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IKHTISAR EKSEKUTIF
Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (Balitbu Tropika) adalah salah
satu UPT Badan Litbang Pertanian di bawah koordinasi Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hortikultura. Secara fungsional Balitbu Tropika melaksanakan
penelitian dalam bidang (1) genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan
plasma nutfah tanaman buah, (2) morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan
fitopatologi tanaman buah, (3) eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan
pemanfaatan plasma nutfah tanaman buah tropika, (4) komponen teknologi
sistem dan usaha agribisnis tanaman buah, (5) penanganan hasil tanaman buah
tropika, serta (6) kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Program penelitian yang dilaksanakan oleh
Balitbu Tropika pada tahun 2017 mencakup bidang pemuliaan, plasma nutfah,
perbenihan, budidaya, dan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu
Tumbuhan).
Balitbu Tropika memiliki visi : “Menjadi lembaga penelitian buah tropika
terpercaya untuk menghasilkan inovasi teknologi mendukung terwujudnya
pertanian bioindustri berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal”.
Untuk mencapai visi tersebut Balitbu Tropika memiliki misi sebagai
berikut :
1. Membuat terobosan menghasilkan teknologi inovasi mendukung terwujudnya
pertanian bioindustri yang memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku
agribisnis serta keamanan lingkungan dan konsumen. Teknologi tersebut
meliputi varietas unggul baru, manajemen perbenihan, budidaya ramah
lingkungan, manajemen pemupukan dan pengairan, penanganan pascapanen
primer, serta pemasaran;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas diseminasi inovasi teknologi dengan
menjadikan kebun percobaan sebagai pusat diseminasi teknologi;
3. Memanfaatkan secara optimal serta meningkatkan kapasitas sumberdaya
penelitian untuk mewujudkan Balitbu Tropika sebaga lembaga terpercaya
penghasil teknologi inovasi buah tropika;
4. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka
penguasaan iptek, perluasan jaringan pemasaran serta peningkatan peran
Balitbu Tropika dalam pengembangan agribisnis buah dan pembangunan
pertanian;
5. Menerapkan sistem manajemen mutu dalam pengelolaaan kerja organisasi.
Program utama Balitbu Tropika pada tahun 2017 dijabarkan ke dalam 7
kegiatan, kemudian pada bulan Agustus terjadi penambahan kegiatan APBNP
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) sebanyak 13 kegiatan.
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Realisasi sampai akhir tahun 2017 menunjukkan bahwa sasaran telah
dapat dicapai dengan rata-rata capaian sebesar 126% dengan kategori sangat
berhasil. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 (138%) pencapaian ini
mengalami penurunan karena VUB yang dihasilkan masih dalam proses
pendaftaran sehingga capaian belum 100%. Berikut penjabaran pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbu Tropika Tahun 2017.
Indikator kinerja 1: Tersedianya inovasi Varietas Unggul Baru (VUB)
dikategorikan berhasil (80%). Dari 1 VUB yang ditargetkan, telah di daftarkan 1
calon VUB Pisang INA 03.
Indikator kinerja 2: Tersedianya sumber daya genetik tanaman buah tropika
yang terkonservasi dan terkarakterisasi termasuk dalam kategori sangat berhasil
(118%). Jumlah sumberdaya genetik tanaman buah tropika yang terkonservasi
dan terkarakterisasi sebanyak 59 aksesi melebihi target yang telah ditetapkan
yaitu 50 aksesi.
Indikator kinerja 3: Tersedianya 3 teknologi dari target 2 teknologi buah tropika
berbasis pertanian bioindustri, termasuk dalam kategori sangat berhasil (150%).
Teknologi yang berhasil diperoleh adalah teknologi produksi mangga efisien air
yang mendukung off season mangga, dan teknologi pemupukan kalsium untuk
mengurangi getah kuning pada manggis, dan teknologi pemacuan pertumbuhan
benih papaya.
Indikator kinerja 4: Telah terealisasi 2 kegiatan teknologi buah tropika yang
teradopsi dari target 1 kegiatan, dan dikategorikan sangat berhasil (200%).
Kegiatan ini merupakan pendampingan inovasi teknologi budidaya manggis di
Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau dan pendampingan teknologi
budidaya durian di Solok.
Indikator kinerja 5: Tersedianya benih sebar sayuran lainnya sebanyak 86.716
batang benih dari target 80.000 batang dan dikategorikan sangat berhasil
(108%). Benih sebar sayuran lainnya ini terdiri dari benih sebar petai sebanyak
20.000 batang dan jengkol sebanyak 66.716 batang. Selain itu, juga telah
diproduksi benih cabe sebanyak 100.500 batang dan telah didistribusikan ke
dinas pertanian kota/kabupaten lingkup Sumatera Barat.
Indikator kinerja 6: Tersedianya benih sumber dan benih sebar tanaman buah
tropika sebanyak 398.000 batang dari target 398.000 batang dan dikategorikan
sangat berhasil (100%).
Pada tahun 2017 Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika mengelola
anggaran APBN sebesar Rp. 21.870.000.000,-. yang diterbitkan melalui DIPA
pada tanggal 7 Desember 2016. Dalam pelaksanaan angaran tersebut
mengalami 8 kali revisi/perubahan. yang ditanam pada berbagai jenis media
yang ditampilkan berpasangan yaitu tanah. Sampai dengan akhir tahun 2017
total anggaran Balitbu Tropika menjadi Rp. 30.618.879.000,-. Realisasi anggaran
sampai akhir Desember 2017 sebesar Rp. 28.449.155.482,- (92,91%).
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Buah diketahui sebagai sumber vitamin dan mineral yang tidak
tergantikan. Permintaan dan kebutuhan akan buah terus meningkat seiring
dengan bertambahnya jumlah penduduk, kesadaran pentingnya gizi, tingkat
kesejahteraan masyarakat serta berkembangnya industri berbahan baku buah.
Dalam upaya meningkatkan produksi dan kualitas buah, peran teknologi sangat
penting dan diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut maka harus dilakukan
kegiatan penelitian yang diarahkan guna menghasilkan inovasi teknologi buah
tropika. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberi perhatian penting
guna mengangkat citra serta nilai ekonomi buah tropika agar dapat dijadikan
sumber pertumbuhan ekonomi dan devisa.
Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor
32/Permentan/OT.140/3/2013, tanggal 11 Maret 2013 telah menetapkan
Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, dimana
struktur organisasi Balitbu Tropika terdiri dari: Kepala, Sub bagian Tata Usaha,
Seksi Pelayanan Teknis, Seksi Jasa Penelitian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Balitbu Tropika adalah Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang Pertanian yang ditunjuk untuk
melaksanakan penelitian dan mendiseminasikan hasil penelitiannya dalam rangka
meningkatkan citra dan nilai tambah buah tropika sebagai sumber pertumbuhan
ekonomi serta sumber devisa negara yang pada gilirannya akan
mensejahterakan masyarakat pada umumnya serta petani buah khususnya.
Teknologi produksi tanaman buah yang berorientasi terhadap mutu dan nilai
tambah buah, diharapkan dapat menjadi daya tarik petani dalam mengusahakan
dan mengembangkan tanaman buah tropika bagi kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat.
Selanjutnya Kementerian Pertanian telah mengeluarkan kebijakan
operasional dalam rangka mendorong ketersediaan benih bermutu melalui
penetapan tahun 2018 sebagai Tahun Perbenihan. Mekanisme pengadaan dan
produksi benih akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal komoditas serta Badan
Litbang Pertanian pada tahun 2017 dan 2018. Untuk itu diperlukan dukungan
kepada BPTP dalam merealisasikan produksi benih tanaman buah sesuai dengan
jumlah dan komoditas yang menjadi tanggung jawabnya berupa pendampingan,
informasi ketersediaan materi perbanyakan dan penyediaan benih sumber.
Benih-benih yang dihasilkan akan didistribusikan dan dimanfaatkan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kecukupan gizi masyarakat di daerah
perbatasan dan rawan pangan. Benih akan dibagikan ke petani salah satunya
dengan pendekatan pengembangan kawasan. Dukungan perbenihan pada
komoditas tanaman buah diarahkan untuk mendukung pengembangan mangga,
manggis, durian, pepaya, pisang, salak, apel, jengkol, petai, dan sukun.
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1.2. Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
A. Kedudukan
Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika berkedudukan di Jl. Raya SolokAripan KM 8 Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok,
Sumatera Barat. Balitbu Tropika merupakan Unit Pelaksana Teknis setingkat unit
Eselon IIIA di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
B. Stuktur Organisasi
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, susunan organisasi
Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika sebagaimana tercantum dalam Surat
Keputusan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/3/2013, tanggal 11 Maret
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
terdiri dari: Kepala Balai, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Teknis, Seksi
Jasa Penelitian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Balai
Penelitian Tanaman Buah Tropika dapat dilihat pada Lampiran 1.
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Balitbu Tropika mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian
tanaman buah tropika. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balitbu
Tropika menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
1. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan
perlengkapan Balitbu Tropika.
2. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran,
pemantauan, evaluasi, dan laporan serta pelayanan sarana teknis
penelitian tanaman buah tropika;
3. Penyiapan bahan kerjasama, informasi, dan dokumentasi, serta
penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman buah
tropika;
4. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan dan perbenihan tanaman
buah tropika;
5. Pelaksanaan penelitian eksplorasi, konservasi,
pemanfaatan plasma nutfah tanaman buah tropika;

karakterisasi

6. Pelaksanaan penelitian agronomi, morfologi,
entomologi dan fitopatologi tanaman buah tropika;

fisiologi,

dan

ekologi,

7. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis
tanaman buah tropika;
8. Pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman buah tropika;
2
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1.3.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subjek utama dalam
mewujudkan visi dan misi Balai sebagai lembaga penelitian unggul. Sebagai
institusi penelitian, Balitbu Tropika membutuhkan tenaga fungsional peneliti,
teknisi litkayasa, dan personil penunjang lainnya yang handal, solid, dan inovatif.
Hingga akhir tahun 2017, SDM pendukung kegiatan di Balitbu Tropika sebanyak
141 orang (Tabel 1).
Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Balitbu Tropika menurut Golongan, Pendidikan
Akhir, dan Jenis Kelamin Tahun 2017
Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin
No

