

Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK) dan Bagan 

Warna Daun (BWD). 

 Jenis pupuk yang digunakan diseusaikan dengan 

ketersediaan pupuk di lokasi. Untuk pupuk tunggal 

(urea, SP-36, KCl), pupuk majemuk (NPK ponska) 

dan bahan organik. 

 Rekomendasi pemupukan di Maluku Utara: 

1. Urea 100 kg / ha, 
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No Komponen Introduksi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi Gogo 

2. NPK Phonska 300 kg / ha. 

 Waktu pemupukan: 

1. Pertumbuhan awal: umur 7-14 HST (NPK 

Phonska semuanya), 

2. Anakan aktif: umur 21-28 HST (Urea 75 kg / ha), 

dan 

3. Primordia: umur 35-50 HST (rekomendasi 

BWD). 

12 Pengelolaan 

Gulma / 

Penyiangan 

 Prinsip Pengendalian Gulma Terpadu (PGT) 

menggunakan kored (manual) dan bila perlu 

menggunakan herbisida. 

 Penyiangan dilakukan dua kali saat tanaman 

berumur 10-15 HST (sebelum pemupukan awal) dan 

diulangi pada umur 30-45 hari (sebelum pemupukan 

kedua). 

13 Pengendalian 

hama dan 

penyakit 

tanaman 

(HPT) 

 Dilakukan apabila serangan telah melebihi ambang 

batas ekonomi. 

 Ambang ekonomi adalah kerapatan populasi hama 

atau persentase kerusakan akibat hama yang 

membutuhkan tindakan pengendalian untuk 

mencegah meningkatnya populasi yang dapat 

mencapai tingkat luka ekonomik. 

 Prinsip PHT, bila perlu berdasarkan hasil monitoring 

dapat digunakan pestisida kimia, hayati, dan nabati 

maupun kombinasinya. 

14 Panen  Perhatikan umur tanaman; antara varietas yang satu 

dengan lainnya kemungkinan berbeda. 

 Hitung sejak padi mulai berbunga, biasanya panen 

jatuh pada 30 – 35 hari setelah padi berbunga. 

 Jika 95 % malai menguning, segera panen. 

 Gunakan alat sabit bergerigi atau mesin pemanen 

(power threser). 

 Potong pada bagian tengah atau atas rumpun bila 

dirontok dengan power thresher. 

 Potong bagian bawah rumpun, jika perontokan 

dilakukan dengan pedal thresher. 
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No Komponen Introduksi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi Gogo 

 Gunakan tirai penutup dan alas (terpal) agar gabah 

tidak hilang atau berserakan. 

15 Penanganan 

pascapanen 

 Pengeringan gabah: 

1. Jemur gabah di atas lantai jemur, 

2. Ketebalan gabah 5-7 cm, 

3. Lakukan pembalikan setiap 2 jam sekali, 

 Penggilingan dan penyimpanan: 

1. Untuk memperoleh beras dengan kualitas 

tinggi, perhatikan waktu panen, sanitasi 

(kebersihan), dan kadar air gabah (12-14%). 

2. Simpan gabah/beras dalam wadah yang bersih 

(karung plastik kapasitas 50 kg) dalam 

lumbung/gudang, bebas hama, dan memiliki 

sirkulasi udara yang baik. 

3. Simpan gabah pada kadar air kurang dari 14% 

untuk konsumsi dan kurang dari 13% untuk 

benih. 

4. Gabah yang sudah disimpan dalam 

penyimpanan, jika akan digiling, dikeringkan 

terlebih dahulu sampai kadar air mencapai 12-

14%. 

5. Sebelum digiling, gabah yang baru dikeringkan 

diangin-anginkan terlebih dahulu untuk 

menghindari butir pecah.  

 

4.6. Pengembangan Pola Tanam Tanaman Padi 

Provinsi Maluku Utara memiliki luas lahan sawah 15.324,2 ha dengan 

besaran luas panen sebesar 21.488 ha, masih dirasa belum optimal dalam 

penggunaan lahan sawah. Produktivitas padi di Maluku Utara saat ini adalah 4,26 

ton/ha (BPS Maluku Utara, 2016). Rataan panen saat ini masih 2 kali dalam 

setahun dengan pola tanam padi-padi, walaupun terdapat beberapa petani yang 

sudah 3 kali panen dalam setahun. Senjang antara luas lahan dengan luas panen 

di Maluku Utara merupakan faktor pendorong untuk terus mengupayakan 

peningkatan produksi dan produktivitas untuk mencapai swasembada beras di 

Maluku Utara. 
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Salah satu upaya dalam pengelolaan lahan pertanian yang mampu 

memperkecil resiko pemanfaatan lahan pertanian untuk pengembangan 

tanaman pangan adalah pengaturan pola tanam. Umumnya pola tanam yang 

dikembangkan masyarakat di Maluku Utara adalah pola tanam padi-padi-bera 

(IP-200). Hal ini dikarenakan umumnya waktu tanam padi yang dilakukan petani 

masih belum sepenuhnya menerapkan rekomendasi waktu tanam SI KATAM, 

dengan kata lain waktu tanam lebih lambat khususnya pada MT-II dari 

rekomendasi SI KATAM sehingga IP300 belum bisa diwujudkan. Namun jika 

rekomendsai SI KATAM dapat diterapkan, petani dapat meningkatkan indeks itu 

pertanamannya menjadi padi-padi-padi atau dengan melakukan pergiliran 

tanaman padi-padi-palawija.  

Trend produksi padi sawah di Provinsi Maluku Utara selama lima tahun 

terakhir cenderung menurun, walaupun luas panen padi sawah cenderung naik 

(gambar 4.3). Produksi padi sawah tertinggi Maluku Utara terjadi pada tahun 

2013, dan kemudian menurun sebesar 9,45% pada tahun 2015. Produktivitas padi 

sawah juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 4,31 t/ha (2011) menjadi 

3,73 t/ha (2015) atau sebesar 13,46% (gambar 4.4). 

 
Gambar 24. Luas Panen dan Produksi Padi Sawah di Maluku Utara  

Tahun 2011-2015 

 

Pola tanam adalah menyusun jenis dan tata letak tanaman pada waktu 

yang bersamaan atau yang berbeda. Ada dua jenis pola tanam yang umumnya 

dikenal, yaitu pola monokultur (tunggal) dan pola multiple cropping (ganda) 

seperti: tumpang sari, campuran, pergiliran tanaman, sisipan, berlorong atau 

bahkan bertingkat. Khusus untuk lahan sawah di Maluku Utara, pola tanam yang 



 

 
 

60 

umum dilakukan petani adalah padi – padi – Bera. Beberapa orang ada juga yang 

berspekulasi melakukan pola tanam padi – padi – padi (tabel 4.2). Alasannya 

memanfaatkan potensi air yang masih ada. Salah satu risiko akibat penanaman 

padi sawah secara terus menerus akan berdampak pada peningkatan serangan 

hama penyakit di lokasi tersebut, hal ini disebabkan karena siklus hidup hama 

dan penyakit ini tidak terputus. Oleh karena itu, pengaturan pola tanam melalui 

pergiliran tanaman diperlukan guna: (a) meningkatkan kesuburan tanah, (b) 

mengurangi serangan hama, penyakit dan gulma, (c) mengurangi risiko 

kegagalan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani, dan (d) 

mengurangi laju erosi tanah. 

