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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) 2016 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 2016, 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

2

Laporan Tahunan BPTP Jakarta 2016
I. PENDAHULUAN

B

alai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta merupakan unit
pelaksana teknis (UPT) Badan Litbang Pertanian di DKI Jakarta. Sebagai
UPT Pusat yang berada 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 2016, 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 2016 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 2016.
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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.
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 sasaran strategis 1 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
perkotaan. Indikator kinerja pada sasaran strategis 2 adalah jumlah model
pertanian bio-industri berkelanjutan.
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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

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.
3. Menerapkan, memelihara, mengkomunikasikan dan meningkatkan kinerja
sistem manajemen mutu sesuai persyaratan ISO 9001 : 2008.
6
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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 BALAI

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).
Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas:
a. melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian
tepat guna spesifik lokasi;
7
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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
Sumber kekuatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta

diantaranya dalam hal dukungan sumberdaya manusia, baik kuantitasnya,
maupun kualitas dan kinerjanya. Jumlah pegawai BPTP Jakarta pada akhir tahun
2016 secara keseluruhan sebanyak 68 orang, terdiri dari 57 orang PNS dan 11
orang tenaga kontrak yang terdiri dari 4 pengemudi, 2 satpam dan 4 tenaga
kebun/tenaga kebersihan dan 1 tenaga administrasi. Keragaan pegawai BPTP
Jakarta pada akhir tahun 2016 disajikan pada tabel 1 dan 2.
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Tabel 1. Keadaan pegawai BPTP Jakarta berdasarkan jabatan dan jenjang
pendidikan tahun 2016
Tingkat Pendidikan
Bidang Tugas
Jumlah
S3
S2
S1
SM ≤ SLTA
Pejabat Struktural
1
1
1
3
Pejabat Fungsional:
Peneliti
2
9
5
16
Calon peneliti
1
2
3
Peneliti non aktif
Penyuluh
2
3
5
Calon Penyuluh
1
1
Penyuluh non aktif
1
1
Pustakawan
1
1
Analis Kepegawaian
1
1
Calon Pranata Komputer
1
1
Administrasi
7
5
13
25
Jumlah
4
13
21
5
14
57
Persentase (%)
7.0
22.8
36.8
8.8
24.6
100

Tabel 2. Keadaan pegawai BPTP Jakarta berdasarkan jenjang
jabatan tahun 2016
Golongan
Bidang Tugas
I
II
III
Pejabat Struktural
1
Pejabat Fungsional:
Peneliti
15
Calon peneliti
3
Peneliti non aktif
Penyuluh
3
Calon Penyuluh
1
Penyuluh non aktif
Pustakawan
1
Analis Kepegawaian
1
Calon Pranata Komputer
1
Administrasi
2
7
14
Jumlah
2
8
39
Persentase (%)
3.5
14.0
68.4

golongan dan

IV
2

Jumlah
3

1

16
3

2

5
1
1
1
1
1
25
57
100

1

2
8
14.0

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 lembaga9
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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
Dalam menjalankan Tupoksinya, BPTP Jakarta didukung oleh sumber

dana utama yang berasal dari dana APBN yang tertera dalam DIPA BPTP
Jakarta TA 2016 dengan alokasi dana sebesar Rp. 7,844,256,000 yang
digunakan untuk membiayai program utama Balai yang dilaksanakan pada tahun
2016 yaitu Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri
Berkelanjutan. Jumlah anggaran yang terserap yaitu sebesar Rp. 7,619,976,853
atau setara 97,14%. Pagu dan realisasi anggaran Tahun 2016 berdasarkan jenis
belanja, dapat dilihat pada Tabel berikut
Tabel 3. Pagu dan realisasi anggaran Tahun 2016 berdasarkan jenis belanja
No Belanja
1
2
3

3.4.

Belanja
Pegawai
Belanja
Barang
Belanja
Modal

Pagu

2015
Realisasi

2016
Realisasi

%

Pagu

3,987,005,000 3,975,709,255

99.72

4,176,665,000

4,045,896,716

96.87

3,026,273,000 3,020,465,990

99.81

3,323,881,000

3,231,897,137

97.23

541,614,000

97.94

343,710,000

342,183,000

99.56

7,566,278,000 7,537,789,245

99.62

7,844,256,000

7,619,976,853

97.14

553,000,000

%

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.
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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. Pengelolaan website
Website BPTP Jakarta sudah menggunakan dwi bahasa, yaitu Bahasa
Indonesia dan Inggris. Perkembangan pengelolaan website sampai dengan bulan
Desember 2016 adalah adanya penambahan beberapa informasi terbaru
mengenai 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 2016, website BPTP Jakarta dikunjungi
oleh 40.052 pengunjung. 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,

Rusia,

Brazil,

Jepang,

Perancis,Cina, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Keberagaman topik yang dicari
atau diunduh oleh pengunjung dapat dilihat pada Tabel dan tabel .
Tabel 4. Daftar topik yang paling banyak dicari olehpengunjung pada website
BPTP Jakarta,2016.
No.

Topik

Jumlah

1.

BPTP Jakarta

95

2.
3.
4.
5.
6.

Budidaya bawang merah dalam polybag
Akuaponik
Vertiminaponik
Rambutan rapiah
Kelompok tani

77
55
54
35
34

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

11

Laporan Tahunan BPTP Jakarta 2016
Tahun 2016, BPTP Jakarta melakukan pengembangan pada websitenya.
Baik itu website versi Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Website
ditingkatkan sistemnya dengan menggunakan Joomla Versi 3.0. Pengembangan
ini dilakukan untuk memperbaiki tampilan secara utuh yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemudahan pengunjung dalam melakukan pencarian atau
berselancar di dalam website BPTP Jakarta. Tampilan website BPTP Jakarta
terbaru dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6.

Gambar 2. Tampilan pengembangan websiteBPTP Jakarta versi
Bahasa Indonesia
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Gambar 6. Tampilan pengembangan websiteBPTP Jakarta Bahasa Inggris

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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3.4.3. Pengelolaan Kepustakaan
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.
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) hanya surat kabar KOMPAS, tabloid Sinar Tani, dan majalah TRUBUS. Selain itu, untuk
menambahkan koleksi yang dimiliki, perpustakaan juga mengunduh berbagai
artikel-artikel terkait 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 2016, 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 2016, adalah sebagai berikut:
1. Monograph (Buku) berjumlah 57 judul.
2. Terbitan Berseri (Buletin, Jurnal, Majalah, dll) berjumlah 57 judul.
Topik teratas yang banyak dicari oleh para pemustaka adalah mengenai
budidaya tanaman sayuran, media tanam, pupuk, hidroponik, dan budidaya
tanaman obat. Mayoritas pemustaka yang datang ke Perpustakaan BPTP Jakarta
mencari literatur mengenai budidaya tanaman sayuran. Pemustaka tersebut tidak
saja berprofesi sebagai peneliti dan penyuluh, tetapi juga mahasiswa dan
masyarakat umum. Mayoritas yang dicari mengenai tanaman sayuran daun,
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Laporan Tahunan BPTP Jakarta 2016
seperti pakchoy, basil, kangkung, selada, sawi, dan lain sebagainya. Sementara,
pemustaka yang mencari informasi/literatur mengenai media tanam dan pupuk
berjumlah sama banyaknya. Media tanam dan pupuk tersebut tidak saja untuk
sistem budidaya konvensional tetapi juga hidroponik. Pada tahun 2016, animo
masyarakat

cukup

tinggi

untuk

melakukan

budidaya

tanaman

dengan

menggunakan sistem hidroponik. Dikarenakan hal tersebut, banyak permintaan
literatur mengenai hidroponik, tidak saja dari para peneliti dan penyuluh BPTP
Jakarta, tetapi juga dari masyarakat umum dan penyuluh daerah. Untuk literatur
mengenai budidaya tanaman obat, mayoritas mengenai tanaman okra dan kelor,
hal ini sesuai dengan kebutuhan para peneliti dan penyuluh yang akan
melakukan pengkajian terhadap kedua tanaman tersebut di tahun 2017
mendatang.
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Gambar 3.
Statistik subjek yang paling banyak dicari oleh pemustaka selama
kurun waktu Tahun 2016
3.4.4. Pengelolaan Database
Database pertanian yang dikerjakan meliputi informasi yang berhubungan
dengan pertanian wilayah DKI Jakarta. Data tersebut terdiri dari statistik
tanaman pangan, tanaman hias, biofarmaka, buah dan sayuran, peternakan,
geografi wilayah DKI Jakarta sampai dengan tahun 2016, hasil pengkajian dari
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tahun 2016, dan publikasi yang diterbitkan BPTP Jakarta tahun 2016. Data yang
dikumpulkan dalam pengelolaan database disajikan dalam bentuk tercetak dan
digital. Khusus data hasil pengkajian hanya penampilkan judul, sedang naskah
lengkap (full text) tersedia dalam CD. Semua data yang sudah terdokumentasi
dapat juga diakses melalui website atau local host dalam format CD.
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IV. PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI
3.5.

Program pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Jakarta
2016
Program kegiatan BPTP Jakarta secara garis besar telah disusun dan

dimuat

dalam

Rencana

Strategis

(Renstra)

BPTP

Jakarta

2014-2019.

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 2016 dimulai dari
penyusunan proposal hingga pelaporan hasil kegiatan. Penyusunan proposal dan
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian (Litkaji) tahun 2016 merupakan
penjabaran matrik kegiatan yang disusun pada tahun anggaran 201. 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 2016, 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 5. Penetapan Kinerja BPTP Jakarta TA. 2016
No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1. Tersedianya teknologi
pertanian spesifik lokasi
2. Tersedianya Model
Pengembangan Inovasi
Teknologi Pertanian
Bioindustri berkelanjutan
spesifik lokasi
3. Terdiseminasikannya inovasi
teknologi pertanian spesifik
lokasi
4. Dihasilkannya rumusan
rekomendasi kebijakan
pembangunan pertanian

Jumlah teknologi spesifik
lokasi
Jumlah Model
Pengembangan Inovasi
Teknologi Pertanian
Bioindustri berkelanjutan
spesifik lokasi
Jumlah teknol ogi yang
diseminasi ke pengguna

4 Teknologi

Jumlah rekomendasi
kebijakan pembangunan
pertanian wilayah

5. Pendampingan inovasi
pertanian program strategis
nasional

Jumlah laporan
pelaksanaan
Pendampingan inovasi
pertanian program
strategis nasional
Dukungan pengkajian
dan percepatan
diseminasi inovasi
teknologi pertanian

1 Rekomendasi
Kebijakan
Spesifik
Lokasi
2 Laporan

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

1 Model

6 Materi
Diseminasi

1 Bulan
2

Kegiatan penyusunan Program BPTP Jakarta tahun 2016, diuraikan
dalam tiga sub bab hasil kegiatan, meliputi: 1). Kegiatan Litkaji dan diseminasi
tahun 2016; 2). Rencana program Litkaji dan diseminasi tahun 2017; serta 3).
Kegiatan dan alokasi anggaran tahun 2017.

