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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Tahun 2013. Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban akuntabilitas organisasi dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Balai selama kurun waktu tahun 2013.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan setiap instansi pemerintah menyampaikan laporan akuntabilitasnya setiap
akhir tahun anggaran sebagai wujud akuntabilitas seseorang atau pemimpin instansi secara kolektif kepada pihak-pihak yang memberi mandat. Oleh karena
itu pelaporan ini merupakan suatu kewajiban untuk menjawab segala sesuatu yang telah diamanahkan kepada setiap pejabat publik.
LAKIP Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika ini disusun berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang menggambarkan
keadaan kinerja kegiatan serta akuntabilitas keuangan disertai dengan hambatan dan kendala serta upaya perbaikannya.

Tujuannya adalah untuk

menyampaikan hasil kerja instansi Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika secara obyektif, agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta akuntabel. Sebagai lembaga penelitian yang hendak menuju ke lembaga riset berkelas dunia, BALITBU TROPIKA selalu berusaha
untuk melakukan perbaikan terhadap program pada berbagai aspek yang terkait dengan bidang penelitian.
Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada seluruh pejabat eselon IV, tim program, tim penyusun LAKIP, dan semua pihak yang telah
membantu penyusunan LAKIP 2013 ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi bahan rujukan dalam pelaksanaan jalannya organisasi dan kegiatan
penelitian tanaman buah tropika yang akan datang.
Solok, Januari 2014
Kepala Balai

Dr. Ir. Mizu Istianto
NIP. 19661230 199303 1 003
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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) penangganan hasil tanaman buah tropika, serta (6) melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program penelitian yang dilaksanakan oleh Balitbu Tropika pada tahun 2013 mencakup bidang
pemuliaan, plasma nutfah, perbenihan, budidaya, pengendalian OPT.
Balitbu Tropika memiliki visi : “Menjadi lembaga penelitian buah tropika berkelas dunia yang menghasilkan inovasi
teknologi untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan dan berbasis sumberdaya lokal”.
Untuk mencapai visi tersebut Balitbu Tropika memiliki misi sebagai berikut :
1. Melakukan terobosan dalam menghasilkan inovasi teknologi khususnya Varietas Unggul Baru (VUB), produksi benih VUB secara massal,
menghasilkan pupuk, biopestisida dan agroinput lain yang berkualitas dan tersertifikasi;
2. Meningkatkan efisiensi dan percepatan diseminasi inovasi teknologi kepada para pengguna;
3. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka penguasaan iptek dan peningkatan peran dan citra Balitbu
Tropika dalam pengembangan agribisnis buah dan pembangunan pertanian.
Program utama Balitbu Tropika pada tahun 2013 dijabarkan ke dalam 11 kegiatan. Untuk mendukung kegiatan tersebut Balitbu Tropika
menetapkan 6 tujuan, 6 sasaran dan 7 sasaran strategis. Realisasi sampai akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa sasaran telah dapat dicapai
dengan rata-rata capaian sebesar 106,6% dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2012 mengalami peningkatan
(99,13%), karena terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya melebihi 100%.
Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
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Sasaran 1. Tersedianya inovasi Varietas Unggul Baru (VUB) dikategorikan berhasil (80%). Dari 2 VUB yang ditargetkan, telah diperoleh 2 calon
VUB yang dalam proses pendaftaran menjadi VUB.
Sasaran 2. Tersedianya sumber daya genetik. Terhadap indikator sasaran tersedianya sumber daya genetik tanaman buah tropika termasuk
dalam kategori sangat berhasil (100,7%). Jumlah sumberdaya genetik tanaman buah tropika yang terkonservasi dan terkarakterisasi sebanyak
1.410 aksesi dari target 1.400 aksesi.
Sasaran 3. Tersedianya benih sumber. Produksi benih sumber buah tropika yang dilaksanakan di Balitbu Tropika telah mencapai target yang
diharapkan dan termasuk dalam kategori sangat berhasil (102,5%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Produksi benih sumber beberapa
varietas unggul tanaman buah mendukung perbenihan di wilayah pengembangan kawasan tanaman buah.
Sasaran 4. Tersedianya Teknologi Budidaya Produksi Hortikultura Ramah Lingkungan. Tersedianya teknologi budidaya produksi tanaman buah
tropika ramah lingkungan telah menghasilkan 4 teknologi dari target 5 teknologi dan termasuk dalam kategori berhasil (85%). Sasaran ini
dicapai melalui program penelitian dan pengembangan inovasi teknologi modern, efektif, efisien dan ramah lingkungan, berbasis sumber daya
alam yang dapat mengantisipasi perubahan iklim dan menanggulangi permasalahan OPT.
Sasaran 5. Terselenggaranya diseminasi teknologi inovatif mendukung pengembangan agribisnis buah tropika termasuk dalam kategori sangat
berhasil (127,5%). Pada kegiatan ini telah terdiseminasi 11.000 eksemplar publikasi cetak, telah diselenggarakan 1 kegiatan ekspose buah
nusantara, 2 gelar teknologi dan 1 kali transfer teknologi ke BPTP.
Sasaran 6. Terwujudnya Kerjasama Bidang Hortikultura. Pada kegiatan tersebut telah diselenggarakan 7 kerjasama penelitian termasuk dalam
kategori sangat berhasil (100%).
Sasaran 7. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Hortikultura. Koordinasi dan pengawalan program dukungan dan pengembangan kawasan
hortikultura di 8 lokasi termasuk dalam kategori berhasil (87,5%).
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Pada tahun 2013 total anggaran yang dialokasikan di Balitbu Tropika adalah sebesar Rp. 20.091.655.000,-. Pada tanggal 26 September
2013 terdapat kebijakan pengurangan anggaran/penghematan untuk subsidi BBM sebesar Rp. 866.794.000 sehingga pagu DIPA menjadi Rp.
19.224.861.000,-. Pada TA. 2013 juga terjadi pagu minus pada belanja pegawai sebesar RP. 175.000.000,-, sehingga total anggaran Balitbu
tropika sampai Desember 2013 sebesar Rp. 20.114.437.000,-. Anggaran yang terserap hingga akhir bulan Desember 2013 adalah Rp.
19.848.118.102 ,- atau sebesar 98,68%. Sementara itu, pada tahun 2013 terdapat kegiatan kerjasama penelitian dengan luar negeri dan
mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 714.751.000,-. Sampai dengan akhir bulan Desember 2013 dana hibah sudah terserap sebesar Rp.
631.931.600,- (88,4%). Sementara itu, realisasi PNBP sampai dengan 2013 sebesar Rp. 420.849.748,- (274,20%), yang terdiri dari
penerimaan umum sebesar Rp. 61.797.798,- (105,92%) dan penerimaan fungsional Rp 359.052.000,- (377,39%).
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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 akan pentingnya gizi, tingkat kesejahteraan masyarakat serta berkembangnya
industri berbahan baku buah. Dalam upaya meningkatkan produksi dan kualitas buah, peran teknologi budidaya agar dapat menghasilkan
produk dalam kuantitas dan kualitas sangat penting dan diperlukan. Untuk itu harus dilakukan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk
menghasilkan inovasi teknologi buah tropika yang dibutuhkan oleh pengguna.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberi perhatian penting guna mengangkat citra, serta nilai ekonomi buah tropika agar
dapat dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi serta devisa. Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor
32/Permentan/OT.140/3/2013, tanggal 11 Maret 2013 tentang 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.
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1.2.

Organisasi dan Tugas Fungsi

A. Kedudukan
Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika berkedudukan di Jl. Raya Solok-Singkarak KM 8, Aripan, Solok, Sumatera Barat, merupakan
Unit Pelaksana Teknis setingkat unit Eselon IIIA di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. 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. Wera (di Subang, Jawa Barat), KP. Cukurgondang,
KP. Kraton dan KP. Pandean (di Pasuruan, Jawa Timur). Selain itu, pada tahun 2013 Balitbu Tropika juga masih mengelola dan
menganggarkan kegiatan di KP. Berastagi (Sumatera Utara).
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 2003 tentang 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. 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 penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian tanaman buah tropika;
2. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan dan perbenihan tanaman buah tropika;
Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
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3. Pelaksanaan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman buah tropika;
4. Pelaksanaan penelitian agronomi, morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman buah tropika;
5. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman buah tropika;
6. Pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman buah tropika;
7. Pemberian pelayanan teknis penelitian tanaman buah tropika;
8. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman buah tropika; dan
9. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan Balitbu Tropika.

1.3.

Sumber Daya Manusia
Sumberdaya Manusia (SDM) merupakan subyek utama dalam mewujudkan visi, misi balai sebagai lembaga penelitian unggul. Sebagai

institusi penelitian, Balitbu Tropika membutuhkan tenaga fungsional peneliti, teknisi litkayasa, dan personil penunjang penelitian lainnya yang
handal, solid, dan inovatif. Hingga akhir tahun 2013, SDM pendukung kegiatan di Balitbu Tropika sebanyak 149 orang, yang terdiri dari 8
orang golongan 1, 33 orang golongan 2, 89 orang golongan 3 dan 19 orang golongan 4 (Lampiran 2). Di Balitbu Tropika terdapat tiga jabatan
fungsional, yaitu jabatan fungsional peneliti berjumlah 54 orang, teknisi litkayasa 29 orang dan arsiparis 1 orang. Komposisi jabatan fungsional
tersebut dapat dilihat lebih rinci dalam Lampiran 3.
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1.4. Sumber Daya Fasilitas
Sumber daya fasilitas yang memadai merupakan sarana dalam mencapai visi misi UPT. 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 2013, di Balitbu Tropika terdapat 5 laboratorium, yaitu Laboratorium Uji Mutu, Laboratorium Pemuliaan dan Kultur
Jaringan, Laboratorium Kimia dan Pasca Panen, Laboratorium Mikrobiologi, Hama dan Penyakit serta Laboratorium Produksi massal. Dalam
rangka pengelolaan laboratorium yang mandiri dan pemberian pelayanan yang prima pada konsumen, baik internal maupun eksternal,
akreditasi laboratorium sesuai SNI19-9001:2000 adalah suatu tuntutan. Saat ini Laboratorium Uji Mutu Balitbu Tropika sudah terakreditasi di
Kantor Akreditasi Nasional (KAN), sedangkan 4 laboratorium lainnya masih dalam proses penambahan ruang lingkup akreditasi.
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. Wera (di Subang, Jawa Barat), KP. Cukurgondang, KP. Kraton dan KP. Pandean (di Pasuruan, Jawa
Timur). Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Sejak berlakunya peraturan ini, maka
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1.5.

