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KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
NOMOR 203/Kpts/RC.020/H.4/01/2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
TAHUN 2015-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN,
Menimbang

Mengingat

: a.

:

bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/
Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pertanian Tahun 2015-2019 telah ditetapkan Rencana Strategis
Kementerian Pertanian Tahun 2015- 2019;

b.

bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu
ditetapkan Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan Tahun 2015-2019;

1.

Undang-UndangNomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4219);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

5.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
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4700);
7.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5767);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4406);

10.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 48 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 118);

11.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

12.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);

5. 1Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
3Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
.
5. 1Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian
4Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
.
6. 1Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian
5dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Madya Di
. Lingkup Kementerian Pertanian;
7. 1Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan /HK.140/4/2015
6tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
.
8. 1Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan /OT.010/8/2015
7tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
.
9. 1Keputusan Menteri Pertanian No. 466/Kpts/Kp.230/07/2015 tanggal
813 Juli 2015 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian dan
. Pengembangan Perkebunan;
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan
Kesatu

Kedua

:
:

Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perkebunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

:

Renstra Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menjadi acuan
dan sebagai pedoman setiap Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dalam
perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.

Ketiga

:

Keempat

Kelima

Renstra Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam
Rencana Kerja per tahun Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan.
: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan melakukan
pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perkebunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 4 Januari 2018
KEPALA PUSAT,

FADJRY DJUFRY
NIP 196903141994031001
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian.
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KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perkebunan 2015-2019 merupakan
dokumen perencanaan kelanjutan dari Renstra 20102014. Penyusunan dokumen rencana strategis ini
mengacu pada Renstra Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian 2015-2019. Hal-hal pokok
yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Renstra
ini adalah sebagai berikut:
1) Penyediaan inovasi perkebunan bagi pengguna hasil penelitian
perkebunan (khususnya petani, pengusaha, pengambil kebijakan dan
peneliti) menjadi indikator kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan, 2) Pencapaian sasaran penelitian dan pengembangan dari
setiap kegiatan merupakan akuntabilitas kinerja Puslitbang Perkebunan
sebagai Instansi Pemerintah, 3) Pelaksanaan kegiatan harus
memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan 4) Kegiatan penelitian dan
pengembangan harus mampu meminimalisir kesenjangan antara hasil di
tingkat penelitian dan di lapangan/pengguna.
Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu baik
langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Strategis
2015-2019 ini diucapkan terima kasih. Semoga Rencana Strategis ini
menjadi
pendorong
untuk
kemajuan Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perkebunan pada khususnya dan kemajuan sektor
perkebunan Indonesia pada umumnya.