3.6.

Kegiatan Litkaji-Diseminasi Tahun 2016
Kegiatan Litkaji-diseminasi BPTP Jakarta tahun 2016 dimulai dari

penyusunan proposal hingga pelaporan hasil kegiatan. Penyusunan proposal dan
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian (Litkaji) tahun 2016 merupakan
penjabaran matrik kegiatan yang disusun pada tahun anggaran 2015.
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.
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Pada tahun 2016 dilaksanakan 9 kegiatan pengkajian teknologi spesifik
lokasi, 5 kegiatan diseminasi, 1 kegiatan analisis kebijakan, 3 kegiatan
pendampingan Program Strategis Kementan, serta 1 kegiatan pendampingan
PUAP.
Kegiatan Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian Daerah (Anjak)
difokuskan pada penyusunan rekomendasi strategi pembangungan pertanian
yang sesuai untuk Kepulauan Seribu. Kegiatan penelitian pengkajian teknologi
spesifik lokasi terdiri dari empat bidang utama yakni 1) bidang budidaya
tanaman, 2) bidang peternakan, 3) bidang pascapanen, dan 4) bidang sisoal
ekonomi. Sedangkan kegiatan Diseminasi/Advokasi Inovasi Pertanian meliputi:
pameran dan promosi, publikasi, visitor plot, taman agro inovasi, dan
peningkatan komunikasi, koordinasi dan diseminasi inovasi pertanian. Kegiatan
pendampingan dan pengawalan program strategis Kementan terdiri dari : a)
pendampingan pengembangan komoditas utama Kementerian Pertanian; b)
pendampingan

PUAP;

c)

pengelolaan

sumberdaya

genetik;

dan

d)

pengembangan model pertanian bioindustri. Rincian kegiatan yang dilaksanakan
pada tahun 2016 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 6. Rincian kegiatan BPTP DKI Jakarta tahun 2016
No.
1
2
3

4

5
6
7
8

Judul Kegiatan
Kajian Hidroponik Sayuran dalam Ruangan Skala
Rumah Tangga
Uji Adaptasi Beberapa Varietas Tanaman Bawang
Merah di DKI Jakarta
Kajian Proses Pengolahan Cabai Merah Menjadi
Produk Sediaan di DKI Jakarta
Kajian Penanganan Pascapanen Sayuran untuk
Memperpanjang
Masa
Simpan
Melalui
Pengeringan,
Pencelupan
dan
Penggunaan
Kemasan yang Sesuai di DKI Jakarta
Kajian Budidaya Sayuran dengan Pemanfaatan Urin
dan Feses Kelinci sebagai Pupuk dan Media Tanam
Produksi pupuk dan Energi dari Limbah Industri
Tahu
Kajian Pemanfaatan Ampas Tahu sebagai Bahan
Pakan Ternak di DKI Jakarta
Kajian Pemanfaatan Limbah Cair Industri Tahu
19

Penanggung
Jawab
Kegiatan
Dr. Yudi
Sastro, MP
Emi Sugiartini,
SP., MP.
Syarifah
Aminah, SP.,
M.Si
Muflihani
Yanis, S.Pt.,
M.Si
Ikrarwati, SP.,
M.Si
Dr. Yudi
Sastro, MP
Syamsu Bahar.,
S.Pt., M.Si
Yossi
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9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

3.7.

Menjadi Nata De Soya Menggunakan Sumber N
Organik
Kajian Kelayakan Sosial Ekonomi Pemanfaatan
Limbah Industri Tahu Sebagai Pupuk Organik,
Bahan Pakan Ternak, dan Bahan Baku Nata De
Soya
Rekomendasi Kebijakan Pertanian Perkotaan di DKI
Jakarta
Pendampingan dan Pengembangan Komoditas
Utama Kementan

Handayani,
S.TP
Chery Soraya
Ammatillah,
SP.
Ir. Etty
Herawati, M.Si
Ir. Etty
Herawati, M.Si

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman Ikrarwati, SP.,
di DKI Jakarta
M.Si
Pendampingan PUAP
Ir. Etty
Herawati, M.Si
Model Pengembangan Pertanian Bioindustri
Ir. Etty
Herawati, M.Si
Pameran dan Promosi
KSPP
Visitor Plot
KSPP
Publikasi
KSPP
Peningkatan
Komunikasi,
Koordinasi
dan Ir. Etty
Diseminasi Inovasi Pertanian
Herawati, M.Si
Taman Agroinovasi

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).
3.8.

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.
3.9.
Setiap

Pelaporan Kegiatan
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.
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LAKIP

wajib

bagi

setiap

instansi

pemerintah

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
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 2016 telah cukup sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditentukan dalam Renstra. Persentase pencapaian target tahun 2016 yang diukur
dari capaian indikator output sebagian besar terpenuhi sesuai dengan apa yang
sudah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2016. 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. HASIL KEGIATAN PENGKAJIAN DAN DISEMINASI
3.10.

Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Di DKI
Jakarta: Strategi Pengembangan Pertanian Di Kepulauan
Seribu
Kepulauan Seribu merupakan gugusan pulau-pulau kecil dengan struktur

tanah berpasir. Sebagaimana kepulauan kecil lainnya, budidaya tanaman di
Kepulauan Seribu memiliki tantangan yang relatif lebih berat dibandingkan di
daratan. Tantangan tersebut dimulai dari aspek penguasaan teknis budidaya,
ketersediaan sumberdaya lahan dan air serta sarana dan prasarana, hingga
aspek sosial dan budaya masyarakat. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap
pola penyediaan bahan pangan bagi masyarakat Kepulauan Seribu yang
tergantung pada pasokan pangan dari daratan Jakarta maupun Tangerang. Oleh
sebab itu, penanganan yang menyeluruh dan tepat perlu diterapkan sehingga
pengembangan pertanian di Kepulauan Seribu dapat dilakukan secara optimal,
efisien, efektif, dan berdaya-guna.
Pengembangan sektor pertanian di Kepulauan Seribu masih sangat
berpeluang untuk dikembangkan.

Potensi

agroklimat,

sumberdaya

alam,

sumberdaya manusia, pasar serta ekonomi yang ada sangat mendukung untuk
pengembangan sektor pertanian di Kepulauan Seribu. Rekomendasi kebijakan
yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada
dan untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat antara lain: kebijakan
pengembangan pangan lokal spesifik kepulauan, tanaman pangan dan ternak
introduksi dari luar pulau yang sesuai dengan kondisi agroklimat setempat sangat
berpotensi menjadikan Kepulauan Seribu sebagai pulau mandiri pangan.
Pengembangan sektor pertanian dengan pendekatan pariwisata juga diharapkan
mampu menarik minat masyarakat untuk mengusahakan produk pertanian
khususnya produk pangan, baik dalam bentuk segar maupun olahan, dan dapat
dijadikan

sebagai

salah

satu

sumber

pendapatan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan pertanian agroekologi merupakan salah satu upaya yang
dapat

ditempuh

untuk

pembangunan

pertanian

berkelanjutan

sehingga

ketahanan pangan Kepulauan Seribu dapat terwujud. Pertanian agroekologi
secara komprehensif yang meliputi potensi agroklimat, teknologi budidaya
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dengan potensi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, untuk pengembangan
budidaya tanaman pangan yang terintegrasi dengan ternak serta pengolahan
hasil pertanian maupun pengelolaan limbahnya sehingga menghasilkan suatu
model pembangunan pertanian terpadu yang bersifat zero waste. Model
pertanian ini

yang ditunjang

dengan penguatan

sosiokulturalnya selain

menyediakan pangan aman dan sehat, juga memiliki nilai tambah serta ramah
lingkungan. Untuk mensiasati teknik budidaya di lahan pasir, beberapa strategi
yang dapat diterapkan oleh petani meliputi mekanisme toleransi tanaman,
budidaya tanaman adaptif, rekayasa teknologi budidaya di lahan pasir. Rekayasa
teknologi yang dapat diintroduksikan diantaranya adalah sumur renteng,
budidaya di dalam pot, dan budidaya tanpa media (hidroponik dan akuaponik).
Namun demikian pengembangan budidaya di masa depan harus diarahkan pada
field cropping system (tanaman penutup tanah) yang bertujuan konservasi kadar
air tanah dan menyediakan hara organik bagi tanaman. Sedangkan ternak yang
dapat dikembangkan antara lain ternak eksisting yaitu kambing/domba, maupun
ternak introduksi yaitu kelinci pedaging.
3.11.

Program Pengkajian Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi
Komoditas Strategis

5.2.1. Kajian Hidroponik Sayuran dalam Ruangan Skala Rumah Tangga
Hidroponik menjadi salah satu pilihan untuk budidaya pertanian yang
efektif

dan

efisien

menghasilkan

produk

berkualitas.

Tanaman

yang

dibudidayakan secara hidroponik pun dapat tumbuh dengan baik apabila
kebutuhan nutrisi, sirkulasi udara dan media yang sesuai. Budidaya hindroponik
di wilayah perkotaan menjadi berkembang karena keterbatasan lahan rumah
tangga diperkotaan. Salah satunya melalui sistem budidaya hidroponik dalam
ruangan. Dengan menggunakan konsep efisiensi tempat dan efektifitas waktu
perawatan, budidaya hidroponik ruangan dirancang menggunakan sistem
terapung dan pencahayaan dari lampu LED.
Pengkajian hidroponik skala ruangan terdiri dari dua tahap. Pertama
pengujian yang menggunakan perlakuan ; jenis sumber cahaya terdiri dari dua
macam yaitu menggunakan cahaya artificial lampu LED 8 watt dan cahaya matari
(pada rumah kaca), pengaturan aerasi dan non aerasi, serta media tumbuh yang
terdiri dari zeolit, sekam dan rockwol. Komoditas yang diuji adalah pakchoy,
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selada, bawang merah dan kalian. Tahap kedua pengkajian skala lapang yang
dilakukan menggunakan media tanam terbaik hasil pengujian rumah kaca serta
pengambilan data persepsi kooperator terhadap teknologi ini.
Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa (1) cahaya artifisial
(lampu LED) mampu diproses tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan
tanaman. Pada komoditas tanaman berumbi (bawang merah), cahaya artifisial
(lampu LED) tidak mencukupi kebutuhan untuk proses pembentukan umbi, (2)
perlakuan non aerasi tidak menghambat pertumbuhan tanaman. Rata-rata Hasil
panen perlakuan aerasi dan non aerasi sebanding beratnya, (3) media tumbuh
yang terbaik pada budidaya hidroponik dalam dan luar ruangan bagi komoditas
sayuran adalah zeolit. Media terbaik pada budidaya hidroponik untuk komoditas
bawang merah (berumbi) adalah sekam.