Golongan

S3
L

S2
P

L

S1
P

L

D3
P

1

Gol I

2

Gol II

3

Gol III

3

1

4

12

17

10

4

Gol IV

1

2

5

4

5

1

4

3

9

16

22

11

Jumlah

L

P

1
4

3

SLTA
L
P

SLTP
L
P
1
1

Jumlah

SD
L
1

P
1

4

32

4

37

22

5

81
18

5

3

54

9

1

1

1

1

140

Di Balitbu Tropika terdapat 4 jabatan fungsional yang terdiri dari: 38
orang peneliti, 35 orang teknisi litkayasa, 1 orang arsiparis, dan 1 orang
pustakawan (Tabel 2).
Tabel 2. Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Balitbu
Tropika Tahun 2017
No

Jumlah
(orang)

Jabatan

A
1
2
3
4
5

Fungsional Peneliti
Peneliti Utama
Peneliti Madya
Peneliti Muda
Peneliti Pertama
Calon Peneliti

B
1
2
3
4
5

Litkayasa
Teknisi Litkayasa
Teknisi Litkayasa
Teknisi Litkayasa
Teknisi Litkayasa
Teknisi Litkayasa

C
D
E

Arsiparis Pelaksana Lanjutan
Pustakawan Pelaksana
Fungsional umum dan pejabat struktural
Jumlah (A+B+C+D+E)

Jumlah
Penyelia
Pelaksana Lanjutan
Pelaksana
Pemula
Non Klasifikasi
Jumlah

12
15
9
2
38
4
3
8
3
17
35
1
1
65
140
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1.4. Sumber Daya Fasilitas
Sumber daya fasilitas yang memadai merupakan sarana dalam mencapai
visi dan misi Balai. Sesuai dengan mandatnya sebagai institusi penelitian, Balitbu
Tropika memiliki berbagai fasilitas, selain gedung dan peralatan perkantoran,
Balitbu Tropika juga mengelola laboratorium dan Kebun Percobaan (KP) sebagai
penunjang kegiatan penelitian.
Hingga tahun 2017, di Balitbu Tropika terdapat 5 laboratorium, yaitu
laboratorium uji mutu, laboratorium pemuliaan dan kultur jaringan, laboratorium
kimia dan pasca panen, laboratorium hama dan penyakit serta laboratorium
produksi massal. Secara administratif (sesuai SK Permentan No.
32/Permentan/OT.140/3/2013), Balitbu Tropika mengelola 6 KP, yaitu KP. Aripan
dan KP. Sumani (di Solok, Sumatera Barat), KP. Subang (di Subang, Jawa Barat),
KP. Cukurgondang, KP. Kraton dan KP. Pandean (di Pasuruan, Jawa Timur).
1.5.

Lingkungan Strategis

Dinamika perubahan lingkungan strategi baik nasional maupun
internasional mempengaruhi kebijakan dan strategi Balitbu Tropika. Lingkungan
strategi internasional yang perlu mendapat perhatian antara lain Asean Free
Trade Area (AFTA) dan Common Effective Preferential Tariff (CEPT) bagi negara
anggota ASEAN, perjanjian (1) perubahan iklim global, yang memberikan
dampak nyata terhadap perubahan fenologi dan produksi tanaman hortikultura,
dinamika serangan penyakit dan populasi hama, serta kendala kerusakan karena
bencana alam. Selain berdampak negatif, perubahan iklim merubah periode
panen tanaman tahunan hortikultura (buah) sehingga menyebabkan periode
ketersedian/suplai buah menjadi lebih lama, dan berdampak pada terbukanya
peluang untuk menghasilkan buah di luar musim; (2) berlakunya pasar bebas
yang mengakibatkan persaingan pasar buah semakin tinggi sehingga jaminan
mutu dan kontinuitas ketersediaan produk semakin dibutuhkan. Periode
pelaksanaan pasar bebas ini sudah semakin dekat sehingga perlu mendapat
perhatian utama karena kesiapan Indonesia dalam memasuki area ini dinilai
masih belum maksimal. Daya saing Indonesia terutama dibidang infrastruktur
dan teknologi inovasi termasuk dalam kelompok rendah baik di tingkat ASEAN
maupun dunia. Rendahnya daya saing terutama di bidang infrastruktur dan
teknologi inovasi, (3) persyaratan kualitas/mutu produk pertanian yang harus
dipenuhi untuk dapat diterima oleh konsumen internasional, antara lain
penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang harus disertai dengan
dokumen sertifikasi, terkendalinya cemaran bahan kimia sintetik berbahaya
dalam produk hortikultura, dan terjaganya produk hortikultura dari ikutan
serangga atau mikroorganisme berbahaya, (4) Tumbuh-kembangnya negaranegara produsen baru dengan program penelitian dan pengembangan masingmasing yang dapat menjadi negara pesaing, (5) Permintaan layanan yang
profesional mengharuskan semua institusi memenuhi standard kualitas kinerja
dan layanan berbasis SMM (Sistem Manajemen Mutu).
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Selain isu-isu internasional, isu dalam negeri yang juga perlu
diperhatikan terkait dengan penyusunan langkah strategi kebijakan hortikultura
adalah: (1) Berkurangnya 200.000 ha lahan pertanian di Jawa akibat konversi ke
sektor non pertanian, yang mengakibatkan berkurangnya luas areal pertanaman
pertanian termasuk hortikultura, (2) Berkurangnya kualitas lahan pertanian
subur, (3) Belum optimalnya pemanfaatan lahan sub optimal, yang memiliki luas
sekitar 91,9 juta hektar, akibat belum tersedianya infrastruktur, teknologi, dan
aksesibilitas yang optimal, (4) Pergeseran paradigma pembangunan dari
sentralistis ke desentralistis, yang memerlukan pendekatan khusus sehingga
program pertanian hortikultura dapat berjalan dan diterima oleh pengguna di
daerah, (5) Jumlah penduduk Indonesia, diprediksi sekitar 255.000.000 jiwa
antara tahun 2015-2019, dan peningkatan kesadaran penduduk yang akan
menyebabkan konsumsi produk hortikultura meningkat, (6) Manajemen rantai
suplai produk hortikultura yang belum optimal sehingga menghambat suplai
produk dan berbiaya mahal, (7) Koordinasi dan keterpaduan program kerja antar
lembaga terkait dibidang hortikultura yang belum berjalan baik.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
dilaksanakan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Pertanian
Jangka Panjang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
tahun 2015-2019; Renstra Kementerian tahun 2015-2019; Renstra Badan
Litbang tahun 2015-2019, Renstra Puslitbanghorti tahun 2015-2019 dan Renstra
Balitbu Tropika tahun 2015-2019 (Lampiran 2).
A. Visi
Untuk mencapai kondisi ideal pada masa mendatang, Balitbu Tropika
mengharapkan agar komoditas buah asli Indonesia dapat menjadi pilihan utama
bagi konsumen domestik dan mancanegara serta menjadi andalan utama dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Untuk itu visi Balitbu
Tropika adalah “Menjadi lembaga penelitian buah tropika terpercaya untuk

menghasilkan inovasi teknologi mendukung terwujudnya pertanian bioindustri
berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal”.
B. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Balitbu Tropika mencanangkan
5 misi utama, yaitu:
1. Membuat terobosan menghasilkan teknologi inovasi mendukung terwujudnya
pertanian bioindustri yang memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku
agribisnis serta keamanan lingkungan dan konsumen. Teknologi tersebut
meliputi varietas unggul baru, manajemen perbenihan, budidaya ramah
lingkungan, manajemen pemupukan dan pengairan, penanganan pascapanen
primer, serta pemasaran;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas diseminasi inovasi teknologi dengan
menjadikan kebun percobaan sebagai pusat diseminasi teknologi;
3. Memanfaatkan secara optimal serta meningkatkan kapasitas sumberdaya
penelitian untuk mewujudkan Balitbu Tropika sebaga lembaga terpercaya
penghasil teknologi inovasi buah tropika;
4. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka
penguasaan iptek, perluasan jaringan pemasaran serta peningkatan peran
Balitbu Tropika dalam pengembangan agribisnis buah dan pembangunan
pertanian;
5. Menerapkan sistem manajemen mutu dalam pengelolaaan kerja organisasi.
6
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C. Tujuan dan Sasaran
Tujuan yang akan dicapai adalah mewujudkan pencapaian misi secara
bertahap yaitu :
1) Menghasilkan teknologi inovasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi
pelaku agribisnis dengan mempertimbangkan keamanan lingkungan dan
konsumen mendukung terwujudnya pertanian bioindustri.
2) Menjadikan kebun percobaan sebagai pusat diseminasi teknologi inovasi
buah tropika sekaligus percontohan integrasi agribisnis dengan teknologi
inovasi buah tropika berbasis bioindustri.
3) Mendukung program utama Kementerian Pertanian yang bersifat massal dan
berdampak langsung ke masyarakat melalui penerapan teknologi inovasi.
4) Meningkatkan peran serta kapasitas sumber daya penelitian dalam upaya
untuk menjadikan Balitbu Tropika sebagai lembaga terpercaya penghasil
teknologi inovasi buah tropika.
5) Mengembangan jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional
dalam bidang ilmu pengetahuan, manajemen penelitian, kegiatan
pengembangan hasil penelitian, pengembangan SDM, dan pemasaran.
6) Memperkuat penerapan sistem manajemen mutu dalam pengelolaan
organisasi Balitbu Tropika untuk mencapai target sasaran.
Sedangkan sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
A. Tersedianya teknologi inovasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku
agribisnis dengan mempertimbangkan keamanan lingkungan dan konsumen
mendukung terwujudnya pertanian bioindustri.
B. Terbentuknya kebun percobaan sebagai pusat diseminasi teknologi inovasi
buah tropika sekaligus percontohan integrasi agribisnis dengan teknologi
inovasi buah tropika berbasis bioindustri.
C. Tersedianya dukungan teknologi inovasi terhadap realisasi program utama
Kementerian Pertanian yang bersifat massal dan berdampak langsung ke
masyarakat.
D. Meningkatnya peran serta kapasitas sumber daya penelitian dalam upaya
untuk menjadikan Balitbu Tropika sebagai lembaga terpercaya penghasil
teknologi inovasi buah tropika.
E. Terbentuknya jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam
bidang ilmu pengetahuan, manajemen penelitian, kegiatan pengembangan
hasil penelitian, pengembangan SDM, dan pemasaran.
F. Menguatnya penerapan sistem manajemen mutu dalam
organisasi Balitbu Tropika untuk mencapai target sasaran.