Tabel 27. Kondisi Pola Tanam Padi Sawah di Lima Kabupaten Sentra Padi Sawah 

 
Sumber: Analisis data primer diolah, 2017 

 

Pada pergiliran tanaman padi 

dari yang sebelumnya tanaman 

jagung,  display penanaman padi 

sawah akan dilaksanakan dengan 

menerapkan komponen utama dan 

beberapa komponen pilihan 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) 

padi sawah terpilih. VUB padi sawah 

yang digunakan adalah 2 varietas dari 

Lolit Tungro, yaitu: Inpari 36 dan Inpari 37. Kedua varietas ini digunakan karena 

keunggulannya yang tahan akan penyakit tungro. 

Siklus pola tanam di lokasi display pergiliran tanaman padi sawah 

umumnya pada musim gaduh lahan sawah diberakan (tidak ditanami) dahulu, 

namun sebagian kecil ada juga petani yang menanam padi sawah pada lahan 

yang memiliki irigasi teknis. Kondisi lahan sawah yang bera ini merupakan 

Tahun

Uraian Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

SI KATAM Terpadu

Halmahera Timur

Halmahera Utara

Halmahera Barat

Halmahera Tengah

Halmahera Selatan

Keterangan

Padi

2016 2017

MH I

Mar I-IINov I-II Jul I-II

Padi Padi Padi

MH I MK IMH II MK II

Padi Padi Bera

Padi Padi Padi

Padi Padi Bera

Padi

Padi Bera

PadiBeraPadi

Padi Padi Bera

Padi Padi Padi

Padi Padi Bera

Padi Padi Padi
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peluang bagi petani untuk menanam 

selain daripada komoditas padi, seperti 

palawija dan kacang-kacangan. Display 

pergiliran tanaman padi dengan jagung 

adalah salah satu cara menunjukkan 

kepada petani padi sawah bahwa ada 

peluang petani untuk menambah 

pendapatannya melalui mengoptimalkan 

lahan sawah yang diberakan sebelumnya 

dengan menanam jagung di lahan sawah, sehingga pola tanam sebelumnya yang 

padi-padi-bera menjadi padi-padi-palawija atau dengan komoditas lainnya seperti 

kacang-kacangan. 

 

4.7. Inovasi Teknologi Pertanian Pada Lahan Kering dan Lahan Sawah 

Tadah Hujan/Sumber Daya Air  

Mulai tahun 2017, Kementerian Pertanian fokus 

mengoptimalkan lahan sub optimum (Bangun lahan 

tidur): sawah tadah hujan dan lahan kering).  Salah satu 

upaya yang dilakukan melalui pembangunan 

infrastruktur panen air agar bisa digunakan untuk 

Musim kemarau untuk meningkatkan produktivitas 

lahan pertanian. Selain itu, introduksi varietas toleran 

kekeringan menjadisuatu keniscayaan. Tujuan kegiatan 

ini adalah Mengidentifikasi dan menginventarisasi 

potensi pemanfaatan lahan untuk pembangunan 

infrastruktur dan tata kelola air, Menginventarisasi indeks pertanaman (IP), pola 

tanam, infrastruktur dan tata kelola air, serta kelembagaannya, dan Melakukan 

display dukungan inovasi pertanian dalam meningkatkan IP lahan kering dan 

sawah tadah hujan.  

Lokasi pelaksanaan survey 

inventarisasi potensi sumberdaya air 

di 8 Kabupaten/kota Halmahera 

Barat, Halmahera Timur, Halmahera 

Utara, Halmahera Tengah, Halmahera 

Selatan, Pulau Morotai, Kepulauan 

sula, dan Kota Tidore kepulauan. Total luas layanan yang berpotensi untuk 

dilayani infrastruktur air adalah 5048 ha. Jenis bangunan yang diusulkan adalah 
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embung, dam parit, long storage, pipanisasi, pompanisasi, dan jaringan irigasi 

tersier. 

Kegiatan lainnya adalah bimbingan teknis budidaya padi di lahan 

suboptimum, penguatan kapasitas dalam 

mengidentifikasi faktor pembatas usahatani 

di kecamatan Kao Barat dan Kecamatan 

Maba tengah. Target sasarannya adalah 

penyuluh dan petani lahan sawah tadah 

hujan dan lahan kering. Dalam kesempatan 

tersebut juga diperkenalkan teknologi padi 

yang hemat air dan pemupukan hara spesifik lokasi. Harapannya petani 

termotivasi dalam memanfaatkan lahan sub optimal sehingga mampu 

meningkatkan indeks pertanaman padi.  

Kegiatan berikutnya adalah display introduksi teknologi padi di lahan 

sawah tadah hujan dan lahan kering. Lokasi sawah tadah hujan yang digunakan 

adalah desa Bangul, Kecamatan Maba Tengah, Kab. Haltim. Varietas yang 

digunakan adalah Inpari 41 yang merupakan 

varietas tadah hujan dan Inpago 9 dan Inpago 

11 yang merupakan varietas lahan kering. 

Keragaan tanaman menunjukkan dengan 

menggunakan VUB Inpari 41 mampu 

meningkatkan produktivitas padi tadah hujan 

dari 3,3 ton/ha menjadi 5,1 ton ha. Sedangkan 

lokasi display teknologi pengelolaan lahan 

kering berada di desa Tolabit, Kecamatan Kao 

Barat, Kab. Halut dengan menggunakan 

teknologi VUB padi gogo, teknik zero tillage, 

atabela jarwo, dan pemupukan minimal hara 

spesifik lokasi. Keragaan tanaman 

menunjukkan penerapan teknologi mampu 

meningkatkan produktivitas padi dari 1,2 

ton/ha menjadi 4,1 ton/ha. 
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4.8. Model Inovasi Pertanian Bio Industri 

Pengelolaan tanaman berskala industri yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Indonesia adalah melalui 

pertanian bioindustri. Pertanian bioindustri merupakan sistem pertanian yang 

mengelola dan memanfaatkan secara optimal seluruh sumberdaya hayati, 

termasuk biomassa atau limbah organik pertanian bagi kesejahteraan 

masyarakat dalam ekosistem secara harmonis. 

Kementerian Pertanian memilih langkah pembangunan pertanian 

berprinsip bioindustri dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai 

tambah produk pertanian Indonesia, sekaligus mengatasi lonjakan kebutuhan 

pangan dan energi ke depan. Prinsip pertanian bioindustri adalah pada 

pengingkatan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian. 

 
Gambar 25. Model Pengelolaan Biomass 

 

Konsep pertanian-bioindustri berkelanjutan merupakan solusi yang 

ditawarkan dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan dan 

tantangan sektor pertanian Indonesia ke depan. Konsep ini memandang lahan 

bukan hanya sumber daya alam tetapi juga industri yang memanfaatkan seluruh 

faktor produksi untuk menghasilkan pangan guna mewujudkan ketahanan 

pangan serta produk lain dengan menerapkan konsep biorefinery. Konsep 

biorefinery  kini sedang sibuk diteliti dan dikembangkan. Ini adalah konsep yang 

bagus untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ini 
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merupakan konsep dimana biomassa dikonversi untuk mendapatkan produk lain 

setinggi mungkin yang lebih bernilai ekonomis dengan input energi rendah.  