Gambar 4. Pengujian lapang budidaya hidroponik di dalam dan luar ruangan
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5.2.2. Uji Adaptasi Beberapa Varietas bawang Merah Di DKI Jakarta
Bawang merah (Allium ascalonicum L) merupakan salah satu komoditas
tanaman hortikultura yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai
campuran bumbu masak setelah cabe. Banyak sekali manfaat dari bawang
merah, antara lain:

sebagai campuran bumbu masak, ekstrak bawang merah,

bubuk, minyak atsiri, bawang goreng,

bahan obat untuk menurunkan kadar

kolesterol, gula darah, mencegah penggumpalan darah, menurunkan tekanan
darah serta memperlancar aliran darah. Selain itu bawang merah juga
merupakan komoditas hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup
tinggi dan cukup penting untuk dikembangkan di Indonesia. Masalah yang sering
dihadapi oleh petani bawang merah adalah adanya fluktuasi harga yang cukup
tinggi, karena

pada waktu tertentu produksinya

berlimpah sehingga harga

bawang merah menjadi sangat rendah, sebaliknya pada saat tertentu
produksinya berkurang menyebabkan kenaikan harga mencapai 100 – 200% dari
harga standart yang sebelumnya, sehingga di luar jangkauan daya beli
masyarakat lapisan bawah. Untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan produksi
di perkotaaan

maka salah

satu cara untuk

memenuhi kebutuhan

bawang

merah dilakukan dengan penanaman di pot/polibag pada skala rumah tangga.
Dengan kondisi

keterbatasan lahan, tetapi tetap diperlukan usaha untuk

memenuhi rumah tangga dengan dilakukan pengembangan budidaya bawang
merah di wilayah DKI Jakarta.

Selama ini kegiatan budidaya bawang merah

telah dilakukan di wilayah DKI Jakarta pada skala rumah tangga. Salah satu
kendala yang dihadapi oleh masyarakat

adalah ketersediaan benih bawang

merah. Karena selama ini benih diperoleh dengan sangat terbatas baik jumlah
maupun jenisnya.

Untuk mengantisipasi kebutuhan benih, maka diperlukan

kegiatan kajian terhadap beberapa varietas bawang merah yang berasal dari
biji (TSS) maupun dari umbi. Kegiatan kajian dilaksanakan di wilayah Jakarta
Timur dan wilayah Jakarta utara. Dari hasil kajian, menunjukkan bahwa pada
bawang merah (dari umbi) pada varietas Bima, pada minggu ke 2 sampai
minggu ke 7 memberikan tinggi tanaman yang lebih tinggi dibandingkan pada
ke 4 varietas yang lain. Tetapi pada minggu ke 8 akan terjadi peningkatan tinggi
tanaman yang sama baik pada varietas Mentes dan Pikatan. Untuk data panen,
diwilayah Jakarta Timur, jumlah umbi terbanyak diperoleh pada varietas Mentes
(14,8), berat/umbi tertinggi diperoleh pada varietas Trisulla (7,1 gr). Sedangkan
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berat umbi/polybag tertinggi diperoleh pada varietas mentes (99,2 gr). Untuk
data panen di wilayah Jakarta Utara jumlah umbi terbanyak, berat/umbi dan
berat umbi/polybag

diperoleh pada varietas Pikatan, yaitu 11,4. Berat/umbi

tertinggi di wilayah Jakarta Timur adalah 7,1 gr, sedangkan di wilayah Jakarta
Utara adalah varietas Pikatan (5,6 gr). Sedangkan dari hasil kajian, dengan
menggunakan

biji (TSS), secara umum menunjukkan bahwa tinggi tanaman

pada ke tiga varietas TSS (Maserati, Trisulla dan Pancasona) memberikan data
yang lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi tanaman yang diperoleh dari
wilayah Jakarta Utara. Terdapat kecenderungan bahwa tanaman bawang merah
varietas pancasona baik di Jakarta Utara maupun Jakarta Timur, menghasilkan
tinggi tanaman yang lebih unggul dibandingkan 2 varietas yang lain. Sedangkan
pada

varietas

Trisulla

memberikan

tinggi tanaman

yang

lebih

pendek

dibandingkan pada ke 2 varietas tersebut. Untuk wilayah Jakarta Timur, jumlah
umbi teringgi diperoleh pada varietas Trisulla (2,55), berat/umbi diperoleh
varietas pancasona 29,45 dan berat/polibag varietas Pancasona 55,96 gr.
Sedangkan untuk wilayah Jakarta Utara, jumlah umbi terbanyak dan berat
umbi/polibag diperoleh pada varietas Pancasona, masing – masing 2,5 umbi
dan 24,88 gr. Sedangkan berat/umbi diperoleh pada varietas Maserati (19,90
gr).

Gambar 5. Pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah dari TSS
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5.2.3. Kajian Penanganan Pascapanen Sayuran untuk Memperpanjang
Masa Simpan Melalui Pengeringan, Pencelupan dan Penggunaan
Kemasan yang Sesuai di DKI Jakarta.
DKI Jakarta merupakan pusat perdagangan berbagai jenis produk
hortikultura termasuk sayuran yang datang dari berbagai daerah produsen di
Indonesia.
mudah

Penyimpanan dingin diperlukan untuk komoditas sayuran yang

rusak, seperti

pok

choy. Penyimpanan

dingin

bertujuan

untuk

mengurangi respirasi, memperlambat proses penuaan, memperlambat pelayuan,
mengurangi tingkat kerusakan akibat aktivitas mikroba dan mengurangi
kemugkinan pertumbuhan tunas atau akar, sedangkan teknologi pengeringan
sayuran dilakukan agar sayuran dapat disimpan dalam bentuk yang lain, selain
itu sayuran menjadi lebih mudah dalam penyimpanan dan mempunyai umur
simpan yang relatif lebih panjang.

Penanganan pascapanen sayuran di DKI

Jakarta pada umumnya belum dilakukan dengan baik, oleh karena itu kajian ini
perlu dilakukan. Pengkajian ini dilakukan di BPTP Jakarta dengan melibatkan
kelompok Kelompok Tani Jati Songo yang beralamat di RW 09, Kelurahan
Tengah, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
Kajian pencelupan pokcoy dilakukan dengan menggunakan Rancangan
Acak Lengkap, dengan 3 ulangan. Perlakuan terdiri dari 2 (dua) faktor, faktor
pertama adalah perlakuan crisping (perendaman dengan air hangat) dengan 3
taraf, yaitu T1 = suhu air perendaman 55 0C, T2 = suhu air perendaman 450C,
dan T3 = suhu air perendaman 350C. Faktor kedua adalah tempat penyimpanan,
yaitu P1 = refrigerator, P2 = show case dan P3 = Kotak sterofoam yang sudah
diisi dengan pecahan es batu. Parameter pengamatan yang dilakukan adalah
perubahan bobot dan perubahan organoleptik. Apabila terdapat pengaruh nyata
dilanjutkan dengan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%.
Kajian pengeringan dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap
factorial dengan 2 (dua) faktor perlakuan dan 4 (empat) kali ulangan. Faktor
yang dikaji adalah Pre treatment dengan dua taraf perlakuan, yaitu (1) Blancing
dan (2) Tidak Blancing dan faktor ke 2 adalah perendaman dengan 3 (tiga)
taraf perlakuan, dengan mengunakan bahan perendam yang berbeda, yaitu (1)
Air biasa, (2) Natrium Metabisulfit (3 g/l) dan (3) Air garam (2 g/l). Parameter
pengamatan meliputi fisik dan kimia. Parameter fisik meliputi rendemen, waktu
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rehidrasi dan warna, sedangkan parameter kimia yang diuji adalah komposisi
nutrisi meliputi analisis proksimat dan vitamin C.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik adalah pokcoy
dengan perlakuan perendaman dengan air

suhu 350 C dan disimpan pada

refrigerator dapat dipertahankan kesegarannya hingga 4 hari.

Pengeringan

sayuran lobak terbaik adalah lobak yang dikeringkan tanpa dilakukan blancing
terlebih dahulu yang direndam dengan menggunakan air garam. Jenis kemasan
alumunium foil dan plastik Polypropilen dapat digunakan untuk kemasan sayuran
lobak kering dan dapat dipertahankan mutunya hingga 56 minggu.
5.2.4. Kajian Budidaya Sayuran dengan Pemanfaatan Urin dan Feses
Kelinci Sebagai Pupuk dan Media Tanam.
Pertanian perkotaan memiliki ciri khas memanfaatkan limbah perkotaan,
sehingga kotoran kelinci memiliki potensi sebagai sumber pupuk organik dalam
budidaya sayuran. Saat ini, terdapat sedikitnya 11 peternak kelinci di DKI Jakarta
dengan jumlah kepemilikan 5-30 ekor (Bahar, 2014) dan terus bertambah
dengan adanya kegiatan “Bioindustri” di kawasan Marunda - Jakarta Utara dan
Pekayon – Jakarta Timur. Oleh karena itu penelitian terkait pemanfaatan limbah
kelinci sebagai sumber hara dalam teknis budidaya pertanian perkotaan yang
berlahan sempit penting untuk dilakukan.
Pengkajian terdiri dari beberapa tahap. i) Pengujian cara dan umur
simpan urin dan feces kelinci. ii) Pengujian keefektifan pupuk urin kelinci.
Pengujian dirancang menggunakan rancangan faktorial 3 faktor dengan 5
ulangan. Faktor yang diujikan meliputi penyediaan urin kelinci dengan fermentasi
dan tanpa fermentasi; konsentrasi pupuk urin terdiri atas 5 taraf perlakuan yaitu
20%, 40%, 60%, 80% dan kontrol; intensitas pemberian terdiri atas 2 taraf yaitu
1 kali/minggu dan 2 kali/minggu. iii) Pengujian keefektifan feses kelinci sebagai
media tanam. Pengujian dirancang menggunakan rancangan acak kelompok 2
faktor dan 5 ulangan. Faktor yang diujikan yaitu penyediaan feses kelinci dengan
fermentasi dan tanpa fermentasi; dan komposisi feses kelinci pada media tanam
yaitu 0%, 20%, 40%, 60%, dan 80%. iv) Pengujian tingkat petani kooperator
berdasar hasil terbaik dari pengujian sebelumnya dan dibandingkan dengan
teknologi eksisting petani. Dikumpulkan juga persepsi petani terhadap teknologi
pemupukan menggunakan urin dan feses kelinci.
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Urin kelinci dapat dimanfaatkan sebagai pupuk pada tanaman sayuran
daun untuk menggantikan NPK dengan dosis 40%-60% dan diaplikasikan 1 kali
perminggu. Urin yang digunakan tidak perlu difermentasi terlebih dahulu, karena
urin kelinci yang difermentasi memberikan hasil yang tidak baik terhadap
tanaman. Aplikasi urin kelinci pada tanaman bawang tidak meningkatkan
pertumbuhan dan hasil panen. Feses kelinci efektif diaplikasikan sebagai media
tanam pada komoditas sawi, selada dan bawang merah. Komposisi yang paling
optimal adalah 25%-50% dari total volume media. Feses kelinci yang digunakan
sebaiknya telah melalui proses fermentasi/pengomposan, atau telah disimpan
minimal 2 bulan.