pengelolaan
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D. Strategi
Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai luaran (output) kegiatan
penelitian dan pengembangan buah tropika dalam kurun waktu 2015 – 2019
adalah :
a. Optimalisasi sumberdaya penelitian dalam rangka memacu peningkatan
produktivitas dan kualitas penelitian (scientific recognition), dan
menghasilkan produk buah tropika berwawasan lingkungan, aman dan sehat
serta dihasilkan dalam waktu yang singkat, efisien dan berdampak luas
(impact recognition) melalui kegiatan diseminasi yang intensif;
b. Meningkatkan perakitan dan penyediaan varietas/galur unggul, benih, bibit,
dan inovasi sistem perbenihan berdaya saing serta memperkuat Unit
Pengelolaan Benih Sumber (UPBS);
Memanfaatkan teknologi yang bersifat high technology untuk analisis genom
dan ekspresi gen dalam mempercepat penciptaan varietas unggul baru
hortikultura;
d. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga
nasional dan internasional terutama untuk mewujudkan industri hortikultura
yang tangguh;
c.

e. Meningkatkan promosi dan diseminasi hasil penelitian melalui berbagai
spektrum kepada seluruh stakeholders nasional melalui jejaring PPP (PublicPrivate–Partnership) maupun internasional untuk mempercepat proses
pencapaian sasaran pembangunan hortikultura (impact recognition)
pengakuan ilmiah internasional (scientific recognition) dan perolehan
sumber-sumber pendanaan penelitian lainnya diluar APBN (eksternal
fundings);
f.

Memberdayakan kebun percobaan sebagai tempat dilakukan penelitian, uji
coba teknologi inovasi, produksi benih, kebun produksi serta salah satu
media diseminasi teknologi inovasi;
g. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya penelitian
melalui perbaikan system rekrutmen dan pelatihan SDM, penambahan
sarana dan prasarana, dan struktur penganggaran yang sesuai dengan
kebutuhan institusi litbang hortikultura dalam mewujudkan sistem bioindustri
hortikultura berkelanjutan.
E. Arah Kebijakan
Mengacu pada Visi dari Badan Litbang Pertanian dan Puslitbanghorti,
arah kebijakan pengembangan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
dilaksanakan di berbagai bidang, yaitu :
1. Mengelola dan memanfaatkan SDG tanaman buah untuk perakitan VUB,
2. Memfokuskan penyediaan VUB, benih bermutu, dan teknologi inovatif
berbasis HKI dengan memanfaatkan SDG lokal untuk memenuhi kebutuhan
8

LAKIN BALITBU TROPIKA TAHUN 2017

produksi dalam negeri, substitusi impor, bahan baku industri, meningkatkan
devisa dan mengantisipasi dampak perubahan iklim,
3. Mengkonsolidasikan hasil-hasil penelitian dan memformulasikannya dalam
bentuk rakitan teknologi untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan
peluang,
4. Mendorong peningkatan adopsi melalui diseminasi dan rekomendasi
pengembangan inovasi tanaman buah untuk peningkatan kesejahteraan
pelaku usaha,
5. Memberdayakan secara optimal kompetensi SDM dan ketersediaan fasilitas
untuk mendukung pelaksanaan penyediaan invensi dan pengembangan
inovasi sesuai kebutuhan,
6. Mempercepat peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya penelitian
melalui perencanaan dan implementasi pengembangan institusi yang
berkelanjutan,
7. Memperluas jaringan IPTEK hortikultura, membangun kemitraan, dan
meningkatkan interaksi dengan pemangku kepentingan, terutama untuk
menyelenggarakan kerjasama penelitian,
8. Memanfaatkan dan memperkuat pengembangan teknologi informasi, baik
untuk mendukung penelitian, merakit teknologi inovasi maupun diseminasi
teknologi.
F. Program dan Kegiatan
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pada
tahun 2017 telah dilaksanakan 9 kegiatan penelitian dan 11 kegiatan diseminasi
sebagai berikut:
1.

Perbaikan kultivar mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing
buah pisang dan mangga, terdiri dari 2 kegiatan, yaitu: a). Evaluasi Calon
Kultivar Unggul baru pisang; dan b). Evaluasi koleksi mangga terseleksi dan
hibrida mangga, serta hibridisasi Agri Gardina 45 untuk meningkatkan
edible portion.

2.

Karakterisasi, evaluasi, dokumentasi, dan konservasi sumber daya genetik
tanaman buah tropika, terdiri dari 3 kegiatan, yaitu: a). Karakterisasi,
evaluasi dokumentasi, dan pemeliharaan sumber daya genetik tanaman
buah Tropika; b). Konservasi in vitro tanaman pisang dan nenas; dan c). Uji
observasi 2 calon VUB nenas.

3.

Karakterisasi gen ketahanan fusarium dan optimalisasi perbenihan untuk
menunjang konservasi dan pengembangan pisang, terdiri dari 3 kegiatan,
yaitu: a). Isolasi dan Karakterisasi Gen Ketahanan Terhadap Penyakit Layu
Fusarium Pada Beberapa Pisang Liar Indonesia; b). on Farm Conservation
Kultivar Pisang Lokal Indonesia Di Lahan Petani; dan c). Evaluasi Keragaan
9
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Morfologi dan Molekuler Tiga Kultivar Pisang Hasil Perlakuan Subkultur
Secara In Vitro.
4.

Teknologi budidaya mendukung off season mangga, terdiri dari 2 kegiatan,
yaitu: a). Teknologi efisien air untuk mendukung off season mangga; dan
b). Teknologi Pemupukan yang Efisien untuk Tanaman Mangga.

5.

Teknologi minimalisasi kontaminasi logam berat dan peningkatan kualitas
buah manggis, terdiri dari 2 kegiatan, yaitu: a). Seleksi jenis amelioran yang
efektif meminimalkan kontaminasi logam berat pada buah manggis; b).
Efektivitas pemberian pupuk kalsium berbasis nano untuk mengurangi
cemaran getah kuning pada buah manggis.

6.

Pengaruh jenis media terhadap kesegaran benih tanaman buah tropika
pasca transportasi udara

7.

Pengaruh berbagai campuran media yang diperkaya agen hayati pada
pertumbuhan benih pepaya, petai, jengkol, dan sukun.

8.

Identifikasi titik kritis saat indeksing BBTV dalam produksi benih pisang
secara kultur jaringan

9.

Pemacuan multiplikasi tunas samping benih pisang kepok tanjung dan salak
pondoh

10. Diseminasi Teknologi Inovatif Buah Tropika
11. Pendampingan UPSUS, TTP dan TSP Komoditas Utama Kementan
12. Dukungan perbenihan komoditas Petai
13. Dukungan perbenihan komoditas Jengkol
14. Dukungan perbenihan komoditas Mangga
15. Dukungan perbenihan komoditas manggis
16. Dukungan perbenihan komoditas salak
17. Dukungan perbenihan komoditas durian
18. Dukungan perbenihan komoditas pisang
19. Dukungan perbenihan komoditas Pepaya
20. Dukungan perbenihan komoditas sukun
G. Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Renstra Balitbu Tropika tahun 2015-2019, Balitbu Tropika
mempunyai 5 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja dengan capaian pada
tahun 2017 yang dituangkan pada Tabel 3 dibawah ini.
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Tabel 3. Matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Penelitian Tanaman Buah
Tropika Tahun 2017
NO
1.

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Tersedianya varietas unggul baru
hortikultura, melalui metode
konvensional dan inkonvensional,
serta terdistribusinya benih sumber
dalam mendukung system
pertanian bioindustri berkelanjutan

1.

Jumlah VUB buah
tropika

1

VUB

2.

Jumlah sumber daya
genetik tanaman
buah tropika yang
terkonservasi dan
terkarakterisasi

50

Aksesi

2.

Tersedianya teknologi produksi
hortikultura yang berbasis teknologi
nano, bio informatika (IT) dan bioprosesing untuk mendukung
system pertanian bioindustri
berkelanjutan

3.

Jumlah teknologi
buah tropika
berbasis pertanian
bioindustri

2

Teknologi

3.

Tersedianya jejaring kerja nasional
dan internasional yang kuat untuk
mendukung terwujudnya lembaga
litbang hortikultura yang
terkemuka

4.

Jumlah teknologi
buah tropika yang
teradopsi

1

Kegiatan

4.

Tersedianya benih sebar sayuran
lainnya

5.

Jumlah benih sebar
sayuran lainnya

80.000

Batang

5.

Tersedianya benih sumber
tanaman buah tropika

6.

Jumlah benih
sumber dan benih
sebar tanaman buah
tropika

398.000

Batang

2.2. Perencanaan Kinerja
Berdasarkan program dan dukungan sumber daya manusia dan
anggaran, Balitbu Tropika telah membuat perencanaan kinerja tahun 2017
sebagai berikut : (1) tersedianya 1 VUB buah tropika, (2) tersedianya 2 teknologi
hortikultura berbasis pertanian bioindustri, (3) terselenggaranya 1 kegiatan
diseminasi inovasi teknologi komoditas hortikultura, (4) terselenggaranya
kerjasama penelitian dan pengembangan hortikultura (Lampiran 3).
2.3. Perjanjian Kinerja
Dengan turunnya DIPA TA. 2017, selanjutnya disusun Perjanjian Kinerja
Tahunan (PKT) TA. 2017. PKT yang ditetapkan pada Bulan Januari 2017, namun
dalam perjalanan PK mengalami revisi karena adanya program pemerintah
mengenai perbenihan. Perjanjian Kinerja (PK) tersebut adalah: (1) menghasilkan
1 VUB buah tropika, (2) menghasilkan 50 aksesi sumberdaya genetik tanaman
buah tropika yang terkonservasi dan terkarakterisasi, (3) menghasilkan 2
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teknologi hortikultura berbasis pertanian bioindustri, (4) menghasilkan 1 kegiatan
jejaring kerja nasional dan internasional yang kuat untuk mendukung
terwujudnya lembaga litbang hortikultura yang terkemuka, (5) menghasilkan
80.000 batang benih sebar sayuran lainnya, dan (6) menghasilkan 398.000
batang benih sumber tanaman buah tropika (Lampiran 4).
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, Balitbu Tropika
melakukan berbagai program dan kegiatan. Adapun program tersebut adalah
sebagai berikut:
1.

