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KATA PENGANTAR
Sebagai UPT Badan Litbang Pertanian yang berada di daerah, Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta wajib mendukung program
pembangunan di wilayah DKI Jakarta. Keberadaan BPTP Jakarta membuka
peluang yang lebih besar bagi tersedianya teknologi maju untuk mendukung
pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan kebijakan,
kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya riset, sosial ekonomi pertanian dan
budaya

masyarakat

Jakarta.

Untuk

mendukung

pencapaian

sasaran

pembangunan pertanian di Propinsi Jakarta, BPTP Jakarta selama Tahun
Anggaran (TA) 2015 telah melaksanakan berbagai kegiatan pengkajian untuk
mendapatkan paket teknologi spesifik lokasi. Selain melaksanakan pengkajian,
BPTP juga melakukan kegiatan diseminasi hasil pengkajian dan mempercepat
transfer teknologi kepada pengguna
Laporan Tahunan yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban BPTP
Jakarta sebagai salah satu institusi pemerintahan negara dalam melaksanakan
kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok (Tupoksi) yang diemban.
Laporan Tahunan ini menyajikan berbagai ringkasan hasil kegiatan yang telah
dilakukan selama tahun anggaran 2015, yang terdiri dari kegiatan Litkaji dan
diseminasi teknologi pertanian. Laporan Tahunan ini juga menyajikan beragam
keragaan sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang dimiliki
BPTP Jakarta, serta kegiatan komunikasi hasil pengkajian.
Semoga laporan ini bermanfaat bagi petani, institusi pemerintahan,
peneliti, penyuluh serta pemangku kepentingan lainnya. Kritik dan saran
membangun selalu kami harapkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
BPTP Jakarta.
Jakarta, Januari 2016
Kepala Balai,

Ir. Etty Herawati, M.Si.
NIP. 19610203 198503 2 001
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I.

PENDAHULUAN

alai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta merupakan unit pelaksana
teknis (UPT) Badan Litbang Pertanian di DKI Jakarta. Sebagai UPT Pusat yang
Bberada di daerah, maka BPTP harus turut mendukung program kerja di wilayah
DKI Jakarta. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BPTP Jakarta adalah sebagai
lembaga penyedia rakitan teknologi spesifik lokasi di bidang pertanian serta
mendiseminasikannya pada masyarakat pengguna teknologi pertanian di DKI
Jakarta.
Selama kurun waktu tahun 2015, BPTP Jakarta telah melaksanakan
beberapa kegiatan penelitian dan pengkajian (Litkaji) yang sebagian merupakan
lanjutan dari kegiatan yang telah dirintis pada tahun sebelumnya. Beberapa
output kegiatan tahun 2015 meliputi laporan teknis hasil pengkajian, ringkasan
hasil pengkajian, bahan rekomendasi paket teknologi, serta pertimbangan
kebijakan

yang

stakeholders.

akan

atau

telah

disampaikan

Pengkajian dilaksanakan

kepada

berdasarkan

pemerintah

dan

identifikasi kebutuhan

teknologi dan diprioritaskan pada komoditas unggulan nasional dan daerah.
Pengkajian dan diseminasi hasil pengkajian dilaksanakan secara sinergis, efektif
dan efisien sesuai dengan kondisi agroekosistem dan sosial budaya masyarakat
Jakarta. Tujuan dari diseminasi adalah untuk mempercepat adopsi dan difusi
inovasi teknologi yang dihasilkan. Manfaat dari adopsi dan difusi teknologi adalah
peningkatan produktivitas, produksi dan nilai tambah produk pertanian secara
berkelanjutan,

sehingga

berdampak

terhadap

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat tani
Keberhasilan pelaksanaan Litkaji BPTP Jakarta tidak terlepas dari dukungan
dan optimalisasi manajemen sumber daya yang tersedia. Dalam laporan ini disajikan mengenai keragaan sumber daya yang meliputi organisasi, sumber daya
manusia, fasilitas, keuangan dan program, serta hasil pelaksanaan kegiatan BPTP
Jakarta selama tahun 2015.
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II.

RENCANA OPERASIONAL BPTP JAKARTA 2014-2019

Perencanaan operasional kegiatan BPTP Jakarta mengacu pada dokumen
rencana operasional Renstra BPTP Jakarta. Rencana operasional merupakan
acuan dan arahan operasional dalam merencanakan dan melaksanakan
pengkajian dan diseminasi inovasi teknologi pertanian periode 2015-2019 secara
meyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik internal Badan Litbang maupun dengan
stakeholder di wilayah. Rencana operasional BPTP Jakarta mengacu pada
Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2014

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional, SIPP Pertanian Bioindustri Berkelanjutan, Renstra
Kementan

2015-2019,dan

Renstra

Badan

Litbang

Pertanian

2015-2019.

Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang,
tantangan dan permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi
pembangunan pertanian dan perkembangan IPTEK dalam lima tahun ke depan.

2.1.

SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA
Uraian

pada

bagian

ini

mengemukakan

berbagai

strategi

yang

dikembangkan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Prinsip
dasar dari strategi ini adalah untuk terjadinya percepatan dalam pencapaian
sasaran strategis, atau strategi ini menggambarkan upaya unusual yang perlu
dikembangkan dalam pencapaian sasaran strategis.
Sasaran 1: Tersedianya inovasi pertanian unggul spesifik lokasi
Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui penyempurnaan
sistem dan perbaikan fokus kegiatan pengkajian yang didasarkan pada
kebutuhan pengguna (petani dan pelaku usaha agribisnis lainnya) dan potensi
sumberdaya wilayah. Indikator kinerja pada SS1 adalah jumlah teknologi spesifik
lokasi
Sasaran 2: Tersedianya model-model pengembangan inovasi pertanian
bioindustri spesifik lokasi
Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui peningkatan
efektivitas kegiatan tematik di BPTP Jakarta yang disinergikan dengan UK/UPT
lingkup Balitbangtan, terutama dalam menerapkan hasil-hasil litbang pertanian
dalam super impose model pertanian bio-industri berbasis sumberdaya pertanian
2
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perkotaan. Indikator kinerja pada SS2 adalah jumlah model pertanian bio-industri
berkelanjutan.
Sasaran 3:

Terdesiminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi yang

unggul serta terhimpunnya umpan balik dari implementasi program
dan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi
Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui peningkatan
kuantitas dan atau kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi
pertanian. Strategi ini diwujudkan ke dalam satu sub kegiatan yaitu: Penyediaan
dan penyebarluasan inovasi pertanian.
Sasaran 4:

Rumusan rekomendasi kebijakan mendukung percepatan

pembangunan pertanian wilayah berbasis inovasi pertanian spesifik
lokasi
Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui peningkatan
kajian-kajian tematik terhadap berbagai isu dan permasalahan pembangunan
pertanian baik bersifat responsif terhadap dinamika kebijakan dan lingkungan
strategis maupun antisipatif terhadap pandangan futuristik kondisi pertanian
pada masa mendatang. Strategi ini diwujudkan ke dalam satu sub kegiatan yaitu:
analisis kebijakan mendukung empat sukses Kementerian Pertanian.
Sasaran 5: Pendampingan

inovasi pertanian program strategis

nasional
Sasaran 6:

Terbangunnya

sinergi

operasional

pengkajian

dan

pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi
Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui peningkatan
efektivitas manajemen institusi. Strategi ini diwujudkan ke dalam delapan sub
kegiatan yaitu:
1.

Penguatan kegiatan pendampingan model diseminasi dan program strategis
kementan serta program strategis Badan Litbang Pertanian

2.

Penguatan manajemen mencakup perencanaan dan evaluasi kegiatanserta
administrasi institusi

3.

Pengembangan kompetensi SDM

4.

Penguatan kapasitas kelembagaan melalui penerapan ISO 9001:2008

5.

Peningkatan pengelolaan laboratorium

6.

Jumlah publikasi nasional dan internasional
3
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7.

Peningkatan pengelolaan data base dan website.
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III.
3.1.

KELEMBAGAAN

Organisasi
Dasar hukum pembentukan BPTP Jakarta adalah Surat Keputusan

Menteri Pertanian No. 350/Kpts/OT.210/6/2001 tanggal 14 Juni 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon III di lingkup Badan Litbang Pertanian di
wilayah Jakarta, BPTP Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pengkajian,
perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Hal
ini didasari oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 20/Permentan/OT.140/3/2013
tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
Dalam melaksanakan tugasnya, BPTP menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian
tepat guna spesifik lokasi;
b. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat
guna spesifik lokasi;
c. pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian
serta perakitan materi penyuluhan;
d. penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan
pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi
pertanian tepat guna spesifik lokasi;
e. pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPTP Jakarta berkoordinasi dengan
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP).
BPTP Jakarta memiliki kebijakan mutu dalam pelaksanaan tugasnya.
Kebijakan mutu tersebut terdiri dari:
1. Meningkatkan

kapasitas,

profesionalisme,

kompetensi

sumber

daya

manusia dan inovasi.
2. Mengoptimalkan kerjasama, kemitraan dan promosi pengkajian teknologi
pertanian.
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3. Menerapkan, memelihara, mengkomunikasikan dan meningkatkan kinerja
sistem manajemen mutu sesuai persyaratan ISO 9001 : 2008.
4. Melakukan peninjauan ulang secara berkala sistem manajemen mutu untuk
melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
Secara struktur, BPTP Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan
didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha serta Seksi Kerjasama dan Pelayanan
Pengkajian. Ketiga bagian tersebut, secara fungsional didukung oleh tiga
Kelompok Pengkaji (Kelji), yakni Sumberdaya, Budidaya, dan Pascapanen.

KEPALA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI KERJASAMA
DAN PELAYANAN
PENGKAJIAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1. Struktur organisasi BPTP Jakarta berdasarkan Permentan No. 20/
Permentan/OT.140/3/2013.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, serta rumah
tangga.
Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan dan
evaluasi serta laporan, dan penyiapan bahan kerjasama, informasi, dokumentasi,
penyebarluasan dan pendayagunaan hasil, serta pelayanan sarana pengkajian,
perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari fungsional peneliti, penyuluh
pertanian dan jabatan fungsional lainnya (termasuk arsiparis, teknisi litkayasa,
dan pranata komputer).

6
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Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas:
a. melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian
tepat guna spesifik lokasi;
b. melakukan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat
guna spesifik lokasi;
c. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas:
a. melakukan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta
perakitan materi penyuluhan;
b. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan
kegiatan

sesuai

dengan

jabatan

fungsional

masing-masing

berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam operasional pelaksanaan program Litkaji teknologi pertanian
spesifik lokasi, BPTP Jakarta mempunyai hubungan kelembagaan secara internal
(vertikal dan horizontal) dengan unit kerja Puslitbang dan UPT (Balit, Balai Besar,
dan BPTP lainnya) lingkup Badan Litbang Pertanian. Hubungan BPTP Jakarta dengan unit kerja setingkat Eselon II (Pusat, Puslitbang) adalah bersifat koordinatif
dan konsultatif. Hubungan BPTP dengan UPT lain bersifat kemitraan, dalam arti
UPT Balit, Balai Besar berperan sebagai pemasok komponen teknologi hasil
penelitian yang siap dikaji oleh BPTP Jakarta. Selain itu, UPT-UPT tersebut juga
berperan sebagai narasumber kegiatan untuk menghasilkan teknologi spesifik
lokasi.
3.2.

Keragaan Sumberdaya Manusia
Sumberdaya

manusia

merupakan

salah

satu

faktor

yang

sangat

menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Peranan sumber daya manusia tidak
hanya dilihat dari kuantitasnya, tetapi juga kualitas dan kinerjanya.

Jumlah

pegawai BPTP Jakarta pada tahun 2015 sebanyak 60 orang yang terdiri dari 59
PNS dan 1 CPNS. Selain itu, BPTP Jakarta dibantu pula oleh 11 orang tenaga
kontrak yang terdiri dari 4 pengemudi, 2 satpam dan 5 tenaga kebun/tenaga
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kebersihan. Keragaan pegawai BPTP Jakarta pada akhir tahun 2015 disajikan
pada tabel 1 dan 2.
Tabel 1. Keadaan pegawai BPTP Ja¬karta berdasarkan jabatan dan jenjang pendidikan
tahun 2015

No.

Bidang Tugas

1. Pejabat Struktural
2. Pejabat Fungsional :
Peneliti
Calon peneliti
Peneliti non aktif
Penyuluh
Penyuluh non aktif
Pustakawan
3. Administrasi
Jumlah
Persentase (%)

Tingkat Pendidikan
S3
S2
S1
1
2
1

10

1

3
1

3
5,0

SM

Jumlah

≤ SLTA

3

4
4
2
2
1
5
18
30,0

2
18
30,0

6
6
10.0

15
4
2
6
1
1
28
60
100

15
15
25,0

Tabel 2. Keadaan pegawai BPTP Jakarta berdasarkan jenjang pendidikan dan
jabatan tahun 2015
Bidang Penugasan

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Gol. IV

Jumlah

1

2

3

Peneliti

13

2

15

Peneliti non aktif

2

-

2

Calon peneliti

4

-

4

Penyuluh

3

3

6

Penyuluh Non aktif

-

1

1

Calon Penyuluh

-

-

-

Pustaka

1

-

1

Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional :

Administrasi

5

7

14

2

27

Jumlah

5

7

38

10

60

Persentase (%)

8,33

11,67

63,33

16,67

100

Mengacu kepada rencana strategis 2014-2019 yang telah ditetapkan,
idealnya BPTP Jakarta memiliki 75 orang pegawai untuk memenuhi critical mass,
namun jumlah tersebut baru terpenuhi sekitar 89,3%. Dan berdasarkan data8
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data keragaman SDM BPTP Jakarta yang disajikan, keterbatasan kapabilitas dan
kualitas SDM (terutama tenaga fungsional penyuluh pertanian) yang ada,
menjadi salah satu satu kendala dalam menunjang program penelitian dan
pengkajian teknologi pertanian wilayah. Untuk menghadapi tantangan pelaksanaan tugas yang semakin berat, perlu peningkatan kualitas SDM. Langkah
pertama adalah mendorong tenaga fungsional non kelas menjadi fungsional
peneliti dan penyuluh. Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui program
pendidikan dan pelatihan, bimbingan senior kepada junior, dan juga dengan
pelaksanaan magang di lembaga-lembaga riset yang kompeten dan partisipasi
dalam kegiatan terbimbing (termasuk kegiatan konsultasi baik langsung maupun
tak langsung secara sinambung dengan tenaga ahli/pakar dibidangnya).

3.3.

Keuangan
Anggaran BPTP Jakarta TA 2015 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Nomor 018.09.633961 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
7,566,278,000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh
puluh delapan ribu rupiah).

Adapun realiasi sebesar Rp.7,540,785,445,- atau

99.66%. Rincian pagu dan realisasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Realisasi anggaran belanja BPTP Jakarta 2015

No

Sumber
Anggaran

Pagu Per Belanja

Realisasi Per Belanja

(Rp)
1

Belanja

(Rp)

(%)

Sisa Anggaran
(Rp)

(%)

3,987,005,000

3,978,705,455

99.79

8,299,545

0.29

3,026,273,000

3,020,465,990

99.81

5,807,010

0,19

553,000,000

541,614,000

97.94

11,836,000

2,06

7,566,278,000

7,540,785,445

99,66

25,492,555

0,34

Pegawai
2

Belanja
Barang

3

Belanja
Modal
Jumlah
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3.4.

Sarana dan Prasarana

3.4.1.