Penyimpanan urin kelinci dapat menggunakan wadah yang

tembus cahaya ataupun yang tidak tembus cahaya. Kandungan hara hingga 2
bulan penyimpanan tidak megalami penurunan yang berarti. Kandungan hara
pada penyimpanan selanjutnya masih dalam analisa laboratorium. Pengemasan
urin kelici sebaiknya dilakukan menggunakan kemasan yang memiliki pori seperti
karung dan tidak tembus cahaya. Kemasan plastik yang tembus cahaya
meyebabkan tumbuhnnya lumut di permukaan feses yang bersinggungan
langsung dengan plastik kemasan.

Gambar 6. Pertumbuhan pakcoy dengan aplikasi urin kelinci. Kiri ke kanan
20%, 40% dan 60% urin fermentasi, 20%, 40% dan 60% urin tanpa fermentasi.
Intensitas pemupukan 1 kali/minggu (a) dan 2 kali/minggu (b)
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Pemanfaatan urin dan feses kelinci pada budidaya tanaman memiliki
potensi mudah diadaptasikan karena prosesnya yang sederhana dan mudah
untuk diaplikasikan, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, serta
mengurangi permasalahan limbah yang muncul dari peternakan kelinci.

5.2.5. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman di DKI Jakarta
Koordinasi dan sosialisasi mengenai kegiatan pengelolaan SDG terus
dilanjutkan kepada Dinas dan Suku Dinas Pertanian dan Pusbangben hortikultura
dan tanaman pangan DKI Jakarta untuk mendapatkan dukungan serta kontribusi
dan keterlibatan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana kerja

kegiatan pengelolaan SDG telah disampaikan pada Musrembang DKI Jakarta.
Selain itu, koordinasi tahun 2016 juga telah dilakukan dengan Pusbangben
hortikultura dan tanaman pangan DKI Jakarta terkait karakterisasi tanaman induk
di kebun bibit Cibubur Agro serta penanaman tanaman koleksi toga di taman
agrowisata cilangkap.

Penjajakan kerjasama juga dilakukan dengan sudin

jakarta timur terkait kebun toga yang berada di lokasi tersebut.

Gambar 7. Penyampaian kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik pada
Musrembang Jakarta (kiri atas), Koordinasi dengan Pusbangben hortikultura dan
tanaman pangan DKI Jakarta (kanan atas), Koordinasi dengan Ka Seksi
Pertanian Sudin Jakarta Timur (bawah)
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5.2.5.1 Karakterisasi Sumber Daya Genetik Tanaman
Karakterisasi dilakukan terhadap komoditas terpilih hasil inventarisasi
yang memiliki keunggulan sifat, karakteristik spesifik lokasi atau keberadaannya
yang semakin langka. Karakterisasi dilakukan terhadap karakter morfologi dan
karakter agronomi berdasar IPGRI, UPOV atau panduan yang dikeluarkan oleh
KNSDG. Karakterisasi dilakukan secara in situ ataupun ex situ dengan peubah
utama morfologi dan ukuran dari batang, daun, bunga, buah, umbi.
Karakterisasi lanjutan berupa tekstur, rasa dan kandungan dari bagian tanaman
yang dimanfaatkan.
Kegiatan karakterisasi akan difokuskan pada tanaman spesifik kepulauan
seribu, duku dan salak condet, tanaman langka yang dikoleksi di kebun bibit
Cibubur, tanaman toga yaitu empat jenis cincau, tiga jenis pegagan, dua jenis
belimbing wuluh dan dewandaru. Pada komoditas cincau, pegagan, belimbing
wuluh

dan

dewandaru

juga

akan

dilakukan

karakteristik

fungsionalnya.

Gambar 8. Karakterisasi tanaman kecundang di Kepulauan Seribu
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5.2.5.2 Pengelolaan kebun koleksi SDG
Pengelolaan kebun SDG dilakukan untuk memelihara koleksi materi
genetik berupa tanaman hasil inventarisasi yang memiliki keunggulan sifat,
karakter spesifik lokasi, atau keberadaannya yang langka.

Pengelolaan ini

bertujuan agar materi genetik tersebut terjaga kelestariannya dan dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian.
5.2.5.3 Kebun koleksi BPTP Jakarta dan Yonif 201 Cimanggis
Pemeliharaan rutin dilakukan di kedua kebun koleksi tersebut, terutama
terkait dengan penyiangan, pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit.
Jenis tanaman yang dikoleksi di kebun koleksi BPTP Jakarta dan Yonif 201 tidak
mengalami penambahan, masih sama seperti tahun 2015. Akan tetapi jumlah
tanaman di kebun koleksi BPTP Jakarta mengalami pengurangan karena
beberapa tanaman dipindah tanam di lokasi Taman Agrowisata Cilangkap.
Taman toga yang dibuat di taman agrowisata cilangkap di desain seperti
landskap di bawah ini. Taman toga selain menjadi tempat koleksi SDG tanaman
obat, juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi. Saat ini baru tertanam
32 jenis tanaman obat di kebun bibit Agrowisata Cilangkap.
5.2.5.4 Inisiasi dan pembentukan komisi daerah SDG DKI Jakarta
Pembentukan Komda SDG DKI Jakarta sangat penting mengingat sangat
cepatnya alih fungsi lahan di DKI Jakarta. Untuk menyatukan visi dari banyak
pihak membutuhkan koordinasi yang dilakukan terus-menerus. Koordinasi saat
ini telah disampaikan di Musrembang DKI Jakarta.
5.2.6. Kajian Proses Pengolahan Cabe Merah Menjadi Produk Sediaan
di DKI Jakarta
Cabe adalah salah satu komoditas sayuran yang sangat popular dan
diminati oleh semua kalangan. Akan tetapi cabe memiliki sifat mudah rusak
sehingga mempunyai masa simpan yang relative singkat. Oleh karena itu perlu
teknologi pengolahan cabe menjadi bahan sediaan pada saat panen raya untuk
mengatasi kelangkaan cabe dan harga tinggi. Pengkajian ini akan dilaksanakan di
Jakarta Utara mulai Maret

– Desember 2016. Kajian ini

bertujuan untuk

Mengkaji teknologi pembuatan cabe kering, cabe bubuk dan cabe blok pada
skala rumah tangga guna memperpanjang masa simpan dan mengurangi
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ketergantungan terhadap cabe segar. Pengkajian teknologi pengolahan cabe
segar menjadi bahan baku sediaan dalam bentuk cabe kering utuh, cabe bubuk
dan cabe blok dilakukan dengan tahapan: 1) Penelitian pendahuluan untuk
mempertahankan warna cabe dengan perlakuan metode dan lama blanching
yang sesuai, 2) kajian pembuatan cabe kering utuh, cabe bubuk dan cabe blok
dengan perlakuan jenis kemasan dan bahan perekat, dan 4) aplikasi bahan cabe
olahan terhadap produk pangan. Parameter pengamatan meliputi analisa fisik,
kimia dan uji organoleptik. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan terpilih
metode blanching kukus dengan waktu 10 menit yang menghasilkan warna dan
nilai nutrisi yang lebih baik. Hasil kajian ini akan di lanjutkan pada perlakuan
pengemasan terhadap cabe bubuk, pembuatan cabe blok dan aplikasinya
terhadap produk olahan.
Hasil survei persepsi petani kooperator menunjukkan bahwa sebagian
besar responden (60%) mempunyai frekuensi pembelian cabe dalam 2 hari
dengan rata-rata jumlah konsumsi 250-500 gram/minggu dengan jenis cabe
keriting, cabe rawit merah dan cabe rawit hijau. Lebih dari 50% responden
belum pernah memanfaatkan bahan sediaan cabe. Responden tidak terpengaruh
dengan fluktuasi harga cabe segar untuk membeli sediaan cabe dan akan
mensubstitusi cabe segar dengan sediaan cabe ketika harga cabe mahal.
Perlakuan Blanching menghasilkan

warna dan kandungan nutrisi yang

lebih baik. Terjadi peningkatan kandungan capsaicin dan vitamin C. Akan tetapi
rendemen dan kadar air relatif hampir sama untuk semua metode dan waktu
blanching dengan suhu pengeringan berkisar 47-500C selama

24 jam.

Penggunaan tepung beras ketan sebagai bahan perekat pada cabe blok
menghasilkan daya rekat dan tingkat kelarutan yang lebih baik.
3.12.

Program Pengkajian Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi
Tanaman Pangan Lainnya

5.3.1. Kajian Pemanfaatan Ampas Tahu sebagai Bahan Pakan Ternak di
DKI Jakarta
Ampas tahu berasal dari limbah padat industri tahu merupakan salah satu
limbah yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali dalam bidang
peternakan. Meskipun penelitian tentang ampas tahu sudah banyak dilakukan,
namun masih diperlukan adanya teknologi pemanfaatan ampas tahu menjadi
produk pakan ternak untuk mendukung kegiatan peternakan di perkotaan. Salah
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satunya adalah teknologi pemanfaatan ampas tahu sebagai bahan pakan ternak.
Pengelolaan ampas tahu secara terpadu untuk kegiatan peternakan akan
mendukung keberhasilan kegiatan bioindustri di Jakarta.Kegiatan ini bertujuan
mengkaji formulasi pakan ternak berbahan baku ampas tahu dan bahan lainnya
untuk pakan kelinci. Keluaran yang diharapkan adalah diperolehnya formulasi
pakan ternak berbahan baku ampas tahu dan bahan lainnya untuk pakan kelinci.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Kelima perlakuan pakan ini dicobakan
pemberiannya pada ternak kelinci jantan muda sebanyak 20 ekor umur 2 bulan.
Untuk pemberian pada ternak kelinci dilakukan disesuaikan dengan perlakuan
pemberian pakan yaitu formulasi pakan A, pakan B, pakan C, pakan D dan pakan
E. Ternak kelinci ditempatkan pada kandang individu dan diberikan pakan sesuai
perlakuan setiap hari. Air minum disediakan setiap saat sehingga kelinci dapat
minum sepuasnya (ad libitum). Hasil pengkajian menunjukkan bahwa formulasi
pakan terdiri dari ampas tahu sebanyak 35%, dedak padi 30%, jagung giling
12%, bungkil kedelai 8%, onggok 10% dan mineral premix 5% memberikan
respon yang terbaik terhadap performans kelinci berdasarkan parameter yang
diukur yaitu rataan konsumsi pakan 103,8 g/ekor, rataan pertambahan bobot
badan harian 23,6 g/ekor/hari dan nilai konversi pakan 4,40.
5.3.2. Kajian Pemanfaatan Limbah Cair Industri Tahu Menjadi Nata De
Soya Menggunakan Sumber N Organik
Industri tahu di Jakarta dan daerah penyangganya yaitu bogor, depok,
tanggerang dan bekas berjumlah 315 unit usaha
mencapai 108.675.000 kg/th.
1.630.125 m3 /th.
masihmengandung