Kakao merupakan salah satu 

komoditas perkebunan yang 

peranannya cukup penting bagi 

perekonomian Nasional, khususnya 

sebagai penyedia lapangan kerja, 

sumber pendapatan dan devisa negara. 

Disamping itu Kakao juga berperan 

dalam mendorong pengembangan 

wilayah dan pengembangan 

agroindustri. Pada tahun 2002, 

perkebunan  Kakao dan Kopi telah 

menyediakan lapangan kerja dan 

sumber pendapatan bagi sekitar 900 

ribu kepala keluarga petani yang 

sebagian besar berada di Kawasan 

Timur Indonesia (KTI), kakao 

memberikan sumbangan devisa 

terbesar ke tiga sub sektor perkebunan 

setelah karet dan kelapa sawit dengan nilai sebesar US $ 

701 juta. Kakao merupakan salah satu komoditas andalan 

perkebunan yang peranannya cukup penting bagi 

perekonomian nasional khususnya sebagai penyedia 

lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. 

Disamping itu kakao juga berperan dalam mendorong 

pengembangan wilayah dan pengembangan 

agroindustri. Secara nasional pada tahun 2006, 

perkebunan kakao telah menyediakan lapangan kerja 

dan sumber pendapatan bagi sekitar 1,2 juta kepala 

keluarga petani yang sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 

serta memberikan sumbangan devisa terbesar ke tiga pada sub sektor 

perkebunan setelah karet dan minyak sawit dengan nilai sebesar US $ 855 juta 

(Suryana, et all., 2005). Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai produsen 

kakao dunia dengan pangsa produksi sebesar 8% setelah pantai gading (52,5%) 

dan nigeria (13,7%) (Dirjen Perkebunan, 2001). Sedangkan dari segi ekspor, 

Indonesia menduduki peringkat kedua setelah pantai gading, volume ekspor 

kakao Indonesia tahun 2006 sebesar 612 ribu ton (18,5% dari total konsumsi 
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kakao dunia) (Dirjen Perkebunan 2007). Perkembangan kakao dunia 

menunjukkan terjadinya defisit stok karena laju pertumbuhan produksi (1,5% 

pertahun) lebih kecil dari  konsumsi/grinding (3,0% pertahun). Hal tersebut 

merupakan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi untuk 

memenuhi konsumsi kakao dunia.  

 
Gambar 26. Rantai Pasok Usahatani Kakao-Kopi dalam Sistem Pertanian- 

  Bioindustri Berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Selatan  
  Tahun 2017-2019 

 

Kegiatan Bioindustri tahun 2017 merupakan tahun yang ke 3, tujuan 

kegiatan bioindustri kali ini adalah: 

1. Menidentifikasi peluang dan kendala pengembangan pertanian-bioindustri 

berbasis Kakao-Kopi di Halmahera Selatan Maluku Utara; 

2. Mengurangi penggunaan input luar pada usahatani tanaman Kakao-Kopi;  

3. Mendapatkan model pengelolaan biomassa terpadu; 

4. Meningkatkan pendapatan petani. 

Berikut peluang dan kedala pengembangan bioindustri Kakao-Kopi di KP. 

Bacan yaitu: 

 Peluang 

1. Tanaman Kakao sejumlah ± 700 pohon dengan umur lebih dari 20 tahun; 

2. Perluasan areal tanam ± 800 pohon Kakao; 
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3. Disekitar KP. Bacan cukup banyak petani yang memiliki kebun Kakao; 

4. Harga biji Kakao kering ditingkat petani 18.000-20.000/kg; 

5. Petani sekitar masih mengelola kebun Kakao secara tradisional (on farm 

dan off farm); 

6. Tanaman Kopi yang masih tersisa di KP. Bacan dengan umur lebih dari 20 

tahun berjumlah: 1) Kopi Robusta 23 pohon, 2) Kopi Liberika 12 pohon; 

7. Sebagian besar petani sudah memusnahkan atau tidak memelihara/tidak 

di panen tanaman kopinya. 

 Kendala 

1. Produktivitas rendah (butuh waktu untuk meningkatkan) 

2. Terserang berat hama dan penyakit (PBK dan Jamur) 

 

4.9. Diseminasi Melalui Digital Library dan Website 

Dalam era teknologi informasi 

yang semakin maju dan berkembang, 

peran Digital Library dan situs web 

sebagai media komunikasi dan promosi 

sudah merupakan suatu kebutuhan yang 

sangat penting bagi UK/UPT Badan 

Litbang Pertanian. Keberadaan situs 

web akan sangat berarti tidak hanya 

pengguna tetapi juga bagi unit kerja 

dalam memberikan layanan informasi 

yang bermutu dan promosi yang efektif.  

Perpustakaan digital dan website 

merupakan instalasi pendukung untuk 

menghasilkan riset yang berkualitas. 

Dukungan tersebut berupa fasilitas 

penyediaan literatur yang disesuaikan 

dengan program penelitian dan pengkajian (Suryantini dkk, 2006).  

Dengan adanya website maka berbagai informasi dapat langsung 

dipubilkasikan pada publik dengan lebih produktif, transparan, cepat, mudah, 

akurat dan efisien. Keberadaan website juga menjadi salah satu media untuk 

show of force BPTP Malut, karena keberadaan website juga menjadi cerminan 

kualitas lembaga riset. Website yang selalu di update baik informasi maupun isi 

akan mendapat apresiasi dari masyarakat di luar melalui peningkatan jumlah 

kunjungan. Strategi dalam penataan website sehingga menjadi prioritas dari 

google sebagai search engine perlu terus dilakukan. Sehingga target melalui 
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peningkatan akses masyarakat luar ke website BPTP Malut menjadi meningkat 

dari tahun sebelumnya. 

Tabel 28. Daftar Koleksi Bahan Pustaka 

  
 

Tabel 29. Daftar Pengunjung Perpustakaan Tahun 2017 
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Tabel 30. Daftar Peminjam Koleksi Bahan Pustaka 

 
 

Tabel 31. Statistik Kunjungan Website Tahun 2017 
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Gambar 27. Medsos Facebook 

 

 
Gambar 28. Medsos Twitter 
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5. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERBENIHAN 

 

5.1. Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) 

Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) memiliki peran utama sebagai 

penghasil benih sumber kelas FS (benih dasar) dan SS (benih pokok). Varietas 

benih padi yang dihasilkan oleh UPBS merupakan varietas-varietas yang telah 

resmi dilepas, namun masih belum banyak dikenal oleh masyarakat secara luas 

seperti berbagai varietas Inpari, Inpara dan Inpago. 

Produksi benih padi varietas-varietas terbaru yang dilakukan UPBS 

ditujukan untuk mendukung diseminasi agar petani dapat memperoleh benih 

berkualitas prima dengan varietas yang lebih unggul dibandingkan yang telah 

digunakan selama ini.  

 
 

Gambar 29. Struktur Manajemen UPBS 2017 

 

Sistem perbenihan di Maluku Utara tahun 2017 belum banyak mengalami 

perubahan. Pelaku perbenihan formal masih ada Balai Benih Utamal dan Balai 

Benih Induk, hanya untuk BBI sudah mulai melakukan pembangunan 

infrastruktur dan melakukan produksi benih padi, jagung, dan kedelai. BBI masih 

fokus pada produksi benih padi sawah seluas 50 ha, sedangkan BBU skalanya 1-2 

ha. Pengendalian mutu dan sertifikasi benih dilakukan oleh Balai Pengawasan, 

Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian (BP2STP) Provinsi Maluku 

Utara. Proses perbenihan UPBS BPTP Maluku Utara juga diawasi, diuji, dan 

disertifikasi oleh BP2STP. 
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Sampai saat ini UPBS BPTP Malut masih menggantungkan pasokan benih 

sumber BS, FS dan SS dari Balai Besar Padi Sukamandi dan begitu juga Dinas 

Pertanian Provinsi Maluku Utara masih sering mendapatkan pasokan benih 

langsung dari dari BB Padi.  Secara hirarki, organisasi BBI dan BBU masih berada 

pada lingkup Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. 