Lingkungan Strategis
Dinamika perubahan lingkungan strategi baik nasional maupun internasional yang akan mempengaruhi kebijakan dan strategi Balai

Penelitian Tanaman Buah Tropika, antara lain: (1) Perubahan iklim global berpengaruh pada perubahan fenologi tanaman, bionomi hama dan
epidemi penyakit. Selain berdampak negatif pada peledakan beberapa organisme pengganggu tanaman, situasi tersebut juga menguntungkan
pada perbungaan tanaman sehingga peluang untuk menghasilkan buah di luar musim semakin besar; (2) Peningkatan pendapatan dan
Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
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kesadaran akan gizi mengakibatkan tuntutan konsumen terhadap produk yang sehat yang diproduksi melalui sistem pertanian organik yang
bebas dari bahan kimia dan residu pestisida berbahaya. Penerapan good agricultural practices (GAP) dan standard operational procedure
(SOP) menjadi keharusan yang diisyaratkan konsumen; (3) Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat dengan mudah mempengaruhi
preferensi konsumen terhadap produk makanan, serta membantu distribusi dan perdagangan buah; (4) liberalisasi pasar global seperti
pemberlakuan Asean Free Trade Area

(AFTA) dan Common Effective Preferential Tariff (CEPT) bagi negara anggota Asean, perjanjian

perdagangan Indonesia – Cina, serta UU Antibioterorisme yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan persaingan pasar
buah semakin tinggi sehingga memerlukan jaminan mutu dan kontinyuitas ketersediaan produk; (5) kebijakan lingkungan makro yang belum
sepenuhnya berpihak terhadap perkembangan buah dan hortikultura pada umumnya; (6) pergeseran paradigma pembangunan dari
sentralistis ke desentralistis dan tumbuhnya kesadaran bahwa pelaku utama pembangunan adalah masyarakat luas, (7) tumbuh-kembangnya
negara-negara produsen baru dengan program

penelitian dan pengembangan masing-masing yang dapat menjadi negara pesaing; (8)

Permintaan layanan yang profesional mengharuskan semua institusi memenuhi standard kualitas kinerja dan layanan dengan sertifikasi SNI
2001: 2008.
1.6.

Laboratorium
Laboratorium Balitbu Tropika melaksanakan kegiatan pelayanan penelitian, pelayanan kepada masyarakat, pelayanan analisa,

pengelolaan peralatan serta peningkatan kompetensi SDM. Pada tahun 2013 laboratorium melayani beberapa kegiatan penelitian dari sumber
dana APBN, SiNas dan ACIAR.Balitbu Tropika mempunya 5 laboratorium yaitu Laboratorium uji mutu (sudah terakreditasi), pemuliaan dan
kultur in-vitro, produksi masal, kimia dan pasca panen, dan hama dan penyakit tumbuhan.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Rencana Strategis 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 2010-2014; Renstra Kementerian tahun 2010-2014; Renstra Badan Litbang tahun 2010-2014, Renstra
Puslitbanghorti tahun 2010-2014 dan Renstra Balitbu Tropika tahun 2010-2014.
2.1. Visi
Untuk mencapai kondisi ideal pada masa mendatang, Balitbu Tropika

mengharapkan agar komoditas buah asli Indonesia dapat

menjadi pilihan utama bagi konsumen mancanegara dan menjadi andalan utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama
petani. Untuk itu visi Balitbu Tropika adalah “Menjadi lembaga penelitian buah tropika berkelas dunia yang menghasilkan inovasi
teknologi untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan dan berbasis sumberdaya lokal”.
2.2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Balitbu Tropika mencanangkan 3 misi utama. :
1. Melakukan terobosan dalam menghasilkan inovasi teknologi khususnya varietas unggul baru (VUB), produksi benih VUB secara massal,
menghasilkan pupuk, biopestisida dan agroinput lain yang berkualitas dan tersertifikasi;
2. Meningkatkan efisiensi dan percepatan diseminasi inovasi teknologi kepada para pengguna;
3. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka penguasaan iptek dan peningkatan peran dan citra Balitbu
Tropika dalam pengembangan agribisnis buah dan pembangunan pertanian.
Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
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2.3.

Tujuan
Tujuan yang akan dicapai adalah mewujudkan pencapaian misi secara bertahap yaitu :

1) Mengelola dan mengembangkan potensi sumberdaya genetik tanaman buah
2) Menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi yang efektif, efisien dan memiliki nilai tambah komersial
3) Meningkatkan penyediaan dan pendayagunaan sarana penelitian serta profesionalisme sumber daya manusia,
4) Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan tanaman buah
5) Menghasilkan model agribisnis inovatif dan rekomendasi kebijakan pembangunan agribisnis tanaman buah, serta
6) Meningkatkan publisitas kelembagaan melalui media massa
2.4. Sasaran
Sasaran yang akan dicapai adalah :
1) Terkelola dan termanfaatkannya sumberdaya genetik tanaman buah secara optimal dan berkelanjutan
2) Tersedia dan termanfaatkannya inovasi teknologi tanaman buah
3) Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
4) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
5) Tersedia dan tergunakannya rekomendasi kebijakan pembangunan agribisnis tanaman buah
6) Meningkatnya citra dan publisitas kelembagaan
2.5. Arah Kebijakan
Tujuan dan sasaran akan dicapai melalui penetapan kebijakan dan program serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi, yang ditetapkan
sebagai berikut :
Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
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a. Kebijakan
Kebijakan yang ditempuh Balitbu Tropika untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah:
1) Kegiatan balai dilaksanakan atas dasar kebutuhan pengguna dan pasar
2) Kegiatan diarahkan untuk menciptakan varietas unggul nasional yang didukung sistem produksi yang efisien sehingga mampu
meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani, dan kualitas produk
3) Memperluas dan meningkatkan efektivitas penyebaran inovasi dan teknologi tanaman buah
4) Memperluas dan meningkatkan jaringan informasi dan kerjasama IPTEK tanaman buah, baik dengan lembaga pemerintah maupun swasta
dalam dan luar negeri, serta
5) Meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi sumberdaya (SDM, sarana/prasarana, dan dana)
b. Program
Dalam bidang penelitian, Balitbu Tropika diharapkan dapat melaksanakan pendekatan penelitian dan menghasilkan teknologi
pengembangan buah tropika berkelas dunia sehingga dapat menjadikan buah tropika nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan
mampu masuk dalam pertemanan global. Untuk mewujudkan harapan tersebut, Balitbu Tropika sebagai sebuah institusi diharapkan dapat
memenuhi standar kinerja sesuai dengan SNI 2001: 2008 yang transparan dan akuntabel.
c. Prioritas dan pendekatan program
Prioritasisasi program Balitbu Tropika diarahkan pada beberapa pendekatan, antara lain:
• Fokus komoditas: sasaran kegiatan pada 2010 – 2014 difokuskan pada komoditas durian dan manggis.
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• Fokus arah: sasaran diutamakan untuk menghasilkan varietas buah bernilai eating quality unggul dan healthy fruit didukung oleh
ketersediaan dan sistem perbenihan yang memenuhi prinsip 6T, serta teknologi budidaya efisien dan ramah lingkungan.
• Fokus manajemen: penerapan good management practices dan tertib administrasi yang didukung oleh scientific dan research environment
tinggi, dan memenuhi sertifikasi SNI 2001: 2008.
Prioritas program tersebut didekati melalui tiga strategi berikut:
1. program utama (mendukung program pengembangan kawasan hortikultura),
2. program strategis (mengintensifkan cost recovery) melalui kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak (pemda, swasta, perguruan tinggi
maupun institusi penelitian dalam dan luar negeri),
3. program in-house, menghasilkan varietas buah-buahan dengan karakter unggul (tanpa biji/biji kecil, eating quality unggul).
Program Balitbu Tropika disusun dan dirancang untuk menghasilkan Iptek yang mampu mengatasi masalah dan tantangan serta
persaingan dalam suatu sistem dan usaha agribisnis tanaman buah. Renstra Balitbu Tropika 2010-2014 disusun dengan mempertimbangkan
kesinambungan Renstra periode 2005-2009. Pencapaian hasil Balitbu Tropika, pembinaan SDM, serta peningkatan sarana dan prasarana
selama periode 2005-2009 perlu dilanjutkan dan ditindaklanjuti pada program tahun 2010-2014. Selain itu, penyempurnaan manajemen dan
restrukturisasi organisasi secara intern yang mengarah kepada efisiensi dan penciptaan iklim kerja yang kondusif mutlak segera dilakukan
pada periode 2010 – 2014.
2.5.1. Monitoring dan Evaluasi
Untuk mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi, maka dibuat kerangka acuan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan log frame yang
merupakan referensi perencanaan program penelitian di Balitbu Tropika. Tujuan monitoring dan evaluasi antara lain meningkatkan
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akuntabilitas lembaga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Materi monitoring dan evaluasi difokuskan pada hal-hal sebagai
berikut:


Tahap perencanaan penelitian (kesesuaian RPTP/RDHP/RKTM dengan ROPP/RODHP/ROKTM dan Matrik, kelengkapan dokumen dan
keabsahan dokumen).



Tahap persiapan penelitian (kesesuaian lokasi, kesesuaian bahan/sarana, kelengkapan dokumentasi)



Tahap pelaksanaan penelitian (permasalahan yang timbul, kemajuan fisik/laboratorium/lapangan)



Tahap pelaporan penelitian (laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan akhir)



Tertib administrasi keuangan, fasilitas, kepegawaian, kerja sama, serta manajemen



Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SDM dan kelayakan sumberdaya lainnya.
Untuk memudahkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Balitbu Tropika mengacu pada panduan umum pelaksanaan monitoring dan

evaluasi yang dikeluarkan oleh Puslitbang Hortikultura. Monitoring dan evaluasi di tingkat Balai, secara intern dilakukan setahun 2-3 kali.
Untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih antara tim monev, maka Puslitbang Hortikultura melakukan evaluasi monev yang telah dilakukan
oleh berbagai institusi tersebut, sehinga monev dari tim Puslitbang Hortikultura diharapkan melengkapi hasil monev yang dilakukan oleh tim
BPKP, Itjen maupun intern Balai.
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2.5.2. Pendekatan dan Strategi