dengan total produksi tahu

Jumlah limbah cair yang dihasilkan adalah

Salah satucara terpadu pemanfaatan limbah yang
bahan

organik

melalui

prosesbioteknologi

bakteri

Acetobacterxylinum untuk mendapatkan suatu produkbaru, yaitu nata de soya.
Pengolahan

limbah

cair

tahumenjadi

Nata

de

Soya

diharapkan

mampumengurangi pencemaran lingkungan ataupermasalahan lingkungan dan
menambah nilai ekonomi dari whey tahu. Untuk mempercepat inkubasi pada
industri nata biasanya menggunakan Za, namun dalam penelitian menggunakan
bahan sumber N organik sebagai pengganti, yaitu yang bersumber dari kacangkacangan. Rancangan percobaan yang digunakan dalam pengkajian utama yaitu
Rancangan Acak Kelompok Faktorial dengan 3 faktor yaitu (1) konsentrasi
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Sumber N (b/v) sebanyak 2 taraf ( 5 %, 10 %) (2) Sumber N sebanyak 3 taraf (
Ekstrak Kacang Hijau, Ekstrak Kecambah(kacang hijau), Ekstrak Kacang Kedelai)
(3) Lama inkubasi nata sebanyak 3 taraf ( 5 hari, 7 hari , 9 hari) ulangan
dilakukan sebanyak 3 kali. Adapun parameter pengamatan meliputi : berat massa
nata, ketebalan nata, serat nata, karakteristik fisik nata yaitu; warna, tekstur,
aroma. Nata yang dihasilkan dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif.
Penggunaan ekstrak kecambah dengan konsentrasi 10% menghasilkan
nata de soya dengan sifat fisik yang sama dengan penggunaan Za. Lama
inkubasi mempengaruhi berat massa nata de soya yang dihasilkan, pada inkubasi
7 hari rendemen yang dihasilkan 70%. Namun makin lama waktu inkubasi nata
yang sudah terbentuk mudah terkontaminasi. Sifat alot nata de soya dapat
dikurangi dengan cara perebusan nata menggunakan larutan gula dengan
konsentrasi 20%.

Gambar 9. Perbandingan nata de soya menggunakan ekstrak kecambah
dengan nata de soya menggunakan Za sebagai sumber N ; a. Za sebagai
sumber N, b. Ekstrak kecambah 5%(v/v) , c. Ekstrak kecambah 10% (v/v).

5.3.3. Kajian Kelayakan Sosial Ekonomi Pemanfaatan Limbah Industri
Tahu Sebagai Pupuk Organik, Bahan Pakan Ternak, dan Bahan
Baku Nata De Soya.
Industri tahu di wilayah Jakarta dan sekitarnya makin berkembang.
Sebanyak 315 unit usaha

dengan total produksi tahu mencapai 108.675.000

kg/th. Hasil pengolahan industri tahu menyisakan limbah yang berupa limbah
padat dan limbah cair. Ampas tahu mempunyai nilai gizi dan biologis yang tinggi
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sebagai bahan pakan. Limbah cair tahu dengan karakteristik mengandung bahan
organik tinggi, suhu mencapai 40ºC-46ºC, kadar BOD5 (6.000-8.000 mg/1), COD
(7.500-14.000 mg/1), TSS dan pH yang cukup tinggi. Tanpa proses penanganan
dengan baik, limbah tahu menyebabkan dampak negatif seperti polusi air,
sumber penyakit, bau tidak sedap, meningkatkan pertumbuhan nyamuk, dan
menurunkan estetika lingkungan sekitar. Salah satu cara menanggulangi dampak
negatif limbah industri tahu adalah memanfaatkannya dengan mengolahnya
menjadi produk yang lain. Kajian tentang pemanfaatan limbah tahu telah
dilakukan, namun belum dilakukan secara komprehensif dan belum banyak
diketahui kelayakan sosial ekonominya. Oleh karena itu diperlukan kajian
mendalam mengenai kelayakan sosial ekonomi pemanfaatan limbah tahu sebagai
pupuk organik/energi biogas, bahan pakan ternak dan bahan baku nata de soya.
Minat pengrajin tahu untuk melakukan pengolahan limbah masih cukup tinggi,
akan tetapi terkendala dengan ketersediaan tempat, tenaga, dan waktu serta
pemasaran produk yang dihasilkan. Pengolahan limbah industri tahu sudah
dilakukan

dibeberapa

sentra

produksi,

akan

tetapi

keberlanjutan

dan

pelaksanaanya belum optimal. Instalasi biodigester berdasarkan analisis net
present value menunjukkan bahwa instalasi tersebut tidak layak diusahakan
sebab memiliki NPV bernilai negatif yaitu -16.730.937,74. Nilai IRR sebesar 0,07
lebih kecil dari tingkat bunga yang digunakan sebagai biaya modal maka proyek
investasi ditolak. Analisis BCR menunjukkan hasil B/C<1 yaitu 0,91 yang berarti
instalasi tersebut tidak layak secara ekonomi. Hasil perhitungan analisis
kelayakan ekonomi usahatani pemanfaatan limbah industri tahu menjadi bahan
pakan ternak (per 400 kg pelet), Rasio antara penerimaan dan biaya diperoleh
nisbah sebesar 2,43. angka R/C ratio yang melebihi 1 merupakan indikasi bahwa
usaha pembuatan pelet dari limbah ampas tahu tersebut menguntungkan. Hasil
perhitungan analisis kelayakan ekonomi usahatani olahan nata de soya per 100
liter whey, diperoleh R/C sebesar 1,40 yang mengindikasikan bahwa usaha
pembuatan nata de soya tersebut menguntungkan. Hasil uji persepsi pengguna
terhadap inovasi teknologi pembuatan nata de soya termasuk dalam katagori
baik. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi ini dapat diterima dan berpeluang
untuk didesiminasikan dan diadopsi oleh pengguna. Rekomendasi dalam
introduksi teknologi pengolahan limbah selanjutnya, teknologi yang baru
diintroduksikan baik kepada pengrajin maupun masyrakat sekitar sebaiknya
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dilanjutkan dengan pendampingan yang intensif sampai pada tahap pemasaran
produk.

Gambar 10. Proses pengolahan tahu dan pengelolaan limbah industri tahu di
Jakarta Selatan
3.13.
3.14.

Pendampingan Inovasi Pertanian dan Program Strategis
Nasional
Jakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mempunyai

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat diupayakan secara
optimal dalam rangka mendukung penyediaan kebutuhan nasional komoditas
padi, bawang merah dan cabai, terutama cakupannya untuk memenuhi
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kebutuhan rumah tangga dan wilayah. Berdasarkan hasil pengkajian dan
pendampingan menunjukkan bahwa komoditas bawang merah dan cabai dapat
tumbuh dengan baik di wilayah DKI Jakarta, hal ini ditunjukkan dengan hasil
panen optimal yang diperoleh. Hasil panen bawang merah dari 1 kg umbi
diperoleh 7-9 kg bawang merah dengan varietas Bima, dan sekitar 400-600
gr/pohon hasil yang dicapai cabai Kopay, sedangkan untuk padi diperoleh antara
5-7 ton/ha.
5.4.1. Pendampingan Padi Jajar Legowo Super
Tujuan kegiatan ini adalah mendampingi dan mengawal inovasi teknologi
budidaya padi, bawang merah dan cabai di wilayah Jakarta dalam bentuk
penyediaan informasi teknologi, pelatihan, show window VUB dan penyediaan
benih unggul, dan meningkatkan pengetahuan, dan ketrampilan petani dalam
budidaya padi, bawang merah dan cabai. Pengembangan ketiga komoditas
tersebut di wilayah Jakarta mempunyai tantangan tersendiri, sehingga perlu
adanya pendampingan dan pengawalan yang intensif sehingga inovasi teknologi
dapat segera diadopsi oleh pengguna. Wujud pendampingan antara lain : i)
Penyediaan informasi teknologi, ii) pelatihan, iii) show window VUB, iv)
penyediaan benih unggul. Pendampingan dan pengawalan inovasi teknologi
budidaya padi dilaksanakan di petani kooperator di wilayah Jakarta Barat, Jakarta
Timur dan Jakarta Utara. Sedangkan komoditas bawang merah dan cabai akan
dilaksanakan di kelompok tani yang berada di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta
Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, serta dilakukan show
window VUB bawang merah dalam rangka penyediaan benih unggul di Kompleks
Agrowisata Cilangkap, Jakarta Timur.
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Gambar 11. Sosialisasi jarwo super di Poktan Jakarta Utara dan Jakarta Timur
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Gambar 12. Tanam Padi Serempak di Poktan Tani Maju, Jakarta Utara

Gambar 13. Panen Padi Bersama di Poktan Tani Maju dengan Walikota
Jakarta Utara
5.4.2. Pendampingan Komoditas Bawang Merah
Pendampingan budidaya bawang merah meliputi beberapa lokasi,
diantaranya di Poktan Karang Tengah di Jakarta Utara. Benih bawang merah
varietas Bima yang di tanam yaitu kurang lebih sebanyak 5kg, Koptan Karang
Tengah telah memanen bawang merah sebanyak 35 kg. Benih tersebut dipanen
berdasarkan umur benih, sehingga nantinya dapat digunakan benih lagi setelah
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2-3 bulan disimpan. Penyebaran benih tersebut untuk memenuhi permintaan
anggota kelompok tani yang lain.