Terkadang perbanyakan benih oleh BBI untuk BBU mengalami hambatan 

di lapangan, sehingga BBU memerlukan benih sumber memerlukan pasokan 

UPBS BPTP Maluku Utara melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. Bahkan 

terkadang BBI memperoleh benih label putih (FS) dari UPBS BPTP Malut. 

Selanjutnya benih yang disalurkan tersebut diperbanyak oleh petani penangkar 

untuk memproduksi benih ES yang akhirnya dapat disalurkan ke petani melalui 

program subsidi benih dengan menggunakan pihak ketiga seperti PT. SHS 

(Gambar 4).  

 
Gambar 30. Sistem Perbenihan Padi 

 

Kebutuhan benih padi sawah kelas ES untuk semua program adalah 

sebanyak 522,2 ton, sedangkan kelas SS dan FS masing-masing 13,1 ton dan 653 

kg. Kebutuhan benih sumber seharusnya sudah dapat terpenuhi apabila dilihat 

dari jumlah dan pelakunya, jika alur perbanyakannya pada tingkat petani sudah 

memenuhi indeks pertanaman (IP) padi sawah di yang mencapai 200 (Tabel 7). 
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Tabel 32. Kebutuhan Benih Padi Sawah 

Kelas  Jumlah benih (kg) Luas penangkaran 
(ha) 

Pelaku 

ES   522.175  261  Petani Penangkar, BBU 

SS  13.054   13,1  BBI, BBU, UPBS BPTP 

FS  653   0,7  BBI, UPBS 

BS    33    BB PADI 

 

Tabel 33. Kebutuhan Benih Padi Gogo 

Kelas  Jumlah benih (kg) Luas penangkaran 
(ha) 

Pelaku 

ES 107.500  108  Petani Penangkar, BBU 

SS   2.688  2,7  BBI, BBU, UPBS BPTP 

FS 67   0,07  BBI, UPBS 

BS 1,7    BB PADI 

 

Terkait varietas yang dipilih adalah 

Inpari 32. Varietas ini sudah pernah ditanam 

di Halmahera Timur dan baru naik daun 

terkait program jarwo super di Balitbangtan. 

Inpari 32 merupakan varietas yang dilepas 

pada tahun 2013 dengan tetua dari ciherang 

dan IRBB64. Bentuk gabah medium dengan 

bentuk tanaman yang tegak serta daun 

bendera yang tegak Adapun berat 1000 butirnya adalah 27, 1 gram. Inpari 32 

memiliki kadar amilosa: ± 23,46%. Inpari 32 memiliki potensi hasil 8,53 ton/ha GKG 

dengan rata-rata hasil: 6,30 t/ha. Inpari 32 memiliki tekstur nasi yang sedang 

dengan umur panen ketika 120 hss. Inpari 32 memiliki ketahanan terhadap 

penyakit Hawar daun bakteri strain III, agak tahan terhadap Hawar Daun Bakteri 

Strain IV, tahan terhadap blas Ras 033, agak tahan terhadap Tungro, dan agak 

rentan terhadap wereng coklat biotipe 1, 2, dan 3. Rasa nasi pulen dengan kadar 

amilosa 21,8%. 

Dalam melakukan monitoring pertumbuhan tanaman, tim UPBS BPTP 

Malut selalu melakukan koordinasi dengan petani kooperator UPBS (Bapak 

Paito) dan koordinator penyuluh BPP wasile Timur (Bapak Ramlan Ruhunusa, 

S.ST), serta petugas BP2STP (Bapak Ayub Faayai, S.P.) untuk menentukan 



   
 

 
 

73 

langkah operasional perawatan tanaman dalam menjaga kemurnian varietas dan 

serangan OPT (wereng coklat, hawar daun bakteri, tungro, dll.). 

Halmahera Timur umumnya terkena serangan hama penyakit seperti 

Tungro pada musim Seluruh tanaman padi sawah pada Kecamatan Wasile Timur 

dan kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten tanam ke-2 (musim gaduh) ini.  Tak 

terkecuali, tanaman padi sawah yang dikelola Pak Paito juga mengalami 

serangan tungro, namun Pak Paito yang berpengalaman masih mampu 

menangani serangan tungro tersebut sampai terlihat keragaan tanaman dapat 

pulih dari serangan tersebut.   

Tabel 34. Laporan Serangan Opt Padi (Sawah/Ladang) yang Berpotensi Puso  

   di Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur 
No Desa Jenis OPT Luas Serangan 

(ha) 

Luas Yang 

Dikendali- 

kan 

(ha) 

Intensitas 

Serangan 

(ringan, 

sedang, berat) 

Teknik 

Pengendalian 

Kondisi Sesudah 

Dikendalikan 

Keterangan 

1. Akedaga Campuran Penggerek 

batang,wereng, ulat, 

walangsangit,dll  

236 ha  236 ha  

 

sd. 52% (berat) Insektisida 

kimia 

Tanaman hanya 

5% dapat 

dipanen 

Padi Sawah: 

Saat 

pertumbuha

n vegetatif 

sd. generatif 

tanaman 

2. Sidomulyo Campuran Penggerek 

batang,wereng, ulat, 

walangsangit,dll 

261 ha  261 ha  

 

10% (ringan) Insektisida 

kimia 

Tanaman 

sebagian besar 

dapat dipanen 

Padi Sawah: 

Hama 

menyerang 

fase 

vegetatif 

tanaman.  

3. Toboino Dominan wereng hijau 

(tungro) 

25 ha diserang 

macam-macam 

hama dan 

penyakit 

240 ha sd. 60% (berat) Kimia 

(insektisida 

sintetik) 

Sebagian besar 

tanaman rusak 

dan hanya 5-10%  

yang dipanen 

Padi Sawah:  

Hama 

menyerang 

vegetatif 

 

Tabel 35. Jenis dan jumlah Arthropoda yang menyerang tanaman padi sawah 

varietas Inpari 30 di lahan UPBS desa Akedaga, Kec. Wasile Timur, 9 

Oktober 2017 

No. Jenis Arthropoda Species/Famili Jumlah Status 

1. Walang sangit  Leptocorisa oratorius 18 Hama 

2. Wereng hijau  Nephottetix virescens 13 Hama 

3. Wereng coklat  Nilaparvata lugens 11 Hama 

4. Laba-laba  Tetragnatha sp./ 

Tetragnathidae 

3 Musuh alami 

5. Semut  Formicidae 7 Musuh alami 

6. Lalat Diptera 1 Hama 
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Pertanaman padi dapat diselamatkan setelah sebelumnya mendapatkan 

serangan beragam hama dan penyakit, seperti tungro, HDB, penggerek batang, 

wereng batang coklat dan walang sangit dengan tingkat serangan 20 – 40%.  