Pendekatan dan strategi program penelitian dan pengembangan tanaman buah diuraikan sebagai berikut:
Berorientasi Agribisnis.
Penelitian dan pengembangan tanaman buah diarahkan mendukung pengembangan sistem dan perusahaan agribisnis tanaman buah yang
modern. Balitbu Tropika berusaha untuk terus menyediakan teknologi dan informasi yang memungkinkan terjadinya inovasi dalam sistem dan
perusahaan tanaman buah di Indonesia. Informasi dan teknologi itu diperlukan oleh setiap segmen atau subsistem dari sistem agribisnis buah.
Menjawab, mengantisipasi, dan menciptakan kebutuhan.
Penelitian buah merupakan penelitian yang berorientasi pasar atau market oriented research yang selalu berusaha memahami,
mengantisipasi, dan dalam kasus tertentu menciptakan trend kebutuhan pasar. Dalam kaitan itu program penelitian diklasifikasikan ke dalam
tiga jenis: 1) Penelitian untuk memenuhi kebutuhan yang ada ( existing needs) bersifat kreatif terhadap permintaan dan pemecahan masalah
(problem solving research); 2) Penelitian yang mengantisipasi kebutuhan yang akan tumbuh pada masa yang akan datang ( future needs)
sehingga bersifat memanfaatkan peluang yang ada dan mengantisipasi permasalahan yang akan timbul; 3) Penelitian yang menciptakan
kebutuhan baru (created needs) sehingga bersifat mengendalikan permintaan (demand driving) atau menetapkan kecenderungan (trend

setting) atau menciptakan peluang baru (creating new opportunities).
Mengutamakan petani sebagai pelaku agribisnis yang memiliki posisi tawar paling lemah.
Sebagai pelaku agribisnis, petani Indonesia boleh dikatakan kurang akses terhadap informasi untuk manajemen usahanya, di samping itu tidak
memiliki modal yang cukup dan keterampilan manajerial sebaik para pedagang. Akibatnya mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat
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terhadap mitranya dan para pedagang. Kegiatan penelitian diusahakan dapat membantu para petani dalam meningkatkan posisi tawar mereka
melalui teknologi dan melalui saran kebijaksanaan dan kelembagaan yang membantu para petani.
Memanfaatkan sumberdaya alam termasuk sumberdaya hayati Indonesia secara optimal.
Pemanfaatan agroekosistem berkelanjutan harus ditempuh dengan pengusahaan komoditas dan penggunaan teknologi budidaya konservatif.
Implikasinya antara lain pengembangan komoditas subtropik yang lebih adaptif pada dataran medium dan pemanfaatan lahan dengan teknik
konservasi. Selain itu, perlu digalakkan pengusahaan komoditas tropis, yang adaptif di dataran rendah dan medium, serta lebih memenuhi
selera dan kebutuhan konsumen.
Memanfaatkan peta informasi global.
Informasi perdagangan internasional komoditas buah perlu dipantau dan dianalisis, sehingga diketahui posisi, kriteria dan kemampuan
bersaing komoditas buah Indonesia sebagai komoditas andalan devisa di pasar internasional. Informasi global di bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi, termasuk plasma nutfah dari yang paling dini sampai yang paling mutakhir, dapat dijadikan rujukan dalam menyusun rencana
penelitian dan dalam menganalisis temuan-temuan yang dilakukan Balitbu Tropika.
Mengakomodasi kekuatan dan kelemahan internal dalam menghadapi peluang dan ancaman eksternal berdasarkan analisis
SWOT.
Kekuatan dan kelemahan internal melalui SWOT analisis meliputi organisasi, sumberdaya manusia, fasilitas, dan anggaran, sedangkan
kekuatan dan kelemahan eksternal meliputi perkembangan politik dan ekonomi, persaingan dan kerjasama, serta tuntutan dan penghargaan
masyarakat.
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Mengembangkan jaringan kerjasama penelitian nasional dan internasional.
Di tingkat nasional, kerjasama dilakukan dengan BPTP, perguruan tinggi, lembaga penelitian di luar Deptan, dan berbagai perusahaan swasta,
BUMN, BUMD, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat. Di tingkat internasional, selain menjaring pendanaan juga tukar menukar IPTEK,
untuk penciptaan teknologi baru sangat perlu dilakukan. Pendekatan program tersebut merupakan kriteria dalam menilai dan mengevaluasi
proposal penelitian, maupun hasil penelitian, yaitu antara lain untuk memantau dan mengevaluasi kesesuaian rencana, kegiatan, dan hasil
penelitian dengan pendekatan dan strategi program Balitbu Tropika .

2.6.

Program/Kegiatan Utama/Sub kegiatan
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pada tahun 2013 telah dilaksanakan 8 kegiatan penelitian dan 3

kegiatan diseminasi sebagai berikut :
1.

Pengkayaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik (SDG) untuk Perbaikan Varietas Tanaman Buah Tropika. Penelitian ini bertujuan
untuk memperoleh dua calon varietas durian dan satu calon varietas manggis dengan porsi edibel >30% dari hasil seleksi indigenous,
memperoleh data karakter buah hasil evaluasi dari 16 calon VUB durian dan 8 calon VUB manggis, memperoleh ≥100 progeni dari
persilangan durian (≥ 7 populasi pemuliaan), menanam dan memelihara 50 bibit durian hasil persilangan, menetapkan satu komposisi
media yang optimal untuk induksi tunas dari kalus endosperm durian, memperoleh 1 galur semangka dengan karakter rasa manis (>10o
Brix), warna daging buah kuning/merah dengan warna dasar kulit hijau.

2.

Perakitan Varietas Unggul Baru Pepaya Rasa Manis, Kandungan Vitamin C Tinggi, Produktif dan Tahan Simpan. Penelitian ini bertujuan
untuk memperoleh data generatif awal 100 populasi hibrid pepaya generasi FI, memperoreh 1 set data karakter generatif 4 hibrida
pepaya F1 dan 4 tetua galur F5 pepaya, memperoreh 1 genotip dengan daya simpan (≥7 HSP).
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3.

Perbanyakan durian dan manggis secara massal melalui teknik embriogenesis somatik: IV. Teknik Perkecambahan embrio-somatik Durian
dan Pemanjangan Tunas Manggis. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan komposisi media yang sesuai untuk optimalisasi
pendewasaan embrio somatik durian, perkecambahan embrio somatik durian, pemanjangan tunas manggis, pertumbuhan daun manggis,
dan memperoleh 2000 kecambah manggis hasil SE.

4.

Peningkatan produktivitas dan kualitas buah manggis di lokasi pengembangan kawasan manggis. Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan dosis Kalsium dan Boron yang tepat untuk meningkatkan produksi dan kualitas buah manggis.

5.

Peningkatan produktivitas dan kualitas mangga melalui pemuliaan dan perakitan teknologi secara terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan 36 materi DNA dari tetua dan hasil silangan untuk persiapan sequencing gen penanda tahan rontok dan ukuran buah besar,
mendapatkan 25 aksesi tambahan hasil silangan untuk perbaikan karakter mangga menjadi lebih tahan terhadap kerontokan bunga/buah
akibat curah hujan dan berat buah menjadi lebih besar serta informasi karakter vegetatifnya, dan mendapatkan 1 paket teknologi untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi mangga ≥ 15%.

6.

Perbaikan teknologi budidaya pisang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas di lokasi pengembangan kawasan pisang. Penelitian
ini bertujuan untuk mendapatkan satu komponen teknologi budidaya pisang dengan memanfaatkan agen hayati (fungi mikoriza) dan
pemupukan untuk meningkatkan pertumbuhan, kesehatan dan produktivitas tanaman pisang, dan dua set materi pertanaman untuk uji
perakitan paket

7.

teknologi budidaya pisang.

Perbaikan Produktivitas dan Kualitas Buah Naga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan distribusi hama dan penyakit utama
yang menyerang buah naga, mendapatkan satu komponen teknologi pengendalian penyakit busuk batang buah naga dengan fungisida,
dan mendapatkan satu komponen teknologi pemupukan yang tepat untuk memacu pertumbuhan buah naga.

8.

Produksi Benih Sumber Varietas Unggul Buah Tropika Mendukung Perbenihan di Wilayah Pengembangan. Diseminasi ini bertujuan untuk
a). memproduksi benih sumber 2 varietas manggis (1500 batang), 10 varietas mangga (5000 batang), 13 varietas durian (3000 batang),
4 varietas alpukat (600 batang), 1 varietas sirsak ratu (2000 batang), dan 3 varitas salak 15 batang untuk mendukung penangkaran
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benih di wilayah pengembangan kawasan tanaman buah; b). meregistrasi 100 batang DPIT (duplikat pohon induk tunggal) durian,
manggis, sirsak ratu, dan alpukat; c). mengimplementasi dan mensertifikasi SMM UPBS pada 4 ruang lingkup komoditas (durian, manggis,
alpukat dan sirsak ratu); d). memelihara 100 batang DPIT komoditas durian, manggis, sirsak ratu dan alpukat pada lokasi DPIT Balitbu
Tropika; e). menambahkan 50 batang DPIT (salak, durian, dan mangga pada blok yang telah ada); f). mendistribusikan benih sumber
varietas buah tropika ke wilayah pengembangan; dan g). melakukan pengawalan benih di daerah yang telah mendapat benih sumber
tahun 2012.
9.

Pengelolaan Plasmanutfah Tanaman Buah Tropika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakter 1400 aksesi (total) tanaman buah tropika
dalam sistem informasi berbasis web, mendapatkan satu informasi marka molekuler untuk deteksi karakter sepet pada plasma nutfah
salak, dan memelihara 15.000 sumber daya genetik dengan baik di 7 kebun percobaan (KP. Aripan, KP Sumani, KP. Subang, KP.
Cukurgondang, KP. Kraton, KP. Pandean dan KP. Berastagi).

10. Diseminasi Teknologi Inovatif Mendukung Pengembangan Agribisnis Buah Tropika. Diseminasi ini bertujuan untuk menyiapkan materi
publikasi berupa: 10.000 eksemplar leaflet/booklet dan 5 paket teknologi inovatif buah tropika dalam CD, menyiapakan 15 naskah ilmiah
yang terfasilitasi untuk publikasi jurnal nasional/internasional, 15 judul publikasi populer dan 30 materi web-site, mengikuti 2 kegiatan
diseminasi lingkup Kementan dan 1 kali gelar teknologi, memfasilitasi proses Pengajuan Paten, mendiseminasikan paket teknologi inovasi
produksi tanaman buah tropika mangga, manggis, dan pisang di kawasan agribisnis hortikultura, menginisiasi kawasan rumah pangan
lestari (berbasis buah), mengikuti diseminasi Lingkup Kemtan dan luar kemtan : ekspose, seminar/workshop 2 kali dan Gelar Teknologi 1
kali, menyelenggarakan kunjungan acara wisata agro 1 kali, melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan dengan pelayanan baik (Indek
Kepuasan Masyarakat (IKM) >80 %), dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi diseminasi inovatif tanaman buah tropika.
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2.7.