Gambar 14. Lokasi Pendampingan Bawang Merah di Poktan Karang Tengah,
Jakarta Utara
Beberapa kelompok tani yang sedang mencoba berbudidaya bawang
merah adalah di wilayah Jakarta Barat. Poktan Tani Subur dengan petani
kooperator Bapak Tikno, merupakan petani sayuran seperti bayam, selada,
kangkung serta sayuran lainnya. Pada penanaman pertama, benih bawang
merah yang ditanam sejumlah 10 kg, dengan hasil panen kurang lebih 80 kg.
Hasil panen tersebut, selain dijual untuk konsumsi juga digunakan untuk
persediaan benih pada musim tanam berikutnya.
Penanaman pada tahap kedua, petani kooperator diintroduksikan untuk
mencoba sistem jarwo bawang. Adapun sistem ini, hampir sama dengan jarwo
pada padi, yaitu merekayasa atau memodifikasi jarak tanam. Prinsip yang
digunakan sama dengan sistem jarwo padi, yaitu menempatkan tanaman sebagai
tanaman pinggiran. Pada sistem tanam jarwo bawang, hasil yang diperoleh
kurang memuaskan, dikarenakan cuaca yang sangat ekstrim di Jakarta Barat
sehingga kurang mendukung pertumbuhan bawang merah.
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Gambar 15. Pertumbuhan bawang merah di Poktan Tani Subur, Jakarta
Barat
Pendampingan bawang merah di Jakarta Timur, berlokasi di Lapas
Narkotika Klas IIA, Cipinang dengan peserta pendampingan adalah tamping.
Tamping merupakan narapidana narkotika yang sudah berasimilasi dengan
dunia luar, sehingga perlu adanya pembekalan ketrampilan dan keahlian
sebagai bekal pada saat sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Pada
kesempatan kali ini Lapas Narkotika, Klas IIA bekerjasama dengan BPTP
Jakarta untuk mengembangkan bawang merah dan cabai di lahan sekitar
Lapas yang memang belum termanfaatkan dengan optimal.
Berdasarkan data yang diperoleh di lapang, benih bawang merah yang
ditanam sebanyak kurang lebih 2 kg diperoleh hasil panen sebanyak kurang
lebih 15 kg. Hasil panen yang kemudian dijual kepada pegawai di kantor
Lapas menjadikan semangat tersendiri kepada tamping yang menjadi
peserta pelatihan.

Gambar 16. Koordinasi awal dengan Kepala Lapas Narkotika Klas IIA, dan
survey calon lahan

41

Laporan Tahunan BPTP Jakarta 2016

Gambar 17. Panen bawang merah bersama di Lapas Narkotika, Klas IIA,
Cipinang

5.4.3. Pendampingan Komoditas Cabai
Pendampingan komoditas cabai pada tahun ini berlokasi di Lapas
Narkotika Klas IIA, Cipinang sedangkan untuk show window-nya berlokasi di
Agrowisata Cilangkap, Jakarta Timur.

Gambar 18. Pendampingan cabai di Lapas Narkotika, Klas IIA
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Dalam rangka diseminasi inovasi teknologi kepada masyarakat, maka
dalam pendampingan cabai didukung dengan adanya show window

yang

berada di kawasan Agro Cilangkap, Jakarta Timur. Agro Cilangkap merupakan
salah satu agrotourism atau agro wisata di wilayah DKI Jakarta yang lahannya
adalah milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan. Show window
cabai ini berfungsi sebagai tempat pengkajian berbagai inovasi teknologi
pertanian, serta sebagai tempat pelatihan yang dapat diakses oleh penyuluh,
petani, mahasiswa maupun lapisan masyarakat lainnya. Selain itu, show
window juga berperan dalam mendukung pengembangan cabai di wilayah DKI
Jakarta. Adapun kegiatan yang dilakukan di Agrowisata Cilangkap adalah
budidaya cabai dengan varietas Rabani Agrihorti dengan menggunakan system
polybag. Selain sebagai show window teknologi dan varietas yang dikeluarkan
oleh Badan Litbang Pertanian, dalam kegiatan yang dilakukan di Cilangkap ini
juga memberikan kontribusi dalam penyediaan benih unggul. Hasil panen yang
diperoleh dari Cilangkap diprioritaskan untuk dijadikan benih terlebih dahulu,
sehingga dari awal sudah dilakukan seleksi tanaman untuk perbenihan. Jumlah
benih cabai varietas Rabani Agrihorti yang diperoleh kurang lebih 466 gr atau
bila

dikonversikan

sekitar

55.920

biji.

Adapun

benih

tersebut

didistribusikan ke beberapa kelompok tani yang ada di wilayah Jakarta.

Gambar 19. Showwindow cabai rabani di Agrowisata Cilangkap
43
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3.15.

Pendampingan PUAP
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dimulai tahun

2008 dan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Program PUAP di DKI Jakarta
sampai dengan tahun 2016 telah disalurkan dana BLM PUAP kepada 84
gapoktan. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan PUAP, tugas BPTP selaku
Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi adalah membantu pelaksanaan:
Koordinasi dan Supervisi Tugas PMT, Pendampingan Teknologi Inovasi untuk
Gapoktan PUAP, Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan
Monitoring dan Evaluasi PUAP.
Pada akhir T.A 2016 terdapat 6 (enam) gapoktan PUAP berbadan hukum
koperasi pertanian di Jakarta Selatan, 1 (satu) gapoktan PUAP berbadan hukum
koperasi pertanian di jakarta timur dan 6 (enam) LKM-A berdasarkan SK Kepala
Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur.
Berdasarkan hasil monitoiring dan evalusai bersama

BPTP, PMT, Tim Teknis

PUAP Propinsi dan Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota diketahui pada akhir T.A
2016 terdapat 37 gapoktan PUAP yang berkembang (44%), 14 gapoktan PUAP
yang bermasalah (17%) dan 33 gapoktan PUAP yang macet (39%).
BPTP

Jakarta

sebagai

Sekretariat

PUAP

Provinsi

memiliki

tugas

pendampingan teknis teknologi inovasi usaha ekonomi produktif pertanian.
Dalam rangka pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM gapoktan PUAP,
BPTP Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Gapoktan PUAP di Jakarta Barat pada bulan Mei 2016, Jakarta
Utara pada bulan Juli 2016, Jakarta Pusat pada bulan Agustus, Jakarta Timur
pada bulan November dan Jakarta Selatan pada bulan Desember. Pada kegiatan
tersebut di sampaikan materi tentang: Peningkatan pemahaman terhadap sistem
pelaporan PUAP, Pengembangan usaha agribisnis gapoktan PUAP dan Sosialisasi
penumbuhan badan hukum Koperasi Pertanian/LKM-A gapoktan PUAP. Sebagai
bentuk

pembinaan

memperkenalkan

terhadap

produk-produk

gapoktan

PUAP,

gapoktan

PUAP

BPTP

Jakarta

turut

denganmengikutsertakan

gapoktan PUAP pada kegiatan bazar dan pameran yang diselenggarakan oleh
Kementerian Pertanian dan stakeholder terkait lainnya.
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5.5.1. Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)
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 Koperasi/LKM-A di Jakarta Selatan sampai dengan bulan Desember
2016 terdapat 6 (enam) Gapoktan berbadan hukum koperasi pertanian (Koptan),
yaitu: Koperasi Pertanian Primatara (gapoktan Primatara), Koperasi Pertanian
Mindi (Gapoktan Mindi), Koperasi Pertanian Jati Mandiri (gapoktan Jatimandiri),
Koperasi Pertanian Kebayoran Baru (Gapoktan Sansivera), Koptan Mampang
Indah (Gapoktan Mampang Indah)

dan Koperasi Pertanian Kuningan Barat

(Gapoktan Aloevera). Penumbuhan Koperasi/LKM-A di Jakarta Timur sampai
dengan bulan Desember 2016 terdapat 1 (satu) Gapoktan berbadan hukum
koperasi, yaitu Koperasi Beringin Putih (Gapoktan Bina Usaha Makmur) dan 6
(enam) LKM-A berdasarkan SK Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota
Administrasi Jakarta Timur, yaitu: LKMA Bina Usaha Makmur, LKMA Pulogadung
Indah, LKMA Aneka Jaya, LKMA Ciracas Plus, LKMA Mandiri, LKMA Bina Usaha
Mandiri, dan LKMA Bintang Timur Indah. Ke-enam LKMA tersebut sampai dengan
bulan Desember 2016 dalam masih tahap penyempurnaan organisasi menuju
LKMA berbadan hukum koperasi. Penumbuhan Koperasi/LKM-A di DKI Jakarta
ditampilkan pada Tabel 2.
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Tabel 7. Penumbuhan Koperasi/LKM-A di DKI Jakarta tahun 2016
NO

Gapoktan

Alamat

Dasar Penetapan

ASET

1

Primatara

Kel. Ragunan,
Kec. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan

Rp.351.994.897
(Per november
2016)

2

Mindy

3

Jati Mandiri

Kel. Kebayoran Lama
Selatan,
Kec. Kebayoran
Lama,
Jakarta Selatan
Kel. Rawajati,
Kec. Pancoran
Jakarta Selatan

Koperasi Pertanian Primatara
No.BH. 688/BH/XII.4/1.829.31/X/2008
No.PAD. 432/BH/PAD/XII.4/1.829.31/I/2016
Akte Notaris No. 199/28 April 2015
Koperasi Pertanian Mindi
Badan Hukum:
No. 705/BH/XII.4/1.829.31/XI/2015

Rp.252.612.990
(Per oktober
2016)

4

Sansivera

Kel. Cipete Utara,
Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

5

Mampang
Indah

Kel. Pela Mampang
Indah,
Kec. Mampang
Prapatan,
Jakarta Selatan
Kel. Kuningan Barat,
Kec. Mampang
Prapatan, Jakarta
Selatan

Koperasi Pertanian Jati Mandiri
Jaya
Keputusan Menteri Koperasi dan
UKM No.
002162/BH/M.KUKM.2/IX/2016
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 Kuningan
Barat
Badan Hukum:
No. 702/BH/XII.4/1.829.31/XI/2015
Koperasi Kelompok Tani
Beringin Putih
Badan Hukum:
No. 691/BH/XII.5/1829.31/IX/2015
Akta Pendirian No. 113 tgl 21-082015
Notaris: H. Rizul Sudarmadi, SH.
MKn.
LKMA Pulogadung Indah
Keputusan Kepala Suku Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota
Administrasi Jakarta Timur No.
697/1.823.133 tentang Registrasi
Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKMA) Tahun Anggaran
2014
LKMA Aneka Jaya
Keputusan Kepala Suku Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota
Administrasi Jakarta Timur No.