VUB buah Tropika
Pencapaian sasaran VUB buah tropika dilaksanakan melalui kegiatan
Perbaikan kultivar mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing
buah pisang dan mangga.

2.

Sumberdaya genetik tanaman buah tropika yang terkonservasi dan
terkarakterisasi
Pencapaian sasaran 50 aksesi sumber daya genetik tanaman buah tropika
yang terkarakterisasi dilaksanakan melalui kegiatan karakterisasi, evaluasi,
dan konservasi sumber daya genetik tanaman buah tropika.

3.

Teknologi buah tropika berbasis pertanian bioindustri
Pencapaian sasaran 2 teknologi buah tropika berbasis pertanian bioindustri
dilaksanakan melalui kegiatan teknologi budidaya mendukung off season
mangga dan teknologi minimalisasi kontaminasi logam berat dan
peningkatan kualitas buah manggis.

4.

Teknologi buah tropika yang teradopsi
Pencapaian sasaran 1 kegiatan teknologi buah tropika yang teradopsi
dilakukan melalui pendampingan inovasi teknologi budidaya manggis di
Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau

5.

Produksi Benih sayuran lainnya
Pencapaian sasaran 80.000 batang benih sebar sayuran lainnya melalui
kegiatan (1) Dukungan perbenihan komoditas Petai sebanyak 20.000
batang dan (2) Dukungan perbenihan komoditas Jengkol sebanyak 60.000
batang

6.

Produksi Benih Buah Tropika dan Sub Tropika
Pencapaian sasaran 398.000 batang benih sebar dan benih sumber tanaman
buah tropika melalui kegiatan (1) Dukungan perbenihan komoditas Mangga,
benih sumber sebanyak 230.000 batang dan benih sebar sebanyak 20.000
batang, (2) Dukungan perbenihan komoditas Manggis, benih sumber
sebanyak 2.500 batang dan benih sebar sebanyak 1.500 batang, (3)
Dukungan perbenihan komoditas Salak, benih sumber sebanyak 5.000
batang dan benih sebar sebanyak 5.000 batang, (4) Dukungan perbenihan
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komoditas Durian, benih sumber sebanyak 25.000 batang dan benih sebar
sebanyak 20.000 batang, (5) Dukungan perbenihan komoditas Pisang, benih
sumber sebanyak 1.000 batang dan benih sebar sebanyak 3.000 batang, (6)
Dukungan perbenihan komoditas Pepaya, benih sebar sebanyak 65.000
batang, dan (7) Dukungan perbenihan komoditas Sukun, benih sumber dan
benih sebar masing-masing sebanyak 10.000 batang.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
Indikator keberhasilan kinerja Balitbu Tropika dinilai berdasarkan kriteria
keberhasilan (realisasi terhadap target), sasaran kegiatan yang dilaksanakan
serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja
ditetapkan dengan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu (1) sangat berhasil :
≥ 100 persen; (2) berhasil : 80 – <100 persen; (3) cukup berhasil : 60 – <80
persen; dan kurang berhasil : <60 persen.
Realisasi sampai akhir tahun 2017 menunjukkan bahwa sasaran telah
dapat dicapai dengan rata-rata capaian sebesar 126% dengan kategori sangat
berhasil (Tabel 4).
Balitbu Tropika telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai
alat ukur keberhasilan kinerja, dengan 5 sasaran dan 6 indikator kinerja. Target
dan capaian indikator kinerja pada tahun 2017 diuraikan pada tabel berikut.
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Tabel 4 . Capaian Indikator Kinerja Balitbu Tropika Tahun 2017
Capaian
Realisasi
N
o

1

2

3

4

5

Sasaran Kegiatan

Tersedianya varietas 1.
unggul. baru
hortikultura, melalui
2.
metode
konvensional dan
inkonvensional, serta
terdistribusinya
benih sumber dalam
mendukung system
pertanian bioindustri
berkelanjutan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Pagu
anggaran
(Rp. 000)

Rp
(000)

%

Jumlah VUB buah
tropika

1 VUB

1 CVUB

80

85.000

81.887

Jumlah sumber
daya genetik
tanaman buah
tropika yang
terkonservasi dan
terkarakterisasi

50 Aksesi

59 aksesi

118

200.000

199.731

100

150

1.332.500 1.087.056

82

200

1.132.500

108

728.470

100

3.989.924

Tersedianya
teknologi
. produksi
hortikultura yang
berbasis teknologi
nano, bio
informatika (IT) dan
bio-prosesing untuk
mendukung system
pertanian bioindustri
berkelanjutan

3. Jumlah teknologi
buah tropika
berbasis pertanian
bioindustri

2
Teknologi

3

Tersedianya jejaring
kerja nasional
.
dan
internasional yang
kuat untuk
mendukung
terwujudnya
lembaga litbang
hortikultura yang
terkemuka

4. Jumlah teknologi
buah tropika yang
teradopsi

1
Kegiatan

2

Tersedianya benih
sebar sayuran
.
lainnya

5. Jumlah benih
sebar sayuran
lainnya

80.000
Batang

86.716

Tersedianya benih
sumber. tanaman
buah tropika

6. Jumlah benih
sumber dan benih
sebar tanaman
buah tropika

398.000
Batang

398.000

Total Rata-Rata

%
Capaia
n

96

Teknologi

1.130.991 100

kegiatan

613.195

84

3.192.441

80

batang

batang
126

90
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3.2. Analisis Capaian Kinerja
Analisis capaian kinerja merupakan salah satu cara untuk mengetahui
keberhasilan sektor lembaga/institusi dalam melaksanakan program kerja yang
telah ditetapkan. Analisis kinerja perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta perkiraan dampak terhadap
pengembangan agribisnis buah.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017, Balitbu Tropika
mempunyai 5 (lima) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja utama dengan target
dan capaian untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama 1 :

Tersedianya VUB Buah Tropika

Untuk mencapai sasaran pertama, pencapaian target indikator kinerja
dapat digambarkan sebagai berikut:
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah VUB Buah Tropika

1 VUB

1 calon VUB

80

Dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbu Tropika tahun
2015-2019 dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2017 telah ditargetkan bahwa
jumlah VUB yang akan diperoleh pada tahun 2017 adalah 1 VUB yang berasal
dari komoditas pisang. Sampai bulan Desember 2017, telah didaftarkan 1 calon
VUB Pisang INA 03 dengan pengiriman naskah pendaftaran varietas ke PPVT.
Tercapainya 1 calon VUB dari 1 VUB yang ditargetkan ini dikategorikan berhasil
(80%). Kegiatan untuk mendapatkan VUB ini dilaksanakan melalui penelitian
„Perbaikan kultivar mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing buah
pisang dan mangga‟.
Keunggulan pisang INA 03 ini adalah Sangat tahan terhadap penyakit
layu Foc, rasa manis dengan total padatan terlarut (TSS) berkisar 28-29 obrix,
kandungan vitamin C tinggi (23,17- 27,81 mg), persentase bagian buah yang
dapat dimakan tinggi (71,10 – 72,42%), dan berumur panen genjah (266 - 285
hari). Pisang INA 03 cocok sebagai buah segar (Gambar 1).
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Gambar 1. Keragaan pisang Barifta INA-03
Perbandingan capaian sasaran dengan tahun 2016 terhadap indikator
jumlah VUB dapat dilihat dari table dan grafik berikut:
Indikator Kinerja
Jumlah VUB Buah Tropika

Realisasi (%)
2016

2017

300

80

VUB yang diperoleh pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan pada
tahun 2016. Pada tahun 2016 terlihat bahwa capaian VUB mencapai 300%. VUB
yang diperoleh adalah durian Sambeng, mangga Gadung 21, dan pepaya Dapina
Agrihorti. Hal ini dikarenakan VUB durian Sambeng dan mangga Gadung 21 telah
dilaksanakan evaluasinya sebelum tahun 2016 dan baru diperoleh SK pelepasan
varietasnya pada tahun 2016. Sedangkan proses pendaftaran 1 calon VUB pisang
barifta INA 03 dilakukan pada tahun 2017, dan saat ini sedang menunggu
naskah disidang yang rencananya akan dilakukan pada akhir bulan Januari 2018.
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Indikator Kinerja Utama 2 :

Tersedianya Sumberdaya Genetik

Untuk mencapai sasaran ke dua, pencapaian target indikator kinerja
dapat digambarkan pada tabel berikut:
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

50
Aksesi

59
Aksesi

118

Jumlah sumberdaya genetik tanaman buah
tropika yang terkonservasi dan terkarakterisasi

Terhadap indikator sasaran tersedianya sumber daya genetik tanaman
buah tropika termasuk dalam kategori sangat berhasil (118%). Sumberdaya
genetik tanaman buah tropika yang terkonservasi dan terkarakterisasi telah
diperoleh 59 aksesi yang terdiri dari 8 komoditas buah tropika, yaitu buah naga,
tin, jambu biji, alpukat, pepaya, durian, mangga, dan asam gelugur. Semua
sumberdaya genetik yang diperoleh telah dimasukkan ke program SIPPin (Sistem
Informasi Pengelolaan Plasmanutfah intranet). Keragaan koleksi sumber daya
genetik disajikan pada Gambar 2.