Indikator Kinerja Utama

Tabel 1. Matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Tahun 2013
1

Sasaran Strategis
Tersedianya Inovasi VUB

-

Indikator Kinerja
Jumlah VUB Buah Tropika yang diminati konsumen

Target
2 VUB

2

Tersedianya Sumberdaya
Genetik

-

Jumlah Sumberdaya Genetik Tanaman Buah Tropika yang Terkonservasi
dan Terkarakterisasi

1.400 aksesi

3

Tersedianya Benih Sumber

-

Jumlah Benih Sumber Buah Tropika

12.000 batang

4

Tersedianya Teknologi
Budidaya Produksi Hortikultura
Ramah Lingkungan
Terselenggaranya Diseminasi

-

Jumlah Teknologi Budidaya Produksi Tanaman Buah Tropika Ramah
Lingkungan

5 teknologi

-

Jumlah Diseminasi Inovasi Tanaman Buah Tropika :
Leaflet/booklet
Ekspose
Gelar Teknologi
Transfer 10 paket teknologi ke BPTP

10.000 exp
1 Kali
1 Kali
1 Kali

Terwujudnya Kerjasama
Bidang Hortikultura
Meningkatnya Pemanfaatan
Teknologi Hortikultura

-

Jumlah Kerjasama Penelitian/Pengembangan

7 Kerjasama

Jumlah Koordinasi dan Pengawalan Program Dukungan dan
Pengembangan Kawasan Hortikultura

8 lokasi

5

6
7
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Berdasarkan program dan dukungan sumber daya manusia dan anggaran, Balitbu Tropika telah membuat Rencana Kinerja Tahunan
tahun 2013 sebagai berikut : (1) Menghasilkan 2 calon VUB buah tropika yang diminati konsumen, (2) Menghasilkan 1.400 aksesi sumberdaya
genetik tanaman buah tropika yang terkonservasi dan terkarakterisasi , (3) Menghasilkan 33.000 batang benih sumber varietas unggul buah
tropika, (4) Menghasilkan 5 teknologi budidaya produksi tanaman buah tropika yang ramah lingkungan (5) Menyelenggarakan diseminasi
inovasi tanaman buah tropika nusantara (6) Melaksanakan 4 kerjasama penelitian (7) Melaksanakan koordinasi dan pengawalan program
dukungan dan pengembangan kawasan hortikultura di 8 lokasi. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah ditandatangani pada April 2012
(Lampiran 6).
Dengan turunnya DIPA TA. 2013, selanjutnya disusun Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA. 2013. PKT yang ditetapkan pada Bulan
Januari 2013 tersebut adalah : (1). Menghasilkan 2 VUB buah tropika yang diminati konsumen, (2). Menghasilkan 1.400 aksesi sumberdaya
genetik tanaman buah tropika yang terkonservasi dan terkarakterisasi, (3). Menghasilkan 12.000 batang benih sumber buah tropika, (4).
Menghasilkan 5 teknologi budidaya produksi tanaman buah tropika ramah lingkungan, (5). Menyelenggarakan diseminasi inovasi tanaman
buah tropika nusantara, (6). Melaksanakan 7 kerjasama penelitian/pengembangan, (8). Melaksanakan koordinasi dan pengawalan program
dukungan dan pengembangan kawasan hortikultura di 8 lokasi (Lampiran 8).
Pada indikator kinerja tersedianya benih sumber buah tropika terdapat perbedaan target antara RKT dan PKT. Hal ini disebabkan di
dalam RKT produksi benih masal pisang termasuk dalam benih sumber sebagai target, akan tetapi dalam PKT ditetapkan bahwa produksi
benih massal pisang termasuk benih sebar.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Indikator Keberhasilan
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 2013 menunjukkan bahwa sasaran telah dapat dicapai dengan rata-rata capaian sebesar 106,6%
dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan adanya kegitan diseminasi berupa gelar teknologi yang
ditargetkan 1 kali, bisa dilaksanakan 2 kali. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut juga didorong oleh dukungan unsur pimpinan, pihak
manajemen, serta pihak lainnya.
Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan oleh faktor pengawalan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang
cukup ketat. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut juga di dorong oleh dukungan manajemen penelitian, baik aspek pelayanan keuangan,
pengolahan data, perpustakan, publikasi dan sarana penelitian.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan
adalah dengan memantau capaian kinerja setiap bulan atau triwulan. Sehingga bisa diketahui laporan kemajuan, kendala/masalah yang
dihadapi dan tindak lanjut penyelesaian dari setiap kegiatan.
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3.2. Hasil Pengukuran Kinerja
Berdasarkan RPJM 2010-2014, Balitbu Tropika mempunya 6 sasaran dan 7 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja. Target dan
capaian pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.
Tabel 2 . Capaian Indikator Kinerja Sasaran Balitbu Tropika Tahun 2013
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja
Uraian

Tersedianya Inovasi VUB
Tersedianya Sumberdaya Genetik
Tersedianya Benih Sumber
Tersedianya Teknologi Budidaya Produksi
Hortikultura Ramah Lingkungan
Terselenggaranya Diseminasi

Terwujudnya Kerjasama Bidang
Hortikultura
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi
Hortikultura

Target

Capaian

%

Jumlah VUB buah tropika yg diminati
konsumen
Jumlah Sumberdaya Genetik tanaman buah
tropika yang Terkonservasi dan
Terkarakterisasi
Jumlah Benih Sumber buah tropika

2 VUB

2 CVUB

1.400 Aksesi

1.410 Aksesi

100,7

12.000 batang

12.300 batang

102,5

Jumlah Teknologi Budidaya Produksi
tanaman buah tropika ramah lingkungan
Jumlah diseminasi inovasi tanaman buah
tropika:

Leaflet/booklet

Ekspose

Gelar Teknologi

Transfer 10 paket teknologi ke BPTP
Jumlah Kerjasama
Penelitian/Pengembangan
Jumlah koordinasi dan Pengawalan
Program Dukungan dan Pengembangan
Kawasan Hortikultura

5 Teknologi

4 teknologi

85

10.000 exp
1 kali
1 kali
1 kali
7 Kerjasama

11.000 exp
1 Kali
2 Kali
1 Kali
7 Kerjasama

110
100
200
100
100

8 Lokasi

80

7 Lokasi
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3.3. Penjelasan Memadai atas Pencapaian 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 Renstra 2010 – 2014, Balitbu Tropika mempunyai 7 (tujuh) sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran dengan target dan capaian
untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Sasaran 1 :

Tersedianya Inovasi VUB

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

Target

Realisasi

%

Tersedianya inovasi VUB

2 VUB

2 CVUB

80%

Dari 2 VUB yang ditargetkan telah diperoleh 2 calon VUB yang saat ini dalam proses pendaftaran menjadi VUB yaitu durian Kalumpang
Sijunjung dan mangga Agri Gardina45. Naskah pendaftaran durian telah dievaluasi namun ada perbaikan yaitu varietas pembanding harus
memakai varietas yang telah dilepas yang berasal dari Sumatera Barat dengan alasan karena durian bersifat spesifik lokasi. Durian ini
diekplorasi mulai Tahun 2011, kemudian terus dievaluasi sampai tahun 2013 dalam proses pendaftaran VUB.
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Pada tahun 2013 juga telah diperoleh 1 calon VUB mangga yang diusulkan dengan nama Agri Gardina45. Saat ini calon VUB tersebut
masih dalam proses pendaftaran dan pelepasan varietas. Keunggulan dari varietas ini adalah rasa manis, warna kulit buah merah kekuningan,
tajuk tanaman rendah yaitu ± 3 m, tanaman genjah (umur 3 tahun berbuah), umur panen genjah (90-100 hari setalah bunga mekar) dan
produksi tinggi (25-30 kg/pohon/tahun) (Gambar 1).

Gambar 1. Keragaan buah mangga Agri Gardina45

Selain itu juga telah diperoleh 20 aksesi (9 aksesi durian, 5 aksesi manggis, 4 calon VUB pepaya dan 2 calon VUB semangka) dan
dikategorikan berhasil (80%). Pada aksesi durian diketahui mempunyai keunggulan porsi buah yang dapat dimakan > 30%, rasa manis,
pulen, serat rendah dan berwarna kuning. Aksesi-aksesi ini terus dikarakterisasi karena berpotensi untuk diusulkan menjadi calon-calon VUB
pada tahun 2014 (Gambar 2).
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Dairi.SU.002A.2013

BK.Sgu.004-2013

Bjnra-001

BK.Sgu.006-2013

BK.Sgu.005-2013

Bjnra-012

Lb-Trk 02

Lb-Trk 04

Lb-Trk 06

Gambar 2. Aksesi durian dengan porsi edibel >30%
Sedangkan manggis mempunyai keunggulan porsi edible > 30%. Pada aksesi semangka telah didapatkan 2 galur yaitu BT 7 dan BT 8
dengan keunggulan seragamnya karakter warna dasar kulit buah, warna daging buah dan corak buah. Untuk aksesi pepaya, dari 4 calon VUB
pepaya, 1 calon VUB pepaya saat ini dalam proses pengusulan nama dan sudah selesai draft usulan pendaftaran varietas. Calon VUB pepaya
yang lain masih dalam penyusunan naskah akademik serta uji observasi dan kebenaran varietas. Keunggulan calon VUB pepaya diantaranya
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Vit C Tinggi, daging buah manis, merah, dan produksi rata-rata 70 ton/ha/tahun. Sedangkan 2 calon VUB semangka masih dalam proses uji
adaptasi dan kebenaran varietas serta penyusunan naskah akademik atau naskah pelepasan varietas (Gambar 3).

Calon Varietas Pepaya III/1.2x4

Calon Varietas Pepaya 1.2x1..4

Calon Varietas Pepaya 2x4

Calon Varietas Pepaya 1x2

Gambar 3. Aksesi Calon Varietas Pepaya
Bila dibandingkan dengan tahun 2012, persentase pencapaian sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut:
Indikator Kinerja
Tersedianya inovasi VUB

Realisasi 2012 (%)
50

Realisasi 2013 (%)
80

Capaian tahun 2013 lebih besar dari tahun 2012. Aksesi durian dan manggis sebanyak 14 aksesi yang diperoleh pada tahun 2012
masih dalam proses evaluasi, sedangkan pada tahun 2013 telah diperoleh 2 CVUB yaitu durian Kalumpang Sijunjung dan mangga Agri
Gardina45 yang dalam proses pendaftaran menjadi VUB. Alasan capaian realisasi VUB tahun 2012 (50%) lebih besar dari capaian realisasi
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tahun 2013 (80%) disebabkan oleh adanya calon-calon varietas yang sudah tersedia pada penelitian tahun-tahun sebelumnya baru dalam
proses pendaftaran menjadi VUB pada tahun 2013, selain itu juga diperoleh 20 aksesi.

Sasaran 2 :

Tersedianya Sumberdaya Genetik

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

Target

Realisasi

%

Tersedianya sumberdaya Genetik

1.400 Aksesi

1.410 Aksesi

100,7%

Terhadap indikator sasaran tersedianya sumber daya genetik tanaman buah tropika termasuk dalam kategori sangat berhasil
(100,7%), dimana dari target 1.400 aksesi tercapai 1.410 aksesi yang terdiri dari 39 komoditas, yang dilaksanakan melalui kegiatan
pengelolaan plasma nutfah tanaman buah tropika. Pada tahun 2013 jumlah aksesi yang telah dilengkapi datanya adalah mangga, nenas, salak
dan durian. Meskipun demikian masih terdapat kendala dalam pengelolaannya karena beberapa aksesi belum berbuah/belum masuk fase
generatif, ada yang tidak berbuah, buah hilang atau dicuri, dan beberapa aksesi hanya melengkapi karakter yang sudah ada sehingga data
yang diperoleh belum maksimal. Adanya perubahan iklim, menyebabkan beberapa komoditas sampai Bulan Desember 2013 buahnya belum
panen/panen dengan buah yang sangat sedikit. Fenomena ini terjadi KP. Subang, dimana beberapa komoditas belum panen (durian,
rambutan dan buah lainnya). Demikian juga di KP Cukurgondang, tidak semua aksesi mangga berbuah dan beberapa aksesi buahnya sangat
sedikit.
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Alpukat

Nagasari

Jambu Air
Nenas

Alkesa

Jambu bol

Bisbol

Karamunting
Kerabat manggis 5452

Jambu Jamaika

Duwet hitam

Gambar 4. Beberapa Koleksi Plasma Nutfah Balitbu Tropika
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Perbandingan capaian sasaran kedua pada tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dari tabel berikut:
Indikator Kinerja
Tersedianya sumberdaya genetik