Diperkirakan produktivitas mencapai 6 ton/ha GKP.   

Petugas BP2STP melakukan 

monitoring kondisi calon benih yang telah 

dipanen 1 bulan sebelumnya. Inpari 30 yang 

telah dipanen pada 14 Oktober 2017 telah 

menghasilkan calon benih untuk BPTP 

Malut sebanyak 1.061 kg.  Inpari 32 yang 

telah dipanen pada 25 Oktober telah 

menghasilkan calon benih untuk BPTP 

Malut sebanyak 1.116 kg.  Inpari 31 yang 

telah dipanen pada 30 Oktober 2017 telah 

menghasilkan calon benih untuk BPTP 

Malut sebanyak 838 kg. Cisantana yang 

telah dipanen pada 10 November 2017 telah 

menghasilkan calon benih untuk BPTP 

Malut sebanyak 1.000 kg.   

Selanjutnya sampel benih sebanyak 5 

kg dari tiap-tiap varietas diambil dan 

dibawa ke laboratorium BP2STP Provinsi 

Malut untuk diuji seberapa besar Kadar Air. 

Pada saat monitoring, kami telah meminta 

agar petani, Pak Paito mengikuti prosedur 

perbenihan, yaitu calon benih yang 

disimpan pada suatu gudang  tidak 

dicampur jadi satu tempat dengan gabah 

kering giling, alsintan, pupuk, atau saprodi 

lainnya.   

Standar benih bisa ditentukan, apakah benih tersebut kelas SS atau hanya 

kelas ES tergantung pada hasil uji laboratorium BP2STP. Pembersihan calon 

benih pasca penjemuran seharusnya diolah dengan power thresher khusus benih 

yang telah diberikan sebagai bantuan untuk gapoktan. 

UPBS tahun 2017 merupakan kelanjutan dari UPBS tahun 2016. UPBS tahun 

2016 telah menghasilkan benih padi varietas Inpari 41 sebanyak 3.019 kg.  

Pengemasan benih padi yang menggunakan mesin press dan pengangkutan dari 

Kao Barat, Halmahera Utara ke BPTP Malut (Sofifi) telah dilakukan. Jumlah 
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keseluruhan benih yang berkualitas baik berjumlah 3.019 kg. Sejumlah benih 

tersebut  dikemas dengan kemasan 5 kg sebanyak 270 kemasan dan kemasan 10 

kg sebanyak 180 kemasan.  

Proses pengemasan menggunakan SOP yang telah ditentukan sehingga 

diharapkan tingkat perkecambahan tetap tinggi dikisaran 80%. Keberadaan 

benih di gudang membutuhkan manajemen perawatan yang baik dan benar 

sehingga tidak mengalami kerusakan akibat kelembaban yang tinggi di gudang 

UPBS BPTP Malut. Sementara itu balai sertifikasi telah menyatakan jumah benih 

afkir sebesar 621 kg dari kegiatan UPBS BPTP Malut tahun 2016, sehingga tidak 

bisa dijadikan sebagai sumber benih.  

 

 
Gambar 31. Distribusi Benih Padi Tahun 2017  

 

Distribusi benih ditujukan untuk pengembangan penangkaran benih padi 

di daerah juga sebagai introduksi VUB baru terhadap daerah yang sama sekali 

belum mengenal benih bersertifikat. Selama semester pertama tahun 2017 benih 

padi Inpari 41 kelas SS yang merupakan hasil dari kegiatan UPBS BPTP Malut TA 

Jailolo, HalBar. 
pendampingan: Inpari 
41 SS (600 kg) 

Kao Barat,  Halut. 
pendampingan: 
Inpari 41 SS (100 kg) 

Tikep. Inpari 41 SS 
Bantuan benih : 95 kg 
dan BBI 210 kg  
 

Subaim, Haltim. 
Inpari 41 SS (100 kg) 

Taliabu,  
Inpari 41 SS (1.700 kg) 
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2016 didistribusikan ke berbagai wilayah di Maluku Utara, seperti Halmahera 

Barat sebanyak 600 kg; Halmahera Timur sebanyak 100 kg, Halmahera Utara 

sebanyak 100 kg, dan bantuan untuk petani Trans Tayawi, Kota Tidore Kepulauan 

sebanyak 95 kg.   

Pada semester kedua tahun 2017 benih padi Inpari 41 kelas SS 

didistribusikan ke Kabupaten Morotai sebanyak 250 kg, Taliabu sebanyak 1.700 

kg, dan Balai Benih Induk (BBI) di Takome, Tidore Kepulauan sebanyak 210 kg.  

   

   

   
Gambar 32. Dokumentasi Kegiatan Produksi BenihUPBS 
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5.2. Produksi Benih Sukun 

Tanaman Sukun (Artocarpus altilis) adalah tanaman serbaguna dan bernilai 

ekonomis. Tanaman sukun memiliki habitus pohon yang tingginya dapat 

mencapai 30 m, namun rata-rata tingginya hanya 12-15 m. Sukun dapat tumbuh 

baik sepanjang tahun (evergreen) di daerah tropis basah dan bersifat semi-

deciduous di daerah yang beriklim monsoon (Rajendran, 1992 dan Ragone, 1997). 

Apabila akar tersebut terluka atau terpotong akan memacu tumbuhnya tunas 

alami (Heyne, 1987 dan Ragone, 2006 ). 

Tanaman sukun terdapat di berbagai wilayah di Indonesia, dan dikenal 

dengan berbagai nama seperti, Suune (Ambon), Amo (Maluku Utara), Kamandi, 

Urknem atau Beitu (Papua), Karara (Bima, Sumba dan Flores), Susu Aek (Rote), 

Naunu (Timor), Hatopul (Batak), Baka atau Bakara (Sulawesi Selatan). Nama lain 

sukun di berbagai negara yaitu : Breadfruit (English), Fruit a Pain (French), Fruta 

Pao, Pao de Massa (Portuguese), Broodvrucht, Broodboom (Holland), dan  Ulu 

(Hawai). Tanaman sukun mempunyai beberapa nama ilmiah yang sering 

digunakan, yaitu Artocarpus communis Forst, Artocarpus Incisa Linn, atau 

Artocarpus Altilis . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Peta Distribusi dan Penyebaran Sukun 

 

Tanaman sukun kedepan merupakan sumber pangan alternatif untuk 

mendukung ketahanan pangan karena memiliki kandungan nutrisi yang 

mencukupi serta potensi produksinya cukup tinggi. Kandungan nutrisi sukun 

meliputi 25% karbohidrat, protein 1,5% dan 0,3% lemak (Marlina, 2010). Tanaman 

ini memiliki daya adaptasi lingkungan yang cukup luas (Effendie (2011). Kegiatan 
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budidaya sukun, panen hingga pasca panennya relatif lebih mudah dibandingkan 

padi. Sehingga dalam Master plan percepatan pembangunan ekonomi 

khususnya dalam bidang pangan dan pertanian, sukun menjadi salah satu 

prioritas pengembangan di koridor papua dan kepulauan Maluku. Menurut 

Jones (2011), Sukun juga banyak dipergunakan untuk kepentingan rehabilitasi 

hutan dan lahan (Jones, 2011). 