B

A

HC Kaltim

HP sabila Merah

HP. Mifan

HC -05

C

Gambar 2. Beberapa Koleksi Plasma Nutfah Balitbu Tropika yang telah Dikarakter
pada Tahun 2017 (A. jambu biji MP x Australia, B. buah naga, dan C,
alpukat tongar)
Perbandingan capaian sasaran dengan tahun 2016 terhadap indikator
jumlah SDG tanaman buah tropika dapat dilihat pada tabel berikut:
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Realisasi (%)

Indikator Kinerja
Jumlah Sumber Daya Genetik Tanaman Buah Tropika
yang Terkonservasi dan Terkarakterisasi

2016

2017

100

118

Dari segi persentase pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari
tahun 2016, namun dari segi kuantitas mengalami penurunan dari 70 aksesi
menjadi 59 aksesi. Hal ini disebabkan karena anggaran tahun 2017 mengalami
penurunan pada kegiatan ini.

Indikator Kinerja Utama 3 :

Tersedianya Teknologi Buah Tropika
Berbasis Pertanian Bioindustri

Untuk mencapai sasaran ke-3, pencapaian target indikator kinerja
tersedianya teknologi buah tropika berbasis pertanian bioindustri dapat
digambarkan pada tabel berikut:
Indikator Kinerja
Jumlah Teknologi Buah Tropika Berbasis
Pertanian Bioindustri

Target

Realisasi

%

2
Teknologi

3
Teknologi

150

Tiga teknologi yang ditetapkan dalam sasaran ke tiga ini, termasuk
dalam kategori sangat berhasil (150%), ke tiga teknologi tersebut, yaitu:
a.

Teknologi produksi mangga efisien air yang mendukung off season mangga

Deskripsi teknologi ini adalah sebagai berikut: berupa penggunaan
bahan penahan air hydrogel atau kompos batang pisang yang mampu
menghemat penggunaan air untuk mengairi mangga selama satu musim
produksi sebesar 800 liter air dibandingkan dengan kontrol sebesar 2400 liter
(hemat air sebesar 33%). Pemberian hydrogel dosis 30 kg/pohon, dan kompos
batang pisang dengan dosis 60 kg/pohon diberikan setelah musim panen pada
tahun sebelumnya. Aplikasi dilakukan dengan memasukkan bahan tersebut ke
dalam tanah disekitar tajuk tanaman pada kedalaman ± 30 cm. (Gambar 3).
Keunggulan teknologi
Dengan teknologi kompos batang pisang produksi yang dihasilkan lebih
tinggi 45% dibandingkan dengan pemberian pupuk kandang (kontrol),
sementara itu dengan penggunaan hydrogel produksi lebih tinggi 50%
dibandingkan dengan pemberian pupuk kandang (kontrol). Penggunaan bahan
ini juga mampu menghemat penggunaan air sebesar 33% dibandingkan dengan
kontrol.
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A

B

C

Gambar 3. Proses pembuatan kompos batang pisang (A), Pemberian perlakuan
pada tanaman (B,C)
b.

Teknologi pemupukan kalsium untuk mengurangi getah kuning

Pemberian Ca berbasis nano hingga dosis 90 g/tanaman dapat
meningkatkan kadar Ca dan Mn daun dan menurunkan cemaran getah kuning
pada daging buah hingga 19,78%. Pemberian dosis Ca berbasis nano yang lebih
tinggi lagi selain tidak efisien juga menunjukkan hasil cemaran getah kuning
yang lebih tinggi.
Deskripsi :
 Tanaman manggis yang digunakan berumur 12-15 tahun, dengan jarak
tanam 10 m, di kebun petani
 Pupuk Ca yang digunakan dolomit (CaMg(CO3)2), berukuran partikel 2001500 nm, dosis 90 g/tanaman/tahun
 Pupuk dasar, yaitu pupuk kandang 80 kg, 1000 N, 1000 P2O5, 1000 K2O, 20
gB
 Aplikasi pupuk dasar yaitu setelah panen dan penggunaan pupuk Ca, 2
bulan setelah pemberian pupuk dasar.
 Pemberian pupuk Ca dan pupuk lainnya melalui tanah, yaitu di dalam
larikan secara melingkar sejajar dengan tajuk terluar.
 Pestisida yang digunakan adalah minyak sere wangi dan perekat agristik,
dosisnya masing-masing 2 cc/liter. Disemprotkan 2-3 kali seminggu di awal
pembungaan.
 Sanitasi antara tanaman dilakukan secara mekanis dengan mesin biffer dan
di bawah tajuk dengan pencabutan atau dicangkul.
 Tunas air, cabang dan ranting yang mengarah ke dalam tajuk (tumpang
tindih) dipangkas setelah panen.

Keunggulan Teknologi:
Teknologi Balitbu Tropika ini dapat meminimalkan cemaran getah kuning pada
daging buah manggis hingga 19,78 %.
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c.

Teknologi pemacuan pertumbuhan benih pepaya

Deskripsi:
 Media terbaik untuk pemacuan pertumbuhan benih pepaya adalah tanah :
kompos : arang sekam dengan perbandingan 1 : 1 : 1 (v/v/v) + mikoriza 5
gram/polybag (Media E, Gambar 4). Adapun kompos yang digunakan di sini
berisi pupuk kandang sapi yang sudah dicampur dengan cendawan
Trichoderma sp. dan bahan campuran lainnya (kompos siap pakai).
 Jika tidak tersedia kompos yang sudah mengandung Trichoderma sp. dapat
diganti dengan media tanah : pupuk kandang : arang sekam = 1 : 1 : 1
(v/v/v) + 5 gram biakan Trichoderma sp. yang sudah diformulasi dengan
media pembawanya (produk Trichostar Balitbu Tropika). Media ini juga
dapat memacu pertumbuhan benih pepaya sehingga sudah dapat
dilapangkan pada 4 minggu setelah tanam ke polybag (Gambar 5).
 Sebagai media alternatif dapat juga digunakan media untuk memacu
pertumbuhan benih pepaya berupa campuran tanah : pupuk kandang = 1 :
1 (v/v) + mikoriza atau tanah : kompos = 1 : 1 (v/v) + mikoriza. Aplikasi
mikoriza sebanyak 5 gram/polybag.
 Untuk media yang miskin hara seperti media C (terdiri dari tanah : arang
sekam = 1 : 1 (v/v) + mikoriza tanpa penambahan pupuk kandang sama
sekali, Gambar 2C), aplikasi agen hayati mikoriza dan Trichoderma sp.
secara kombinasi (Perlakuan media H, Gambar 2C) dapat meningkatkan
tinggi tanaman sebesar 41%, diameter batang 25% dan jumlah daun 56%
dibandingkan penggunaan mikoriza secara tunggal. Media dengan komposisi
C mempunyai karakteristik pH masam, hara C-organik, N, Ca dan Mg rendah
serta Kapasitas Tukar Kation (KTK) rendah berdasarkan hasil analisis hara
media.

KeunggulanTeknologi:
Penggunaan media tanam yang diperkaya dengan agen hayati mikoriza
dan Trichoderma sp. dapat memacu pertumbuhan benih pepaya dari semula
benih pepaya siap dilapangkan pada 6 minggu setelah tanam menjadi 4 minggu
setelah tanam ke polybag.
Kondisi tanaman pepaya 2 bulan setelah tanam ke polibag yang ditanam
pada berbagai jenis media yang ditampilkan berpasangan ditunjukkan pada
gambar 4. Foto pada masing-masing pasangan gambar sebelah kiri tanpa
penambahan Trichoderma sp. dan kanan dengan penambahan Trichoderma sp.
Semua perlakuan ditambahkan mikoriza 5 gram/polybag.
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Gambar 4. Kondisi tanaman pepaya pada akhir pengamatan yang ditampilkan
berpasangan (A. tanah : pupuk kandang = 1 : 1 (v/v), B. tanah : kompos = 1 : 1
(v/v), C. tanah : arang sekam = 1 : 1 (v/v), D. tanah : pupuk kandang : arang
sekam = 1 : 1 : 1 (v/v/v), E. tanah : kompos : arang sekam = 1 : 1 : 1 (v/v/v).

Gambar 5. Kondisi benih pepaya pada 1 bulan setelah tanam ke polybag dengan media
tanah : pupuk kandang : arang sekam = 1 : 1 : 1 (v/v/v) + Trichoderma sp. 5
gram / polybag (gambar a dan b) dan media tanah : pupuk kandang : arang
sekam = 1 : 1 : 1 (v/v/v) + mikoriza 5 gram / polybag (gambar c dan d) yang
masing-masing diaplikasikan pada saat tanam
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Perbandingan capaian sasaran dalam dengan tahun 2016 dapat dilihat
pada Tabel berikut:
Realisasi (%)

Indikator Kinerja
Jumlah Teknologi Buah Tropika berbasis pertanian
bioindustri

2016

2017

150

150

Pada tahun 2016 dan 2017 dari 2 teknologi yang ditargetkan telah
dicapai 3 teknologi. Pada tahun 2017, peningkatan capaian teknologi ini karena
adanya penambahan anggaran APBNP yang terdiri dari beberapa kegiatan,
dimana salah satu dari kegiatan tersebut dapat menghasilkan satu teknologi
yaitu teknologi pemacuan pertumbuhan benih pepaya.

Indikator Kinerja Utama 4:

Teradopsinya Teknologi Buah Tropika

Untuk mencapai sasaran ke empat, pencapaian target indikator kinerja
dapat digambarkan sebagai berikut:
Indikator Kinerja
Jumlah Teknologi Buah Tropika yang
teradopsi

Target
1 Kegiatan

Realisasi

%

2 kegiatan

200

Teknologi buah tropika yang teradopsi terdiri dari 2 kegiatan dan
termasuk dalam kategori sangat berhasil (200%). Teknologi yang terproduksi
melebihi target yang ditetapkan karena adanya permintaan dari masyarakat. Ke
dua teknologi yang teradopsi tersebut, diuraikan sebagai berikut:
1.