Realisasi 2012 (%)
109

Realisasi 2013 (%)
100,7

Secara persentase capaian tahun 2012 lebih tinggi dari tahun 2013, namun sumberdaya genetik yang dihasilkan adalah komulatif dari
tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2012 diperoleh 1.276 aksesi dari target 1.170 aksesi, sedangkan pada tahun 2013 telah
diperoleh 1.410 aksesi dari target 1.400 aksesi. Dari pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran strategis kedua tersebut, terlihat
bahwa sumberdaya genetik mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Sasaran 3 :

Tersedianya Benih Sumber

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

Target

Realisasi

%

Tersedianya benih sumber

12.000 batang

12.300 batang

102,5%

Produksi benih sumber buah tropika yang dilaksanakan di Balitbu Tropika telah mencapai target yang diharapkan dan termasuk dalam
kategori sangat berhasil (102,5%). Sasaran ini dicapai melalui kegiatan produksi benih sumber beberapa varietas unggul tanaman buah
mendukung perbenihan di wilayah pengembangan kawasan tanaman buah.
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Dari kegiatan produksi benih sumber telah dihasilkan 12.300 batang benih sumber dari 2 varietas manggis ratu tembilahan dan ratu
kamang (1.500 batang), 2 varietas mangga (5.000 batang), 14 varietas durian (3.200 batang), 3 varietas alpukat (600 batang), dan 1 varietas
sirsak ratu (2.000 batang).
Keberhasilan pencapaian target ini dikarenakan telah dikuasainya teknik produksi benih sumber yang mengacu pada DOKSISTU SMM
UPBS yang dikelompokkan menjadi 4 jenis dokumen (Panduan mutu, prosedur kerja, instruksi kerja dan formulir/catatan. Dokumen tersebut
telah mendapat sertifikasi dari Lembaga Sertifikat Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (LSSMBTPH) yang dikeluarkan oleh
PT. Mutu Agung Lestari pada 4 ruang lingkup komoditas yaitu durian, manggis, alpukat dan sirsak ratu (Lampiran 9), serta meningkatnya
kemampuan sumber daya manusia dan kondisi lingkungan yang mendukung produksi benih. Pada kegiatan produksi benih sumber varietas
unggul buah tropika telah berhasil meregistrasi blok duplikat pohon induk, menanam blok duplikat pohon induk durian, manggis, alpukat, dan
sirsak ratu. Keberhasilan pencapaian target didukung juga oleh koordinasi dengan pihak-pihak terkait misalnya BPSB yang telah memberi
kemudahan dalam proses pelabelan benih.
Pada tahun 2013 secara bertahap UPBS-Balitbu Tropika mampu melayani permintaan konsumen dengan mendistribusikan benih
sumber buah tropika secara tepat jenis, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat tempat serta berupaya melakukan
transparansi keuangan sehingga memenuhi prinsip accountable dengan cara melakukan penyetoran PNBP secara tepat waktu sesuai aturan
yang berlaku.
Pada tahun 2013 ini RDHP-UPBS Balitbu Tropika telah berhasil mendistribusikan benih ke wilayah pengembangan yaitu BPTP Sumatera
Barat, BPTP Riau, BPTP Lampung, BPTP Jambi, BPTP Sumatera Selatan, BPTP Jawa Tengah, BPTP Banten, BPTP Jawa Timur, BB Mektan dan
BPTP Sumatera Utara. UPBS Balitbu Tropika telah berhasil mendistribusikan benihnya sejumlah 8.206

batang terdiri atas

5 komoditas,

dengan perincian: alpukat (271 batang), durian (3.879 batang), mangga (2.714 batang), manggis (1.162 batang) dan sirsak (180 batang).
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Gambar 5. Produksi benih sumber buah tropika
Perbandingan capaian sasaran ketiga pada tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dari tabel berikut:
Indikator Kinerja
Tersedianya benih sumber

Realisasi 2012 (%)
108

Realisasi 2013 (%)
102,7

Secara persentase capaian tahun 2012 lebih tinggi dari tahun 2013, namun benih sumber yang dihasilkan tetap lebih banyak dari yang
ditargetkan. Dimana pada tahun 2012 diperoleh 14.000 batang benih sumber dari target 12.000 batang, sedangkan pada tahun 2013 telah
diperoleh 12.300 batang. Dari pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran strategis ketiga tersebut, terlihat bahwa benih sumber
mencapai hasil yang telah ditetapkan.
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Sasaran 4 :

Tersedianya Teknologi Budidaya Produksi Hortikultura Ramah Lingkungan

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

Target

Realisasi

%

Tersedianya teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan

5 Teknologi

4 Teknologi

85 %

Dari lima teknologi yang ditetapkan dalam sasaran ke empat ini, termasuk dalam kategori berhasil (85%), diantaranya:
1. Teknologi meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi mangga sebesar ≥ 15%
Teknologi ini diperoleh dari kegiatan pengujian paket teknologi hasil rakitan komponen teknologi hasil penelitian untuk meningkatkan
kuantitas dan kualitas produksi mangga melalui kegiatan peningkatan produktivitas dan kualitas mangga melalui pemuliaan dan perakitan
teknologi secara terpadu. Pada. Uji paket teknologi ini dapat meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas >15%. Teknologi yang
diaplikasikan adalah teknologi ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
Aplikasi teknologi yang dilakukan terdiri dari pemberian pupuk organik sebanyak 50 kg/tanaman yang merupakan hasil dekomposisi
dari campuran jerami, pupuk kandang, dan serasah daun; pupuk anorganik NPK setengah dosis anjuran (3 kg/tanaman); pemangkasan
dengan cara pemangkasan kanopi atas yang bertujuan agar cahaya matahari yang masuk ke dalam kanopi daun dapat maksimal dan
pemangkasan kanopi samping agar sirkulasi udara dalam kanopi berjalan baik sehingga kelembaban udara dapat diturunkan; pengairan sesuai
kapasitas lapang (60 l/tanaman) yang diberikan terutama pada musim kemarau, pemberian mulsa jerami sebanyak 50 kg/tanaman yang
diberikan 1 kali dalam setahun; aplikasi fungisida sistemik pada saat awal pembungaan dan fase pertengahan perkembangan buah dengan
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dosis 1 cc/l dikombinasi dengan aplikasi minyak sereh wangi konsentrasi 2 cc/l dan fungisida sintetik dengan dosis 2 gr/l air secara bergantian
setiap minggu sekali digunakan untuk pengendalian penyakit maupun hama; dan aplikasi pupuk kalsium (Kaptan) dengan dosis 2 kg/tanaman
digunakan untuk mencegah kerontokan bunga dan buah pada mangga varietas gedong gincu memberikan produksi lebih tinggi dibanding
perlakuan petani.
Dari hasil analisis ekonomi sementara diketahui bahwa hasil penerapan paket teknologi pada mangga varietas Gedong gincu diperoleh
selisih total keuntungan sebesar Rp. 14.650.000,- (35,73 %) dibanding perlakuan petani. Penerapan paket teknologi menghasilkan jumlah
buah berukuran grade A dan B lebih banyak (67,3%) dibanding perlakuan petani (40,5%). Dari hasil analisis ekonomi dari produksi yang
dihasilkan pada varietas mangga Arumanis diperoleh total keuntungan sebesar Rp. 14.621.954,-.
2. Teknologi pengendalian penyakit busuk batang buah naga dengan fungisida
Teknologi ini diperoleh dari kegiatan teknik pengendalian penyakit busuk batang buah naga dengan menggunakan fungisida melalui
kegiatan perbaikan produktivitas dan kualitas buah naga. Aplikasi fungisida dapat menurunkan intensitas serangan 4 penyakit utama tanaman
buah naga dengan jenis fungisida yang terbaik adalah bubur Bordeaux. Aplikasi pemangkasan dan penggunaan bubur bordeaux setiap 2
minggu sekali mampu menurunkan serangan penyakit batang ± 47%, busuk hitam ± 54%, bintik batang ± 58,8% dan antracnose ± 29, 2%,
fungisida yang digunakan merupakan fungisida kontak, murah dan mudah di dapat.

Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika

|

39

LAKIP BALITBU TROPIKA TAHUN 2013

A
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Gambar 6. Gejala penyakit, A) Busuk Batang Kuning, B) Bintik Batang, C) Bercak Batang, dan D) Busuk Batang tanaman buah naga

3. Komposisi media perkecambahan durian dan manggis melalui teknik embriogenesis somatik
Komposisi media ini diperoleh dari penelitian perbanyakan durian dan manggis secara massal melalui teknik embriogenesis somatik: IV.
Teknik Perkecambahan embrio-somatik Durian dan Pemanjangan Tunas Manggis. Pada kegiatan ini telah diperoleh: 1). Satu komposisi media
untuk optimalisasi pendewasaan embrio somatik durian yaitu RE3A (1/2 MS (nitrat)+ 0,01 ppm 2,4-D+ (0,1-0,5) ppm BAP + 30 gr/liter PEG;
2). Satu komposisi media pemanjangan tunas manggis yaitu ½ MS (Makro) + 1 ppm BAP +0,1 PPM NAA. 3). Satu komposisi media
pertumbuhan daun manggis yaitu ½ MS Makro tanpa ZPT. 4) 2.000 tunas manggis hasil SE.
Keunggulan dari teknologi ini adalah satu biji manggis dapat menghemat materi perbanyakan bibit, satu biji manggis dapat
menghasilkan embrio somatic langsung/tunas sebanyak 3x (4-18 tunas), dan bila melalui kalus (embriogenesis somatic tidak langsung) dari
satu biji manggis menghasilkan embrio dewasa sebanyak 3x (10-35) + 10 embrio dewasa.
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Gambar 7. Pemanjangan hipokotil media 1/2 MS (makro) + 1 ppm BAP + 0,1 ppm NAA dan tunas/embrio dewasa yang sudah mempunyai daun normal

4. Teknologi budidaya pisang dengan memanfaatkan fungi Mikoriza arbuskula dan pemupukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan
kesehatan tanaman
Teknologi ini diperoleh dari kegiatan peningkatan mutu dan produksi pisang varietas ketan dengan aplikasi fungi Mikoriza arbuskula
dan pupuk kalium melalui kegiatan perbaikan teknologi budidaya pisang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas di lokasi
pengembangan kawasan pisang. Aplikasi FMA dapat menekan penyakit layu fusarium sebesar 60%, dan aplikasi kalium dengan takaran 600 gr
K2O/tan/tahun dapat meningkatkan bobot buah per tandan sekitar 50% (Gambar 8).
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Gambar 9. Dua materi uji perakitan paket teknologi budidaya pisang di lokasi KP Aripan