Sarana dan Prasarana Umum
Fasilitas/sarana dan prasarana fisik yang tersedia di BPTP Jakarta meliputi

gedung kantor, laboratorium, perpustakaan, rumah kaca, komputer, kendaraan
dinas roda 4 dan roda 2, alat komunikasi, audio visual, dokumentasi dan peralatan lainnya, selain fasilitas emplasemen dan lapangan olah raga. Sampai
dengan tahun 2014, fasilitas tanah seluas 4.399m2, bangunan kantor 950m2,
rumah kaca 113m2, laboratorium 104m2, rumah dinas 56m2. Kendaraan dinas
roda 4 dan kendaraan roda 2 juga disediakan untuk kelancaran tugas dinas.
Peralatan komunikasi dan dokumentasi juga tersedia, antara lain terdiri dari
jaringan LAN, telepon, faksimili, internet, kamera foto, kamera digital, LCD
proyektor, dan kamera video. Peralatan kantor yang tersedia meliputi komputer,
meja dan kursi kerja, lemari dan cardex.
Untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengkajian, BPTP Jakarta juga
dilengkapi dengan fasilitas laboratorium pengolahan pangan dan laboratorium
mikrobiologi tanah. Peralatan Audio Visual Aids (AVA) yang dimiliki BPTP Jakarta
meliputi handycam, camera electronic, infocus, sound system.
Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan fasilitas adalah menyangkut
permasalahan pemeliharaan yang memerlukan alokasi dana pembiayaan yang
cukup besar dan terbatasnya pengadaan fasilitas baru sebagai penunjang
kegiatan Litkaji.
3.4.2.

Perpustakaan

Perpustakaan BPTP Jakarta tergolong dalam perpustakaan khusus.
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan, dijelaskan bahwaperpustakaan khusus adalah perpustakaan yang
diperuntukkan

secara

terbatas

bagi

pemustaka

di

lingkungan

lembaga

pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah
ibadah, atau organisasi lain. BPTP Jakarta merupakan instansi pemerintah di
bawah naungan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, perpustakaan yang
dimiliki oleh BPTP Jakarta dapat dikategorikan ke dalam perpustakaan khusus.
Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan
kebutuhan

pemustaka

di lingkungannya, demikian juga

10
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Perpustakaan

BPTP

Jakarta.

Setiap

koleksi

yang

dimiliki

diperuntukkan

sepenuhnya untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh instansi, baik itu
kegiatan yang mendukung tercapainya tupoksi dan visi misi instansi dan kegiatan
yang menunjang keprofesionalan pegawainya meliputi peningkatan kompetensi,
karier, serta wawasannya, terutama pegawai dengan jabatan fungsional
tertentu/khusus.
Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber
informasi adalah kegiatan kepustakawanan untuk mengembangkan, mengolah,
menyimpan, dan melestarikan bahan pustaka secara sistematis agar dapat
diakses dan digunakan secara optimal untuk layanan perpustakaan. Kegiatan
pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi
Perpustakaan BPTP Jakarta, meliputi: pengembangan koleksi, pengolahan bahan
pustaka, penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka, serta pelayanan
informasi.
Semua jenis bahan koleksi pustaka (buku, leaflet, buletin, majalah, jurnal,
laporan, dll) yang diterima di Perpustakaan BPTP Jakarta mayoritas diperoleh dari
hadiah dari berbagai instansi lingkup Kementerian Pertanian. Untuk bahan koleksi
perpustakaan yang diperoleh dengan cara membeli (melanggan) surat kabar
KOMPAS, tabloid Sinar Tani, dan majalah SAINS Indonesia. Selain itu, untuk
menambahkan koleksi yang dimiliki, perpustakaan juga mengunduh berbagai
artikel-artikel pertanian dari internet. Selain bahan koleksi perpustakaan yang
sudah dijabarkan sebelumnya, BPTP Jakarta diberikan kemudahan akses untuk
menggunakan bahan koleksi jurnal on-line yang dilanggan oleh PUSTAKA
Kementan, yaitu Springerlink dan Proquest. Selama kurun waktu 2015,
Perpustakaan BPTP Jakarta memiliki 87 judul bahan koleksi baru. Bahan koleksi
tersebut diperoleh dengan cara pembelian dan pemberian dari berbagai
instansi.Daftar Penerimaan Bahan Koleksi Perpustakaan BPTP Jakarta Tahun
2015, adalah sebagai berikut:
1. Monograph (Buku) berjumlah 44 judul.
2. Terbitan Berseri (Buletin, Jurnal, Majalah, dll) berjumlah 44 judul.
Dengan demikian, dapat diketahi bahwa bahan koleksi perpustakaan yang
diterima Perpustakaan BPTP Jakarta antara buku dan terbitan berseri memiliki
jumlah yang sama banyak.
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Dalam pengolahan bahan koleksi pustaka, hal pertama yang dilakukan
adalah meregistrasi bahan koleksi pustaka yang diterima atau dimiliki. Menurut
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kredit,
dijelaskan bahwa kegiatan meregistrasi bahan koleksi pustaka adalah kegiatan
mencatat identitas bahan koleksi pustaka yang diterima perpustakaan pada buku
induk atau kartu at au sistem simpan elektronis (digital) serta pembubuhan
catatan seperti nomor induk dan pemberian cap pada bagian tertentu dalam
bahan koleksi pustaka. Buku Induk Perpustakaan BPTP Jakarta tersimpan dalam
bentuk file atau elektronis. Dari Buku Induk tersebut, dapat dijadikan katalog
ataupun literatur sekunder sepertiabstrak, bibliografi, anotasi, kata kunci, index,
dan

lain-lain

yang

dapat

disajikansebagai

salah

satu

bentuk

layanan

perpustakaan untuk memudahkan pemustaka dalam menemukan informasi yang
dibutuhkan.
Layanan perpustakaan yang dimaksud adalah kegiatan memberikan
bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka. Pemberian
layanan dilakukan secara prima serta berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
Layanan yang terdapat pada perpustakaan BPTP Jakarta adalah layanan sirkulasi,
layanan referensi, dan penelusuran informasi. Perpustakaan mulai melayani
pengunjung dari Pkl. 08.30 – 15.30 WIB.
Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 dijelaskan tentang pengertian layanan sirkulasi
dan layanan referensi. Layanan sirkulasi (circulation services) adalah layanan
perpustakaan berupa pemberian layanan peminjaman dan pengembalian bahan
perpustakaan, seperti buku dan bahan perpustakaan lainnya dalam jumlah dan
kurun waktu tertentu.Tujuan dari layanan sirkulasi adalah memperlancar dan
mempermudah proses peminjaman koleksi perpustakaan untuk dibawa pulang
oleh pemustaka. Sedangkan yang dimaksud layanan referensi adalah (reference
services) adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan referensi untuk
memenuhi kebutuhan informasi pemustaka (secara pribadi, melalui telepon atau
elektronik).Tujuan layanan referensi adalah memberikan informasi dasar kepada
pemustaka dengan merujuk pada suatu koleksi mengenai suatu topik yang
diperlukan. Dalam memberikan layanan rujukan di Perpustakaan BPTP Jakarta
12
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kepada

pemustakanya,

pustawakan/pengelola

perpustakaan

menggunakan

kamus, buku statistik, hingga sumber elektronis.
Pekerjaan pada bagian layanan sirkulasi di Perpustakaan BPTP Jakarta
masih sebatas pendaftaran peminjaman, prosedur peminjaman, dan administrasi
peminjaman. Yang memiliki hak untuk meminjam bahan koleksi perpustakaan
hanya pegawai BPTP Jakarta saja, dengan batas peminjaman selama 5 hari dan
dapat diperpanjang dengan mengajukan peminjaman ulang. Namun, jika
pemustaka terlambat mengembalikan koleksi yang dipinjamnya belum dikenakan
denda.
Kegiatan layanan penelusuran informasi di Perpustakaan BPTP Jakarta
dapat dibagi menjadi dua, yaitu penelusuran informasi sederhana dan
penelusuran informasi kompleks. Penelusuran informasi sederhana dilakukan
untuk melakukan penelusuran bahan perpustakaan atau informasi yang bersifat
umum dengan menggunakan sarana temu kembali informasi yang dimiliki
perpustakaan, baik berupa katalog perpustakaan dan/atau sarana lainnya.
Sedangkan penelusuran informasi kompleks dilakukan dengan menggunakan
sarana temu kembali yang tidak saja tersedia di Perpustakaan BPTP Jakarta,
tetapi juga melalui mesin pencarian di internet. Jasa layanan ini merupakan
layanan yang sangat diminati oleh kalangan peneliti dan para mahasiswa yang
sedang menyusun skripsi.
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Statistik subjek yang paling banyak dicari oleh pemustaka selama
kurun waktu Tahun 2015.
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Tahun 2015, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menggalakkan
program hidroponik, sehingga banyak permintaan literatur mengenai hidroponik
baik itu dari peneliti dan penyuluh BPTP Jakarta, tetapi juga dari masyarakat
umum dan penyuluh daerah. Untuk literatur mengenai pasca panen, tidak saja
mengenai

pengolahan

produk

pertaniannya

saja

tetapi

juga

mengenai

penanganan produk pertanian dalam pengangkutannya (transportasi) dari satu
wilayah ke wilayah lainnya. Literatur mengenai budidaya pertanian, lebih pada
teknik berbudidaya

secara

umum pada beberapa

tanaman. Sedangkan

permintaan literatur mengenai pertanian perkotaan, menyangkut beragam
kegiatan yang terkait dengan kegiatan pertanian yang biasa dilakukan di wilayah
perkotaan. Dalam permintaan literatur mengenai pupuk organik, terdiri dari
pupuk organik dari sampah kota, pupuk organik dari urine dan feses kelici, pupuk
organik dari limbah rumah tangga, dan lain sebagainya.
Pemustakayang memanfaatkan jasa layanan Perpustakaan BPTP Jakarta
tidak saja dari kalangan peneliti, tetapi juga dari mahasiswa, dosen, penyuluh,
pustakawan, dan umum. Para pemustaka juga dapat mengakses internet secara
gratis untuk kemudahan penelusuran informasi yang dibutuhkan.
Pelajar, 2

Dosen, 3

Pustakawan, 4

Mahasiswa, 2
5
Umum, 60

Peneliti, 36

Penyuluh, 16

Gambar 8.

Grafik sebaran pengunjung berdasarkan pekerjaan Perpustakaan
BPTP Jakarta selama kurun waktu Tahun 2015.
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3.4.3.

Website BPTP Jakarta

Website BPTP Jakarta sudah menggunakan dwi bahasa, yaitu Bahasa
Indonesia dan Inggris.Perkembangan pengelolaan website sampai dengan bulan
Desember2015

adalah

adanya

penambahan

beberapa

informasi

ter-

updatemengenai berita, hasil penelitian dan pengkajian, database pertanian dan
iklim wilayah DKI Jakarta, database kalender tanam, info teknologi, SDM
profesional, gapoktan PUAP, publikasi, Menu Model Kawasan Pangan Lestari dan
menu video. Tampilan website juga sudah diperbaharui dan diperbaiki agar
menjadi lebih menarik dari tahun sebelumnya.
Sampai dengan akhir Desember 2015, website BPTP Jakarta dikunjungi
oleh 61.231pengunjung. Dari data yang terdapat dalam statistik di situs
http://jakarta.litbang.pertanian.go.id/awstats/

diketahui

bahwa

pengunjung

website BPTP Jakarta tidak hanya terbatas dari dalam negeri saja, tetapi terdapat
beberapa pengunjung dengan alamat Amerika, Perancis,Brazil, Ukraina, Rusia,
Jepang, Singapura, dan lain-lain.

Berdasarkan statistik bulanan pengunjung

website BPTP Jakarta Tahun 2015, dapat diketahui bahwa pengunjung terbanyak
masih berasal dari Indonesia, hal ini dapat saja dikarenakan updating artikel
dalam website berbahasa Inggris tidak sesering website berbahasa Indonesia.
Dinamika kunjungan ke website berbahasa Indonesia setiap bulannya disajikan
pada Gambar 2.

Sumber : http://jakarta.litbang.pertanian.go.id/awstats/
Gambar 2. Statistik 10 negara pengunjung websiteBPTP Jakarta Tahun 2015
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Sumber : http://jakarta.litbang.pertanian.go.id/awstats/
Gambar 3. Statistik bulanan pengunjung websiteBPTP Jakarta Tahun 2015

Tahun 2015, terjadi pengembangan website BPTP Jakarta untuk yang versi
Bahasa Indonesia. Pengembangan ini dilakukan untuk memperbaiki tampilan
secara utuh yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemudahan pengunjung
dalam melakukan penelusuran atau berselancar di dalam website BPTP Jakarta.
Selain perubahan tampilan, tahun 2015, website BPTP Jakarta juga
melakukan beberapa penambahan menu, yaitu AGRImart dan Sumber Daya
Genetik (SDG). Dengan penambahan kedua menu tersebut, maka bertambah
lengkaplah berbagai informasi yang disajikan di dalam website. Dengan
demikian, website BPTP Jakarta versi Bahasa Indonesia terdiri dari dua belas
menu, yaitu Home, Profil, Layanan, Publikasi, Pengkajian Produk, Database, MKRPL AGRImart, SDG, Video, dan SDM. Namun, selama kurun waktu tahun 2015,
hanya terdapat satu buah judul video yang diunggah di website BPTP Jakarta,
yaitu "Pertanian Bioindustri di Perkotaan: Solusi Ketahanan Pangan" di TVRI.
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Gambar 4. Tampilan pengembangan website BPTP Jakarta Bahasa Indonesia versi 3.0

Dalam situs statistik resmi http://jakarta.litbang.pertanian.go.id/awstats/
juga dapat diketahui topik-topik apa saja yang paling sering dicari oleh
pengunjung website. Keberagaman topik yang dicari oleh pengujung dapat
dilihat pada Gambar 5.
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Sumber : http://jakarta.litbang.pertanian.go.id/awstats/
Gambar 5. Sepuluh topik pencarian terbanyak di website BPTP Jakarta selama tahun
2015

Selama kurun waktu tahun 2015, dapat diketahui bahwa mayoritas subjek
yang paling banyak dicari pengunjung adalah yang berkaitan dengan budidaya
bawang merah, baik itu budidaya bawang merah secara umum, juga budidaya
bawang merah dalam pot ataupun polybag. Bawang merah sempat menjadi isu
strategis di perkotaan, terutama menjelang perayaan hari-hari besar umat
beragama tertentu. Hal tersebut tentu saja menyebabkan harga komoditas
bawang merah menjadi melambung tinggi, sehingga pemerintah mengajak
masyarakat untuk menanam bawang merah di pekarangan rumahnya. Teknologi
yang tepat berkaitan dengan hal tersebut tentu saja adalah budidaya bawang
merah di dalam pot/polybag. Selain budidaya bawang merah, topik lain yang
sering dicari oleh pengujung website adalah teknologi akuaponik. Teknologi
akuaponik yang dikembangkan di BPTP Jakarta adalah gabungan antara
budidaya tanaman sayuran dataran rendah dengan budidaya ikan konsumsi.
Dengan maraknya diseminasi teknologi terkait akuaponik yang dihasilkan BPTP
Jakarta melalui berbagai media, baik itu media cetak, rekaman video, maupun
pameran baik lokal maupun tingkat nasional, hal tersebut secara tidak langsung
membuat teknologi tersebut tersebar di kalangan masyarakat secara luas. Di
hampir setiap pameran yang diikuti BPTP Jakarta dengan menampilkan teknologi
akuaponik, pengujung banyak yang tertarik dengan teknologi tersebut, hal ini
dapat ilihat dari banyaknya pertanyaan dari para pengunjung dan permintaan
18
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publikasi tercetak serta link informasi yang bisa mereka akses mengenai
teknologi tersebut. Teknologi akuaponik milik BPTP Jakarta tersebut adalah
vertiminaponik. Vertiminaponik merupakan gabungan dari budidaya sayuran
secara vertikultur dan sistem akuaponik.

Gambar 6. Tampilan website versi Bahasa Inggris BPTP Jakarta Tahun 2015

Perkembangan pengelolaan website versi Bahasa Inggris sampai dengan
bulan Desember 2015 dikunjungi sebanyak 79.365. Pada kurun waktu 2015,
terdapat penambahan video Pertanian Bioidustri di Perkotaan Solusi Ketahannan
Pangan. Beberapa menu yang sudah ada, seperti: home, news, profile, our
services, research and assessment, sustainable food reserved garden, dan
technology highlight informasinya juga terus di-update.
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Gambar 7. Tampilan counter jumlah pengunjung website versi Bahasa Inggris.