6

Aloevera

7

Bina Usaha
Makmur

Kel. Cijantung, Kec.
Pasar Rebo, Jak Tim

8

Pulogadung
Indah*

Kel. Kayu Putih, Kec.
Pulogadung, Jak Tim

9

Aneka
Jaya*

Kel. Pekayon, Kec.
Pasar Rebo, Jak Tim
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Rp. 556.359.777
(Per oktober
2016)

Rp. 200.675.792
(Per juni 2016)

Rp. 209.085.000
(Per november
2016)

Rp. 176.239.000
(Per oktober
2016)

Rp. 587.057.212
(Per Oktober
2016)

Rp. 175.793.
413
(Per Oktober
2016)

Rp.161.669.004
(Per Oktober
2016)
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10

Ciracas
Plus*

Kel. Ciracas, Kec.
Ciracas, Jak Tim

11

Mandiri*

Kel. Kebon Pala, Kec.
Makasar, Jak Tim

12

Bintang
Timur
Indah*

Kel. Halim Perdana
Kusuma, Kec. Kramat
Jati, Jak Tim

13

Bina Usaha
Mandiri*

Kel. Utan Kayu
Selatan, Kec.
Matraman, Jak Tim

697/1.823.133 tentang Registrasi
Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKMA) Tahun Anggaran
2014
LKMA Ciracas Plus
Keputusan Kepala Suku Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota
Administrasi Jakarta Timur No.
697/1.823.133 tentang Registrasi
Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKMA) Tahun Anggaran
2014
LKMA Mandiri
Keputusan Kepala Suku Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota
Administrasi Jakarta Timur No.
697/1.823.133 tentang Registrasi
Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKMA) Tahun Anggaran
2014
LKMA Bintang Timur Indah
Keputusan Kepala Suku Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota
Administrasi Jakarta Timur No.
697/1.823.133 tentang Registrasi
Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKMA) Tahun Anggaran
2014
LKMA Bina Usaha Mandiri
Keputusan Kepala Suku Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota
Administrasi Jakarta Timur No.
697/1.823.133 tentang Registrasi
Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKMA) Tahun Anggaran
2014

Rp. 143.876.090
(Per Oktober
2016)

Rp. 166.495.478
(Per Oktober
2016)

Rp. 128.599.706
(Per Oktober
2016)

Rp. 122.378.921
(Per Oktober
2016)

Keterangan:
* : dalam tahap penyempurnaan organisasi menuju berbadan hukum koperasi pertanian

5.5.2. Monitoring dan Evaluasi PUAP
Kegiatan monitoring dan evaluasi PUAP dilakukan untuk memastikan
bahwa sasaran dan tujuan dari program PUAP dapat tercapai sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Monitoring pelaksanaan pembinaan Gapoktan PUAP
pada tahun 2016 dilakukan oleh BPTP melalui pelaporan yang dilakukan oleh
PMT. Monitoring dan evaluasi pembinaan Gapoktan ini selain dari PMT juga bisa
didapat dari Penyuluh Pendamping Gapoktan. Penyuluh pendamping gapoktan
berkewajiban untuk melaporkan ke Tim Teknis Kota/Kabupaten secara berkala
dan

setiap

triwulan.

Tim

Teknis
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perkembangan pelaksanaan pembinaan Gapoktan PUAP ke Tim Teknis Propinsi
(Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi DKI Jakarta). BPTP
Jakarta selaku sekretariat PUAP mendapatkan tembusannya.
Dari hasil monev pendampingan PUAP dapat disimpulkan bahwa
permasalahan yang di hadapi oleh Gapoktan PUAP di DKI Jakarta adalah:
1. Tidak terlaksananya pertemuan rutin Gapoktan
2. Terjadinya konflik internal di dalam kepengurusan Gapoktan
3. Tidak tertib administrasi dalam penyaluran pinjaman modal usahatani
4. Pengurus gapoktan tidak dapat menyusun laporan keuangan secara
mandiri
5. Gapoktan tidak rutin mengumpulkan laporan keuangan dan laporan
perkembangan usaha
6. Terjadi kredit macet.
Langkah-langkah yang disarankan untuk mengatasi permasalahan tersebut
adalah dengan melakukan penataan ulang manajemen gapoktan melalui:
1. Reorganisasi/restrukturisasi kepengurusan gapoktan sesuai dengan ADART Gapoktan. Restrukturisasi gapoktan dengan menyusun ulang
komponen-komponen gapoktan supaya masa depan gapoktan memiliki
kinerja yang lebih baik. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk
menyehatkan gapoktan agar dapat beroperasi secara efisien, transparan,
dan professional.
2. Perlu dilakukan kaderisasi untuk mempersiapkan calon-calon pengurus
gapoktan yang siap melanjutkan kelanjutan usaha USP gapoktan ke
depan. Kaderisasi diperlukan untuk membangun struktur kerja gapoktan
yang mandiri dan berkelanjutan. kader gapoktan dilatih dan dipersiapkan
dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki
kemampuan untuk mengembangkan gapoktan dengan baik dan dinamis.
3. Mereview kembali AD/ART Gapoktan. Penyempurnaan AD/ART Gapoktan
diperlukan berdasarkan pertimbangan dinamika organisasi gapoktan dan
perkembangan sosial kemasyarakatan yang terus berkembang menuntut
adanya penyesuaian AD / ART.
4. Peningkatan kinerja gapoktan dengan merekut anggota/ poktan lain
untuk bergabung kedalam gapoktan. Usahatani yang mendapatkan
pembiayaan PUAP meliputi usahatani budidaya on farm (budidaya
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tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan) dan usahatani off
farm (industri rumahtangga pertanian, pemasaran hasil pertanian skala
mikro dan usaha lain berbasis pertanian)
5. Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan
macet, dapat ditempuh upaya Rescheduling (Penjadwalan Ulang) dan
Reconditioning (Persyaratan Ulang) hutang. Rescheduling (Penjadwalan
Ulang) yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal
pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (grace
period) dan perubahan besarnya angsuran kredit kepada debitur yang
menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk
membayar atau melunasi kredit (willingness to pay). Reconditioning
(Persyaratan Ulang) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat
kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka
waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau
seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Debitur yang bersifat jujur,
terbuka dan ‘cooperative’ yang usahanya sedang mengalami kesulitan
keuangan

dan

diperkirakan

masih

dapat

beroperasi

dengan

menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan
persyaratan ulang.
6. Pengurus gapoktan perlu menyelesaikan laporan keuangan gapoktan
dengan meneliti, menelusuri dan menyusun kembali laporan
keuangan sesuai dengan format yang ditentukan.
3.16.

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,
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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
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.

5.6.1. Koordinasi Perluasan Kooperator Pertanian Bioindustri dengan
Stakeholder terkait
Dalam rangka pengembangan model pertanian bioindustri , telah
dilakukan koordinasi perluasan kooperator pertanian bioindustri. Untuk lokasi di
kelompok tani Jaya Yudha telah dilakukan koordinasi dengan kelurahan pekayon
untuk perluasan kooperator ke warga sekitar kelurahan pekayon. Dan telah
dilakukan survey ke lokasi tersebut. Untuk Lokasi di rusunawa marunda
perluasan pertanian bioindustri meliputi cluster A, cluster B, cluster C.
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Gambar 20. Koordinasi Perluasan Model Pertanian Bioindustri di Yonif 201 Jaya
Yudha dan Rusunawa Marunda

5.6.2. Kerjasama Pengembangan Produk Pertanian Bioindustri
Dalam rangka peningkatan produk pertanian bioindustri terutama
peningkatan produktivitas ternak kelinci telah dilakukan peningkatan kerjasama
dengan stakeholder terkait dan penandatanganan MOU kerjasama antara BPTPJakarta, Balitnak dan Yonif 201.

Gambar 21. Penandatanganan MOU Kerjasama Antara BPTP Jakarta – Balitnak
– Yonif 201
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Mendukung pengembangan budidaya kelinci di Yonif Mekanis 201/ Jaya
Yudha, BPTP Jakarta melakukan perjanjian kerjasama dengan Balai Penelitian
Ternak (Balitnak, Ciawi) dan Batalyon Infanteri (Yonif) Mekanis 201/Jaya Yudha.
Penandatanganan MoU Kerjasama Pengembangan Ternak Kelinci Mendukung
Model Pengembangan Pertanian Bioindustri di DKI Jakarta dilakukan pada hari
Selasa (26/04) di Yonif Mekanis 201/Jaya Yudha. Kegiatan-kegiatan yang
nantinya akan dikerjasamakan meliputi pembentukan Multiplikasi Center (Pusat
Perbanyakan) Benih Kelinci; pelatihan dan pendampingan dalam penerapan
inovasi teknologi peternakan khususnya ternak kelinci; peningkatan penggunaan
dan pengembangan bibit unggul kelinci; dan pengkajian teknologi ternak kelinci
di Yonif Mekanis-201/Jaya Yudha.
5.6.3. Pemasaran Produk Pertanian Bioindustri
Pengembangan pasar merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh
petani untuk meningkatkan penjualan atas hasil produksinya. Saat ini produksi
ternak kelinci telah dipasarkan ke Warung Makan Eko Rusli, Jl. Sumur Batu,
Jakarta pusat. Sampai dengan Juni 2016 jumlah kelinci pedaging yang berhasil
di pasarkan sejumlah 123 ekor kelinci.
Produk ternak kelinci dapat dipasarkan dalam bentuk hidup, bentuk
produk segar maupun produk olahan. Ternak kelinci hidup dapat diperjual belikan
sebagai ternak bibit, siap potong maupun kelinci dewasa. Ternak yang diperjual
belikan mulai dari status lepas sapih hingga ternak siap kawin.
Pemasaran produk daging pasar daging kelinci belum banyak dan
populer bila dibandingkan dengan daging ternak lain (sapi, kambing dan ayam).
Pemasaran daging kelinci perlu usaha yang gigih dan dilakukan melalui usahausaha promosi antara lain: melakukan demo pada berbagai instansi tertentu
dalam acara seremonial (ulang tahun kemerdekaan atau pameran pembangunan
daerah). Peluang akan diterima oleh masyarakat lebih terbuka bila daging kelinci
diolah menjadi bentuk lain dari yang sekarang ada, bentuk tersebut antara lain;
Nugget, Burger, Fried, atau jenis lainnya seperti: abon, baso dan sosis. Bila dijual
dalam bentuk daging segar maka hendaknya diwujudkan dalam bentuk potongan
yang menarik misalnya: potongan kaki belakang/paha, potongan pinggang,
Schnittzel (bagian daging tanpa tulang yang berasal dari kaki depan).
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Gambar 22. Pemasaran kelinci pedaging

Gambar 23. Pemasaran Pupuk Organik Biourin, Biofes, dan kompos.
3.17.