Gambar 8. Keragaan buah pisang pada berbagai dosis pupuk Kalium

Pada kegiatan validasi paket perbaikan teknologi budidaya dalam upaya meningkatkan kesehatan dan produktivitas pisang, sampai
saat ini, tanaman masih dalam fase pertumbuhan vegetatif (umur ± 4 bulan). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah
daun, lingkar batang dan tinggi tanaman dari perlakuan paket Balitbu, lebih tinggi dibandingkan dengan paket petani (Gambar 9).
5. Teknologi pemupukan Kalsium dan Boron untuk meningkatkan produksi dan kualitas buah manggis
Teknologi ini belum didapatkan hasil secara maksimal melalui kegiatan peningkatan produktivitas dan kualitas buah manggis di lokasi
pengembangan kawsan manggis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata karakter kualitas buah manggis di Sumatera Barat yang diberi
pupuk Ca Mg (CO3)2 + Borate-48 (7,5+15) dapat meningkatkan produksi sebesar 6% dan derajat brix meningkat 3 0Brix. Target peningkatan
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produksi sebesar 25% belum tercapai karena panen raya di lokasi penelitian belum terjadi. Perkiraan panen raya terjadi pada akhir Pebruari
2014.
Hasil sementara menunjukkan bahwa rata-rata karakter kualitas buah manggis di Sumatera Barat yang diberi pupuk Ca Mg (CO 3)2 +
Borate-48 (7,5+15) memberikan bobot buah yang paling berat yaitu 128,53 gr dengan diameter buah 6,33 cm, tebal kulit buah yang cukup
tipis yaitu 0,99, dengan bobot aril 35,26 dan bobot kulit buah 97,4. Untuk parameter Total Soluble Solid (TSS) ternyata pemberian pupuk
Dolomit yang rendah dari pemberian pupuk Borate-48 rata-rata dapat memberikan kadar TSS lebih tinggi yaitu diatas 16 0 Brix.
Perbandingan capaian sasaran ke empat pada tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dari tabel berikut:
Indikator Kinerja
Tersedianya teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan

Realisasi 2012 (%)
100

Realisasi 2013 (%)
85

Capaian tahun 2013 lebih kecil dari tahun 2012, hal ini disebabkan oleh teknologi untuk peningkatan produksi dan kualitas buah
manggis belum didapatkan secara maksimal karena tanaman manggis belum panen seluruhnya sehingga jumlah produksi belum bisa
diketahui.

Sasaran 5 :

Terselenggaranya Diseminasi

Terselenggaranya diseminasi teknologi inovatif mendukung pengembangan agribisnis buah tropika termasuk dalam kategori sangat
berhasil (102%). Sasaran tersebut telah dicapai dengan telah terselenggaranya kegiatan yaitu:
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Untuk mencapai sasaran Ke lima, pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:
Indikator Kinerja
Terselenggaranya Diseminasi
Leaflet/booklet
Ekspose
Gelar Teknologi
Transfer 10 paket teknologi ke BPTP

Target
10.000 exp
1 kali
1 kali
1 kali

Realisasi

%

11.000 exp
1 Kali
2 Kali
1 Kali

110
100
200
100

1. Leaflet/booklet sebanyak 11.000 exemplar,
Leaflet /booklet yang yang telah dicetak terdiri dari 17 judul yaitu: varietas unggul pepaya merah delima (1.000 exemplar),
perbanyakan benih pisang konvensional mematikan titik tumbuh dan belahan bonggol (BIT) (500 exemplar), varietas unggul alpukat (500
exemplar), teknik perkecambahan benih pepaya (1.000 exemplar), pengendalian penggerek batang mangga (1.000 exemplar), penggerek
batang mangga (1.000 exemplar), plasma nutfah mangga Cukurgondang (1.000 exemplar), perbaikan mutu buah sirsak (1.000 exemplar),
eradikasi tanaman pisang terserang penyakit layu (1.000 exemplar), perbenihan manggis (1.000 exemplar), buah naga (400 exemplar),
koleksi plasma nutfah pisang (500 exemplar), model kawasan rumah pangan lestari (500 exemplar), petunjuk teknis budidaya pepaya (400
exemplar), pemuliaan pepaya untuk perbaikan kualitas buah (400 exemplar), ekspo buah nusantara (400 exemplar), dan lomba karya ilmiah
(400 exemplar).
2. Ekspose buah nusantara II, dengan tema “diversitas plasmanutfah dan hasil pemulian tanaman buah tropika”, yang dilaksanakan pada
tanggal 1-2 November 2013 di KP. Sumani.
Tujuan dari pelaksanaan ekspose buah nusantara adalah untuk mengenalkan keragaman plasma nutfah buah dan hasil pemulian
tanaman buah tropika nusantara, untuk mendiseminasikan teknologi inovatif yang dihasilkan oleh Balitbu tropika, untuk mendapatkan umpan
balik, masukan tindak lanjut dari para pengguna terhadap keragaman tanaman buah dan meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya
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pelestarian dan pemanfaatan buah tropika nusantara. Pelaksanaan ekspose ini dihadiri oleh berbagai institusi/lembaga penelitian, pengkajian,
pemerintah pusat dan daerah, pengusaha sarana produksi pertanian, pelaku usaha, gabungan kelompok tani, kelompok tani, industri sarana
produksi pertanian dan perbankan. Jumlah perserta mencapai 1500 orang. Kegiatan ekspose meliputi gelar teknologi, pameran teknologi,
keragaman plasma nutfah buah tropika, kunjungan wisata agro dan visitor plot/demoplot, display buah, model kawasan rumah pangan lestari
(MKRPL).

Gambar 10. Kunjungan Tamu Kegiatan Ekspose Buah Nusantara II 2013
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Gambar 11. KRPL pada kegiatan ekspose Buah Tropika Nusantara II 2013
3. Telah diselenggarakan 2 gelar teknologi dengan 2 kegiatan yaitu Teknologi tepat guna yang dilaksanakan pada tanggal 26-30
September 2013 dan hari pangan sedunia XXXIII, dengan tema “Optimalisasi sumberdaya lokal melalui diversifikasi pangan menuju
kemandirian pangan dan perbaikan gizi masyarakat” yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober – 5 November 2013, di Padang.
Pelaksanaan pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) dilaksanakan dari tanggal 20-23 Oktober 2013 oleh Kementerian dalam Negeri, di
Komplek GOR Haji Agus salim Kota Padang. Kegiatan ini diikuti oleh semua propinsi, kabupaten/kota seluruh indonesia dengan menampilkan
hasil unggulan dari daerah mereka masing-masing. Materi yang ditampilkan Kementerian Pertanian dalam kegiatan teknologi tepat guna (TTG)
ini diwakili oleh Badan Penelitian dan Pengebangan pertanian (Badan Litbang Pertanian). Kegiatan pameran Balitbu dengan poster varietas
unggul salak, teknologi perbaikan mutu sirsak, leaflet terdiri dari perbenihan pisang perbanyakan benih pisang dengan mematikan titik tumbuh
dan sistem belahan bonggol (bit), varietas unggul alpukat, dan dengan display buah pepaya, buah sirsak dan benih pisang kepok tanjung asal
kultur jaringan.
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Dalam rangka hari pangan sedunia (HPS) ke 33 di Propinsi Sumatera Barat, Balitbu Tropika ikut berpartisipasi dalam kegiatan gelar
teknologi dan pameran teknologi. Pada kegiatan gelar teknologi tersebut dilakukan penanaman tanaman dilapang untuk mengisi stand
MKRPL Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian. Materi tanaman yang ditanam adalah sirsak 2 varietas, pisang 7 varietas dan
pepaya terdiri dari 1 varietas dan 7 aksesi. Pada lokasi pameran materi terdiri dari publikasi cetak berupa poster dan leaflet dan buah.

Gambar 12. Tanaman pada kegiatan HPS ke 33 di Padang

4. Telah dilaksanakan transfer 17 paket teknologi ke ke seluruh BPTP di Indonesia. Teknologi tersebut adalah: 1). Budidaya pepaya, 2).
Budidaya sirsak, 3). Budidaya Salak, 4). Budidaya rambutan, 5). Budidaya sirsak, 6). Budidaya manggis, 7). Budidaya semangka, 8).
Durian, 9). Budidaya melon, 10). Budidaya Sawo, 11). Budidaya pisang, 12). Budidaya duku, 13). Budidaya Nenas, 14). Budidaya naga,
15). Budidaya markisa, 16). Budidaya jambu biji dan 17). Budidaya mangga.
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Terkait dengan sasaran strategis ke lima, jumlah dan uraian indikator kinerja di tahun 2012 dan 2013 terdapat perbedaan, dimana
pada tahun 2012 terdapat 9 indikator namun pada tahun 2013 terdapat 4 indikator. 5 indikator tidak tercantum lagi pada PK tahun 2013,
namun ada penambahan indikator yaitu transfer 10 paket teknologi ke BPTP. Dalam pencapaian 4 indikator kinerja dalam mendukung sasaran
strategis ke lima, terlihat semua indikator mencapai hasil yang telah ditetapkan.
Perbandingan capaian sasaran ke lima pada tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dari tabel berikut.
Indikator Kinerja
Terselenggaranya Diseminasi
Leaflet/booklet
Publikasi Ilmiah
Publikasi Populer
Materi Web
Ekspose
Seminar Nasional
Gelar Teknologi
Fasilitasi pengajuan usulan paten
Fasilitasi pengajuan pelepasan varietas
Transfer 10 paket teknologi ke BPTP

Realisasi 2012 (%)
100
100
100
100
100
100
100
150
33
Tidak ditargetkan

Realisasi 2013 (%)

Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak

110
ditargetkan
ditargetkan
ditargetkan
100
ditargetkan
200
ditargetkan
ditargetkan
100
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Sasaran 6 :

Terwujudnya Kerjasama Bidang Hortikultura

Untuk mencapai sasaran Ke enam, pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:
Indikator Kinerja
Terwujudnya kerjasama bidang hortikultura

Target
7 kerjasama

Realisasi

%

7 kerjasama

100

Pada sasaran ini telah diselenggarakan 7 kerjasama penelitian dan termasuk dalam kategori sangat berhasil (100%), yaitu :
1.

Kerjasama penelitian, pengembangan varietas dan promosi tanaman buah tropika. Kerjasama ini dilaksanakan dengan PT. Rama Baja
Batam.

2.

Kerjasama pengembangan varietas hortikultura, dengan Direktorat pemukiman, lingkungan, dan agribisnis bedah pengusahaan
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

3.

Pengadaan benih dan pengawalan teknologi budidaya tanaman buah untuk penanganan lahan kritis sumber daya air berbasis
masyarakat, dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

4.

Kegiatan penelitian, pengembangan varietas dan promosi tanaman buah tropika, dengan PT. Mekar Unggul Sari.

5.

Kerjasama dengan ACIAR dengan judul “Integrated crop production of banana in Indonesia and Australia”

6.

Kerjasama dengan ACIAR dengan judul “Management of fruit quality and pest infestation on mango and mangosteen to meet technical
market access requirement”

7.