Pendampingan inovasi teknologi budidaya manggis di Kecamatan Langgam
Kabupaten Pelalawan Riau
Pengembangan manggis di Kecamatan tersebut sudah berlangsung ± 9
tahun seluas 100 ha (10.000 tanaman) dan masih bertahan hingga tahun 2017
sekitar 5.000 tanaman (50 ha) akibat musibah kebakaran. Tanaman ini sebagian
besar belum dikelola dengan baik, karena menurut pemahaman petani, lahan
manggis yang bersih rentan terhadap kebakaran.
Pendampingan teknologi serta memberikan motivasi kepada petani dan
dinas terkait adalah wujud kepedulian Balitbu Tropika untuk membangkitkan
semangat petani. Dua hektar lahan petani dijadikan sebagai demplot
percontohan. Inovasi teknologi budidaya yang telah diaplikasikan, antara lain
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pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama penyakit tanaman manggis.
Setelah aplikasi inovasi teknologi budidaya, tanaman manggis di demplot contoh
ini telah berbuah meskipun masih sedikit dan pertumbuhan tanaman lebih subur
dibandingkan tanaman manggis masa sebelum aplikasi teknologi.
Pemupukan adalah pengelolaan yang perlu mendapat perhatian oleh
petani karena sebagian besar dari lahan manggis di Kecamatan Langgam ini
adalah Ultisol, yaitu miskin hara makro dan mikro, relatif masam, kapasitas tukar
kation rendah, serta bahan organiknya sangat terbatas. Pemberian pupuk
organik, hara N, P, K, dan kapur baik sebagai sumber Ca dan Mg maupun untuk
meningkatkan pertumbuhan dan mendukung produksi tanaman manggis.
Petani pemilik kebun ini makin semangat dan yakin dengan prospek
manggis yang cukup baik di masa mendatang. Produksinya masih dikonsumsi
sendiri, namun pedagang lokal dan dari daerah lain sudah berdatangan untuk
memberikan penawaran pada musim panen berikutnya.

Gambar 6. Kebun manggis dan petani yang mengadopsi teknologi Buah Tropika
di Langgam
2.

Pendampingan teknologi budidaya durian

Kegiatan dilaksanakan di Nagari Selayo, Kabupaten Solok. Kegiatan
berupa aplikasi pemupukan untuk memperbaiki kondisi tanaman durian,
khususnya untuk meningkatkan kualitas buah. Sebanyak 100 tanaman atau
setara 1 ha dipilih sebagai sampel. Perlakuan berupa pemupukan direncanakan
diberikan 3 kali, yaitu tahap setelah panen buah, sebelum pembungaan dan saat
pembesaran buah. Pemupukan pertama (setelah berbuah diberikan pupuk
kandang 1 karung (± 30kg) per pohon, kapur dolomid 3 kg per pohon, dan
pupuk NPK1500 gr/pohon. Pemupukan kedua diberikan pupuk SP 36 dengan
dosis 1 kg/pohon dan MOP dengan dosis 500 gram per pohon.
Hasil aplikasi pemupukan menunjukkan perubahan kondisi tanaman,
yang semula daunnya berwarna kusam kekuningan menjadi lebih subur (Gambar
7). Kondisi ini mengindikasikan pemberian pemupukan memberi pengaruh baik
pada pertumbuhan tanaman dan diharapkan akan meningkatkan juga fase
pembungan dan pembuahan. Demikian juga memberi harapan yang baik pada
produksi buah. Pemupukan ketiga akan diberikan pada saat pembesaran buah (2
bulan setelah bunga mekar).
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Kondisi setelah menunggu tanaman sampel berbunga dan berbuah.
Aplikasi pupuk yang ketiga menunggu tanaman berbunga.

Gambar 7. Kondisi tanaman sebelum (kiri) dan sesudah (kanan) pemupukan.
Tanaman menunjukkan pertumbuhan yang positif setelah pemupukan.

Indikator Kinerja Utama 5 :

Tersedianya Benih Sebar sayuran
lainnya

Untuk mencapai sasaran ke lima ini sampai akhir minggu ke dua
Desember 2017, pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan pada
tabel berikut:
Indikator Kinerja
Jumlah Benih Sebar Sayuran Lainnya

Target

Realisasi

%

80.000 batang

86.716 batang

108

Produksi benih sebar sayuran lainnya buah tropika yang dilaksanakan di
Balitbu Tropika telah mencapai target yang diharapkan dan termasuk dalam
kategori sangat berhasil (108%). Sasaran ini dicapai melalui kegiatan dukungan
perbenihan komoditas jengkol sebanyak 66.716 batang dan dukungan
perbenihan komoditas petai sebanyak 20.000 batang.
Benih jengkol yang disemai sebanyak 80.000 jengkol, namun 20% dari
benih yang disemai mengalami kematian sehingga total benih yang hidup
sebanyak 66.716 batang dan tersedia di nursery KP. Sumani. Dua puluh persen
20%) biji yang ditanam mengalami kematian dengan beberapa sebab, yaitu: biji
masih muda, serangan jamur, terkena sinar matahari langsung pada saat fase
perkecambahan dan perkembangan benih. Dari total tersebut yang siap untuk
didistribusikan sampai dengan akhir Desember sebanyak 50.000 benih,
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sedangkan sisanya (16.716 benih) masih harus menunggu 3-4 bulan lagi agar
siap untuk di tanam di lapang.
Dari total benih unggulan jengkol lokal yang dikumpulkan tersebut 50 %
berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang dikenal dengan
jengkol ”lokan pesisir” (LoPe) dan “Bareh Pesisir” (BaPer). Sedangkan sisanya
merupakan jengkol-jengkol unggulan lokal dari Kabupaten Solok, Payakumbuh,
Batusangkar, Padang, dan sedikit jengkol unggulan lokal dari Sumatra Utara dan
Kalimantan Selatan.
Sedangkan 20.000 benih petai masih dalam perawatan dalam nursery.
Benih siap distribusi kalau umur benih sudah mencapai ± 6 bulan setelah
ditanam dipolibag. Benih diproduksi dari 4 pohon induk yang telah melalui
seleksi dan karakterisasi baik morfologi maupun DNAnya. Biji yang diseleksi
ditanam dalam polibag pada media campuran tanah dan pupuk kadang dengan
perbandingan 2 : 1. Ukuran polibag yang digunakan media tanam adalah 18 x25
cm. Umur benih saat ini yang paling tua baru berumur 4 bulan dan yang paling
muda berumur 1 bulan setelah transplanting ke polybag.

Gambar 8. Keragaan benih jengkol dan petai

Indikator Kinerja Utama 6:

Tersedianya Benih Sumber dan Benih
Sebar Tanaman Buah Tropika

Untuk mencapai sasaran ke enam ini sampai akhir minggu ke dua
Desember 2017, pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan pada
tabel berikut:
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah Benih Sumber dan benih
sebar tanaman buah tropika

398.000
batang

398.000
batang

100

Dari kegiatan produksi benih sumber dan benih sebar telah dihasilkan
418.000 batang benih. Rincian benih sumber dan benih sebar tersebut adalah:
233.000 batang benih sumber mangga, 17.000 batang benih sebar mangga,
2.500 batang benih sumber manggis, 1.500 batang benih sebar manggis, benih
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sumber dan benih sebar salak masing-masing 5.000 batang benih, 25.000
batang bawah benih sumber durian dan telah di sambung sebanyak 19.845
batang, 20.000 batang bawah benih sebar durian dan telah di sambung
sebanyak 18.800 batang, 1.000 batang benih sumber pisang, 3.000 batang benih
sebar pisang, 65.000 batang benih sebar pepaya dan telah terdistribusi, serta
benih sumber dan benih sebar sukun masing-masing 10.000 batang (Gambar 9).
Komoditas durian ditargetkan 25.000 batang bawah yang dipersiapkan
untuk memproduksi benih sumber dan 20.000 batang benih sebar. Namun,
dalam prakteknya batang bawah durian dilebihkan produksinya guna
memperkecil resiko kematian sehingga target tetap tercapai.

Produksi Benih Durian

Benih Salak

Benih Pepaya

Benih Manggis

Benih Pisang

Benih Sukun

Gambar 9. Keragaan benih durian, salak, pepaya, dan manggis, pisang, sukun
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Keberhasilan Penjanjian Kinerja (PK) Tahun Sebelumnya
Keberhasilan perjanjian kinerja tahun sebelumnya adalah telah diperoleh
SK pelepasan VUB Pepaya Dapina Agrihorti pada tanggal 31 Januari 2017 dengan
Nomor: 008/Kpts/SR.120/D.2.7/1/2017, yang merupakan keluaran tahun 2016.
Prestasi Lainnya di Luar Penjanjian Kinerja (PK)
Selama kurun waktu tahun 2017, telah diproduksi benih sumber buah
tropika sebanyak 10.623 batang dari kegiatan KP4S dengan judul perbaikan
teknologi produksi benih sumber bermutu varietas unggul tanaman buah tropika.
Benih sumber tersebut terdiri dari 1.404 batang alpukat, 5.788 batang durian,
800 batang mangga, 1.194 batang manggis, 381 batang pisang, 390 batang
rambutan, 46 batang salak, dan 620 batang sirsak ratu.
Sedangkan dari kegiatan diseminasi, telah dilaksanakan beberapa
kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Gelar Teknologi Mangga di Kebun Percobaan Cukur Gondang, Pasuruan
3-5 November 2017
Gelar Teknologi mangga dilaksanakan oleh Balai Penelitian Tanaman
Buah Tropika pada tanggal 3-5 November 2017 yang bertepatan dengan musim
mangga. Bertempat di Kebun Percobaan Cukurgondang, Pasuruan, Jawa Timur
digelar serangkaian kegiatan: 1. Pameran plasma nutfah mangga, 2.
Penandatangan MoU antara Balitbangtan dengan lima Universitas di Jawa
Timur. 3. Launching varietas unggul baru Agri Gardina 45 dan Gadung 21, 4.
Pameran dan bazar benih serta produk olahan mangga, 5. Pelatihan teknologi
produksi mangga.
Kegiatan ini sangat strategis sebagai salah satu agenda diseminasi
teknologi mangga yang bertujuan: (1) mendiseminasikan inovasi terkini untuk
mendukung pengembangan agribisnis mangga yang berdaya saing, (2)
mengakselerasi proses transfer teknologi, (3) meningkatkan adopsi inovasi oleh
pengguna, (4) meningkatkan jejaring kerjasama penelitian dalam pemanfaatan
sumber daya nasional, (5) memfasilitasi komunikasi antara stakeholder guna
membangun sinergi dalam pembangunan industri buah nasional, dan (6)
mendapatkan umpan balik dalam rangka refocusing program litbang tanaman
buah ke depan.
Acara dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang peserta undangan terdiri atas
pembuat kebijakan, asosiasi, dan perhimpunan di bidang tanaman buah,
akademisi, peneliti, pengkaji, perekayasa, penyuluh, petani, pedagang, pelaku
usaha serta pemerhati tanaman buah, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum.
Acara dibuka oleh Kapuslitbanghortikultura Dr. Hardiyanto bersama dengan tamu
kehormatan dengan membuka mangga Agrigardina 45. Pada kesempatan ini
dipamerkan 400 aksesi mangga, dan pengunjung gratis uji rasa buah setiap
aksesi yang disediakan.
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Gambar 10. Acara Pembukaan Gelar Teknologi Mangga di KP. Cukur Gondang