Berdasarkan

data

yang

diperoleh

http://jakarta.litbang.pertanian.go.id/awstats/

pada

situs

diketahui

statistik

terdapat

resmi

beberapa

artikel yang banyak diunduh oleh para pengunjung website. Artikel-artikel
tersebut sangat beragam topiknya, mulai dari akuaponik, iklim, plasma nutfah,
biosekuriti, dan lain sebagainya.
Untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola website,BPTP Jakarta
mengirimkan petugas melakukan konsultasi dan koordinasi ke beberapa instansi
terkait, serta mengikuti workshop dan pelatihan IT, seperti Apresiasi dan
Workshop Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
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IV.
4.1.

PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Program pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Jakarta 2015
Program kegiatan BPTP Jakarta secara garis besar telah disusun dan

dimuat

dalam

Rencana

Strategis

(Renstra)

BPTP

Jakarta

2010-2014.

Pelaksanaan program kegiatan yang termuat dalam Renstra tersebut setiap
tahunnya ditentukan melalui koordinasi dengan instansi-instansi terkait, baik
secara internal dengan jajaran institusi Badan Litbang Pertanian maupun secara
eksternal dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dan masyarakat
pengguna teknologi. Hasil koordinasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dalam
bentuk program kegiatan tahunan.
Penyusunan program kegiatan dan rencana kerja tahunan BPTP Jakarta
meliputi beberapa tahapan, yakni: 1) koordinasi dan penjaringan umpan balik; 2)
penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, 3) penyusunan matrik rencana
kegiatan, 4) penyusunan RKA-KL, 5) penyusunan dokumen kelengkapan
pelaksanaan kegiatan, 6) pelaksanaan kegiatan dan evaluasi tahun berjalan,
serta 7) pelaporan.
Kegiatan Litkaji-diseminasi BPTP Jakarta tahun 2015 dimulai dari
penyusunan proposal hingga pelaporan hasil kegiatan. Penyusunan proposal dan
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian (Litkaji) tahun 2015 merupakan
penjabaran matrik kegiatan yang disusun pada tahun anggaran 2014.
Penyusunan proposal kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan,
meliputi penyusunan draft proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal.
Sementara itu pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahapan seperti
persiapan, pelaksanaan, pengamatan, analisa data dan pelaporan kegiatan.
Pada tahun 2015, BPTP Jakarta telah menetapkan target kinerja yang
akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala BPTP Jakarta dengan
Kepala BBP2TP. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat enam sasaran yang ingin
dicapai serta indikator kinerja.
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Tabel 4 Penetapan Kinerja BPTP Jakarta TA. 2015

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1. Tersedianya teknologi
pertanian spesifik lokasi

Jumlah teknologi spesifik
lokasi

4 Teknologi

2. Tersedianya Model
Pengembangan Inovasi
Teknologi Pertanian
Bioindustri berkelanjutan
spesifik lokasi

Jumlah Model
Pengembangan Inovasi
Teknologi Pertanian
Bioindustri berkelanjutan
spesifik lokasi

1 Model

3. Terdiseminasikannya inovasi
teknologi pertanian spesifik
lokasi

Jumlah teknol ogi yang
diseminasi ke pengguna

6 Materi
Diseminasi

4. Dihasilkannya rumusan
rekomendasi kebijakan
pembangunan pertanian

Jumlah rekomendasi
kebijakan pembangunan
pertanian wilayah

1 Rekomendasi
Kebijakan
Spesifik
Lokasi

5. Pendampingan inovasi
pertanian program strategis
nasional

Jumlah laporan
pelaksanaan
Pendampingan inovasi
pertanian program
strategis nasional

2 Laporan

6. Dihasilkannya sinergi
operasional serta terciptanya
manajemen pengkajian dan
pengembangan inovasi
pertanian unggul spesifik
lokasi

Dukungan pengkajian
dan percepatan
diseminasi inovasi
teknologi pertanian

1 Bulan
2

4.2.

Rencana Program Kegiatan Litkaji dan Diseminasi Tahun 2015
Kegiatan pengkajian spesifik lokasi

BPTP Jakarta yang disetujui pada

tahun 2015 antara lain: 1) Kajian Pemanfaatan Zeolit sebagai Media Tanam
Sayuran dalam Pot ; 2) Peningkatan Kualitas Benih Beberapa Tanaman Sayur
dengan Aplikasi Pelapisan Benih Menggunakan Vermikompos dan Pestisida
Nabati; 3) Kajian Fortifikasi Sayuran Hasil KRPL sebagai Pangan Fungsional pada
Pangan Olahan; 4) Kajian Teknologi Pemanfaatan Isi Rumen Kambing sebagai
Bahan Pakan untuk Ternak di Wilayah Perkotaan; 5) Kajian Pemanfaatan Limbah
Sayuran untuk Pakan Kelinci Lepas Sapih dan 6) Kajian Penggunaan Pupuk dari
Limbah Bawang Merah sebagai Media Tanam dan Media Semai pada Beberapa
Komoditas Hortikultura di DKI Jakarta. Kegiatan pendampingan program strategis

22

Laporan Tahunan BPTP Jakarta 2015
yang dilaksanakan BPTP Jakarta antara lain : 1) Pendampingan KRPL; 2)
Pengelolaan sumberdaya genetik (SDG); 3) AEZ ; dan 4) Model Pengembangan
Pertanian Bioindustri di DKI Jakarta . Sedangkan untuk kegiatan diseminasi tahun
2015 akan dilaksanakan melalui 7 kegiatan yaitu visitor plot; pameran dan
promosi; publikasi; siaran tv lokal; taman agroinovas; Kajian efektivitas Metode
Diseminasi dan Adopsi Teknologi Pertanian di DKI Jakarta; dan Analisis Motivasi
Petani dalam Pengembangan Pertanian Perkotaan.
4.3.

Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2015
Total alokasi anggaran untuk tahun 2015 direncanakan sebesar Rp

7.566.278.000,-. Kegiatan di luar kegiatan Litkaji dan diseminasi rutin adalah
kegiatan Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian. Selain itu, dalam rangka
mendukung Target Sukses Kementan dan Badan Litbang Pertanian, BPTP Jakarta
pada tahun 2015 masih akan melaksanakan kegiatan Pengawalan Inovasi
Pertanian pada Program Strategis Nasional/Daerah.
4.4.

Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
Kegiatan evaluasi dan pelaporan meliputi Monitoring dan Evaluasi

(Monev), Simmonev, Pelaporan per triwulan, penyusunan laporan tengah tahun,
laporan tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN).
4.5.

Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Monev dilakukan 3 kali dalam setahun, yaitu monev ex-ante, on-

going dan ex-post. Hasil kegiatan monev 2015 ditemukan beberapa hal yang
perlu ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan agar tujuan dan sasaran
dapat dicapai secara efisien dan efektif. Hal tersebut sudah dilakukan oleh
penanggung jawab. Sampai dengan akhir tahun anggaran, semua kegiatan telah
selesai dilaksanakan dengan output sesuai yang direncanakan.
4.6.

Pelaporan Kegiatan
Setiap

kegiatan

wajib

menyusun

laporan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Ada 3 laporan wajib yang harus
disusun: 1). Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN), 2). I-MONEV dan Laporan
Perkembangan Kegiatan, 3). Laporan Kegiatan dan Laporan Tahunan.
LAKIP

wajib

bagi

setiap

instansi

pemerintah

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
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pengelolaan sumberdaya. Laporan tersebut menjabarkan kinerja instansi
pemerintah yang bersangkutan melalui I-MONEV yang dilaporkan setiap bulan.
Dalam LAKIN tercakup sasaran tahun berjalan, Renstra, Kegiatan dan
Indikator Kinerja. Berdasarkan dokumen Rencana Kinerja Kegiatan, Pengukuran
Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran, maka secara
keseluruhan capaian fisik kegiatan yang dilaksanakan oleh BPTP Jakarta pada
tahun anggaran 2014 telah cukup sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditentukan dalam Renstra. Persentase pencapaian target tahun 2015 yang diukur
dari capaian indikator output sebagian besar terpenuhi sesuai dengan apa yang
sudah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2015. Namun demikian, belum
ada analisis efisiensi dan efektivitas jumlah penggunaan anggaran terhadap
output maupun income beberapa kegiatan yang berhasil dicapai.
Pelaporan I-MONEV dilakukan setiap bulan, sedang laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan utama dan IKU dilakukan per triwulan.
Pada kegiatan pengkajian dan diseminasi, diwajibkan membuat laporan
perkembangan kegiatan dilakukan setiap bulan, laporan tengah tahun dan
laporan akhir kegiatan. Rangkuman semua pelaksanaan kegiatan disampaikan
melalui laporan tahunan.
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V.

5.1.

HASIL KEGIATAN PENGKAJIAN DAN DISEMINASI

Analisis Sintesis Kebijakan Pembangunan Pertanian Daerah
(Anjak)
Berbagai produk pertanian datang ke Jakarta pasti disertai dengan limbah

atau sampah. Pasar-pasar tradisional yang menjual berbagai produk pertanian
adalah sumber terbesar sampah organik di Jakarta. Selain pasar, saat ini industri
tahu adalah penyumbang limbah yang cukup besar bagi Jakarta. Berbagai upaya
harus dilakukan oleh semua pihak untuk membantu memecahkan masalah yang
ditimbulkan limbah indsutri tahu yang seringkali menimbulkan masalah polusi air,
polusi udara dan kerusakan lingkungan secara umum. Suatu analisis potensi
limbah yang dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk berdaya guna pun
perlu dilakukan sehingga pembangunan pertanian, di Jakarta khususnya, sesuai
dengan konsep pertanian bioindustri.
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun suatu grand design pengkajian
limbah/sampah menjadi 5f (food, feed, fertilizer, fuel dan fiber) dengan fokus
utama tahun 2015 adalah menuyusun rekomendasi kajian teknologi yang
diperlukan untuk memanfaatkan limbah industri tahu dan tempe. Berdasarkan
hasil survey, diketahui bahwa Pasar Induk Kramat Jati menghasilkan 250 ton
sampah/hari dan sebanyak 90% di antaranya merupakan sampah organik seperti
aneka sayuran, aneka buah dan jerami (limbah transportasi buah). Dalam survey
pendahuluan ditemukan potensi limbah sayuran selain limbah daun kubis adalah
utren (klobot jagung muda), limbah wortel dan limbah sawi putih. Semua limbah
tersebut masih sering dibunakan oleh beberpa pihak terutama untuk pakan
ternak, dan bahkan untuk dijual oleh pedagang kecil dengan harga yang lebih
murah sebagai bahan makanan. Sedangkan industri tahu tempe masih memiliki
potensi yang belum banyak dimanfaatkan baik itu limbah padat ataupun limbah
cairnya. Saat ini limbah padat industri tahu (ampas tahu) dan limbah padat
indutri tempe (kulit kedelai) telah digunakan untuk pakan ternak, sedangkan
limbah cairnya sama sekali belum digunakan dan hanya dibuang saja. Namun
demikian, limbah ampas tahu dan kulit kedelai masih bisa dimanfaatkan untuk
produk lain selain menjadi pakan ternak.
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Limbah ampas tahu direkomendasi selain sebagai pakan ternak adalah
untuk pupuk, biogas, dan untuk bahan pangan terutama untuk tepung ampas
tahu sebagai bahan baku produk pangan olahan lainnya seperti cake, kue kering
dan lain sebagainya. Begitupun, meski telah banyak digunakan sebagai pakan
ternak, ampas tahu masih harus dikaji tentang keefektifannya menjadi pakan
terutama terkait dengan kandungan ampas tahu dan formulasi ampas tahu
menjadi pakan. Limbah cair (whey) industri tahu yang sama sekali belum
dimanfaatkan direkomendasikan untuk dapat digunakan kembali sebagai pupuk
cair, campuran limbah padat untuk bahan penghasil biogas, dan sebagai bahan
baku nata de soya. Limbah kulit kacang kedelai direkomendasikan untuk diteliti
lebih lanjut kandungannya sehingga ketika digunakan untuk pakan dapat
diberikan secara tepat jumlah. Selain itu, limbah kulit kedelai direkomendasikan
pula untuk dikaji menjadi bahan baku kemasan alami, terutama sebagai biofoam.

5.2.
5.2.1.

Program Pengkajian Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi
Kajian Pemanfaatan Zeolith sebagai Media Tanam Sayuran
dalam Pot.
Penggunaan media tanam berbasis tanah dalam mendukung budidaya

sayuran dalam pot di perkotaan menghadapi banyak kendala, diantaranya
semakin sulitnya mendapatkan bahan penyusun media tanam tersebut. Salah
satu bahan yang potensial untuk menggantikan tanah dalam formulasi media
tanam adalah batuan zeolit.

Namun demikian, belum ada pengujian yang

komprehensif mengenai hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
penggunaan zeolit berukuran 20 mesh sebagai pengganti tanah dalam komposisi
media tanam sayuran dalam pot.
Pengujian dilakukan melalui beberapa tahap, meliputi pengujian
karakteristik media, pengujian kemampuan menahan air dan hara, dan pengujian
tanaman terhadap formulasi media terpilih, baik skala rumah kaca maupun
tingkat petani kooperator di lapangan.

Tanaman uji yang digunakan adalah

tanaman sayuran daun meliputi caisim dan selada dan tanaman sayuran buah
terdiri atas tomat dan cabe.

Peubah pengamatan meliputi pertumbuhan dan

hasil tanaman. Pada akhir pengamatan dilakukan pengujian persepsi petani
terhadap teknologi yang dikaji.
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Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa (1) peningkatan
jumlah zeolit dalam komposisi media tanam menurunkan kemampuan media
dalam menahan air serta unsur hara. (2) kapasitas menahan air dan hara media
tanam zeolit dapat ditingkatkan melalui penyertaan bahan organik ke dalam
media tanam sedangkan laju penurunan hara dilakukan dengan memberikan
pupuk lambat terlarut, (3) pertumbuhan dan hasil sawi, selada, cabe, dan tomat
pada media tanam campuran zeolit sebanyak 50% dan bahan organik 50% (v/v)
tidak berbeda nyata dengan media tanam berbasis tanah. (4) pertumbuhan dan
hasil caisim dan selada pada media tanam zeolit sama baiknya dengan media
tanam berbasis tanah, sedangkan pada tomat dan cabe, nyata lebih rendah, (5)
inovasi budidaya sayuran menggunakan media tanam berbahan dasar zeolit
termasuk katagori baik dan cukup baik, sedangkan persepsi terhadap tingkat
kemudahan untuk dilihat hasilnya termasuk katagori kurang baik.
5.2.2.

Peningkatan Mutu Benih Tanaman Sayur dengan Pelapisan
Benih Menggunakan Vermikompos dan Pestisida Nabati

Rendahnya daya tumbuh benih yang ditanam serta serangan penyakit pada
pembibitan merupakan permasalahan yang sering dijumpai pada teknis budidaya
di lapangan. Pelapisan benih merupakan suatu metode alternative untuk
mengatasi permasalahan tersebut.
Pengkajian ini memiliki pendekatan pengkajian sederhana di tingkat
laboratorium serta pengkajian lapangan. Pengkajian di tingkat laboratorium
merupakan pengkajian pendahuluan untuk memilih teknologi pelapisan benih
yang

akan

diujiadaptasikan

di

lapangan.