Bogor, Januari 2018
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Fadjry Djufry, Msi
NIP.196903141994031001
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I. PENDAHULUAN
Komoditas perkebunan memiliki kontribusi sangat nyata dan besar dalam
pembangunan perekonomian nasional dengan perannya sebagai penyumbang devisa
negara, penyedia lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan petani dan mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional. Agar kontribusi tersebut dapat berkesinambungan
bahkan mampu ditingkatkan, pengelolaan pembangunan sektor perkebunan harus
mendapat perhatian serius dan dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
salah satunya melalui pengembangan teknologi dan inovasi dalam upaya menghadapi
permasalahan, tantangan dan peluang sektor pertanian dimasa mendatang.
Dengan mempertimbangkan permasalahan, tantangan dan peluang yang semakin
besar dan berat pada pembangunan pertanian pada periode kurva ke II, serta capaian
kinerja dalam periode 2010-2014, maka Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan (Puslitbang Perkebunan) menyusun Rencana Strategis (Renstra) 20152019 sebagai acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian
dan pengembangan perkebunan periode 2015-2019, dengan tata nilai sesuai tag line
Balitbangtan yaitu science-innovation-network.
Penyusunan Renstra Puslitbang Perkebunan mengacu kepada: (1) Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
(2) Nawa Cita Kabinet Kerja 2015-2019, (3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) 2005-2025, (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019, (5) Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045, (6) Renstra
Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, dan (7) Renstra Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) tahun 2015-2019.
Renstra Puslitbang Perkebunan memuat uraian tentang: (1) kondisi umum
(struktur organisasi, sumberdaya penelitan dan kinerja 2015-2019), (2) potensi,
permasalahan dan tantangan, (3) visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan,
strategi, program, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja penelitian
dan pengembangan serta kerangka pendanaannya selama 5 tahun ke depan (20152019). Renstra ini juga merupakan acuan dalam melaksanakan reformasi perencanaan
dan penganggaran 2015-2019 yang menuntut Puslitbangbun merestrukturisasi program
dan kegiatan dalam kerangka penganggaran berbasis program ( money follow
programe) yang dilengkapi dengan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) sehingga
akuntabilitas pelaksanaan kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi secara
reguler dan sistematis.
Peran dan posisi Puslitbang Perkebunan di dalam Badan Penelitan dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menjadi penting dan strategis sejalan
dengan agenda Nawa Cita (agenda prioritas kabinet kerja) yang secara tegas
mengamanatkan bahwa pembangunan pertanian 5 tahun ke depan diarahkan untuk
mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Tingginya
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permintaan pangan yang berasal dari komoditas perkebunan, seperti minyak kelapa
sawit, gula tebu, kelapa, kopi, lada, sagu dan kakao perlu diimbangi dengan peningkatan
produksi. Lebih dari itu, terus meningkatnya kebutuhan dunia terhadap food, feed, fuel
and fiber merupakan potensi dan peluang yang sangat besar bagi usaha peningkatan
kesejahteraan petani melalui pembangunan sektor perkebunan.
Oleh sebab itu penyusunan Renstra Pulsitbang Perkebunan 2015-2019 selain
menjadi bagian penting dalam merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan
terukur dari berbagai komoditas strategis sebagai pemenuhan kebutuhan food, feed,
fuel and fiber domestik dan internasional juga dalam upaya mencapai sasaran
pembangunan yang diinginkan khususnya pada sektor perkebunan dengan tetap
mempertimbangkan berbagai apek internal dan eksternal yang ada. Renstra
Puslitbangbun juga menjadi bagian penting yang dapat di acu oleh Balai Balai
Penelitian di Lingkup Puslitbangbun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus
menjadi bahan dan informasi penting bagi publik atau stakeholder.
Perencanaan program yang baik akan menjamin keberlanjutan suatu kegiatan
secara berkesinambungan. Perencanaan program harus dilandasi evalusi kinerja
kegiatan sebelumnya dalam upaya menentukan hasil apa yang telah dicapai
berdasarkan sasaran yang diinginkan serta masalah apa yang akan menjadi kendala
sehingga diperlukan pemecahan selanjutnya. Rencana pembangunan 5 tahun Pusat
Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dilandasi oleh visi, misi dan sasaran yang
telah ditetapkan dan dikaitkan arah kebijakan dan tuntutan keadaan serta dinamika
perubahan lingkungan strategis dengan mempertimbangkan aspek hasil evaluasi
kinerja sebelumnya. Teknis penyusunan Renstra dilakukan dengan memadukan prinsip
top down dan bottom up planning. Artinya dalam prinsip ini harus memperhatikan arah
dan kebijakan yang telah digariskan oleh Badan Litbang Pertanian dan kegiatan apa
yang sesuai dan ingin dicapai oleh unit kerja.
Dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan strategis 2015-2019 dan
mengantisipasi perkembangan dan perubahan, baik yang berasal dari luar atau dari
dalam organisasi, maka perlu disusun perencanaan melalui Renstra 2015-2019. Renstra
tersebut disusun dengan mempertimbangkan Renstra sebelumnya dengan
penyempurnaan berdasarkan pemikiran pemikiran baru, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan
dinamika kebutuhan pengguna.
Dokumen Rencana Strategi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan,
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2015-2019 merupakan acuan bagi
stakeholders pembangunan perkebunan terutama bagi jajaran di lingkup Pusat
Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dalam melaksanakan penelitian dan
pengembangan komoditas perkebunan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing
masing.
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Kemudian dokumen Renstra 2015-2019 yang telah disusun dijadikan sebagai
acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Puslitbang Perkebunan dalam
merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian untuk periode 2015-2019 secara
menyeluruh, terintegrasi dan bersinergi baik di dalam maupun antar sub sektor/sektor
terkait. Sehubungan dengan perubahan mandat komoditas Balai Balai Penelitian
Lingkup Puslitbang Perkebunan, maka sangat perlu dilakukan revisi Renstra 2015-2019.

1.1. Kondisi Umum
1.1.1. Organisasi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbang Perkebunan)
merupakan salah satu unit eselon II di Balitbangtan dan sesuai Peraturan Presiden
Nomor 45 tahun 2015, tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang organisasi dan tata kerja
Kementerian

Pertanian, Puslitbang

Perkebunan

memiliki

tugas

melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, dan
inovasi

di

pelaksanaan

bidang

perkebunan,

kegiatan.