Kerjasama dengan ACIAR dengan judul “Musa Collection Mission Riagle Exploration”
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Dari capaian indikator kinerja tahun 2012 dan 2013, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase pencapaian sasaran strategis 6
dapat dilihat pada tabel berikut:
Indikator Kinerja
Terwujudnya Kerjasama Bidang Hortikultura

Sasaran 7 :

Realisasi 2012 (%)
100

Realisasi 2013 (%)
100

Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Hortikultura

Untuk mencapai sasaran Ke tujuh, pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:
Indikator Kinerja
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Hortikultura

Target
8 Lokasi

Realisasi

%

7 Lokasi

87,5

Pada sasaran ini dari 8 target lokasi yang direncanakan, 1 lokasi yaitu Papua ditiadakan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan
pemerintah untuk subsidi bahan bakar, sehingga terjadi pemotongan biaya anggaran dipertengahan tahun 2013. Hingga akhir Desember 2013
telah terealisasi program dukungan dan pengembangan kawasan hortikultura di 7 lokasi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB dan
NTT), sehingga termasuk dalam kategori berhasil (87,5%). Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sbb :
1. Diseminasi teknologi perbenihan dan budidaya pepaya, pisang dan sirsak
Kegiatan ini telah dilakukan di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Barat dalam rangka mendukung pembangunan Kebun Benih Inti (KBI)
guna pengembangan KRPL di seluruh Indonesia. Pelatihan yang sama juga diberikan pada kelompok tani berlokasi di Sumatera Barat.
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2. Kunjungan Ibu Negara di kawasan RPL Cibubur, Jakarta
Pada acara ini Balitbu berpartisipasi dalam menampilkan buah segar pepaya merah delima dan sirsak ratu, serta benih tanaman siap
tanam berupa pepaya, sirsak ratu, durian, beberapa tanaman tabulampot seperti mangga garifta dan ken layung, jambu biji kristal, jambu air
citra dan cincalo, belimbing manis, sawo manila dan jeruk pamelo ratu. Dalam acara ini digelar model kawasan rumah pangan lestari
mencakup penananam tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, rempah dan obat serta ternak ikan.
3. Diseminasi budidaya tanaman buah untuk KRPL
Sosialisasi pengembangan tanaman hortikultura (buah-buahan) untuk KRPL kepada kelompok tani Ambun Pagi, Aripan, SolokSumatera Barat, yang dihadiri oleh 30 orang peserta calon pelaksana KRPL. Pada kegiatan ini dipresentasikan mengenai definisi dan peranan
rumah pangan lestari (RPL), sarana dan prasarana RPL serta bagaimana menginisiasi pembentukan kawasan RPL yang menyediakan tanaman
sayuran, buah-buahan dan ternak untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga.
4. Dukungan logistik benih untuk pengembangan KRPL di wilayah propinsi pengembangan
Dalam rangka mendukung kegiatan KRPL di beberapa wilayah pengembangan, Balitbu Tropika telah mendistribusikan benih sirsak,
pepaya dan pisang untuk wilayah pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera
Selatan, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan NTT. Adanya dukungan benih ini
diharapkan dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dengan baik dalam rangka melengkapi kebutuhan gizi keluarga khususnya mineral dan
vitamin di masing-masing kawasan tersebut. Untuk itu Balitbu tropika juga telah memberikan dukungan teknologi masing-masing komoditi
tersebut, baik melalui sosialisasi maupun praktek langsung di lapangan.
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5. Pengadaan benih sayuran, ternak, serta pemeliharaan untuk kontinuitasnya di kawasan RPL Balitbu Tropika
Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa penyediaan benih sayuran, pendistribusian sayur dan ternak ikan, serta pemeliharaan
tanaman di rumah perbenihan secara kontinyu dalam rangka mendukung keberadaan rumah pangan lestari di Balitbu Tropika. Untuk itu
kegiatan rutin yang telah dilakukan antara lain prosesing benih, pencampuran media tanam pukan + tanah + arang sekam (1 :1 :1) dan
pengisian polibag, penyemaian benih dan transplanting tanaman; serta pemeliharaan tanaman semaian (menyiang dan menyiram).

Gambar 13. Penyampaian materi perbenihan dan budidaya buah-buahan untuk pengembangan KBI dan KRPL kepada para staf BPTP lingkup Badan Litbang
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Gambar 14. Keragaan beberapa tanaman buah (Pepaya Merah Delima, Sirsak dan Durian ) hasil pendampingan teknologi di Batam

Perbandingan capaian sasaran ke tujuh pada tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dari tabel berikut:
Indikator Kinerja
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Hortikultura

Realisasi 2012 (%)
137

Realisasi 2013 (%)
87,5

Capaian tahun 2013 lebih kecil dari tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah untuk subsidi bahan bakar, sehingga
terjadi pemotongan biaya anggaran dipertengahan tahun 2013. Akibatnya 1 lokasi (Papua) tidak bisa dilaksanakan.
Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2012 dan 2013 dengan dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini. Dari data pada tabel 3
tersebut dapat dilihat adanya peningkatan kinerja Balitbu Tropika tahun 2013 dibandingkan tahun 2012.
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Tabel 3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dan 2013
No
1
2
3
4
5

6
7

Sasaran

Satuan

2012

2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Tersedianya Inovasi VUB
Tersedianya Sumberdaya Genetik
Tersedianya Benih Sumber
Tersedianya Teknologi Budidaya Produksi
Hortikultura Ramah Lingkungan
Terselenggaranya Diseminasi
- Leaflet/booklet
- Publikasi Ilmiah
- Publikasi Populer
- Materi Web
- Ekspose
- Seminar Nasional
- Gelar Teknologi
- Fasilitasi pengajuan usulan paten
- Fasilitasi pengajuan pelepasan varietas
- Transfer 10 paket teknologi ke BPTP

CVUB
Aksesi
Batang
Teknologi

3
1.170
33.000
5

14 aksesi
1.276
35.800
5

50
109
108
100

2
1.400
12.000
5

2 CVUB
1.410
12.300
4

80
100,7
102,5
85

Exp
Artikel
Artikel
Buah
Kali
kali
kali
paket
varietas
Kali

6.000
25
10
12
2
1
1
2

6000
25
10
12
2
1
1
3

100
100
100
100
100
100
100
150

10.000

11.000

110

1

1

100

1

2

200

3

1

33

1

1

100

Terwujudnya Kerjasama Bidang Hortikultura
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Hortikultura

Kerjasama
Lokasi

4
8

4
11

100
137

7
8

7
7

100
87,5

Potensi Outcome tahun 2013
Berdasarkan uraian capaian sasaran diatas, teridentifikasi beberapa output yang apabila dikembangkan lebih lanjut dapat berpotensi
menjadi outcome antara lain adalah
1. Terdistribusinya benih sumber buah tropika sejumlah 8.206 batang ke berbagai wilayah pengembangan dan terealisasinya distribusi
benih buah tropika dalam rangka mendukung kegiatan KRPL di berbagai lokasi.
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2. Menyebarkan leaflet sebanyak 9.850 exemplar, dengan rincian 1.200 exp pada Tour de Singkarak, 1.050 exp pada kegiatan pertiga
bumi di Lubuk Minturun, 1.150 exp pada pameran gelar teknologi tepat guna (TTG) di Padang, 1.000 exp pada pameran flora dan flori
nasional di Yokyakarta, 950 exp pada kegiatan HPS di Padang, 4.500 exp pada kegiatan ekspose buah nusantara II di Kp.Sumani. 5
keping DVD teknologi yang berisi 7 judul teknologi ke BPSP Propinsi Kalimantan Barat.
3.4. Akuntabilitas Keuangan
a. Target dan Realisasi Keuangan APBN
Pada tahun 2013 Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika mengelola dana APBN sebesar Rp. 20.019.655.000,- yang diterbitkan pada
DIPA pada tanggal 5 Desember 2012, tetapi dalam perjalanan pelaksanaan anggaran mengalami beberapa revisi yaitu Revisi ke 1 pada
tanggal 19 Maret 2013 (Revisi POK), Revisi ke 2 pada tanggal 14 Juni 2013 (Revisi POK), Revisi ke 3 merupakan revisi DIPA pada tanggal 26
September 2013 karena ada pengurangan anggaran untuk subsidi BBM sebesar Rp. 866.794.000 sehingga pagu DIPA menjadi

Rp.

19.224.861.000 dan Revisi ke 4 adalah revisi DIPA karena adanya dana Hibah sebesar Rp. 714.751.000 sehingga pagu sampai dengan revisi
ke 4 ini menjadi Rp. 19.939.612.000,- yang di kelompokkan ke dalam belanja pegawai sebesar Rp.9.025.785.000,- ,Belanja bahan murni
sebesar Rp. 7.278.336.000,- belanja bahan hibah sebesar Rp. 714.751.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 2.920.740.000,-. (Tabel 4 dan
Tabel 5). Revisi ke-5 adalah revisi pagu minus belanja pegawai sebesar RP. 175.000.000,-, sehingga total anggaran Balitbu tropika sampai
Desember 2013 sebesar Rp. 20.114.437.000,-.
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Tabel 4. Pagu Belanja dan Serapan Anggaran DIPA TA. 2010, 2011, 2012 dan 2013 Balitbu Tropika berdasarkan Jenis Belanja
Jenis belanja

Pagu

Serapan

%

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

Belanja pegawai

6.849.087.000

7.554.436.000

8.068.466.000

9.200.610.000

6.829.034.623

7.399.303.510

8.119.423.620

9.186.249.082

99,71

Belanja barang

3.780.940.000

4.581.939.000

6.420.419.000

7.278.336.000

3.707.792.211

4.368.097.258

6.349.855.845

Belanja modal

1.087.000.000

281.350.000

1.031.400.000

2.920.740.000

1.015.581.000

281.350.000

Jumlah

11.717.027.000

12.417.725.000

15.520.285.000 19.399.686.000

11.552.407.834

12.048.750.768

2012

2013

97.95

100.63

99,84

7.172.765.420

98,07

95.33

98.90

98,55

915.423.525

2,857.172.000

93,43

100

88.76

97,82

15.384.702.990

19.216.118.102

98,60

97.03

99.13

98,74

Tabel 5. Pagu Belanja dan Serapan Anggaran DIPA dan HIBAH Balitbu Tropika TA. 2010, 2011, 2012 dan 2013
Jenis belanja
Belanja pegawai
Belanja barang
+ Hibah
Belanja modal +
Hibah
Jumlah

Pagu
2010

2011

Serapan
2012

2013

2010

2011

%
2012

2013

2010

2011

2012

2013

6.849.087.000

7.554.436.000

8.068.466.000

9.200.610.000

6.829.034.623

7.399.303.510

8.119.423.620

9.186.249.082

99,71

97.95

100.63

99,84

3.780.940.000

4.581.939.000

7.241.735.000

7.993.087.000

3.707.792.211

4.368.097.258

7.046.002.728

7.804.697.020

98,07

95.33

97,30

93,48

1.087.000.000

281.350.000

1.046.760.000

2.920.740.000

1.015.581.000

281.350.000

915.423.525

2,857.172.000

93,43

100

87,45

97,82

11.717.027.000

12.417.725.000

16.356.961.000 20.114.437.000

11.552.407.834

12.048.750.768

16.080.849.873

19.848.118.102

98,60

97.03

98,31

98,68
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Tabel 6. Rekapitulasi Serapan Anggaran DIPA dan Dana HIBAH Balitbu Tropika TA. 2013
KODE
1804.02
1804.06
1804.07
1804.08
1804.18
1804.19
1804.21
1804.22
1804.994
1804.995
1804.996
1804.997