Percobaan

pada

pengkajian

pendahuluan disusun menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan
dan 5 ulangan, yaitu (i) Pelapisan benih dengan vermikompos + CMC + pestisida
nabati; (ii) Pelapisan benih dengan vermikompos + gom arab + pestisida nabati;
(iii) Pelapisan benih dengan vermkompos + kitosan + pestisida nabati; (iv)
Kontrol. Pelapisan benih akan diaplikasikan pada benih cabai, tomat, kacang
panjang dan mentimun.
Pengkajian lapangan dilakukan untuk menguji kelayakan teknologi di
tingkat petani pengguna, baik dari segi teknis, sosial, maupun ekonomis.
Pengujian keefektifan pelapisan benih terhadap pertumbuhan bibit disusun
menggunakan uji-t dan diuji adaptasikan di 30 petani kooperator. Perlakuan yang
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diujikan yaitu (i) teknologi BPTP (benih dengan pelapis terbaik berdasar uji
pendahuluan), (ii) teknologi eksisting petani (benih tanpa pelapis). Analisis
persepsi petani kooperator serta penyuluh pertanian terhadap teknologi pelapisan
benih dikumpulkan melalui kuisioner yang menyangkut kelima sifat inovasi yang
meliputi

keuntungan

relative,

kesesuaian

(kompabilitas),

kerumitan

(kompleksitas), kemudahan untuk dicoba (triabilitas) dan observabilitas.
Setiap jenis benih kompatibel bahan perekat yang berbeda meskipun bahan
innert yang akan digunakan sama yaitu vermikompos dan pestisida nabati
tepung biji mimba. Perekat yang kompatibel dengan benih cabai adalah chitosan,
gom arab kompatibel untuk benih tomat dan timun, sedangkan perekat yang
kompatibel dengan benih kacang panjang adalah CMC.
Aplikasi pelapisan benih menghasilkan pengaruh yang berbeda terhadap
empat jenis benih sayuran.

Pada benih tomat dan timun, pelapisan benih

menggunakan vermikompos dan pestisida mimba mampu meningkatkan mutu
fisiologis benih dan juga performa pertumbuhan bibit.
komoditas

cabai

dan

kacang

panjang,

aplikasi

Akan tetapi, pada

pelapisan

benih

justru

menurunkan mutu fisiologis benih dan menghambat pertumbuhan bibit.
Pengaruh pestisida mimba tidak terlihat pada pengujian ini karena tidak ada
kejadian serangan penyakit.
Secara umum persepsi warga kooperator terhadap inovasi budidaya
sayuran menggunakan benih berpelapis vermikompos dan pestisida nabati yang
mencakup persepsi terhadap keuntungan relatif, persepsi terhadap tingkat
kesesuaian, persepsi terhadap tingkat kerumitan, persepsi terhadap tingkat
kemudahan untuk dicoba dan diterapkan, persepsi terhadap tingkat kemudahan
untuk dilihat hasilnya termasuk katagori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa
teknologi ini masih dapat diterima dan berpeluang untuk diadopsi oleh pengguna
dengan syarat perlunya perhatian terhadap kemudahan untuk mendapatkan
benih berpelapis vermikompos dan pestisida nabati.

5.2.3.

Kajian Fortifikasi Sayuran Sebagai Pangan Fungsional Pada
Produk Olahan
Sayuran dapat dijadikan sebagai bahan fortifikasi pada bahan pangan

untuk meningkatkan nilai zat gizi pada olahan pangan. Oleh Karen itu dibutuhkan
teknologi fortifikasi berbahan dasar sayuran untuk ditambahkan kedalam olahan
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pangan sehingga diperoleh sifat fisik, kimia dan organ oleptik produk olahan
yang mempunyai nilai gizi yang baik. Pengkajian ini dilaksanakan di Jakarta
Selatan mulai Pebruari

– Desember 2015. Kajian ini bertujuan untuk:

1)

Karakteristik fisik-kimia dan organoleptik pangan olahan (cake, biscuit, nugget)
yang difortifikasi sayuran sebagai pangan fungsional, 2) Formula pembuatan
pangan olahan yang difortifikasi sayuran sebagai pangan fungsional. Tahapan
kegiatan fortifikasi meliputi : 1) persiapan kegiatan, 2) kajian fortifikasi terhadap
produk cake, biscuit dan nugget. Parameter pengamatan meliputi analisa fisik,
kimia dan uji organoleptik. Hasil kajian menunjukkan bahwa cake bayam masih
dapat diterima panelis sampai konsentrasi 60% dengan aroma dan rasa bayam
tidak terasa. Fortifikasi terhadap nugget dapat diterima panelis sampai
konsentrasi bayam sebesar 40%

dengan tingkat kesukaan agak suka sampai

suka (4.9 – 5.2). Aroma bayam tidak tercium (nilai 2 – 2.2) dan rasa bayam tidak
berasa (2.1 - 2.9). Fortifikasi bayam terhadap biskuit dapat dilakukan sampai
15% dan dapat diterima panelis dengan tingkat kesukaan agak suka (4.1 -4.6).
Rasa dan aroma bayam pada biskuit dengan fortifikasi 15% bayam menunjukkan
hasil agak terasa dan agak tercium.
5.2.4.

Kajian Pemanfaatan Isi Rumen Kambing sebagai Bahan Pakan
untuk Ternak di Wilayah Perkotaan.
Jumlah kambing yang dipotong di wilayah DKI Jakarta mencapai lebih

dari 100 ribu ekor/tahun, sehingga dapat diperkirakan bahwa rataan jumlah
limbah berupa isi rumen kambing yang ada di wilayah DKI Jakarta dapat
mencapai sebanyak lebih dari 5 ton/hari. Isi rumen kambing tersebut dapat
diolah menjadi silase sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
pakan bagi ternak ruminansia yang dipelihara di wilayah ini. Selain itu, tingkat
pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pemotongan kambing juga
akan dapat dikurangi atau bahkan dapat dihilangkan sama sekali.
Isi rumen merupakan kumpulan bahan pakan yang dikonsumsi oleh
ternak dan berada di dalam lambung, namun belum sepenuhnya terfermentasi
atau dicerna oleh ternak. Sehubungan dengan terdapatnya berbagai jenis
mikroba pembantu pencernaan, zat perangsang pertumbuhan dan enzim, maka
di dalam isi rumen terdapat zat-zat makanan bernilai gizi tinggi, meliputi asam
amino esenssial, vitamin K, dan B komplek yang merupakan hasil sintesa
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mikroorganisme di dalam rumen. Kandungan protein kasar yang terdapat
didalam isi rumen kambing adalah berkisar antara 13,8 - 27,3% dan kandungan
serat kasar antara 28,3 - 34,91%.
Pada saat ini telah banyak dilakukan penelitian dalam upaya untuk
memanfaatkan isi rumen sebagai bahan pakan untuk ternak. Namun demikian,
hampir semua penelitian yang telah dilakukan tersebut pada umumnya
menggunakan isi rumen sapi, hanya sebagian kecil saja yang menggunakan isi
rumen kambing/domba. Dalam pengkajian ini dilakukan pembuatan silase
menggunakan isi rumen kambing yang berasal dari tempat pemotongan kambing
milik perorangan yang terdapat di wilayah DKI Jakarta.
Diperoleh hasil bahwa aktivitas pemotongan ternak kambing/domba yang
rutin dilakukan di wilayah DKI Jakarta adalah untuk melayani permintaan
kegiatan aqiqah dan penjualan di pasar untuk keperluan rumah tangga, rumah
makan dan restoran. Jenis kelamin ternak kambing/domba yang dipotong
terutama adalah betina berumur sekitar 1,5 – 2,0 tahun dengan rataan bobot
badan sebesar 17,2 kg, bobot karkas 8,50 kg dan persentase bobot isi rumen
sebesar 12,6% dari bobot hidup. Untuk fermentasi isi rumen kambing lebih baik
menggunakan dedak sebagai bahan pencampur daripada menggunakan onggok
karena dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kandungan protein dan
menurunkan kandungan serat kasar. Penambahan inokulum Lactobacillus
plantarum tidak diperlukan dalam proses fermentasi isi rumen kambing baik
dengan penggunaan onggok atau dedak sebagai bahan pencampur.
5.2.5.

Kajian Pemanfaatan Limbah Sayuran untuk Pakan Kelinci Lepas
Sapih
Limbah sayuran adalah bagian dari sayuran yang sudah tidak digunakan

atau dibuang, namun limbah sayuran dapat dijadikan sebagai pakan yang masih
layak untuk kelinci. Kajian ini bertujuan Mengkaji pemanfaatan limbah sayuran
sebagai pakan substitusi pellet komersil untuk ternak kelinci. Kajian ini dilakukan
di kelompok tani Lestari, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta
Timur. Rancangan percobaan adalah rancangan acak lengkap dengan 5
perlakuan dan 4 ulangan. Kelima perlakuan tersebut adalah perlakuan pemberian
pakan, yaitu Perlakuan A: Pellet 100 %; Perlakuan B: Pellet 80 % + Limbah
sayuran ad libitum; Perlakuan C: Pellet 60 % + Limbah sayuran ad libitum;
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Perlakuan D: Pellet 40 % + Limbah sayuran ad libitum; Perlakuan E: Pellet 20 %
+ Limbah sayuran ad libitum (ad libitum = pemberian sepuasnya). Ketiga jenis
limbah sayuran dicampur merata dengan proporsi seimbang didasarkan pada
perhitungan bahan kering, kemudian dikonversi kembali dalam bentuk segar.
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pemberian pakan kelinci berupa limbah
sayuran yaitu daun kembang kol, sisa wortel dan putren (pucuk jagung muda)
dapat mensubstitusi pakan pellet. Komposisi pemberian pakan untuk kelinci yang
terbaik adalah 60% pakan pellet dan selebihnya adalah sayuran berupa daun
kembang kol, sisa wortel dan putren diberikan secara ad libitum (sepuasnya)
5.2.6.

Kajian Penggunaan Pupuk dari Limbah Bawang Merah sebagai
Media Tanam dan Media Semai pada Beberapa Komoditas
Hortikultura di DKI Jakarta
Bawang merah (Allium ascalonicum) merupakan komoditas hortikultura

yang cukup penting untuk dikembangkan di Indonesia, sehingga potensi serapan
pasar di dalam negri juga terus meningkat. Produksi bawang merah tahun 2008
sebesar

853.615 ton. Pada tahun 2010, permintaan bawang merah mencapai

976.284 ton. Tanaman bawang merah tahun 2006 telah mencapai luasan 89.188
Ha, sedangkan tahun 2008

menjadi 91.339 Ha.

Beberapa propinsi penghasil

bawang merah yang cukup besar tahun 2008, antara lain yaitu : Jawa tengah
(379.903 ton ), Jawa timur (181,517 ton), Jawa barat (116.929 ton) (Statistik
pertanian, 2009). Di Kramatjati rata-rata sampah organik yang dihasilkan dari
aktivitas perdagangan sayur-mayur, buah-buahan dan umbi-umbian sebanyak
3.778,97 ton/hari.

Total volume rata-rata sampah organik tahun 2009 yang

dihasilkan adalah 3.778,97 ton/bulan atau 124,24 ton/hari, sedangkan sampah
sayuran menempati 25% dari

90% dari komponen total sampah yang ada.

limbah - limbah tersebut dikumpulkan dan di olah menjadi pupuk organik, yang
dapat diguanakan sebagai campuran komposisi media tanam maupun sebagai
media semai. Adanya zat dan senyawa yang terdapat pada kulit bawang merah
yang

bermanfaat memberikan kesuburan bagi tanaman sehingga dapat

mempercepat tumbuhnya buah dan bunga pada tumbuhan, yang cukup tinggi.
Adanya zat kesuburan tanah tersebut sangat sesuai digunakan sebagai campuran
media tanam maupun sebagai campuran media semai. Untuk perlakuan media
semai pada tanaman Pakcoy, media semai yang menghasilkan
bibit

pertumbuhan

dan jumlah bibit tanaman yang paling optimal adalah pada perlakuan
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persemaian 4 (75% arang sekam dan 25% kompos bawang merah), dengan
persentase pertumbuhan benih pakcoy sebesar 71,80%. Untuk pertumbuhan
tinggi tanaman dan jumlah daun yang optimal pada persemaian cabai diperoleh
pada perlakuan persemaian nomer 2 (75 %
25%).

Kompos

B.M + Sekam bakar

dengan persentase pertumbuhan sebesar 93,60%.

Sedangkan untuk

perlakuan kompos bawang merah sebagai campuran media tanam, secara umum
menunjukkan bahwa, pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman
pakcoy sangat optimal, pada perlakuan 7.

Tetapi untuk mendapatkan berat

pakcoy/polybag optimal, diperoleh pada perlakuaan 9, yaitu sebesar 692,8 gr
lebih tinggi dibanding dengan

perlakuan 6 (656,8 gr).

Sedangkan berat

pakcoy/polybag terendah diperoleh pada perlakuan 5 (media menggunakan
tanah 100%) yaitu 145,6 gr. Untuk tanaman cabai Perlakuan 7, menunjukkan
tanaman yang lebih tinggi dibanding dengan

ke 9 perlakuan yang lain.

Pengamatan tinggi tanaman pada minggu ke 11 diperoleh 67,9 cm. Sedangkan
jumlah bunga tertinggi diperoleh pada perlakuan 6 yaitu 122,6 bunga. Begitu
juga terhadap jumlah cabai hijau. Jumlah buah hijau total tertinggi diperoleh
pada perlakuan 9 yaitu sebanyak

69,8 buah cabai hijau.

Pemanenan cabe

merah dilakukan sampai 6 kali pengamatan/minggu, dengan berat cabe merah
total tertinggi diperoleh pada perlakuan 6 yaitu 173,5 gr.
5.2.7.

Agro-Ecological Zone Wilayah Jakarta Selatan

Pengelolaan sumberdaya lahan dalam konteks pembangunan kedepan
menjadi lebih penting karena berbagai tantangan yang dihadapi semakin
komplek seperti (1) tekanan lahan oleh pertambahan penduduk (2) konservasi
lahan dan alih fungsi lahan, (3) degradasi lahan dan kerusakan lahan (4)
kerusakan lingkungan serta bencana alam yang terus meningkat. Permasalahan
pengelolaan sumberdaya lahan yang banyak terjadi pada daerah otonomi baru
adalah belum tersedianya/keterbatasan data/informasi sumberdaya lahan pada
skala operasional.
Kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam mempertahankan dan
mengembangkan sektor pertanian terus diupayakan baik melalui berbagai
kegiatan produktif, perbaikan sarana dan prasarana maupun dukungan yang
bersifat kebijakan yang lebih konseptual. Salah satu langkah nyata dalam
pengembangan itu adalah dengan diterbitkannya PERDA No. 6 tahun 2002
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tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 13,94% (Dinas Pertanian dan
Kehutanan DKI Jakarta, 2004). Secara Nominal ruang terbuka hijau yang harus
dihijaukan seluas 9600 Ha.Hal ini memberikan peluang usaha disektor pertanian,
kehutanan, peternakan dan perikanan masih terbuka luas untuk dikembangkan.
Dari total 9600 Ha RTH yang potensial untuk pengembangan sektor
pertanian, 2000 Ha diantaranya diperuntukkan untuk lahan persawahan dan
7600 hektar lainnya diperuntukan dalam pengembangan tanaman hortikultura,
khususnya sayuran dataran rendah-dan buah-buahan. Disadari bahwa meskipun
sektor pertanian di Jakarta sangat kecil dalam memberikan sumbangan bagi
PDRB daerah dibandingkan sektor lain, akan tetapi sektor pertanian dengan
segala

aktifitasnya

mempunyai

peran

yang

sangat

penting

dalam

1)

mempertahankan ekosistem lahan secara makro, 2) memberikan multi fungsi
lahan pertanian bagi pengendalian banjir dan buffer bagi kerusakan lingkungan
yang ditimbulkan oleh sektor lain seperti industri 3) memberikan dan membuka
lapangan kerja yang produktif.
Ruang terbuka hijau dalam peta optimalisasi ini secara umum terdiri dari
tiga bagian utama yaitu; 1) kawasan lahan budidaya pertanian, 2) kawasan lahan
terbuka hijau non pertanian, dan 3) kawasan terbuka hijau sempadan sungai.
Dari keseluruhan wilayah Jakarta Selatan,

kawasan lahan yang bisa dan

berpotensi untuk digunakan sebagai lahan budidaya pertanian berjumlah 516
hektar, yang terkonsentrasi di 4 kecamatan, yaitu kecamatan Jagakarsa (516
ha), Pasar Minggu (233 ha), Pesanggrahan (159 ha) dan Cilandak (156 ha).
Untuk 6 kecamatan lainnya berada dalam jumlah luasan antara 6 hingga 50
hektar. Pertanian di Jakarta Selatan merupakan pertanian lahan darat yang
terdiri dari pekarangan, tegalan dan lain-lain. Pertanian lahan basah (sawah)
tidak ditemukan di wilayah Jakarta Selatan.
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Gambar 8. Peta Optimalisasi RTH Kota Jakarta Selatan

5.2.8.