Diseminasi

5.7.1. Peningkatan Komunikasi, Koordinasi dan Diseminasi Inovasi
Pertanian di Provinsi DKI Jakarta
Proses penderasan, akselerasi dan efektivitas hasil litkaji yang telah
memenuhi syarat untuk didiseminasikan oleh BPTP harus mendapat dukungan
pemerintah pusat maupun daerah dari kelembagaan yang menangani penelitian,
pendidikan, penyuluhan, pelayanan dan penerapan hasil-hasil pengkajian dan
diseminasi, sejalan dengan prinsip LITKAJI-BANG DIKLATLUH-RAP. Keberhasilan
proses penderasan, akselerasi dan efektivitas hasil pengkajian melalui diseminasi
tidak terlepas dari peran serta penyuluh sebagai ujung tombak inovasi teknologi
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pertanian di lapangan, sehingga sudah sewajarnya penyuluh pertanian memiliki
kemampuan proposional untuk memberdayakan masyarakat atau stakeholder
lainnya. Permasalahan yang

dihadapi dalam

penyediaan dan pemanfaatan

sumberdaya penyuluhan pertanian diantaranya: 1) Sulitnya mendapatkan
informasi dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik lokalita karena
terbatasnya kemampuan penyuluh pertanian untuk mengakses sumber-sumber
informasi dan teknologi; 2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki
penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Demikian juga
dalam penyelenggaraan penyuluhan yang jadi permasalahan diantaranya materi
dan

metode

penyuluhan

pertanian

belum

sepenuhnya

mendukung

pengembangan agribisnis komoditas unggulan di daerah.Berpedoman hal
tersebut, maka dilakukan kegiatan Peningkatan Komunikasi, Koordinasi dan
Diseminasi Inovasi Pertanian di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan kegiatan adalah :
1) Mengidentifikasi potensi wilayah pertanian dan kebutuhan teknologi yang
diperlukan untuk peningkatan produktivitas berbagai komoditas pertanian yang
ada di Provinsi DKI Jakarta; 2) Meningkatkan kapasitas komunikasi, koordinasi
dan pendampingan diseminasi inovasi pertanian yang diimplementasikan pada
kegiatan demonstrasi plot dan pelatihan. Hasil yang diperoleh adalah : kegiatan
indentifikasi

potensi

wilayah

dapat

memberikan

informasi

yang

sangat

bermanfaat tentang kebutuhan teknologi yang diperlukan di suatu wilayah;
Peningkatan

kapasitas

penyuluh

baik

dari

segi

pengetahuan

maupun

keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain dengan
membuat demplot, temu lapang dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di
wilayah kerja BPP; Workshop pemanfaatan cyber extension dapat menjadi salah
satu alternatif untuk meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian di lapangan
agar dapat memanfaatkan dan mengisi materi diseminasi di situs Cyber
extension.
5.7.1.1 Temu Lapang
Untuk mendiseminasikan teknologi yang didisplaykan di demplot kepada
masyarakat, maka diadakan temu lapang. Pada hakikatnya temu lapang adalah
suatu forum pertemuan antara peneliti dan penyuluh pertanian BPTP dengan
petani, penyuluh pertanian lapangan, pimpinan dinas lingkup pertanian,
pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk menyaksikan dan
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membahas di lapangan keunggulan suatu inovasi hasil pengkajian, serta
kemungkinan penerapan selanjutnya. Temu lapang diadakan sebanyak 4 kali
(masing-masing wilayah mengadakan 1 kali temu lapang) yaitu:
1.

Temu lapang wilayah Jakarta Timur di BPP Cibubur

2.

Temu lapang wilayah Jakarta Barat di Rusun Pesakih

3.

Temu lapang wilayah Jakarta Selatan di BPP Ragunan

4.

Temu Lapang wilayah Jakarta Utara di Rusunawa Marunda cluster A

Gambar 24. Pelaksanaan kegiatan temu lapang wilayah Jakarta Selatan di BPP
Ragunan
5.7.1.2 Workshop
Kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian merupakan salah satu
program kegiatan yang dilakukan BPTP Jakarta tahun 2016 ini. Peningkatan
kapasitas penyuluh wilayah dirasa penting dilakukan karena penyuluh merupakan
ujung tombak salah satu diseminasi teknologi pertanian yang sudah dihasilkan.
Penyuluh juga merupakan 'corong' petani untuk menyampaikan segala keluhan
dan hambatan yang ditemui dalam kegiatan bertani.
Sebagai salah satu kepanjangan tangan dari Kementan di wilayah Jakarta,
BPTP Jakarta telah melaksanakan workshop untuk meningkatkan kapasitas
penyuluh yang ada di wilayah DKI Jakarta. Workshop dilaksanakan pada bulan
November 2016 dengan materi “Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian
Melalui Pemanfaatan Cyber Extension”. Kegiatan yang dihadiri oleh para
penyuluh dari keenam wilayah di DKI Jakarta menghadirkan narasumber dari
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BBP2TP, Ir. R. Sad Hutomo Pribadi, M.Si., dengan materi "Penulisan Naskah
Materi Cyber Extention" dan dari Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan, Ir.
Erwin Zulkarnaen, dengan materi "Praktek Penggunaan Materi Penyuluhan dalam
Media Cyber Extention".

Gambar 25. Pelaksanaan Workshop dan hasil tulisan para peserta yang
langsung diunggah di Cybext
5.7.1.3 Diseminasi Melalui Media Informasi
Media informasi
dan

pengguna

teknologi

inovasi

berguna untuk menambah wawasan bagi penyuluh

teknologi
pada

dalam

melaksanakan

dan

menyebarluaskan

pengguna. Informasi dan teknologi tersebut bisa

disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan
media penyuluhan. Salah satu media penyuluhan yang dapat digunakan untuk
mengemas informasi dan teknologi yang akan disampaikan pada petani sebagai
pengguna adalah media cetak (buku, brosur dan leaflet) yang membahas
tentang teknologi pertanian perkotaan.
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Gambar 26. Media informasi untuk mendukung peningkatan kapasitas penyuluh
pertanian

5.7.2. Pameran dan promosi
Sebagai UPT Badan Litbang Pertanian, BPTP Jakarta telah banyak
menghasilkan inovasi teknologi di bidang pertanian, peternakan, pascapanen,
agribisnis dan kelembagaan. Agar hasil pengkajian tersebut dapat dimanfaatkan
dan diterapkan baik oleh petani maupun masyarakat umum, maka hasil Litkaji
tersebut perlu disebarluaskan/didiseminasikan, salah satunya melalui kegiatan
pameran dan promosi. Tujuan kegiatan ini adalah menyebarluaskan hasil litkaji
BPTP Jakarta. Selama tahun 2016 BPTP Jakarta telah melaksanakan 6 kali
pameran baik secara mandiri maupun bergabung dengan Badan Litbang
Pertanian dan Kementerian Pertanian. Selain itu juga telah dilaksanakan promosi
dalam bentuk dekor mini KRPL sebanyak 8 Kali.
Dalam tahun 2016 pameran yang telah diikuti oleh BPTP Jakarta adalah
sebagai berikut :
Tabel 8. Rekapitulasi Pelaksanaan Pameran selama tahun 2016
No.
1

KEGIATAN/
TEMPAT
Pameran/ Display mini KRPL
Tempat : Pasar Organik Jakarta,
CFD jalan Sunda Jakarta

2

Pameran/Display mini KRPL
dalam rangka pencanangan

INSTITUSI/LEMBAGA
PENYELENGGARA
Badan Ketahan
Pangan Kementerian
Pertanian dan Pasar
Organik Jakarta

WAKTU
PELAKSANAAN
8 Mei 2016

Masyarakat Condet

25 Mei 2016
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"kampung Condet Lestari"
Tempat: Condet
3

Pameran Pertanian Perkotaan

Kemenkeu Lapangan
Banteng

1-3 Juni 2016

Balai Pengelola Alih
Teknologi Pertanian
(BPATP), Badan
Litbang Pertanian
BP2TP, BPATP dan
SQdome

28 Juli - 3 Agt 2016

Kementerian
Pertanian

22 Nopember 2016

Tempat : Gedung Dhanapala,
Kemenkeu Lapangan Banteng
4

Pameran Agro Inovasi Fair
Tempat: MTA

5

Display Pertanian Perkotaan.

18 Sept 2016 - 9
Maret 2017

Tempat : SQdome
6

Pameran mini KRPL dalam rangka
GERTAM CABE
Tempat : Kostrad, Cilodong
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Gambar 27. Dokumentasi Pameran Agro Inovasi Fair di Mall Taman Anggrek
Jakarta
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5.7.3. Publikasi
Salah satu kegiatan diseminasi yang digunakan untuk menyampaikan
informasi hasil kajian BPTP Jakarta adalah melakukan kegiatan publikasi.
Kegiatan ini merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi melalui media,
baik media cetak (buletin dan buku) maupun media elektronik (pembuatan
video). Dengan tersebarnya teknologi hasil pengkajian kepada pengguna,
diharapkan dapat menumbuhkan minat dan keinginan pengguna untuk
mempelajari lebih lanjut teknologi hasil pengkajian. Selama tahun 2016 BPTP
Jakarta menghasilkan publikasi dalam bentuk media cetak terdiri dari 2 buletin
dan 3 buah buku. Buletin pertanian perkotaan merupakan buletin terbitan BPTP
Jakarta yang sudah memasuki tahun keenam. Buletin ini terbit dua kali dalam
satu tahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Buku yang dipublikasikan antara
lain : Teknologi Akuaponik Mendukung Pengembangan Urban Farming, Strategi
Pengembangan Pertanian di Kepulauan Seribu dan buku Budidaya Terintegrasi
Sayuran dan Ikan (Akuaponik) Mendukung Program Pengembangan Kawasan
Rumah Pangan Lestari (MKRPL). Publikasi yang dihasilkan oleh BPTP Jakarta
selama tahun 2016.
1. Buletin Pertanian Perkotaan
Buletin Pertanian Perkotaan merupakan buletin terbitan BPTP Jakarta yang
sudah memasuki tahun keenam. Buletin ini terbit dua kali dalam satu tahun,
yaitu pada bulan Juli dan Desember. Buletin Pertanian Perkotaan Volume 6
Nomor 1 Juli 2016 dan Buletin Pertanian Perkotaan Volume 6 Nomor 2
Desember 2016.

Gambar 28. Buletin pertanian perkotaan volume 5 dan 6 tahun 2016
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2. Buku Teknologi Akuaponik Mendukung Pengembangan Urban
Farming
Buku ini mengupas tentang teknologi akuaponik dalam pengembangan
pertanian perkotaan. Teknologi ini sangat tepat dikembangkan di perkotaan,
dimana lahan semakin terbatas, tidak memerlukan pupuk kimia, hemat air,
hemat tenaga, serta hemat waktu.

Gambar
farming

29.

Buku teknologi akuaponik mendukung pengembangan urban

3. Buku Strategi Pengembangan Pertanian di Kepulauan Seribu
Buku ini berisi tentang berbagai strategi yang dapat diterapkan di Kepulauan
Seribu untuk mewujudkan sistem pangan berkelanjutan. Berbagai strategi yang
dijabarkan bersifat terpadu sehingga dirasa sangat tepat untuk diterapkan.
Berbagai strategi tersebut meliputi budidaya tanaman dan ternak, serta
pengolahan hasil pertanian.

Gambar 30. Buku strategi pengembangan pertanian di Kepulauan Seribu
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4. Buku Budidaya Terintegrasi Sayuran dan Ikan (Akuaponik)
Mendukung Program Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
(MKRPL)
Buku ini memuat tentang budidaya pertanian (khususnya sayuran) yang
terintegrasi dengan budidaya ikan di pekarangan. Sistem integrasi dua
budidaya tersebut bernama akuaponik. Sistem akuaponik merupakan sistem
budidaya tanpa limbah atau zero waste, sehingga sangat baik untuk diterapkan
di pekarangan. Banyak keuntungan yang diraih melalui teknologi akuaponik,
sehingga teknologi ini sangat prospektif untuk diterapkan dan dikembangkan
dalam mendukung pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.

Gambar
31. Buku budidaya terintegrasi sayuran dan ikan (akuaponik)
mendukung program pengembangan kawasan rumah pangan lestari (MKRPL)

5.7.4. 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,
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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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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 2016 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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