KEGIATAN
Sarana dan Prasarana
Laporan pengembangan kerjasama litbang hortikultura
Laporan diseminasi teknologi tanaman hortikultura
Laporan pengelolaan satker
Plasmanutfah Buah Tropika
Benih Inti /Benih Sumber Buah Tropika
Varietas unggul baru buah tropika
Teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman buah tropika
ramah lingkungan
Layanan Perkantoran
Kendaran Bermotor
Perangkat pengolah data dan komunikasi
Peralatan dan fasilitas perkantoran

PAGU
1.300.000.000

REALISASI

SISA

%

1.236.752.000

63.248.000

95,13

3.000.000
745.000.000
1.634.814.000
514.652.000
455.000.000
465.000.000
790.000.000

3.000.000
732.443.145
1.615.960.020
512.717.450
406.883.450
453.690.100
779.131.304

100,00
98,31
98,85
99,62
89,42
97,57
98,62

11.871.480.000
437.655.000

11.855.189.033
437.655.000

12.556.855
18.853.980
1.934.550
48.116.550
11.309.900
10.868.696
16.290.967
-

185.700.000
997.385.000

185.380.000
997.385.000

320.000
-

99,83
100,00

19.399.686.000

19.216.186.502

183.499.498

99,86
100,00

99,05

KERJASAMA ACIAR
Management of fruit quality and pest infestation on mango and mangosteen
to meet technical market access requirement
Integrated crop Production of bananas in Indonesia and Australia
Musa collecting mission triangle exploration

JUMLAH TOTAL

284.551.000
237.146.000
193.054.000

284.551.000
154.326.600
193.054.000

82.819.400
-

100,00
65,08
100,00

714.751.000

631.931.600

82.819.400

88,41

20.114.437.000

19.848.118.102

266.318.898

98,68
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Khusus dibidang penelitian yang terdiri dari 8 RPTP dan 3 RDHP, serapan dana hingga akhir Desember 2013 adalah Rp. 2.884.865.449,- atau
sebesar 97,14% dengan persentase fisik rata-rata mencapai 99,85% dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.969.652.000,- (Tabel 7).
Tabel 7. Capaian Realisasi Keuangan Kegiatan Penelitian (RPTP/RDHP) Balitbu Tropika TA. 2013
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.

Judul RPTP/RDHP
Pengkayaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik (SDG) untuk
Perbaikan Varietas Tanaman Buah Tropika
Perakitan Varietas Unggul Baru Pepaya Rasa Manis, Kandungan Vitamin
C Tinggi, Produktif dan Tahan Simpan
Perbanyakan durian dan manggis secara massal melalui teknik
embriogenesis somatik: IV. Teknik Perkecambahan embrio-somatik
Durian dan Pemanjangan Tunas Manggis
Peningkatan produktivitas dan kualitas buah manggis di lokasi
pengembangan kawasan manggis
Peningkatan produktivitas dan kualitas mangga melalui pemuliaan dan
perakitan teknologi secara terpadu
Perbaikan teknologi budidaya pisang untuk meningkatkan produktivitas
dan kualitas di lokasi pengembangan kawasan pisang
Perbaikan Produktivitas dan Kualitas Buah Naga
Produksi Benih Sumber Varietas Unggul Buah Tropika Mendukung
Perbenihan di Wilayah Pengembangan
Pengelolaan Plasmanutfah Tanaman Buah Tropika
Diseminasi Teknologi Inovatif Mendukung Pengembangan Agribisnis
Buah Tropika
Produksi Massal Benih Pisang melalui Kultur Jaringan
Jumlah

Pagu

Realisasi
Keuangan

Realisasi (%)
Keuangan
Fisik

265.000.000,-

258.550.900,-

97,57

98,33

200.000.000,-

195.139.200,-

97,57

100

115.000.000,-

109.761.800,-

95,45

100

175.000.000,-

174.347.200,-

99,63

100

175.000.000,-

172.048.034

98,31

100

175.000.000,-

174.601.720

99,77

100

150.000.000,-

148.372.550,-

98,92

100

455.000.000,-

406.883.450,-

89,42

100

514.652.000,-

512.717.450,-

99,62

100

555.000.000,-

547.661.445,-

98,68

100

190.000.000,2.969.652.000,-

184.781.700,2.884.865.449,-

97,25
97,14

100
99,85
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b. Target dan Realisasi PNPB
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Secara umum realisasi PNBP sampai
dengan akhir bulan Desember 2013 sebesar Rp. 420.849.748,- atau 274,20% dari anggarannya (Tabel 8). Peningkatan pendapatan dan
realisasi PNBP pada tahun 2013 ini disebabkan oleh peningkatan penjualan hasil pertanian.
Tabel 8. Rekapitulasi realisasi penerimaan PNBP Balitbu Tropika Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013
Target Penerimaan (Rp.)
No.

1
2

Uraian
Penerimaan
Penerimaan
Umum
Penerimaan
Fungsional
Jumlah

c.

Realisasi Penerimaan (Rp.)

%

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

25.645.000

20.845.000

58.345.000

58.345.000

40.956.674

21.272.808

53.051.662

61.797.798,-

159,71

102,05

90,93

80.029.000

350.000.000

95.140.000

95.140.000

80.202.500

194.929.500

245.646.500

359.052.000,-

100,22

55,69

258,19

105.674.000

370.845.000

153.485.000

153.485.000

121.159.174

216.202.308

298.698.162

420.849.748,-

105,43

58,29

194,61

2013
105,92
377,39
274,20

Akuntabilitas keuangan kerjasama

Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika pada tahun anggaran 2013 memperoleh total anggaran sebesar Rp. 19.939.612.000,- yang
berasal dari APBN sebesar Rp. 19,224,861,000,- dan dana hibah yang berasal dari ACIAR sebesar Rp. 714.751.000,-. Judul, pagu anggaran
dan realisasi kegiatan kerjasama tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kerjasama dengan ACIAR dengan judul “Integrated crop production of banana in Indonesia and Australia” sampai dengan 31
Desember 2013 memperoleh dana sebesar Rp. 284.551.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 284.551.000,- (100%)
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2. Kerjasama dengan ACIAR dengan judul “Management of fruit quality and pest infestation on mango and mangosteen to meet
technical market access requirement” sampai dengan 31 Desember 2013 memperoleh dana sebesar Rp. 237.146.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 154.326.600,- (65%) dan terdapat sisa dana sebesar Rp. 82.819.400,-.
3. Kerjasama dengan ACIAR dengan judul “Musa Collection Mission Riagle Exploration” sampai dengan 31 Desember 2013 memperoleh
dana sebesar Rp. 193.054.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 193.054.000,-. (100%)
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IV. PENUTUP
Balitbu Tropika sebagai institusi penyedia IPTEK telah berperan aktif dalam pengembangan agribisnis tanaman buah tropika di tanah
air. Hal ini dibuktikan dengan telah dihasilkannya varietas unggul baru dan calon-calon varietas unggul baru, pengelolaan plasma nutfah buah
tropika, pemanfaatan sumberdaya genetik dan perbaikan varietas tanaman buah tropika, teknologi budidaya produksi hortikultura yang ramah
lingkungan, teknologi pengendalian hama dan penyakit ramah lingkungan, serta produksi dan distribusi benih sumber tanaman buah tropika
bermutu ke pengguna.
Keberhasilan Balitbu Tropika pada tahun 2013 adalah : 1). Dapat mempertahankan sertifikat ISO 9001-2008, 2). Penambahan ruang
lingkup ISO 9001-2008 pada Unit Pengelolaan Benih Sumber (UPBS) pada tanggal 26 Agustus 2013, 3). SPI dengan predikat sangat handal,
4). SDM berprestasi sebagai juara 1 kategori peneliti/penyuluh/perekayasa lomba inovasi teknologi pertanian 2013 pada kegiatan international
conference on bioversity, climate change and food security dan 5). juara 1 pada kegiatan diklat jabatan fungsional lanjutan LIPI (gelombang
XI), serta 6). Diperolehnya kembali status WBK.
Upaya kedepan yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM dalam bidang penelitian maupun
litkayasa dan tenaga administrasi melalui training jangka pendek maupun jangka panjang, melaksanakan penelitian secara tepat waktu, biaya
dan tenaga serta percepatan dalam pencairan dana.
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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.
Rekapitulasi pegawai Balitbu Tropika menurut golongan, pendidikan akhir, dan jenis kelamin per 31 Desember 2013
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

2

1

4

5

26

23

4

Gol IV

1

1

4

3

7

3

3

2

8

8

33

26

Jumlah

L

SLTA
P

L

SLTP
P

L
2

1

1

17

12

4

3

18

3

SD
P

Jumlah

L

P

4

2

2

8
33
89
19

5

4

35

15

4

4

2

149
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Lampiran 3.
Komposisi jabatan fungsional peneliti, teknisi litkayasa, dan arsiparis Balitbu Tropika per 31 Desember 2013
No
A
1
2
3
4
5
B
1
2
3
4
5

Jabatan

Jumlah

Fungsional Peneliti
Peneliti Utama
Peneliti Madya
Peneliti Muda
Peneliti Pertama
Peneliti Non Klasifikasi
Litkayasa
Teknisi Litkayasa
Teknisi Litkayasa
Teknisi Litkayasa
Teknisi Litkayasa
Teknisi Litkayasa

Jumlah

0
17
14
17
6
54

Jumlah

2
0
2
5
20
29

Penyelia
Pelaksana Lanjutan
Pelaksana
Pemula
Non Klasifikasi

C
1

Arsiparis
Arsiparis Pelaksana

D

Fungsional umum dan pejabat struktural

1

Jumlah

65
149
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Lampiran 4.
SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET
2010-2014
No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target
2010

2011

2012

2013

2014

VUB

2

2

2

2

2

1

Tersedianya inovasi

Jumlah VUB yang
diminati konsumen

2

Tersedianya sumberdaya
genetik

Jumlah aksesi plasma
nutfah yang terkonsentrasi dan
terkarakterisasi

Aksesi

1070

1110

1105

1115

1100

3

Tersedianya benih sumber

Jumlah benih sumber

Batang

12000

12000

12000

12000

12000

4

Tersedianya teknologi
budidaya produksi hortikultura
ramah lingkungan
Terselenggaranya diseminasi

Jumlah teknologi budidaya
produksi ramah lingkungan

Teknologi

3

3

3

3

3

Jumlah diseminasi inovasi
hortiklutura

Kegiatan

1

1

1

1

1

6

Terwujudnya kerjasama
bidang hortikultura

Terwujudnya kerjasama bidang
hortikultura

Kerjasama

3

2

4

2

2

7

Meningkatnya pemanfaatan
teknologi hortikultura

Meningkatnya pemanfaatan
teknologi hortikultura

Lokasi

0

4

4

4

4

5
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Lampiran 5.
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Lampiran 6.
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Lampiran 7.
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Lampiran 8.

Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika

|

70