Inventarisasi dan Pengelolaan Sumberdaya Genetik Tanaman
Pangan dan Hortikultura di DKI Jakarta.
Pengelolaan SDG sangat diperlukan untuk melindungi kelestarian dan

mengatur pemanfaatan SDG secara berkelanjutan. Kegiatan Pengelolaan
Sumberdaya Genetik tanaman di DKI Jakarta bertujuan untuk: 1) Mendapatkan
data dan informasi keragaman sumberdaya genetik tanaman di Jakarta, 2)
Mengelola kebun koleksi SDG tanaman spesifik Jakarta, 3) Menginisiasi
pembentukan Komda SDG Provinsi Jakarta.
Inventarisasi sumber daya genetik tanaman dilakukan di wilayah Jakarta
Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Inventarisasi di Jakarta Pusat
menunjukkan bahwa tanaman hias paling banyak dijumpai keragamannya, yaitu
48 jenis, selanjutnya diikuti tanaman buah 24 jenis, tanaman obat 12 jenis,
tanaman sayuran 7 jenis, dan tanaman pangan 1 jenis. Inventarisasi di wilayah
Jakarta Barat menunjukkan hasil yang mirip dengan Jakarta Pusat. Tanaman
hias memiliki keragaman paling tinggi yaitu 56 jenis, diikuti tanaman buah 36
jenis, tanaman obat 24 jenis, tanaman sayuran 11 jenis dan tanaman pangan 1

34

Laporan Tahunan BPTP Jakarta 2015
jenis. Sedangkan hasil inventarisasi di Jakarta Utara menunjukkan keragaman
tanaman buah paling tinggi yaitu sebanyak 46 jenis, diikuti tanaman obat
sebanyak 26 jenis, tanaman hias sebanyak 24 jenis jenis, tanaman sayuran 7
jenis dan tanaman pangan 4 jenis.
Karakterisasi morfologi dilakukan secara in-situ maupun ex-situ terhadap
beberapa komoditas yang telah diinventarisir. Tanaman buah yang telah
dikarakterisasi yaitu malaka, mundu, rukem, bisbol aksesi cibubur dan aksesi
kemayoran, kawista, duku condet, sawo duren, jamblang, dan markisa mini.
Sementara itu, karakterisasi tanaman obat telah dilakukan pada tanaman akar
wangi, anting, arum ndalu, alamanda, Bungur, baroco, ceguk, cakar ayam,
cincau hitam, daun duduk, dondongan, dlingo, dadap, daun sendok, gambir, jati
belanda, janggelan, dan kelor. Karakterisasi in situ tanaman pangan dilakukan
pada komoditas kecundang. Karakterisasi morfologi dan uji preferensi konsumen
dilakukan terhadap 4 jenis talas yaitu talas pitung, genjlong, talas minyak, dan
talas ketan. Selain itu, analisa proksimat juga dilakukan pada 3 jenis talas yaitu
talas genjlong, talas minyak, dan talas ketan dan pada umbi kecundang.
Pengelolaan kebun koleksi dilakukan di pekarangan BPTP Jakarta dengan
151 jenis tanaman yang telah dikoleksi terdiri dari tanaman pangan 8 jenis,
tanaman hias 4 jenis, tanaman buah 32 jenis, tanaman obat 107 jenis. Selain di
pekarangan BPTP Jakarta, kebun koleksi untuk tanaman buah juga terdapat di
Yonif-201 Jaya Yuda dengan lahan seluas ± 700 m2 dan telah ditanami 10 jenis
tanaman. selanjutnya, rencana kebun koleksi untuk tanaman toga adalah di
taman agrowisata Cilangkap milik Dinas KPKP DKI Jakarta. Pengelolaan kebun
bibit juga dilakukan di Kebun Bibit Cibubur bekerja sama dengan Pusbangben
tanaman pangan dan hortikultura DKI Jakarta. Kegiatan yang dilakukan adalah
inventaris dan pemetaan kembali tanaman induk yang ada di kebun tersebut.
Terdapat 62 jenis tanaman yang menjadi tanaman induk dan beberapa
diantaranya adalah tanaman langka asli Jakarta.

Kegiatan karakterisasi juga

dilakukan sebagai kelanjutan dari kegiatan inventarisasi dan pemetaan.
Usaha

inisiasi

pembentukan

Komda

tetap

dilakukan,

diantaranya

koordinasi dengan biro perekonomian Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan serta Pusbangben horti dan tanaman pangan DKI Jakarta. Progres
pembentukan Komda masih belu m optimal, tetapi kerjasama dan pelaksanaan
kegiatan yang terkait dengan kelestarian SDG tanaman di Jakarta telah
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dilaksanakan secara bersama, seperti pemanfaatan kebun milik Dinas KPKP
untuk kebun koleksi SDG

5.3.

Kegiatan Pendampingan
Strategis Nasional

5.3.1.

Inovasi

Pertanian

dan

Program

Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
Kegiatan pendampingan KRPL dilaksanakan di lima (5) wilayah yaitu

Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
Pelaksanaan kegiatan dimulai pada bulan Januari – Desember 2015. Pada tahun
2015 kegiatan pendampingan tetap dilakukan pada lokasi KRPL tahun
sebelumnya serta lokasi P2KP. Berikut kegiatan pendampingan yang dilakukan
yaitu:
1. Pendampingan Teknologi Budidaya
a. Teknologi penyemaian benih tanaman dan cara pemindahan bibit tanaman
(transplanting) dari tray ke polybag, pot atau rak vertikultur. Benih yang
ditanam antara lain: bayam, kangkung, sawi, terong.
b. Teknologi pembuatan media tanam.
c. Teknologi budidaya bawang merah dalam polybag dan rak vertikultur
d. Inovasi teknologi wallkaponik integrasi tanaman sayuran (caisim, selada
dan kangkung) dengan ikan lele.
e. Teknologi pemupukan dan pengendalian hama terpadu.
f. Kegiatan pendampingan yang masih berjalan adalah budidaya bawang
merah dalam pot. Tujuan pelatihan ini adalah agar setiap rumah tangga
dapat menyediakan sendiri tanaman bawang merah untuk kebutuhan
rumah tangga.
5.3.1.1.

Pendampingan KRPL Jakarta Barat

Kegiatan pendampingan KRPL Jakarta Barat tahun 2015 oleh BPTP
Jakarta diawali dengan melakukan evaluasi potensi pengembangan pertanian
perkotaan di Jakarta Pusat. Pelaksanaan evaluasi potensi pengembangan
pertanian perkotaan didasarkan pada tujuh pilar keberlanjutan kawasan rumah
pangan lestari, yaitu: 1) peran local champion (tokoh masyarakat), 2) partisipasi
aktif masyarakat anggota kelompok, 3) dukungan pemerintah daeerah setempat,
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4) ketersediaan bibit, 5) infrastruktur, 6) pilihan komoditas yang tepat dan rotasi
tanaman, serta 7) pemasaran produk.
Dari keseluruhan lokasi yang ada di Jakarta Barat, pendampingan
dilakukan di KRPL Rusun Flamboyan Cengkareng dan Kelompok Mawar Rawa
Buaya. Secara umum rusun flamboyan memiliki banyak kelebihan dibandingkan
lokasi-lokasi lainnya, diantaranya; telah memiliki kelompok yang mempunyai
inisiatif baik dari tiap anggotanya, ditandai dengan adanya komitmen dan
pertemuan rutin setiap hari Kamis untuk berkumpul. Rusun terdiri dari 5 blok,
dan tiap blok memiliki Kebun komunal yang dikelola kelompok. Dukungan
pemerintah, terutama Sudin KPKP dan juga melalui pembinaan dari tim penyuluh
BPP Kembangan, juga berdampak positif terhadap kegiatan pertanian di lokasi.

Gambar 8. Kegiatan pertanian di Rusun Flamboyan, Cengkareng, Jakarta Barat.

5.3.1.2.

Pendampingan KRPL Jakarta Pusat

Kegiatan pendampingan KRPL Jakarta Pusat tahun 2015 oleh BPTP
Jakarta diawali dengan melakukan evaluasi potensi pengembangan pertanian
perkotaan di Jakarta Pusat. Pelaksanaan evaluasi potensi pengembangan
pertanian perkotaan didasarkan pada tujuh pilar keberlanjutan kawasan rumah
pangan lestari, yaitu: 1) peran local champion (tokoh masyarakat), 2) partisipasi
aktif masyarakat anggota kelompok, 3) dukungan pemerintah daeerah setempat,
4) ketersediaan bibit, 5) infrastruktur, 6) pilihan komoditas yang tepat dan rotasi
tanaman, serta 7) pemasaran produk.
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Gambar 9. Pendampingan KRPL di Poktan Selaras, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran,
Jakarta Pusat.

Gambar 10. Budidaya sayuran dan toga di Lingkungan RW.01, Kel. Cideng, Kec.
Gambir, Jakarta Pusat.

5.3.1.3.

Pendampingan KRPL Jakarta Selatan.

Kegiatan Pendampingan KRPL Jakarta Selatan pada tahun 2015 meliputi:
1. Sosialisasi Kegiatan KRPL Wilayah Jakarta Selatan di BPP Ragunan pada
tanggal 20 Maret 2015, dihadiri oleh koordinator penyuluh, para penyuluh,
para THL, dan Kasiecam Jakarta Selatan.
2. Hasil dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan bersama bahwa lokasi
kegiatan pendampingan KRPL berada di Kebayoran Lama dengan kelompok
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tani Seruni dan Kelompok tani Melati, KWT Citra Fatmawati Kelurahan
Cilandak Barat, dan KWT Durian di Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Gambar 11. Kebun toga Poktan Seruni dan Pelatihan pembuatan egg roll di Poktan
Seruni, Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

5.3.1.4.

Pendampingan KRPL Jakarta Utara

Kegiatan pendampingan KRPL tahun 2015 di Jakarta Utara masih sama dengan
kegiatan di tahun 2014 yaitu pendampingan teknologi budidaya pertanian
perkotaan dengan pemanfaatan lahan yang terbatas.

Lokasi serta Kelompok

Tani di wilayah Jakarta Utara terlihat pada Tabel 14.
Tabel 5. Lokasi serta Kelompok Tani KRPL Jakarta utara

No
1
2

Kelompok Tani

Kecamatan

Kelurahan

Cilincing
Cilincing

Rorotan
Marunda

3

Cempaka
Jala Marunda
(Rumdis)
Alam Segar

Kelapa Gading

4

Nusa Indah

Koja

Kelapa
Gading
Barat
Tugu Selatan
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Tahun
mulai
kegiatan
2012
2013
2013
2013
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Gambar 12. Budidaya Bawang merah di KWT Cempaka.

Gambar 13. Pendampingan Teknologi Pascapanen pengolahan Roseja(Rosela Jahe).

5.3.1.5.

Pendampingan KRPL Jakarta Timur

Sampai dengan tahun 2015, di Jakarta Timur kegiatan KRPL dilaksanakan
di 3 (tiga) lokasi yaitu di kelompok tani Lestari, kelompok tani Jatisongo dan MI
Al-Ihsan dan disepakati pula bahwa yang menjadi lokasi show window untuk
wilayah Jakarta Timur adalah kelompok tani Lestari di Kecamatan Kramat Jati
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a

b

c

d

Gambar 15. Kunjungan dari berbagai tamu dan instansi di poktan lestari; a. Tamu dari
Belanda, b. Kunjungan Dinas Kab. Berau, Kaltim, c. Tamu dari Tanzania, d. Kunjungan
Tim Bakorluh NTB.

Gambar 14. Kegiatan KRPL Poktan Lestari
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5.3.1.6.

KRPL Halaman Kantor BPTP

BPTP Jakara sebagai kepanjangan tangan dari Kementrian pertanian
yang melaksanakan program kegiatan Pendampingan Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL) juga memanfaatkan pekarangan kantor sebagai lahan pertanian.
Halaman kantor dengan luasan yang terbatas dimanfaatkan untuk menanam
berbagai macam jenis tanaman sayuran, baik sayuran buah maupun sayuran
daun. Teknologi budidaya sayuran dilakukan dengan cara menerapkan berbagai
jenis teknologi budidaya hasil kajian BPTP Jakarta, seperti vertikulutur,
hidroponik,

budidaya sayuran dalam polybag dan budidaya sayuran rambat

dengan menggunakan pegola.

Selain itu juga melakukan budidaya sayuran

dengan integrasi ikan konsumsi, yaitu ikan lele, nila dan patin, seperti,
walkaponik dan vertiminaponik.
Kegiatan KRPL di halaman kantor BPTP Jakarta menjadi show window
dan merupakan salah satu tempat tujuan kunjungan lapang (field trip), selain itu
juga sebagai sarana pelatihan khususnya budidaya tanaman. Show window ini
banyak mendapat kunjungan dari berbagai kalangan dari dalam maupun dari luar
negeri,

dari

mulai

anak

PAUD

hingga

mahasiswa

bahkan

organisasi

kemasyarakatan juga mengunjungi show window yang ada di halaman kantor
BPTP Jakarta.
Show window halaman kantor BPTP ini juga mendapat kunjungan dari
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bahkan Menteri Pertanian
juga mengadakan kunjungan dan memberikan
untuk kegiatan ini.

apresisasi

yang sangat baik

BPTP Jakarta juga menerima kunjungan tamu-tamu dari

Belanda, penyuluh dari berbagai negara Asean, Penyuluh dari Tanzania, Peneliti
dari FAO,

a

b

Gambar 16. a. Kunjungan Menteri Pertanian, b. Kunjungan Peneliti FAO ke
Showwindow BPTP Jakarta
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Gambar 17. Pelatihan budidaya pertanian perkotaan di BPTP Jakarta

5.3.2.

Kebun Bibit Inti

Kebutuhan akan komoditas sayur mayur secara nasional telah mencapai
2500 ton/hari.

Jumlah sayur mayur yang dipasok dari daerah ke Jakarta

mencapai 275 ton/hari, sedangkan tingkat konsumsi sayuran/kapita di wilayah
perkotaan mencapai 1,1-9,8% lebih tinggi dibanding diwilayah pedesaan.
Adanya kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di wilayah DKI Jakarta,
tentunya berdampak terhadap meningkatnya permintaan terhadap komoditas
sayuran. Dengan pemanfaatan pekarangan secara intensif dan mengacu pada
prinsip ketahanan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber
pangan lokal, konservasi sumber daya genetik sebagai pemenuhan kebutuhan
pangan dan gizi keluarga, keindahan dan estetika, juga berpeluang sebagai
upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah
DKI -Jakarta.

Kegiatan pengembangan KRPL ini tentunya tidak terlepas dari

keberadaan benih varietas unggul dan bermutu. Varietas unggul merupakan
salah satu teknologi yang berperan penting dalam peningkatan kuantitas dan
kualitas produk pertanian. Varietas unggul secara terus menerus diperbaiki
keunggulannya melalui proses pemuliaan, selanjutnya jika telah memenuhi
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persyaratan dilepas sebagai varietas unggul baru (VUB).

Seagai dasar

pertimbangan diperlukannya pelaksanaan Kebun Bibit Inti (KBI) antara lain
adalah:

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan benih bermutu,

mengurangi

ketergantungan masyarakat akan benih dari perusahaan swasta,

mengembangkan varietas - varietas yang dihasilkan oleh badan litbang maupun
varietas lokal yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Sedangkan keluaran yang

diharapkan antara lian adalah: 1). Diproduksi dan terdistribusinya varietasvarietas unggul Badan Litbang Pertanian untuk mendukung KRPL, 2) Dikelolanya
benih inti/sumber/tanaman induk varietas unggul/ternak unggul Badan Litbang
Pertanian, 3) Model hubungan KBI dengan KBD atau pemangku kepentingan
lainnya

dan 4)Naskah ilmiah umpan perbenihan untuk mendukung KRPL.