Gambar 11. Pameran plasmanutfah mangga, memamerkan sampai 200 aksesi
koleksi mangga di KP. Cukurgondang,
Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatangan MoU antara
Balitbangtan dengan 5 Universitas di Jawa Timur yaitu UNMER Pasuruan, Panca
Marga Probolinggo, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Fakultas
Pertanian UPN Surabaya, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura,
Fakultas Pertanian UNEJ, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Fakultas
Pertanian Universitas Muhammadyah Malang, Fakultas Pertanian Wijaya Kusuma.
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Gambar 12. Penandatangan MoU antara Balitbangtan dengan 5 Universitas di
Jawa Timur

Gambar 13. Launching varietas unggul baru Gadung 21 dan Agrigardina
2. Pameran dan bazar benih serta produk olahan mangga
Pada kegiatan ini dipamerkan proses produksi benih mangga dan benih
mangga siap salur. Selain itu dipasarkan berbagai benih mangga dan tanaman
buah lain. Pameran dan bazar ini merupakan kegiatan promosi benih mangga
yang pada tahun ini diproduksi oleh Balitbu Tropika di KP. Cukurgondang untuk
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mendukung Tahun Hortikultura 2018. Setiap peserta kegiatan kontes, pelatihan,
dan sarasehan akan mendapatkan benih mangga gratis.

Gambar 14. Pameran dan bazar benih mangga

Gambar 15. Pelatihan perbenihan mangga

Gamba 16. temu bisnis mangga
Prestasi lainnya yang diperoleh Balitbu Tropika adalah sebagai berikut:
1.

Piagam penghargaan peringkat 1 Satuan Kerja terbaik dalam kategori
kinerja pelaksanaan anggaran periode semester II TA 2017 Lingkup Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok (Lampiran 5),

2.

Anugrah Pemeringkatan Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun
2017. Balitbu Tropika meraih peringkat 5 kategori instansi vertikal dari 16
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instansi yang mengembalikan berkas.
3.

Penghargaan sebagai Satpam terbaik se Kota Solok (Lampiran 6).

4.

Salah seorang peneliti Balitbu Tropika yang bernama Kuswandi, juga
memperoleh penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat sebagai pemenang
1 dalam lomba karya inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat
provinsi Sumatera Barat tahun 2017 kelompok perguruan tinggi, dengan
karya teknologi produksi benih semangka bersari bebas (Lampiran 7).

Outcome
Outcome yang dihasilkan Balitbu tropika selama kurun waktu 2017
diantaranya adalah telah dilaksanakannya distribusi benih sumber sejumlah 4.823
batang terdiri atas 6 komoditas, dengan perincian: 1.005 batang alpukat, 2.332
batang durian, 451 batang mangga, 796 batang manggis, 233 batang sirsak ratu,
6 batang pisang. Distribusi benih sumber dilakukan ke BPTP, Diperta, dan
penangkar benih.
Hambatan dan Kendala Tahun 2017
Salah satu alat laboratorium Molekuler dan Uji Mutu yaitu freezer -80C
sedang mengalami kerusakan sehingga salah satu keluaran kegiatan penelitian
yang memerlukan fasilitas tersebut tidak bisa diperoleh.
Upaya Tindak Lanjut Pemecahan Masalah
Upaya perbaikan telah diupayakan dengan menghubungi supplier untuk
rencana perbaikan. Namun demikian informasi yang diperoleh ternyata alat
tersebut sudah discontinue atau tidak diproduksi lagi, sehingga suku cadangnya
suit diperoleh. Pemecahannya adalah mengusulkan freezer -80C yang baru
karena pada tahun 2018 akan dipakai untuk beberapa kegiatan molekuler.
3.3. Akuntabilitas Keuangan
A. Target dan Realisasi Keuangan APBN
DIPA Balitbu Tropika TA. 2017 yang diterima pada tanggal 7 Desember
2016 menerima anggaran sebesar Rp. 21.870.000.000,-. Dalam perjalanannya
pagu tersebut mengalami 8 kali revisi/perubahan. Revisi ke I pada tanggal 27
Maret 2017 adalah revisi halaman ke-3 DIPA dan pagu tetap karena adanya
pergeseran anggaran untuk mendukung penyediaan benih cabe yang merupakan
kebijakan Kementerian Pertanian untuk mendukung program swasembada 7
komoditas nasional. Revisi ke II tanggal 13 April 2017 adalah revisi halaman ke-3
DIPA dan pagu tetap. Revisi ke III tanggal 16 Mei 2017 karena adanya
penambahan anggaran untuk perencanaan sebesar Rp. 195.000.000 dari
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SMARTD maka pagu anggaran menjadi Rp. 22.065.000.000. Revisi IV tanggal 20
Juli 2017 adalah revisi halaman ke-3 DIPA dan pagu tetap serta adanya self
blocking sebesar Rp. 100.000.000 dari kegiatan Layanan perkantoran, 002.
Operasional dan pemeliharaan kantor sub komponen C Pemeliharaan kantor.
Revisi V tanggal 16 Agustus 2017 terjadi karena adanya kebijakan pemerintah
mengenai kegiatan mendukung perbenihan dengan demikian adanya
penambahan anggaran sebesar Rp. 8.390.000.000 sehingga menambah
anggaran semula Rp. 22.065.000.000 menjadi Rp. 30.455.000.000 dan
pengesahan self bloking Rp. 100.000.000 pada kegiatan pemeliharaan
perkantoran. Revisi VI pada tanggal 19 September 2017 karena adanya
penambahan anggaran PNBP sebesar Rp. 94.251.000 sehingga merubah pagu
anggaran semula Rp. 30.455.000.000 menjadi Rp. 30.549.251.000. Revisi VII
tanggal 21 November 2017 karena adanya penambahan anggaran PNBP sebesar
Rp. 69.628.000 sehingga merubah pagu anggaran semula Rp. Rp.
30.549.251.000 menjadi Rp. 30. 618.879.000. Revisi ke VIII adalah revisi
halaman ke-3 DIPA dan pagu tetap. Karena adanya pagu minus gaji.
Perkembangan komposisi pagu anggaran Balitbu Tropika dari adanya 8 kali revisi
tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :
Tabel 5. Perkembangan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2017
No

1
2
3
4

Belanja

Belanja
Pegawai
Belanja
Barang
Operasional
Belanja
Barang Non
Operasional
Belanja
Modal
Total

Pagu awal/revisi ke (juta)
Revisi
Revisi
Revisi
Revisi
ke 3
ke 4
ke 5
ke 6
10.700 10.700 10.700 10.700

Pagu
awal
10.700

Revisi
ke 1
10.700

Revisi
ke 2
10.700

Revisi
ke 7
10.700

Revisi
ke 8
10.700

4.875

4.875

4.875

4.875

4.875

4.775

4.775

4.775

4.775

2.745

2.745

2.745

2.745

2.745

9.145

9.239

9.239

9.239

3.550

3.550

3.550

3.745

3.745

5.835

5.835

5.904

5.904

21.870

21.870

21.870

22.065

22.065

30.455

30.549

30.618

30.618

Realisasi keuangan Balitbu Tropika sampai dengan akhir Desember 2017
adalah sebesar Rp. 28.449.155.482,- (92,91%) dari total pagu anggaran sebesar
Rp. 30.618.879.000,. Adapun rincian realisasi keuangan berdasarkan jenis
belanja adalah sebagai berikut (Tabel 6 dan 7).
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Tabel 6. Rekapitulasi Serapan Anggaran DIPA Balitbu Tropika TA. 2017
KODE

URAIAN

PAGU

REALISASI

%

018.09.12

Program Penciptaan Teknologi
dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
Berkelanjutan

30.618.879.000

28.449.173.282

92,91

1804

Penelitian dan Pengembangan
Tanaman Hortikultura

1804.207

Varietas Unggul Baru Tanaman
Hortikultura

285.000.000

281.618.695

99

1804.208

Teknologi dan inovasi
peningkatan produksi tanaman
hortikultura

1.332.500.000

1.087.056.000

82

1804.209

Diseminasi inovasi teknologi
komoditas hortikultura

1.132.500.000

1.130.991.486

100

1804.303

Produksi benih sayuran lainnya

613.195.431

84

1804.304

Produksi Benih Buah Tropika dan
sub tropika

3.989.924.000

3.192.441.709

80

1804.951

Layanan Internal

7.675.485.000

7.208.330.186

94

1804.994

Layanan Perkantoran

15.475.000.000

14.935.539.775

97

28.449.173.282

92,91

JUMLAH

728.470.000

30.618.879.000

Tabel 7. Realisasi Keuangan Balitbu Tropika hingga Akhir Desember tahun 2017
No

Uraian

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

1.

Belanja Pegawai

10.700.000.000

10.347.408.111

96,70

2.

Belanja Operasional

4.775.000.000

4.588.131.664

96,09

3.

Belanja Non Operasional

9.239.251.000

8.073.232.436

87,38

4.