Nama ilmiah jenis ini adalah Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg yang 

bersinonim dengan Artocapus communis Forst dan Artocarpus incisa Linn (Heyne, 

1987, Ragone, 2006), dengan susunan klasifikasi sebagai berikut (Zerega, 2004): 

Kerajaan :  Plantae 

Devisi                :  Spermatophyta 

Ordo   :  Angiospermae 

Famili                :  Dicotyledonae 

Genus                :  Artocarpus 

Spesies            : Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 

Nama Binomial  : Artocarpus altilis  

Di Maluku Utara, keberadaan sukun juga terlihat masih sporadis dan belum 

dibudidayakan secara intensif. Beberapa kultivar unggul sukun terdapat  di Pulau 

Maitara, Ternate, Hiri, Moti, dan Tidore. Habitatnya berada di tepian pantai 

hingga ke kebun, pekarangan, dan hutan dengan topografi datar hingga 

berlereng (2016). Pengembangan sukun di Maluku Utara diarahkan pada 

perluasan areal dan pengembangan diversifikasi produk turunan sukun. Pada 

perluasan areal sukun dibutuhkan sumber benih yang bermutu mengingat 

tanaman sukun merupakan tanaman tahunan sehingga benih bermutu akan 

menjamin mutu hasil sukun ke depan. Oleh karena itu, kegiatan ini dimaksudkan 

untuk menyediakan benih sukun bermutu dari varietas unggul lokal. 
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Tabel 36. Inventarisasi Populasi Pohon Sukun Kota Ternate dan Tidore 

Kepulauan 

Pulau Maitara 

Desa / Keluarahan Jumlah pohon 

1. Desa Maitara Utara 

2. Desa Maitara Induk 

3. Desa Maitara Selatan 

60 

36 

45 

JUMLAH 141 

Pulau Ternate 

1. Dufa-dufa  

2. Sango 

3. Tarau 

4. Kulaba  

5. Bula 

6. Tobololo 

7. Sulamadaha 

8. Takome 

9. Loto 

10. Togafo  

11. Afetaduma 

12. Dorpedo 

13. Rua 

14. Kastela 

15. Jambula 

16. Sasa 

17. Gambesi  

18. Kota Ternate  

2 

22 

26 

21 

2 

14 

5 

40 

12 

10 

18 

20 

20 

15 

3 

18 

25 

7 

JUMLAH 262 

Pulau Hiri 

1. Togolobe 

2. Mado 

3. Faudu 

4. Tomajiko 

5. Dorari Isa 

6. Tafraka 

14 

23 

134 

126 

17 

7 

JUMLAH 321 

Sumber : data primer, 2017 
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Mutu benih yang dihasilkan, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha pertanian suatu komoditas. Salah satu unsur mutu yang sangat perlu 

diperhatikan dalam proses produksi benih tanaman sukun ini adalah kebenaran 

dari varietas (true to type) dan keseragamannya. Dalam hal ini, keikutsertaan 

BPSB sangat diperlukan untuk membantu dalam proses pengawasan dan 

sertifikasi benih yang dihasilkan. Pengendalian terhadap serangan hama dan 

penyakit untuk menjaga kesehatan benih juga perlu dilakukan dengan baik. 

Kesehatan benih iuga merupakan salah satu faktor utama yang harus 

diperhatikan dalam hal produksi benih ini. Dalam produksi benih sukun, BPTP 

Maluku Utara telah membuat  standar operasional prosedur (SOP) untuk 

menjaga mutu benih yang dihasilkan (Gambar 15). 

 
Gambar 34. Alur Produksi Benih Sukun BPTP Maluku Utara 
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Adapun jumlah benih yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut (Tabel 

37) : 

Tabel 37. Jumlah Produksi Benih Sukun BPTP Maluku Utara Tahun 2017 

No Sumber Stek Jumlah Stek Jumlah Benih 

1 Pulau Tidore 2.832 5.460 

2 Pulau Maitara 440 922 

3 Pulau Ternate 318 702 

4 Pulau Hiri 1.542 3.541 

Jumlah 5.132 10.625 

 

5.3. Produksi Benih Kelapa Dalam 

Pembibitan tanaman kelapa dalam 

merupakan awal dari kegiatan teknis 

produksi tanaman perkebunan. Pembibitan 

tanaman kelapa memberikan pengaruh 

besar terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman kelapa. Pembibitan 

tanaman kelapa diperlukan karena 

kecambah kelapa atau bibit bahan vegetatif 

memerlukan perhatian dan perawatan 

intensif sampai umur 8-12 bulan. Proses 

pertumbuhan dan perkembangan bibit 

selama periode hampir satu tahun adalah 

masa kritis sehingga akan berpengaruh 

terhadap kualitas pertumbuhan, 

perkembangan dan produksi tanaman yang 

akan datang. Provinsi Maluku Utara 

merupakan penghasil produk-produk 

tanaman kelapa, dibutuhkan teknik dan 

metode pembibitan tanaman kelapa yang 

benar sehingga mampu menghasilkan bibit 

berkualits tinggi untuk mempertahanan 

bahkan meningkatkan produksi yang 

dihasilkan.  

Lokasi pembibitan tanaman kelapa dalam mengambil lokasi di kebun BPTP 

Balitbangtan Maluku Utara yang terletak di desa Kusu, kota Tidore kepualaun. 
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Pemilihan lokasi kegiatan yang ditentukan secara sengaja (purpossive) 

direncanakan berlangsung dari bulan September – Desember 2017.  

Penyemaian dimulai dengan persiapan 

tempat pembibitan, yaitu pengolahan lahan 

dan pembuatan bedengan. Bedengan 

dibuat dengan tinggi sekitar 30-50 cm dari 

permukaan tanah. Lebar bedengan 1,5-2 

meter dengan panjang disesuaikan dengan 

lahan yang ada untuk tempat pesemaian 

serta kebutuhan bibit. Tempat pembibitan 

perlu diberi naungan untuk melindungi dari teriknya matahari  serta terpaan air 

hujan secara langsung. Tujuannya agar bedengan tidak rusak dan menghindari 

terlalu tingginya laju transpirasi.     Biji/benih yang digunakan diambil dari pohon 

induk berumur paling sedikit 15 th, produksi tinggi, bernas, dan ukuran sedang. 

Sistem yang digunakan dalam kegiatan pembibitan tanaman kelapa dalam 

menggunakan sistem 2 tahap yaitu pesemaian pendahuluan atau 

perkecambahan di dalam tempat persemaian dan persemaian lanjutan di dalam 

polibag. Kecambah dipindahkan ke polybag pada umur kurang lebih 3-4 minggu.  

Bak persemaian perkecambahan terbuat dari papan atau tumpukan 

batubata dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan jumlah benih/biji yag 

akan disemai. Media perkecambahan menyesuaikan jenis komoditas yang akan 

disemai. Secara umum media perkecambahan bisa berasal dari serbuk gergaji 

atau media pasir karena pada masa perkecambahan bibit tanaman belum 

membutuhkan tambahan nutrisi dari luar. Sedangkan media polibag 

menggunakan campuran tanah, pasir kasar, dan BO perbandingan 3 :1 : 1 yang 

telah dicampur rata dan disterilkan dengan pestisida.  

Ukuran polibag yang digunakan 

tergantung komoditas yang akan ditanam 

dan umur bibit di dalam polibag. Ukuran 

polibag untuk kelapa 30 x 35 cm.  