Kesimpulan dari kegiatan kebun kebun bibit yang telah dilakukan tahun 2014,
antara lain adalah : 1). Penyediaan bibit tanaman untuk mendukung kebutuhan
KRPL yang ada di lima wilayah DKI Jakarta,

untuk memenuhi kebutuhan

pameran lngkup badan litbang. 2). Untuk tahun 2014, dilakukan produksi benih
antara lain, tanaman cabe, tomat maupun bawang merah. Benih tanaman
berasal dari Balitsa

Lembang dan fokus pada

3 komoditas, yaitu: bawang

merah dan cabe keriting dan tomat. Untuk komoditas bawang merah, varietas
yang adaptif yaitu varietas Bima. Sehingga untuk pengembangan selanjutnya di
lokasi KRPL yang digunakan adalah varietas Bima. Benih bawang merah, tomat
maupun tanaman cabe yang diusahakan untuk diproduksi dari kelas benih
penjenis.

3). Selain itu juga dilakukan pembibitan

tanaman sayuran daun

(bayam, kangkung, sawi maupun jenis tanaman sayuran daun lainnya) masih
menggunakan benih yang diperoleh dari perusahaan benih swasta, yang
berumur pendek dan cepat dipanen. Secara umum benih yang

berasal dari

perusahaan swasta adalah benih kelas sebar, yang cocok untuk di produksi
untuk konsumsi

4).

Pada tahun yang akan datang, untuk memproduksi

beberapa jenis benih tanaman diperlukan kegiatan uji adaptasi pada beberapa
komoditas yang akan diusahakan, setelah adaptif
dikembangkan di 5 wilayah DKI Jakarta.
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5.4.

Pendampingan dan Pengawalan Program Strategis Kementerian
Pertanian.
Selama pendampingan dan pengawalan komoditas utama Kementan,

BPTP telah membangun kerjasama dengan stake holder terkait. Sinergi dengan
Pemerintah DKI Jakarta telah dilakukan sejak awal kegiatan, yang dimulai dari
koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi hingga pendampingan selama kegiatan
berlangsung. Beberapa mitra yang telah bersinergi itu di antaranya adalah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas, Suku Dinas dan juga aparat di
tingkat kecamatan maupun kelurahan, Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi
Tanaman Provinsi Jakarta dan Pengelola Agrowisata Cilangkap.
Kerjasama ini ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja pendampingan dan
pengembangan yang dilakukan, sarana prasarana penunjang yang dimiliki, serta
sebagai upaya meningkatkan keberlanjutan kegiatan di masa berikutnya. Hingga
akhir

kegiatan, peran

pemerintah

daerah sangat

berarti

dalam

meningkatkan semangat dan motivasi petani. Peran penyuluh

usaha

juga turut

menambah optimisme keberhasilan dan keberlanjutan program. Kegiatan
pendampingan dan pengawalan komoditas utama Kementan meliputi :
a)

Komoditas padi : Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara

b) Komoditas bawang merah : Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta
Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat
c)
5.4.1.1.

Komoditas cabai : Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara
Pendampingan dan Pengawalan Komoditas Padi

Peningkatan produktivitas padi dapat diupayakan melalui (1) peningkatan hasil
potensial dan aktual varietas melalui perbaikan genetik potensi hasil, ketahanan
terhadap kendala biotik (hama dan penyakit), toleransi terhadap cekaman abiotik
(kekeringan dan keracunan), dan perbaikan teknik budidaya menggunakan alat
bantu penetapan teknologi spesifik lokasi (PTT yang diperbaiki, prescription
farming); dan (2) percepatan inovasi teknologi melalui jaringan penelitan dan
pengkajian, petak demonstrasi, pengembangan, sosialisasi, dan pendampingan.
Pada wilayah DKI Jakarta, areal persawahan yang ada kurang lebih luasnya 800
Ha yang tersebar di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara yang
status lahannya mayoritas adalah milik dari pengembang.

Areal persawahan

yang masih luas terdapat di wilayah Jakarta Utara, dengan total 433,65 Ha,
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sedangkan di wilayah Jakarta Barat total luasannya adalah 137 ha, dan seluas
234,5 ha di wilayah Jakarta Timur. Di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur
terdapat 4 ha lahan abadi yang merupakan milik dinas, sejauh ini dimanfaatkan
untuk memproduksi benih padi dengan varietas Mekongga dan Situ Bagendit.
Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani baik di wilayah Jakarta
Barat, Timur dan Utara hampir serupa. Masalah hama yang sering mengganggu
ketiga wilayah tersebut adalah keong mas, sedangkan masalah lainnya meliputi
penggunaan benih secara turun temurun, serta tidak adanya pergiliran varietas.
Selain itu satu masalah yang seakan tidak ada pemecahannya adalah air.
Kekurangan air yang sering dikeluhkan oleh kelompok tani baik di wilayah Jakarta
Barat, Timur dan Utara ini salah satunya adalah dikarenakan kondisi saluran
irigasinya yang sangat memprihatinkan. Dukungan pemerintah terhadap masalah
ini terhalang dengan status lahan yang memang bukan hak milik petani melainkan
pengembang. Sejauh ini, petani-petani padi di wilayah Jakarta yang tergabung
dalam kelompok tani ini hanya memanfaatkan tanah atau lahan tidur yang belum
dimanfaatkan oleh pemiliknya, yang dalam hal ini pemiliknya adalah pengembang.
Dengan kata lain, dalam berusaha tani di wilayah Jakarta ini, para petani padi
hanya menunggu hitungan waktu saja sampai sang pemilik pengambil alih lahan
tersebut. Pengurangan lahan sawah dari tahun ke tahun pun semakin bertambah,
seperti halnya akhir-akhir ini yang terjadi di wilayah Jakarta Timur, terdapat 60 ha
yang sudah diambil alih oleh pemiliknya (pengembang) sehingga petani tidak
diperbolehkan

lagi

untuk

memanfaatkan

lahan

tersebut.

Berdasarkan

permasalahan dan kebutuhan teknologi tersebut, maka wujud pendampingan
yang telah dilakukan sebagai berikut :
a) Penyediaan VUB padi yaitu Inpari 30. Inpari 30 merupakan varietas yang
memiliki tetua dari hasil persilangan: Ciherang/IR 64 sub 1//Ciherang,
sehingga penampilan Inpari 30 hampir sama dengan Ciherang. Petani di
wilayah Jakarta memang mayoritas menanam padi dengan varietas Ciherang,
hal ini dikarenakan rasa berasnya yang enak dan pulen serta mudah
pemasarannya. Permintaan pasar yang tinggi mendorong petani untuk terus
berusaha memproduksi padi dengan varietas Ciherang. Oleh karena itu,
diintroduksikan Inpari 30 sub one yang memang indukan dari Ciherang yang
sudah diperbaiki sifatnya.
b) Penyediaan informasi teknologi melalui buku petunjuk teknis
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Salah satu wujud pendampingan yang dilakukan di lapangan adalah dengan
menyediakan petunjuk teknis yang mudah di pahami dan dilakukan oleh
petani.
c) Pelatihan
Pelatihan yang dilakukan adalah penanaman dengan sistem jajar legowo 2:1,
pelatihan penanggulangan hama dan penyakit, serta pelatihan pemilihan malai
untuk perbenihan.
d) Kunjungan lapang
Kunjungan lapang ini dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan
tanaman padi di lapangan, serta memberikan rekomendasi teknis secara
langsung kepada petani.

Gambar 18. a) Tanaman padi pada fase vegetative 1, di Koptan Hisbul Waton, Jakarta
Barat, b) Tanaman padi pada fase vegetative 2, di Koptan Makmur Jaya, Jakarta Utara.

Introduksi sistem tanam dengan metode jarwo pun telah dilakukan, akan
tetapi praktek di lapangan terjadi modifikasi atau penyesuaian yang disesuaikan
dengan kebutuhan petani. Salah satunya adalah di Kopatan Makmur Jaya yang
menerapkan jajar legowo 2:1. Salah satu kendala yang dihadapi oleh petani
dalam menerapkan jajar legowo 2:1 adalah adanya penambahan biaya dalam
upah tanam.
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Gambar 19. Penanaman padi dengan sistem jarwo yang telah dimodifikasi di Jakarta
Utara

Gambar 20. Pindah tanam dengan system Jarwo 2:1 di Koptan Tani Maju Jakarta Utara

Gambar 21. Tanaman padi fase generative di Koptan Tani Maju, Jakarta Utara
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Gambar 22. a) Fase Masak Susu bulir padi di Koptan Hizbul Waton, Jakarta Barat; b)
Panen padi varietas Ciherang di Koptan Hizbul Waton, Jakarta Barat

Gambar 23. Pengemposan dan gropyokan tikus di Jakarta Utara
Tabel 6. Data Kondisi Pertanaman Padi di Wilayah Jakarta (per Desember 2015)

Wilayah

Luas

Existing

Akan

Lahan

Tanaman

panen

Pengolahan

Semai

Sudah
Tanam

Jakarta Timur

35 Ha

5 Ha

10 Ha

10 Ha

Jakarta Barat

137 Ha

73 Ha

30 Ha

24 Ha

24 Ha

Jakarta Utara

460 Ha

253 Ha

253 Ha

207 ha

207 ha

10 ha

Sumber : Data 2015

Berdasarkan tabel menggambarkan kondisi terkini untuk komoditas padi di
wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Sampai saat ini,
introduksi varietas baru di wilayah Jakarta Timur masih terkendala dengan air.
Musim kemarau menyebabkan kelangkaan air di wilayah Jakarta Timur, sehingga
mayoritas kelompok tani di Jakarta Timur beralih untuk berusaha tani sayuran,
sebelum musim penghujan tiba.
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5.4.1.2.

Pendampingan dan Pengawalan Komoditas Bawang Merah

Bawang merah merupakan salah satu komoditas utama Kementan yang
sangat penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan fluktuasi harga yang
sering meresahkan masyarakat. Oleh karena itu pada tahun ini, BPTP Jakarta
pun mengadakan pendampingan komoditas bawang merah di wilayah DKI
Jakarta. Berdasarkan pengkajian pada tahun sebelumnya bahwa ternyata
bawang merah

varietas Bima pun dapat tumbuh baik di wilayah Jakarta,

meskipun dikembangkan dengan menggunakan polybag. Dalam pendampingan
komoditas bawang merah, dilakukan dengan beberapa cara, meliputi :
a) Penyediaan varietas unggul bawang merah yaitu Bima. Berdasarkan hasil
uji adaptasi bawang merah di wilayah DKI Jakarta, varietas yang lebih
adaptif adalah Bima, sehingga mayoritas kelompok tani di lima wilayah
DKI Jakarta menanam bawang merah dengan varietas tersebut. Selain
varietas Bima, diintroduksikan pula varietas Sembrani.
b) Penyediaan informasi teknologi dalam bentuk buku petunjuk teknis.
Petunjuk teknis ini merupakan buku pegangan yang dapat digunakan baik
oleh petugas maupun masyarakat umum, oleh karena itu penyusunannya
dengan menggunakan bahasa popular sehingga mudah dipahami.

Gambar 24. Juknis Budidaya Bawang Merah dalam bentuk selebaran dan brosur

c) Pelatihan, merupakan salah satu bentuk dukungan dalam rangka
pendampingan komoditas bawang merah di lapangan. Selain pemberian
materi, pelatihan yang diadakan dilengkapi dengan praktek, sehingga
para peserta tidak hanya memahami tetapi juga langsung dapat
mempraktekkan.
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Pendampingan komoditi bawang merah Jakarta Timur – Batalyon Infantri
201. Varietas bawang merah yang ditanam di lokasi ini adalah Bima dan
Sembrani. Terdapat tiga teknologi yang dilakukan, yang bertujuan untuk
mengetahui teknologi yang sesuai untuk diterapkan dilokasi tersebut. Teknologi
yang diintroduksikan pada budidaya bawang merah di Batalyon Infantri 201,
meliputi:



Penanaman bawang merah dilakukan pada bedengan tanpa
menggunakan mulsa. Perawatan tanaman yang dilakukan antara
lain pemberian pupuk organik (pupuk kandang ayam) dan pupuk
dasar (TSP), Pupuk susulan 1 dan 2 (NPK). Pupuk dasar diberikan
pada saat dilakukan penanaman, 2 minggu setelah penanaman
dilakukan pemberian pupuk NPK 1, 2 minggu selanjutnya dilakukan
pemupukan susulan ke 2.



Penanaman bawang merah dilakukan pada bedengan dengan
menggunakan mulsa. Kegiatan perawatan tanaman bawang merah
ini sama dengan yang dilakukan pada tanaman di bedengan yang
tanpa menggunakan mulsa.



Penanaman bawang merah dilakukan pada polibag

Gambar 25. Pendampingan bawang merah di kelompok Yonif 201 Jaya Yudha, Jakarta
Timur.

51

Laporan Tahunan BPTP Jakarta 2015
Pendampingan komoditi bawang merah kelompok tani Karya Tani di
Kecamatan Kalideres yang sudah berusaha tani bawang merah yang kedua
kalinya dengan luas 1,5 Ha dan diperkirakan hasil panennya 15 ton. Sejauh ini,
pemakaian pupuk kimia di koptan ini cenderung berlebih, sehingga input yang
dikeluarkan relative besar. Oleh karena itu, BPTP Jakarta melakukan introduksi
pemupukan bawang merah yaitu penggunaan pupuk dasar TSP, Phonska dan
Urea, serta diberikan pupuk NPK sebagai pupuk susulan yang pertama. Hasil
panen basah yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan hasil panen
dengan teknologi eksisting petani.

Tabel 7. Perbandingan Hasil Panen Bawang Merah di Koptan Karya Tani
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Gambar 26. Panen bersama Wakil Gubernur Prov. Jakarta di Koptan Karya Tani, Jakarta
Barat

5.4.1.3.

Pendampingan Komoditas Cabai

Kegiatan pendampingan pengembangan komoditas cabai di DKI Jakarta
sampai saat ini telah dilakukan di tiga lokasi yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara
dan Jakarta Timur. Lokasi pendampingan dipilih berdasar adanya kegiatan
budidaya tanaman cabai yang sedang berjalan. Di Jakarta Barat pendampingan
dilakukan di BPP Kembangan, di wilayah Jakarta timur pendampingan dilakukan
di Yonif 201 dan condet, sedangkan di Jakarta utara pendampingan dilakukan di
BPP Sukapura. Pendampingan yang dilakukan di lokasi BPP juga bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penyuluh pertanian sebagai ujung
tombak penyampaian teknologi kepada petani. Selain itu BPP juga merupakan
salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh petani ataupun masyarakat untuk
mendapatkan informasi mengenai pertanian. Berikut gambaran umum mengenai
budidaya cabai yang dilakukan oleh masyarakat sebelum pendampingan.
Jenis tanaman cabai yang dibudidayakan meliputi cabai rawit kecil, cabai
rawit putih dan cabai besar. Penanaman cabai dilakukan pada bedengan-
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bedengan dengan dua lajur di setiap bedeng.

Cabai rawit kecil berproduksi

sangat baik, tetapi produksi cabai besar sangat sedikit. Hal ini disebabkan tehnik
budidaya yang kurang sesuai.