Belanja Modal

5.904.628.000

5.440.383.271

92,14

30.618.879.000

28.449.155.482

92,91

Jumlah

%

Khusus dibidang penelitian yang terdiri dari 9 RPTP dan 11 RDHP,
serapan anggaran hingga akhir Desember 2017 adalah sebesar Rp.
6.305.303.321,- (84,43%) dengan persentase fisik rata-rata mencapai 99,61%
(Tabel 8).
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Tabel 8. Capaian Realisasi Keuangan Kegiatan Penelitian (RPTP/RDHP) Balitbu
Tropika TA. 2017
No

Judul RPTP/RDHP

1

Perbaikan Kultivar Mendukung
Peningkatan Produktivitas Dan Daya
Saing Buah Pisang dan Mangga
Karakterisasi, evaluasi, dokumentasi
dan konservasi sumber daya genetik
tanaman buah tropika
Karakterisasi Gen ketahanan fusarium
dan optimalisasi perbenihan untuk
menunjang konservasi dan
pengembangan pisang
Teknologi Budidaya Mendukung off
Season Mangga
Teknologi minimalisasi kontaminasi
logam berat dan peningkatan kualitas
buah manggis
Pengaruh jenis media terhadap
kesegaran benih tanaman buah tropika
pasca transportasi udara
Pengaruh berbagai campuran media
yang diperkaya agen hayati pada
pertumbuhan benih pepaya, petai,
jengkol dan sukun
Identifikasi titik kritis saat indeksing
BBTV dalam produksi benih pisang
secara kultur jaringan
Pemacuan multiplikasi tunas samping
benih pisang kepok tanjung dan salak
pondoh
Diseminasi Teknologi Inovatif Buah
Tropika
Pendampingan UPSUS, TTP dan TSP
Komoditas Utama Kementan
Dukungan perbenihan komoditas Petai
Dukungan perbenihan komoditas
Jengkol
Dukungan perbenihan komoditas
Mangga
Dukungan perbenihan komoditas
manggis

2
3

4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dukungan perbenihan komoditas salak
Dukungan
durian
Dukungan
pisang
Dukungan
Pepaya
Dukungan

perbenihan komoditas
perbenihan komoditas
perbenihan komoditas
perbenihan komoditas sukun

Realisasi %

Realisasi
Keuangan
(Rp.000)

Keuangan

85.000

81.887

96

100

200.000

199.731

100

100

167.500

163.353

98

98

190.000

182.871

96

100

175.000

113.389

65

100

200.000

153.522

77

100

200.000

150.597

75

96,25

200.000

199.990

100

100

200.000

123.330

62

100

539.500

538.847

100

100

593.000

592.144

100

100

209.035

163.596

78

100

519.435

449.599

87

100

2.239.537

1.497.266

67

100

127.278

111.876

88

100

169.000

167.097

99

100

654.082

638.423

98

100

92.340

81.137

88

98

500.000

489.641

98

100

207.687

206.999

100

100

Pagu
(Rp.000)

Fisik
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B. Target dan Realisasi PNPB
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memberikan kontribusi bagi
pendapatan negara. Secara umum realisasi PNBP Balitbu Tropika sampai dengan
akhir bulan Desember 2017 sebesar Rp. 627.088.517,- atau 120% dari yang
ditargetkan (Tabel 9). Peningkatan pendapatan dan realisasi PNBP pada tahun
2017 ini disebabkan oleh peningkatan penjualan hasil pertanian.
Tabel 9. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan PNBP Balitbu Tropika TA. 2017
No
1

URAIAN

Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%)

30.415.000

51.122.017

168

19.845.000

18.165.200

570.000

-

Pendapatan sewa jalan,
irigasi, dan jaringan

10.000.000

-

Penerimaan pendapatan
belanja pegawai TAYL

-

18.060.817

Pendapatan denda
keterlambatan pekerjaan

-

14.896.000

Penerimaan
pemindahtanganan BMN
lainnya

-

-

Penerimaan fungsional

490.446.000

575.966.500

Penjualan hasil pertanian/
perkebunan

441.696.000

462.674.500

Pendapatan jasa tenaga,
Pekerjaan informasi, Pelatihan
teknologi, Pendapatan, PBN,
Pendapatan DJBC

48.750.000

113.292.000

-

-

520.861.000

627.088.517

Penerimaan umum
Pendapatan sewa tanah,
gedung dan bangunan
Pendapatan sewa Peralatan
dan mesin

2

Pendapatan jasa lainnya
Jumlah (1 + 2)
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C. Analisis Efisiensi Ketercapaian Output
Salah satu penilaian ketercapaian kinerja berdasarkan PMK 249/2011
yaitu terkait dengan nilai efisiensi dalam penggunaan anggaran. Nilai efisiensi
tersebut merupakan perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi
volume keluaran (RVK) terhadap pagu anggaran dengan target volume keluaran
(TVK). Nilai efisiensi kinerja Balitbu Tropika secara lengkap disajikan pada Tabel
10.
Tabel 10. Nilai efisiensi kinerja per indikator kinerja Balitbu Tropika 2017
No
1

2
3

4

5

Indikator
Jumlah
VUB
Jumlah
Teknologi
Jumlah
Teknologi
yang
teradopsi
Jumlah
benih
sebar
sayuran
lainnya
Jumlah
benih
sumber
dan benih
sebar
tanaman
buah
tropika

85.000.000

81.887.300

1

1

3,66

Nilai
efisien
si
59,16

200.000.000

199.731.395

50

54

7,53

68,83

Teknologi

1.332.500.000 1.087.056.000

2

3

45,61

164,03

Teknologi
yang
teradopsi

1.132.500.000 1.130.991.486

1

2

50,07

175,17

80.000

86.716

22,34

105,86

398.000 418.000

23,82

109,54

Rincian
Jumlah
VUB
SDG

Benih
sebar
petai
jengkol
Benih
sumber
dan benih
sebar

Pagu

728.470.000

Realisasi

613.195.431

3.989.924.000 3.192.441.709

TVK

RVK

Efisien
si

TOTAL

33,94

134,85

Keterangan: TVK+ Target Volume Keluaran, RVK=Realisasi Volume Keluaran
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan secara keseluruhan dari ke
lima indikator kinerja (jumlah VUB, jumlah sumberdaya genetik yang
terkonservasi dan terkarakterisasi, jumlah teknologi, jumlah teknologi yang
teradopsi, jumlah benih sebar sayuran lainnya(petai dan jengkol), dan jumlah
benih sumber dan benih sebar) Balitbu Tropika menunjukkan efisiensi sebesar
33,94% dengan nilai efisiensi 134,85%. Hal ini menunjukkan bahwa Balitbu
Tropika dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar 134,85% dari seluruh
output yang dihasilkan.
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IV. PENUTUP
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 6 indikator kinerja utama
sasaran kinerja dikategorikan sangat berhasil. Perolehan indikator kinerja utama
tersebut adalah: (1). Inovasi Varietas Unggul Baru (VUB) dimana telah diperoleh
1 Calon VUB pisang INA 03 dari target 1 VUB; (2). Sumber daya genetik
tanaman buah tropika yang terkonservasi dan terkarakterisasi mencapai 59
aksesi; (3). Diperolehnya 3 teknologi buah tropika berbasis pertanian bioindustri,
yaitu teknologi produksi mangga efisien air yang mendukung off season mangga
dan teknologi pemupukan kalsium untuk mengurangi getah kuning, dan
teknologi pemacuan pertumbuhan benih pepaya; (4). Terselenggaranya 2
kegiatan teknologi buah tropika yang teradopsi berupa pendampingan inovasi
teknologi budidaya manggis di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau
dan pendampingan teknologi budidaya durian; (5). Tersedianya benih sebar
sayuran lainnya (petai dan jengkol) sebanyak 86.716 batang; dan (6). Produksi
benih sumber dan benih sebar buah tropika mencapai 398.000 batang.
Metode diseminasi melalui pameran dan gelar teknologi sangat efektif
dalam penyebarluasan informasi teknologi Balitbangtan berupa plasmanutfah
dan varietas unggul serta teknologi budidaya mangga kepada masyarakat.
Dengan penyebaran informasi ini berdampak kepada meningkatnya minat
masyarakat dalam mengembangkan tanaman mangga sehingga permintaan
akan benih verietas unggul mangga juga meningkat. Oleh sebab itu perlu
produksi benih dalam jumlah yang lebih besar lagi.
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Lampiran – lampiran
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Lampiran 1.

Struktur Organisasi Balitbu Tropika

STRUKTUR ORGANISASI
Kepala Balai
Sub Bagian
Tata Usaha

Seksi Jasa
Penelitian

Seksi
Pelayanan
Teknik

Kelompok Jabatan Fungsional
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Lampiran 2. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
TARGET BALITBU TROPIKA TAHUN 2015-2019

No
1

2

3

4

Sasaran Strategis
Tersedianya varietas
unggul baru hortikultura,
melalui metode
konvensional dan
inkonvensional, serta
terdistribusinya benih
sumber dalam mendukung
sistem pertanian
bioindustri berkelanjutan

Tersedianya teknologi
produksi hortikultura yang
berbasis teknologi nano,
bioinformatika (IT) dan
bioprosesing untuk
mendukung sistem
pertanian bioindustri
berkelanjutan
Tersedianya model
pengembangan kawasan
agribisnis hortikultura dan
rekomendasi kebijakan
yang mendukung
bioindustri berkelanjutan
Tersedianya sumberdaya
manusia yang kompeten
dan sarana prasarana
yang high profile, serta
terbangunnya jejaring
kerjasama nasional dan
internasional yang kuat

Indikator
Kinerja
Jumlah VUB
hortikultura
Jumlah
sumberdaya
genetik
hortikultura
yang
terkonsentrasi
dan
terkarakterisasi
Jumlah benih
sumber durian,
mangga,
manggis dan
buah tropika
lainnya
Jumlah teknologi
budidaya
produksi ramah
lingkungan

Jumlah model
pengembangan
kawasan
agribisnis
hortikultura

Target
Satuan
2015

2016

2017

2018

2019

VUB

1

1

1

2

3

Aksesi

100

100

100

100

100

Batang

6000

6000

6000

6000

6000

2

2

2

2

3

Teknologi

Model

1

Jumlah teknologi
yang teradopsi

kegiatan

1

1

1

1

1

Jumlah open
house
KTI
Nas/Internasional

kali

1

1

1

1

1

kali

8

8

8

8

8

HKI

Buah

0

0

0

1

2

Jumlah
MoU/Naskah
kerjasama
penelitian dan
pengembangan
hortikultura

MoU

4

1

1

1

1
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Lampiran 3.
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Lampiran 4.
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Lampiran 5.
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Lampiran 6.

Foto bersama dengan anggota Satpam dan Staf Polres Solok Kota
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Lampiran 7.
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