Polibag ditempatkan di lokasi 

pembibitan dengan jarak 60 x 60 cm untuk 

kelapa. Selama di pesemaian 

perkecambahan dan pembibitan 

memerlukan pemeliharaan yang intensif meliputi penyiraman, penggemburan 

tanah, drainase, sanitasi, naungan, pemupukan, dan penanganan organisme 

pengganggu tanaman.Penyiraman dan pemupukan membutuhkan perhatian 

ektra karena dua pekerjaan tersebut akan menentukan sampai sejauh mana 
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tingkat keberhasilan dari keseluruhan kegiatan pembibitan. Namun demikin 

pekerjaan lain juga tetap harus dilakukan dengan benar sesuai petunjuk teknis 

yang ada. 

Pilih buah yang bagus dan tua, rendam dengan larutan air + hormonik 

dengan dosis 1 tutup per l0 liter air selama 2 minggu, kemudian semaikan bibit di 

bedengan dan kedalaman sama dengan buah kelapa, timbun buah kelapa 

dengan letak horizontal dengan tebal timbunan 2/3 buah. Jarak antar bibit 25cm 

x 25 cm dan bibit akan berkecambah setelah 12-16 minggu, jika lebih dari 5 bulan 

tidak berkecambah dianggap mati/bibit jelek. Bibit dirawat di bedengan hingga 

umur 30 minggu atau berdaun 3 lembar. Dilakukan penyiraman bila tanah kurang 

air. 

Bibit kelapa setelah di dederkan selama kurang lebih2 bulan atau daun 

semunya sudah berjumlah 3 helai daun maka selanjutnnya dipindahkan ke dalam 

polybag yang telah disi dengan media tanam. Untuk merangsang proses 

pertumbuhan bibit di dalam polybag maka di pergunakamn ZPT Michoriza. 

Hasil akhir dari pembibitan kelapa dalam berjumlah sebanyak 5000 bibit 

kelapa, sebagian bibit telah distribusi kepada petani dan sebagian telah 

dipindahkan di tempat pemeliharaan.  

5.4. Produksi Benih Pala 

Pala (Myristica fragrans) merupakan 

tanaman tropis yang penyebarannya 

sangat terbatas dengan agroekologi yang 

khas (Iyeret al., 2000). Maluku Utara 

merupakan salah satu daerah penghasill 

pala di Indonesia, pada urutan ke dua 

setelah Aceh, yang menyumbangkan 

produksi sebesar 24,22% terhadap total 

produksi Nasional. Total Produksi pala 

Maluku Utara sebesar 4.436 ton, 

sedangkan total produksi pala nasional 

15.793 ton. Produksi pala dihasilkan dari 

perkebunan pala rakyat yang 

dikembangkan secara agroforestri dengan 

luas 35.419 ha dan melibatkan 23.274 

keluarga tani (KK) (Anonimous, 2014; 

Fauziyah dkk., 2015; Statistik Perkebunan Indonesia, Pala: 2015-2017, 2016). Oleh 

karena itu pala menjadi komoditas unggulan spesifik lokasi provinsi Maluku 
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Utara. Disamping faktor tersebut, komoditas ini memberikan keuntungan bagi 

petani dari hasil biji, fuli, dan minyak atsiri (Agusta, 2000). 

Sebagai daerah sentra pala terbesar 

ke dua di Indonesia, Maluku Utara yang 

memiliki pala di pasar dunia dengan istilah 

Pala Banda (Banda Nutmeg) memiliki 

tanggung jawab untuk menjaga dan 

mengembangkan kawasan produksi, serta 

mutu hasil pala. Kawasan pengembangan 

pala Maluku Utara berada di Kabupaten 

Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan dengan luas lahan masing-masing 

11.204 ha dan 5.507 ha (Provinsi Maluku Utara dalam angka, 2017). Namun 

demikian, terdapat beberapa tanaman pala telah tua dan rusak (3,9 %). Selain hal 

tersebut, kualitas biji pala Maluku Utara kurang seragam yang disebabkan 

karena mutu dan keseragaman bibit yang tidak optimal. Berdasarkan hal 

tersebut diperlukanperemajaan tanaman dan bibit pala yang berkualitas dari 

sumber benih unggul bersertifikat.  

Diperlukan dukungan teknis yang berhubungan dengan pengembangan 

pala di Maluku Utara. Dukungan tersebut salah satunya adalah ketersediaan bibit 

pala yang bersertifikat. Sumber benih pala yang bermutu dan telah disertifikasi 

sudah ada yaitu Ternate-1, Tidore-1, Tobelo-1, dan Makian. Dengan ketersediaan 

sumber benih yang baik diharapkan mutu bibit dapat terjaga. Benih dari sumber 

benih tersebut diharapkan memiliki mutu yang standar dan jumlah yang banyak. 

Ketersediaan sumber benih tersebut menjadi penentu ketersediaan produksi 

bibit pala untuk mendukung pengembangan dan mutu produksi pala di Maluku 

Utara. Pala untuk benih terdiri dari varietas Ternate 1, Tidore 1, Tobelo 1, serta 

Makian. Jumlah masing-masing varietas adalah sebagai berikut: 

Tabel 38. Volume Sumber Benih Pala di Lokasi Pembibitan 

Varietas Sumber benih Ket. 

   Biji  Bibit (batang)  

Ternate 1     - 3.040  

Tidore 1    6.000 -  

Tobelo     9.700   350  

Makian    3.100 -  

Total  18.800 3.390  
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Benih pala sebanyak 18.800 benih dikecambahkan di lokasi pembibitan 

BPTP Maluku Utara. Lokasi perkecambahan lainnya dilakukan di petani 

panangkar benih pala yang memiliki Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon 

Induk Terpilih (PIT) varietas Ternate 1 yaitu Bapak Salim Antok di Togafo Ternate 

dan Costantine Bella untuk Tobelo 1. Benih pala Ternate 1 yang berhasil 

dikecambahkan dari petani penangkar sebanyak 3.050, sedangkan Tobelo 1 

sebanyak 350 benih berkecambah.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 35. Contoh pohon induk terpilih (PIT) dari blok penghasil tinggi (BPT) 

   sebagai sumber benih  

 

Biji pala yang digunakan sebagai sumber benih adalah yang berasal dari 

PIT di lingkungan BPT petani penangkar. Buah yang dipanen adalah yang masak 

pohon (daging buah membuka). Sifat fisik buah sesuai diskripsi masing-masing 

varietas yang digunakan (SK Menteri Pertanian R.I. Nomor: 

67/Kpts/KB.020/10/2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Biji Pala Tobelo dan Tidore sebagai sumber benih 

 

Total benih pala yang berkecambah sesuai daya kecambah serta benih dari 

kecambah bibit dari PIT petani sebesar 7.510. Capaian jumlah tersebut 

merupakan jumlah benih yang sudah berkecambah dari masing-masing varietas 
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dan dipindah ke polibag di persemaian. Jumlah bibit selebihnya masih menunggu 

proses berkecambah.  