Tehnik budidaya yang didapati di lapng

pembibitan dilakukan dengan cara tebar benih di dalam pot, pemisahan
dilakukan saat tanaman telah berumur 4minggu. Namun karena ditebar dalam
jumlah yang banyak, maka saat pindah tanam terjadi kendala perakaran
terganggu karena saling berdekatan dan media semai tidak dapat ikut melindungi
perakaran. Hal yang lain adalah tidak didapati pengendalian terhadap hama dan
penyakit, serta pemupukan yang dilakukan tidak sesuai rekomendasi budidaya
cabai.
Selain itu ada juga tanaman cabai yang ditumpang sarikan dengan
tanaman jagung, yaitu cabai ditanam diantara tanaman jagung. Hasil yang
diperoleh sangat tidak optimal, pertumbuhan tanaman cabai tidak bagus ditandai
dengan batang tanaman yang kurus, percabangan dan jumlah daun yang sedikit
serta buah yang jarang. Hal tersebut disebabkan tanaman cabai kekurangan
unsur hara karena tanaman jagung menyerap hara lebih kuat dibandingkan
tanaman cabai. Oleh karena itu tehnik budidaya tumpang sari jagung dengan
cabai tidak direkomendasikan.
Salah satu metode pendampingan di BPP Kembangan

Jakarta barat

adalah pembuatan demplot teknologi budidaya cabai dimulai dengan pemilihan
benih bermutu, pembibitan menggunakan tray semai dengan satu benih per
lubang tanam, penggunaan mulsa untuk menekan gulma dan mengendalikan
antraknosa, aplikasi pupuk kandang dengan dosis 20ton/ha, penggunaan ajir,
pengendalian

hama

thrips

dengan

insektisida

dan

pemupukan

sesuai

rekomendasi, serta pemangkasan tunas air.
Percontohan yang lain adalah teknik budidaya cabai dalam pot.
Mengingat lahan untuk bercocok tanam di Jakarta sangat terbatas, maka
bercocok tanam dalam pot merupakan alternatif yang mudah dilakukan.
Percontohan ini sekaligus untuk melihat perbandingan hasil budidaya di lahan
dengan budi daya dalam pot.
5.5.

Pendampingan PUAP
BPTP Jakarta sebagai sekretariat PUAP telah melaksanakan fungsinya

yaitu sebagai fasilitator PMT (penyiapan dokumen kontrak PMT, penyediaan BOP
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dan pelaporan PMT), koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Tim Pembina, Tim
Teknis dan Tim PUAP Pusat, pelaksana verifikasi dan penyampaian dokumen
administrasi Gapoktan PUAP 2015, surat menyurat, dokumentasi dan pelaporan.
Kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas Kelautan Pertanian dan
Ketahanan Pangan Propinsi DKI Jakarta sebagai Ketua Tim Pembina PUAP
Propinsi maupun dengan Suku Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten/Kota DKI Jakarta dilakukan oleh BPTP pada tahun 2015 setiap waktu
sesuai dengan kebutuhan. Apabila ada informasi, permintaan dari Kementerian
akan

dikoordinasikan baik

melalui

surat

resmi,

email

ataupun

melalui

telepon/SMS, agar informasi ataupun permintaan tersebut dapat ditindaklanjuti
dengan segera.
Dalam rangka pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM gapoktan
PUAP,

BPTP

Jakarta

menyelenggarakan

kegiatan

Workshop

Peluang

Pengembangan Agribisnis Pertanian Berkelanjutan di Kepulauan Seribu; Pelatihan
Pembukuan dan Manajemen Keuangan Gapoktan PUAP; dan Kegiatan Temu
Aplikasi Teknologi Pendukung Gapoktan PUAP di DKI Jakarta .
Kegiatan

Workshop

Peluang

Pengembangan

Agribisnis

Pertanian

Berkelanjutan di Kepulauan Seribu, dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 di
Kepulauan Seribu. Pada Workshop tersebut di sampaikan materi tentang: 1)
Strategi Budidaya Sayuran di Kepulauan Seribu, 2) Sumberdaya Genetik tanaman
di Kab. Kepulauan Seribu, 3) Potensi Pemeliharaan Ternak di Pulau-Pulau Kecil:
Peternakan Sapi, Kambing dan Kelinci, 4) Budidaya Tanaman Bawang Merah di
Polibag.
Kegiatan Pelatihan Pembukuan dan Manajemen Keuangan Gapoktan
PUAP, dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 di BPTP Jakarta. Pada kegiatan
tersebut di sampaikan materi tentang: 1) Manajemen Keuangan Agribisnis, 2)
Teori Dasar Akuntansi, 3) Pencatatan Transaksi Keuangan (Pembuatan Buku
Jurnal dan Buku Besar), 4) Pembuatan Neraca Saldo, 5) Pembuatan Laporan
Keuangan (Pembuatan Neraca dan Laporan Laba Rugi), 6) Analisis dan
Interpretasi Laporan Keuangan.
Kegiatan Temu Aplikasi Teknologi Pendukung Gapoktan PUAP di DKI
Jakarta, dilaksanakan pada bulan September 2015 di BPTP Jakarta. Pada
kegiatan tersebut di sampaikan materi tentang: 1) Sistem Manajemen Mutu dan
Keamanan Pangan, 2) Teknologi Pengemasan Produk Pangan, 3) Praktek
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Teknologi Pengemasan Produk Pangan, 4) Kiat Sukses Berwirausaha bagi
Gapoktan PUAP.

Upaya pendampingan teknologi yang dibutuhkan gapoktan PUAP
dan diseminasi inovasi dilakukan oleh BPTP Jakarta juga dilakukan melalui
kegiatan selain PUAP, seperti pendampingan KRPL, pendampingan
komoditas utama Kementan dan pameran.
Dalam

rangka

pemberdayaan

gapoktan

dan

pengembangan

usaha/kewirausahaan, pendamping PUAP bertugas untuk memfasilitasi gapoktan
untuk

membentuk

unit

LKM-A,

membimbing

penyusunan

Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gapoktan dan LKM-A, dan memfasilitasi
penguatan usaha Gapoktan menjadi unit usaha yang berbadan hukum.
Penumbuhan LKM-A di Jakarta Selatan didasarkan pada Keputusan Kepala
Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sampai
dengan bulan Desember 2015, Empat LKMA (LKMA Mindy, LKMA Sansivera,
LKMA Mampang Indah dan LKMA Aloevera) telah resmi membentuk Badan
Hukum Koperasi Pertanian; LKMA Primatara sedang dalam proses notaris
membentuk Badan Hukum Koperasi Pertanian; dan LKMA Jati Mandiri sedang
dalam tahap penyempurnaan organisasi menuju LKMA berbadan hukum koperasi
Tabel 8. Daftar LKMA di Jakarta Selatan
NO
1

LKMA
LKMA Primatara

Alamat
Kel. Ragunan,
Kec. Pasar Minggu

Dasar Penetapan
- Akta Notaris Anasya A.
Pattinama, SH No.18 Tanggal 7
April 2008
- Badan Hukum Koperasi
No.688/BH/XII.4/1.829.31/X/200
8 Tanggal 23 Oktober 2008
Keputusan Kepala Suku Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota
Administrasi Jakarta Selatan No.
4.3 Tahun 2014

2

LKMA Mindy

Kel. Kebayoran
Lama Selatan,
Kec. Kebayoran
Lama

3

LKMA Jati Mandiri

Kel. Rawajati,
Kec. Pancoran

4

LKMA Sansivera

Kel. Cipete Utara,
Kec. Kebayoran
Baru

5

LKMA Mampang
Indah

Kel. Pela Mampang
Indah,
Kec. Mampang
Prapatan

Keputusan Kepala Suku Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota
Administrasi Jakarta Selatan No.
4.2 Tahun 2014

6

LKMA Aloevera

Kel. Kuningan Barat,

Keputusan Kepala Suku Dinas

Keputusan Kepala Suku Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota
Administrasi Jakarta Selatan No.
4.1 Tahun 2014
Keputusan Kepala Suku Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota
Administrasi Jakarta Selatan No.
4 Tahun 2014
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Penumbuhan LKMA
Koperasi Pertanian
Primatara*

Koperasi Pertanian
Mindi
Badan Hukum:
No.
705/BH/XII.4/1.829.31/XI/2015
Koperasi Pertanian Jati
Mandiri**

Koperasi Pertanian
Kebayoran Baru
Badan Hukum:
No.
706/BH/XII.4/1.829.31/XI/2015
Koperasi Pertanian
Mampang Indah
Badan Hukum:
No.
700/BH/XII.4/1.829.31/XI/2015
Koperasi Pertanian
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Kec. Mampang
Prapatan

Pertanian dan Kehutanan Kota
Administrasi Jakarta Selatan No.
4.7 Tahun 2014

Kuningan Barat
Badan Hukum:
No.
702/BH/XII.4/1.829.31/XI/2015

Keterangan:
* : Dalam proses Notaris membentuk Badan Hukum Koperasi Pertanian
** : Dalam tahap penyempurnaan organisasi menuju LKMA berbadan hukum koperasi

Perkembangan dana BLM-PUAP yang telah disalurkan dan dimanfaatkan
oleh anggota Gapoktan menunjukkan hasil yang bervariasi. Rekapitulasi Laporan
Kondisi Keuangan Gapoktan PUAP Tahun 2008-2015 menunjukkan Beberapa
Gapoktan memiliki kinerja yang baik dan berhasil dalam mengembangkan dana
tersebut, namun ada sebagian Gapoktan yang belum berkembang karena
mengalami kemacetan dalam pengembalian dana dari anggota sehingga
perputaran dana BLM-PUAP menjadi terhambat.
Tabel 9. Rekapitulasi Laporan Kondisi Keuangan Gapoktan PUAP Tahun 2008-2015
No

1
2
3
4
5

Tahun

Gapoktan
(Unit)

2008
2009
2010
2011
2012
Total
%
Sumber: Data primer diolah

15
38
15
10
6

Berkembang Baik
(Unit)
5
23
11
7
1
47
55.95

Kondisi Keuangan
Dana Macet
(Unit)
10
12
0
3
5
30
35.71

Bermasalah
(Unit)
0
3
4
0
0
7
8.33

(2015)

Rekapitulasi Laporan Kondisi Keuangan Gapoktan PUAP Tahun 2008-2015
menunjukkan bahwa 47 gapoktan (55.95%) memiliki kondisi keuangan
berkembang baik. Kriteria gapoktan dengan kondisi keuangan berkembang baik
adalah: 1) Melaksanakan pertemuan rutin bulanan, 2) Pengurus sangat peduli
dengan kegiatan gapoktan, 3) Usahatani anggota gapoktan berkembang/berjalan
lancar, 4) Kegiatan penguatan modal usaha berupa simpan pinjam berjalan
lancar sesuai pedoman, 5) Dana PUAP telah bergulir dengan asset gapoktan
telah diatas 100 juta, dan 6) Rutin membuat laporan keuangan bulanan (neraca
dan laporan laba rugi).
Hasil Rekapitulasi Laporan Kondisi Keuangan Gapoktan PUAP Tahun 20082015 menunjukkan bahwa terdapat 7 gapoktan PUAP (8.33%) bermasalah dan
30 gapoktan PUAP (35.71%) macet. Gapoktan yang masuk dalam kategori
gapoktan bermasalah adalah gapoktan dengan kriteria: 1) Gapoktan tidak rutin
melaksanakan pertemuan bulanan, 2) Pengurus masih menangani kegiatan
gapoktan, 3) Usahatani anggota gapoktan kurang berkembang/berjalan lancar,
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4) Kegiatan penguatan modal usaha berupa simpan pinjam berjalan kurang
lancar, 5) Dana PUAP telah bergulir dengan asset gapoktan telah diatas 100 juta,
dan 6) Tidak rutin membuat laporan keuangan bulanan (neraca dan laporan laba
rugi).
Sedangkan gapoktan macet memiliki kriteria: 1) Tidak ada pertemuan
bulanan, 2) Pengurus selalu tidak ditempat dan tidak peduli pada kegiatan
gapoktan, 3) Sebagian besar anggota tidak mengembalikan pinjaman, 4)
Usahatani anggota tidak berkembang, 5) Dana PUAP di rekening BRI Gapoktan
Nihil, dan 6) Tidak membuat laporan keuangan bulanan (neraca dan laporan laba
rugi). Kriteria gapoktan berkembang baik, bermasalah dan gapoktan macet
ditetapkan bersama dalam FGD yang diselenggarakan oleh BPTP Jakarta selaku
sekretariat PUAP Propinsi DKI Jakarta dan dihadiri oleh Dinas Kelautan Pertanian
dan Ketahanan Pangan Propinsi DKI Jakarta, penyuluh pendamping gapoktan
PUAP dan Penyelia Mitra Tani (PMT).
5.6.

Model Pengembangan Pertanian Bioindustri Di Dki Jakarta
(Model Integrasi Tanaman Ternak Di Perkotaan)
Tujuan pertanian ke depan adalah terwujudnya pertanian yang maju, adil

dan makmur. Upaya menghadapi tantangan tersebut memerlukan dukungan
rancangan konsep yang holistik dan integral, melalui dukungan regulasi dan
kebijakan publik, alokasi anggaran yang memadai, sumberdaya insani yang
berkualitas

dan

inovasi

teknologi.

Memperhatikan

peran

strategis

dan

multidimensi pertanian serta tantangan besar ke depan, maka diperlukan
paradigma

baru,

yakni

sistem

pertanian

bioindustri

berkelanjutan.

Pengembangan pertanian di DKI Jakarta bukan tanpa kendala, alih fungsi lahan
pertanian yang begitu cepat, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian,
keterbatasan lahan, pertumbuhan penduduk menjadi tantangan pengembangan
pertanian di perkotaan. Melalui pengembangan pertanian bioindustri yang
mengintegrasikan seluruh sumberdaya hayati dan biomasa yang ada diharapkan
dapat menjadi solusi permasalahan pertanian yang ada dan dapat meningkatkan
ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat kota. Inisiasi Pengembangan
kawasan integrasi ternak kelinci tanaman sayuran berbasis sumberdaya lokal
ramah lingkungan di Kelompok tani Jaya Yudha

dan Rusun Marunda telah

berjalan cukup baik. Hal tersebut diindikasikan dengan meningkatnya minat
anggota kelompok tani untuk terlibat dalam kegiatan. Untuk keberlanjutan model
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pengembangan kawasan integrasi ternak kelinci tanaman sayuran berbasis
sumberdaya lokal ramah lingkungan masih membutuhkan pendampingan lebih
lanjut. Sosialisasi serta koordinasi berkelanjutan antar dan intra institusi terkait
masih perlu dilakukan dengan komprehensif guna tercapainya tujuan akhir
kegiatan. Berdasarkan analisis finansial model ini layak untuk diusahakan dan
dikembangkan.
Temu lapang model pertanian bioindustri integrasi tanaman sayuran dan ternak
kelinci terlah dilaksanakan di kelompok tani Jaya Yudha kelurahan Pekayon,
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Temu lapang dihadiri oleh instansi –
instansi terkait baik lingkup badan litbang pertanian maupun lingkup pemerintah
daerah setempat, antara lain dinas kelautan pertanian dan ketahanan pangan
berikut suku dinasnya di enam wilayah kota, Seluruh UPT lingkup Dinas Kelautan
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Penyuluh pertanian di
enam wilayah kota, kelurahan dan kecamatan setempat, Brigif Jaya Sakti, serta
unit eselon 2 lingkup badan litbang pertanian.
Rangkaian acara temu lapang meliputi pembukaan dan sambutan dari
Kepala Pustaka Badan Litbang Pertanian yang mewakili Kepala Badan Litbang
Pertanian, Sambutan kepala batalyon infantry 201 Jaya Yudha sebagai tuan
rumah, Sambutan dan Laporan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Kepala BPTP
Jakarta, Pemberian secara simbolis buku pertanian perkotaan kepada Kepala
Badan Litbang Pertanian yang mewakili, Pengumuman pemenang lomba olahan
pasca panen berbasis sayuran , dialog interaktif dan kunjungan lapang.
Dialog interaktif mengusung tema Model Pengembangan Pertanian
Bioindustri di Perkotaan. Sebagai narasumber Kepala Dinas Kelautan Pertanian
dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Litbang Pertanian,
Kepala Batalyon Infantri 201 Jaya Yudha, serta Kepala Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Jakarta.
Acara dilanjutkan dengan kunjungan lapang ke masing-masing subsistem
yang meliputi, subsistem budidaya pertanian, budidaya peternakkan (kelinci),
Pengolahan limbah organik dan dapur olahan pasca panen. Pada Kunjungan ke
subsitem budidaya pertanian dilanjutkan dengan panen bersama. Sedangkan
pada kunjungan ke dapur olahan pasca panen peserta temu lapang diajak
mencicipi berbagai produk olahan hasil pertanian bioindusti perkotaan.
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Respon dan antusias peserta yang hadir sangat baik, terlihat dengan
banyaknya pertanyaan mengenai pertanian bioindustri si perkotaan dan
banyaknya permintaan pendampingan untuk pembangunan model pertanian
bioindustri perkotaan. Pelaksanaan temu lapang diharapkan dapat menjadi
sarana diseminasi teknologi Badan Litbang Pertanian dan sumber inspirasi bagi
Petani dan Masyarakat.