Untuk

serta

pemantauan,

melaksanakan

tugas

evaluasi
tersebut,

dan

pelaporan

Puslitbangbun

menyelenggarakan berbagai fungsi, yaitu: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang perkebunan, (2) pelaksanaan
penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang perkebunan, (3) penyebaran hasil
penelitan, pengembangan, dan inovasi di bidang perkebunan, (4) pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang
perkebunan, (5) pengelolaan urusan tata usaha Puslitbang Perkebunan dan (6)
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.
Struktur organisasi Puslitbangbun disusun berdasarkan pendekatan tatakelola
dan komoditas dengan cakupan organisasi meliputi: (1) Bagian Tata Usaha, Bidang
Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian, Bidang Program dan Evaluasi, serta
Kelompok Jabatan Fungsional, (2) Empat Balai Penelitian yang menangani Litbang
komoditas dengan nama sesuai Permentan nomor 62-65/Permentan/OT.140/10/2011,
yaitu Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro), Balai Penelitian Tanaman
Palma Lainnya (Balit Palma), Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas),
serta Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri). Struktur organisasi
tersebut memiliki fungsi vertikal dan horizontal yang masing-masing struktur memiliki
tugas dan fungsinya dalam upaya menjalankan program program yang telah
ditetapkan pimpinan yang mengacu pada RPJM, Renstra Kementerian Pertanian, Badan
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Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan tahun 2015-2019. Hubungan dan model struktur organisasi Puslitbang
Perkebunan sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.

KAPUSLITBANG
PERKEBUNAN

BAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN
DAN RUMAH
TANGGA
BIDANG PROGRAM
DAN EVALUASI

BIDANG KSPHP

SUBBIDANG
PROGRAM

SUBBIDANG
EVALUASI

BALIT PALMA

SUBBAGIAN
KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN

SUBBIDANG
KERJASAMA PENELITIAN
SUBBIDANG
PENDAYAGUNAAN
HASIL PENELITIAN

KELOMPOK
FUNGSIONAL
LAINNYA

BALITTAS

BALITTRO

BALITTRI

Gambar 1. Struktur Organisasi Puslitbang Perkebunan

1.1.2. Sumberdaya
Keberadaan, kualitas, peran dan kesinambungan sumber daya menjadi sangat
penting dalam upaya melaksanakan program/kegiatan dalam suatu lembaga/organisasi.
Sumber daya selain menjadi aset juga berfungsi sebagai faktor penggerak dan sarana
terhadap seluruh aktivitas yang direncanakan baik jangka pendek, jangka menengah
dan jangka panjang. Sumber daya yang dimiliki Puslitbangbun meliputi: (1) sumber
daya manusia dan (2) sumber daya sarana dan prasarana.
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1.1.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam pengelolaan
suatu organisasi. Struktur yang menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai
dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Karena itu, produktivitas
organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan.
Untuk melaksanakan mandat, tugas dan fungsinya, Puslitbang Perkebunan
didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkarakter dengan
persyaratan kompetensi tertentu. Kompetensi merupakan persyaratan mutlak bagi SDM
Balitbangtan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengembangan
yang berkualitas. Puslitbang Perkebunan memberikan prioritas tinggi terhadap
peningkatan kualitas SDM dalam upaya menjamin tersedianya tenaga handal dalam
melaksanakan

program penelitian

pertanian. Keragaan

sumber daya manusia

Puslitbang Perkebunan pada tahun 2017, disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Sampai dengan TA 2017 Puslitbang Perkebunan didukung oleh 673 pegawai
yang terdiri dari 62 orang S3, 77 orang S2 dan 171 orang S1, 26 orang SM/D3, 6
orang D2, 2 orang D1

serta

329 orang SLTA ke bawah. Berdasarkan jabatannya

sumber daya manusia di lingkungan Puslitbang Perkebunan diklasifikasikanmenjadi 8
(delapan) yaitu: (1) Peneliti, (2) Teknisi Litkayasa, (3)

Pustakawan, (4) Pranata

Komputer, (5) Arsiparis, (6) Pranata Humas, (7) Analisis Kepegawaian, dan (8)
Fungsional Umum.
Komposisi tenaga fungsional umum berjumlah 343 orang. Jumlah tersebut
cukup besar dibandingkan dengan jumlah tenaga fungsional tertentu lingkup
Puslitbang Perkebunan (peneliti, teknisilitkayasa dan fungsional lainnya). Seyogyanya
tenaga fungsional terutama peneliti sebagai motor penggerak untukmencapai tujuan
organisasi,

lebih

besar

dibandingkan

dengantenaga

penunjangnya

sehingga

perencanaan SDM sebaiknya mempertimbangkan komposisi tersebut.
Tabel 1 Jumlah Pegawai Lingkup Puslitbang Perkebunan Berdasarkan Jabatannya
Pada Tahun 2017
Unit Kerja