Tabel 39. Realisasi Bibit Dengan Karakteristik Berdaun dan Batang Sehat 

Varietas Sumber benih Total 

bibit   Biji a Biji berkecambaha Kecambah 

bibitb 

Ternate 1     - - 3.040,- 3.040 

Tidore 1    

6.000   833 

- 

   833 

Tobelo     

9.700 1.465 

350 

1.815 

Makian    3.100 1.822 - 1.822 

    7.510 

 

Target produksi benih pala sebanyak 12.750 bibit. Berdasarkan data 

tersebut, produksi bibit pala dari kegiatan produksi benih pala secara generatif 

mencapai 7.510. Volume bibit selebihnya sebanyak 5.240 bibit, menunggu tahap 

perkecambahan biji dan pertumbuhan kecambah di lokasi perkecambahan.  
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6. CAPAIAN KINERJA MANAJEMEN 

 

6.1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan  
(Perubahan dari ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015) 

Implementasi adanya kebijakan reformasi birokrasi yang secara nasional 

diberlakukan berdampak pada tuntutan 

kinerja yang sesuai dengan standar mutu 

dalam pelayanan terhadap masyarakat, 

konsisten, berkomitmen terhadap kualitas 

pelayanan dan semua unit pelaksana harus 

berfungsi dengan baik.  

Sejak tahun 2010, BPTP Maluku Utara 

berkomitmen melalui inisiasi penerapan 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2008 sebagai pedoman pemantapan 

kelembagaan dan manajemen balai.  Seiring tuntutan dan dinamika lingkungan 

strategis, mulai tahun 2017 BPTP Malut melakukan migrasi menjadi ISO 

9001:2015. Prinsip dasar penerapan SMM ISO 9001:2015 adalah customer fokus, 

leadership, engagement of people, process approach, improvemnet, dan evidence-

based decision making. 

Harapannya, Organisasi mampu menyediakan secara konsisten 

produk/jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan sehingga mampu 

meningkatkan kepuasan pelanggan (indeks kepuasan masyarakat). 

 

6.2. Inisiasi Kerjasama Penelitian 

Kerjasama penelitian, pengkajian, 

pengembangan, dan diseminasi merupakan 

media mengoptimalkan sumberdaya dan 

bersinergi untuk mencapai target dan sasaran 

yang sama serta mendukung tujuan strategis 

Kementeria Pertanian. Selama tahun 2017, BPTP 

Maluku Utara menjalin kerjasama MoU dengan 

beberapa stakeholder diantaranya adalah: 

1. Pemanfaatan data dan informasi iklim dan cuaca berbasis inovasi dengan 

Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate (jangka waktu 2 tahun) 

2. Pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi mendukung peningkatan 

usaha sektor pertanian di Maluku Utara dengan Bank Indonesia Kantor 

Perwakilan Maluku Utara (jangka waktu 2 tahun) 
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3. Pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi mendukung 

pembangunan pertanian di Maluku Utara dengan Universitas Khairun Ternate 

(jangka waktu 2 tahun) 

4. Pendampingan teknologi pertanian di Maluku Utara dengan PW Muslimat NU 

Prov. Maluku Utara (jangka waktu 1 tahun) 

5. Pendampingan teknologi pertanian di Maluku Utara dengan TP PKK Provinsi 

Maluku Utara (jangka waktu 1 tahun) 

 

6.3. Revitalisasi Kebun Percobaan Bacan 

Luas lahan KP Bacan sesuai dengan 

sertifikat adalah 279 Ha. Dari luas lahan 

tersebut, dapat dikelompokkan menurut 

keragaman kondisi ekosistemnya, yaitu 

lahan belukar dan bergelombang dengan 

kemiringan 8 – 15% seluas 153,45 Ha (55%), 

hutan berbukit dengan kemiringan 15 – 40% 

seluas 83,7 Ha (30%), hutan berlereng 

dengan kemiringan diatas 40% seluas 39,06 

Ha (14%) dan kebun campuran seluas 2,79 Ha 

(1%).  Dengan adanya keragaman ekosistem 

di KP Bacan ini, maka sangat wajar jika saat 

ini terdapat keragaman keberadaan flora 

dan fauna yang ada.  Disamping keberadaan kebun bibit pala, vanili, kopi lokal 

dan berbagai jenis buah lokal, terdapat keberadaan flora di KP Bacan seperti 

tanaman samama, kenari afo, cengkeh afo, rotan, temu-temuan, kayu manis, dan 

tanaman dengan perakaran kuat penahan erosi. Selain itu, berbagai macam jenis 

fauna ada di KP Bacan, seperti kupu-kupu, kera, walet, dan lebah.  Keragaan 

sarana KP Bacan dapat dilihat pada Tabel 2.   

Tabel 40. Keragaan Sarana Kebun Percobaan Bacan Saat Ini 

No Sarana Kebun Jumlah 

1. Gedung dan bangunan : 

 Kantor utama  

 Aula 

 Rumah dinas type 36 

 Guest house 

 
1 unit (200 m2) 
1 unit (240 m2) 

8 unit 
1 unit 

2. Sarana kebun : 

 Gudang hasil,  

 Gudang alsintan 

 
2 unit 
1 unit 
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 Gudang peralatan 

 Screen house 

 Lantai jemur 

 Mushola 

1 unit 
2 unit 
1 unit 
1 unit 

3. Sarana penunjang : 

 Emplasemen kebun dan jalan kantor 

 Sumber air bersih 

 Pompa air 

 Bengkel peralatan 

 
5.000 m2 

1 unit 
1 unit 

1 unit (25 m2) 

4. Sarana mobilitas : 

 Traktor mini 

 Traktor roda 4 

 Pemotong rumput gendong 

 Kendaraan roda 3 

 Kendaraan roda 2 

 
2 unit 
2 unit 
2 unit 
2 unit 
3 unit 

 

 

 

 

Gambar 37. Beberapa Aktivitas Kegiatan Pengelolaan KP Bacan 2017 
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Gambar 38. Site Plan Revitalisasi dan Optimalisasi KP Bacan Tahun 2017 
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7. PENUTUP 

 

Bercermin dari seluruh pencapaian kinerja pada T.A. 2017, tidak dapat 

dipungkiri bahwa semua ini dapat terwujud berkat peran dari seluruh pihak baik 

yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang memberikan kontribusi 

kinerja terbaiknya bagi BPTP Maluku Utara sehingga capaian hasil dapat 

memberikan peran yang nyata bagi petani maupun stakeholder pertanian yang 

ada di Maluku Utara, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada.  

Penyelenggaraan program-program pertanian strategis juga cukup 

mampu menyentuh aspek pemberdayaan petani dan berdampak pada 

peningkatan kemandirian dan kesejahteraan petani. Kerjasama secara baik 

dengan berbagai institusi dan lembaga juga telah membuahkan hasil berupa 

produk-produk nyata kegiatan pengkajian dan diseminasi yang bermanfaat bagi 

pengguna dan peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan dan 

workshop.Peningkatan kinerja manajemen dan pelayanan publik juga terus 

dipacu melalui komitmen penerapan sistem manajemen yang sesuai dengan 

standar mutu.Demikian pula halnya dengan upaya-upaya pemanfaatan 

sumberdaya manusia dan fasilitas pendukung untuk menggerakkan organisasi 

dalam mencapai visi dan misi yang diembannya. 

Namun demikian, di masa mendatang kita akan menghadapi tantangan 

yang lebih besar lagi. Kebutuhan dan tuntutan akan semakin bertambah seiring 

dengan tumbuh dan berkembangnya BPTP Maluku Utara menjadi institusi yang 

mampu memberikan hasil dan dampak yang positif bagi banyak pihak. Adanya 

kegagalan ataupun keberhasilan yang tertunda sudah selayaknya menjadi 

pelecut bagi kita untuk senantiasa memberikan kinerja terbaik dengan 

pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. 

 