Gambar 27. Temu Lapang Model Pertanian Bioindustri Perkotaan di Kelompok Tani Jaya
Yudha
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5.7.

Diseminasi

5.7.1.

Seminar Pengkajian Teknologi Pertanian
Berdasarkan pedoman penyelenggara kegiatan diseminasi teknologi dan

informasi

pertanian

(2011),

disebutkan

bahwa

pengembangan

informasi

pertanian adalah merupakan upaya untuk menyebarkan informasi, salah satunya
melalui seminar. Peran dan partisipasi berbagai pihak yang terkait dengan
pembangunan pertanian dan pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan agar
kegiatan tersebut dapat berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat. Kegiatan
seminar bertujuan untuk Mensosialisasikan kegiatan pengkajian yang ada di
BPTP Jakarta kepada stakeholder, pengguna maupun masyarakat serta
mendapatkan umpan balik dari stakeholder, pengguna maupun masyarakat
sebagai bahan perbaikan pelaksanaan pengkajian untuk tahun mendatang.
Keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya sosialisasi kegiatan pengkajian
dalam bentuk seminar. Pada tahun anggaran 2012 telah dilakukan seminar
Inovasi Teknologi Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan di DKI Jakarta.
Pertemuan seminar dilakukan dengan cara pemaparan makalah/materi kemudian
dilanjutkan dengan diskusi. Dari hasil seminar yang telah dilakukan dapat ditarik
kesimpulan banyaknya petani dan penyuluh DKI Jakarta yang membutuhkan
informasi dan pelatihan hasil-hasil kajian teknologi yang telah dilakukan BPTP
Jakarta untuk diaplikasikan di lapangan. Selain itu koordinasi antara BPTP Jakarta
dengan Dinas terkait harus terus ditingkatkan. Hal ini diperlukan untuk
sinkronisasi kegiatan yang ada dengan kebutuhan di lapangan. Dalam upaya
mendukung ketahanan pangan DKI Jakarta diperlukan adanya pertanian yang
aplikatif untuk lahan perkotaan.
5.7.2.

Publikasi
Untuk menginformasikan hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengkajian

yang sudah dilakukan oleh BPTP Jakarta, diterbitkanlah beberapa jenis bahan
publikasi. Penerbitan bahan publikasi ini bertujuan agar hasil kegiatan penelitian
dan pengkajian BPTP Jakarta dapat didiseminasikan ke masyarakat luas, dengan
harapan

masyarakat

tidak

saja

tahu

informasinya

tetapi

juga

dapat

mengaplikasikannya. Selama tahun 2015, BPTP Jakarta menghasilkan publikasi
tercetak antara lain:
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Buletin Pertanian Perkotaan
Bulletin Pertanian Perkotaan merupakan buletin terbitan BPTP Jakarta
yang sudah memasuki tahun kelima. Buletin ini terbit dua kali dalam satu tahun,
yaitu pada bulan Juli dan Desember. Untuk tahun 2015 yang diterbitkan adalah
Buletin Pertanian Perkotaan Volume 5 Nomor 1 Juli 2015 dan Buletin Pertanian
Perkotaan Volume 5 Nomor 2 Desember 2015.
Buletin Pertanian Perkotaan Volume 5 Nomor 1 Juli 2015, terdiri dari:


Inventarisasi, Karakterisasi dan Pengelolaan Keanekaragaman Sumber Daya
Genetik Tanaman di DKI Jakarta (Nofi A. Rokhmah, Ikrarwati, Tezar
Ramdhan,Yudi Sastro)



Formulasi Egg Roll Berbahan Baku Powder Daun-daun Terluar Kubis dan
Tingkat Penerimaannya oleh Konsumen (Tezar Ramdhan, Yossi Handayani,
Syarifah Aminah, Muflihani Yanis)



Analisis Motivasi Petani dalam Mengembangkan Pertanian Perkotaan di
Provinsi DKI Jakarta (Kartika Mayasari, Umming Sente, Chery Soraya
Ammatilah)



Pengembangan Teknologi Pengolahan Limbah Rumah Potong Unggas untuk
Bahan Pakan Ternak/Ikan Lele (Bachtar Bakrie, Yudi Sastro, Syamsu Bahar,
Umming Sente, Dini Andayani)



Akuaponik: Budidaya Tanaman Terintegrasi Dengan Ikan, Permasalahan
Keharaan dan Strategi Mengatasinya (Yudi Sastro)
Buletin Pertanian Perkotaan Volume 5 Nomor 2 Desember 2015, terdiri

dari:


Pemanfaatan Limbah Sayuran Pasar untuk Pakan Kelinci dan Teknik
Pengembangbiakannya serta Pengolahan Urin/Feses Kelinci Sebagai Pupuk
Organik di DKI Jakarta (Syamsu Bahar dan Bachtar Bakrie)



Pengembangan Program PUAP di DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan
(Wylla Sylvia Maharani, Chery Soraya Ammatillah)



Analisis Usahatani Introduksi Teknologi Pola Tanam Sayuran di DKI Jakarta
(Erna Puji Astuti, Chery Soraya Ammatillah, Yudi Sastro)



Compost Tea : Teknis Produksi dan Penerapannya dalam Mendukung
Kesuburan Tanah dan Tanaman (Yudi Sastro)
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Kandungan Nutrisi dan Sifat Fungsional Tanaman Kelor (Moringa oleifera)
(Syarifah Aminah, Tezar Ramdhan, Muﬂ ihani Yanis)

Buku Pertanian Perkotaan : Solusi Ketahanan Pangan Masa Depan
Tahun 2015, BPTP Jakarta menerbitkan sebuah buku ilmiah populer yang
berjudul “Pertanian Perkotaan: Solusi Ketahanan Pangan Masa Depan”. Buku ini
mengulas secara tuntas mengenai konsep pertanian perkotaan yang dapat
menjadi solusi untuk ketahanan pangan bagi masyarakat kota, khususnya. Tidak
saja mengurai secara menyeluruh mengenai definisi pertanian perkotaan, tetapi
juga membahas peran dan dampak dari pertanian perkotaan itu sendiri.
Pertanian perkotaan sangat berpeluang untuk dikembangkan, mulai dari hulu
hingga hilir, mulai dari budidaya hingga pasca panen, bahkan pada pemasaran
hasil pertanian dibahas secara mendalam dalam buku ini. Buku Pertanian
Perkotaan disusun, tidak saja diperuntukkan untuk para pelaku pertanian
profesional, baik itu peneliti, penyuluh, pegambil kebijakan, petani, mahasiswa,
bahkan juga sangat mudah dipahami oleh masyarakat umum yang terbilang
masih awam mengenai dunia pertanian.
5.7.3.

Visitor Plot

Lahan sebagai media tanam untuk pertanian di DKI Jakarta sangat terbatas
sehingga memerlukan inovasi teknologi yang cocok untuk diterapkan di lahan
perkotaan. Teknik vertukultur adalah budidaya pertanian dalam talang atau pot
yang

disusun

secara bertingkat.

Beberapa

jenis

sayuran

yang

mudah

dibudidayakan dalam talang dan mempunyai nilai ekonomis adalah kangkung,
bayam, caisim, kailan, seledri, selada, kucai , pakcoy, sawi keriting, kenikir,
kemangi.

Budidaya sayuran buah dalam merupakan salah satu upaya yang

dapat dilakukan agar tetap dapat bertanam sayuran buah dalam kondisi lahan
yang terbatas.

Berbagai macam teknologi hasil pengkajian BPTP Jakarta

ditampilkan dalam bentuk visitor plot. Teknologi tersebut antara lain tekhnik
budidaya sayuran vertikultur, budidaya wallkaponik, teknik hidroponik. Melalui
visitor plot pengguna dapat melihat langsung teknologi yang sedang diterapkan
dan dapat menjadi sumber inspirasi dalam memanfaatkan lahan yang ada untuk
budidaya pertanian di perkotaan.
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5.7.4.

Siaran TV Lokal
Penggunaan video sebagai media komunikasi untuk menyebarluaskan

inovasi hasil pengkajian peruntukkannya secara massal sehingga dapat
menjangkau khalayak sasaran yang jauh sebanyak mungkin dan seluas mungkin.
Disamping itu penggunaan rekaman video juga dapat memacu umpan balik dari
pengguna ke lembaga/institusi penelitian dan pengkajian serta mendorong BPTP
untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan.
Kegiatan shooting Dialog Interaktif Pertanian Bioindustri di Perkotaan:
Solusi Ketahanan Pangan dilaksanakan di Batalyon Infanteri (Yonif) 201 Mekanis
Jaya Yudha, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Shooting dilakukan pada bulan
September

2015.,

bersamaan

dengan

kegiatan

Temu

Lapang

Model

Pengembangan Pertanian Bioindustri di Perkotaan di lokasi tersebut. Kegiatan ini
sekaligus sebagai ajang promosi lahan Eco Farm yang merupakan kerjasama
antara BPTP Jakarta dengan Yonif 201 Mekanis Jaya Yudha. Eco Farm ini terdiri
dari green house (yang berisi hidroponik tanaman sayuran), lahan-lahan yang
ditanami berbagai macam sayuran daun dan buah, tempat pembuatan pupuk
kompos, serta peternakan kambing dan kelinci. Dialog Interaktif Pertanian
Bioindustri di Perkotaan: Solusi Ketahanan Pangan ditayangkan di TVRI Stasiun
Jakarta.
Diaolog Intreraktif dengan narasumber dari Badan Litbang Pertanian yang
diwakilkan oleh Ka PUSTAKA, Ibu Gayatri K. Rana; Dinas Kelautan, Pertanian,
dan Ketahanan Pangan diwakiliki oleh Kepala Bidang Pertanian, Ibu Diah
Meidianti; Batalyon Infanteri (Yonif) 201 Mekanis Jaya Yudha oleh Danyon Imam
Gogor; dan Kepala BPTP Jakarta, Ibu Etty Herawati. Dialog Interaktif ini
bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukkan, penyelesaian masalah dan
kendala dari berbagai pihak terkait, terkait pengembangan pertanian bioindustri
di perkotaan.
5.7.5.

Kajian Efektifitas Metode Diseminasi dan Adopsi Teknologi d
DKI Jakarta
Percepatan adopsi inovasi teknologi pertanian sangat berhubungan erat

dengan penerapan metode diseminasinya. Pemilihan metode diseminasi yang
tepat juga akan memberikan kontribusi dalam peluang adopsi inovasi teknologi
pertanian, sehingga pada akhirnya dengan penggunaan metode diseminasi yang
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tepat dianggap sebagai metode yang efektif. Dalam pengkajian ini lebih
difokuskan pada diseminasi inovasi teknologi vertiminaponik di DKI Jakarta,
sedangkan untuk mengetahui tingkat keefektifan metode diseminasi teknologi
menggunakan analisis IPA (Importance Preference

Analysis). Metode yang

digunakan untuk mendiseminasikan inovasi teknologi vertiminaponik meliputi
pameran, kunjungan lapang, demonstrasi, temu lapang, sekolah lapang, kursus
tani

dan

temu

informasi,

sedangkan

media

yang

digunakan

untuk

mendiseminasikan inovasi teknologi vertiminaponik meliputi brosur, leaflet,
selebaran, poster, koran, video, siaran radio, dan siaran TV. Pengambilan sample
dilakukan dengan metode secara purposive sample, yaitu petani yang memang
sudah mendapatkan inovasi teknologi vertiminaponik. Berdasarkan pengolahan
data menggunakan analisys IPA (Importance Performance Analisys) maka media
yang lebih efektif adalah video dan metode diseminasi inovasi vertiminaponik
yang lebih efektif adalah demonstrasi. Adopsi inovasi vertiminaponik di DKI
Jakarta sudah cukup tinggi (64%) dan dapat ditingkatkan lagi dengan
menggunakan media dan metode yang efektif.
5.7.6.

Analisa Motivasi
Perkotaan

Petani

Dalam

Pengembangan

Pertanian

Keberlanjutan pertanian perkotaan sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya
Alam dan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini SDA yang dimaksudkan meliputi
ketersediaan lahan, media tanam, dan air. Sedangkan SDM yang berpengaruh
terhadap pengembangan pertanian perkotaan adalah pelaku pertanianya itu
petani. Berusaha tani di tengah kota mempunyai tantangan tersendiri, mulai dari
sumber daya (lahan, media tanam, air), iklim, serta lingkungan sosial dan
budayanya. Selain kemampuan petani perkotaan dalam mengelola lahan, faktor
penting lain yang mempengaruhi keberadaan pertanian di perkotaan adalah
kemauan petani. Maraknya konversi lahan produktif pertanian ke sektor non
pertanian serta kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian merupakan
tantangan

pengembangan

pertanian

di

perkotaan

yang

membutuhkan

penanganan serius. Oleh karena itu penting adanya analisis mengenai motivasi
petani dalam rangka mengetahui sejauh mana dorongan serta keinginan petani
dalam mengembangkan pertanian perkotaan. Motivasi yang dikaji adalah
motivasi fisiologi, motivasi sosiologi dan motivasi untuk berkembang. Teknik
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pelaksanaan pengkajian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan
kuesioner. Pengkajian ini dilakukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sampel yang
diambil

adalah

petani

yang

mencurahkan

seluruh

waktunya

dan

menggantungkan hidupnya di bidang pertanian, khususnya petani padi dan
sayuran. Pengambilan sample dengan cara proporsional random sample, dengan
jumlah keseluruhan adalah 80 responden. Data dianalisis menggunakan analisis
deskriptif. Untuk mengukur tingkat motivasi menggunakan skala Likert.
Berdasarkan hasil analisis motivasi fisiologi petani dalam mengembangkan
pertanian perkotaan

di Provinsi

DKI Jakarta

sebesar

79,93%,

hal ini

menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi dorongan yang paling kuat untuk
melakukan usaha tani di wilayah perkotaan meskipun lahan usahanya yang
terbatas. Motivasi sosiologi petani sebesar 72,83%, hal ini menunjukkan bahwa
dalam berusaha tani, petani juga ingin bersosialisasi dengan petani lain, dan
bekerjasama dengan pihak lain. Motivasi aktualisasi diri dalam mengembangkan
pertanian perkotaan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh persentase sebesar
77,25%, hal ini menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi dan faktor untuk
bekerjasama dengan pihak lain, petani juga berkeinginan untuk berkembang.
Dalam hal ini adalah menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman
khususnya berusaha tani padi dan sayuran.
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VI. PENUTUP

Perubahan lingkungan strategis yang terjadi, khususnya di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, terutama mengenai kebijakan pembangunan pertanian,
memerlukan dukungan dan ketersediaan inovasi teknologi pertanian yang sesuai
dengan karakteristik/keadaan setempat baik sumberdaya manusia maupun
sumberdaya lahan dan pendukungnya. Sesuai dengan tupoksinya, diharapkan
BPTP Jakarta dapat memberikan peran dan kontribusi yang besar dalam
percepatan alih inovasi teknologi pertanian kepada petani maupun pelaku
agribisnis, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan daya
saing, baik regional maupun nasional.
Hasil kegiatan tahun 2015 meliputi laporan teknis hasil pengkajian,
ringkasan

hasil

pengkajian,

bahan

rekomendasi

paket

teknologi,

serta

pertimbangan kebijakan yang akan atau telah disampaikan kepada para
pemerintah dan stakeholders. Harapannya teknologi hasil pengkajian tersebut
dapat diimplementasikan di lahan usahatani guna mendukung pembangunan
pertanian di perkotaan.
Semoga di masa mendatang, BPTP Jakarta dapat lebih banyak lagi
memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pertanian, khususnya di
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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