8

Peneliti

Tek. Lit- Pustakayasa
kawan

Pranata
Komputer

Arsiparis

Pra-nata
hu-mas

Ana-lisis
fungsional
Kepe-gawaiumum
an

Jumlah

Kantor Pusat

16

-

3

1

3

-

2

50

75

Balittro

65

51

1

-

1

1

-

129

248

Balittas

52

24

1

-

2

1

1

81

162

Balit Palma

29

8

-

-

91

Balittri

46

18

1

Jumlah

208

101

6

1
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-

-

-

54

1

1

1

29

97

7

3

4

343

673

Tabel 2 Jumlah Pegawai Lingkup Puslitbang Perkebunan Menurut Pendidikan Pada
Tahun 2017
Unit Kerja

S3

S2

S1

SM/D3

D2

D1

< SLTA

Kantor Pusat

14

1

19

5

2

1

33

Jumlah
75

Balittro

20

18

56

11

2

-

141

248

Balittas

12

26

50

6

-

-

68

162

Balit Palma

8

14

19

-

2

1

47

91

Balittri

8

18

27

4

-

-

40

97

Jumlah

62

77

171

26

6

2

329

673

Keragaan SDM peneliti berdasarkan bidang kepakaran/bidang ilmu lingkup
Puslitbang Perkebunan TA 2017 disajikan pada Tabel 3.

Bidang keahlian yang

terbanyak di lingkup Puslitbang Perkebunan adalah budidaya tanaman (54) dan
pemuliaan dan genetika tanaman (54), disusul oleh hama dan penyakit tanaman (52),
teknologi pasca panen (17), ekonomi pertanian (11) dan fisiologi tanaman (7). Bidang
kepakaran yang paling sedikit adalah sistem usahatani pertanian (3), mektan (2) serta
Hidrologi dan Konservasi Tanah dan Bioteknologi Pertanian(masing-masing 1).
Kedepan pengusulan sekolah (S2 dan S3) pada masa yang akan datang hendaknya
mengikuti bidang kepakaran yang diperlukan di masing-masing Balai Penelitian.
Tabel 3 Keragaan SDM Peneliti berdasarkan Kepakaran/bidang ilmu lingkup Puslitbang
Perkebunan 2017
No

Kantor Pusat

Balittro

Balittas

Balit Palma

Balittri

JML

1

Budidaya Tanaman

Bidang Keahlian

2

19

13

7

13

54

2

Ekonomi Pertanian

3

3

2

1

2

11

3

Fisiologi Tanaman

-

3

2

-

2

7

4

Hama dan Penyakit Tanaman

6

21

12

6

7

52

5

Pemuliaan dan Genetika Tanaman

4

14

17

9

10

54

6

Teknologi Pasca Panen

-

4

5

5

3

17

7

Teknologi Pertanian dan Mekanisasi

1

-

1

-

-

2

8

Sistem Usaha Pertanian

-

1

-

1

1

3

9

Ekonomi Sumber Daya

-

-

-

-

-

0

10

Tan. Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

-

-

-

-

-

0

11

Hidrologi dan Konservasi Tanah

-

-

-

-

1

1

12

Bioteknologi Pertanian

-

-

-

-

1

1

13

Kimia Analis

-

-

-

-

-

0

16

65

52

29

40

202

Jumlah
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Selain itu, SDM Puslitbangbun didukung oleh Peneliti Utama yang telah
dikukuhkan sebagai Profesor Riset (PR), yang hingga tahun 2017 berjumlah 20 PR,
meski saat ini tinggal 10 PR yang masih aktif sebagaimana disajikan pada Tabel 4.
Jika memperhatikan jumlah profesor riset yang ada dan dikaitkan dengan bidang
riset lingkup Puslitbang Perkebunan masing dimungkinkan kurang. Posisi profesor
riset tidak penting dalam hal proses dan kualitas penelitian di Lingkup Puslitbang
Perkebunan, namun akan memberikan pengaruh eksistensi lembaga dan hasil-hasil
penelitian ke depanya terutama dalam kontribusinya terhadap Balitbangtan.
Tabel 4
No
1.
2.
3.
4.
5.

Distribusi Profesor Riset Lingkup Puslitbang Perkebunan Tahun 2006-2017
UK/UPT
Puslitbangbun
Balittro
Balittas
Balitpalma
Balittri
Total

2006-2017
5
8
5
2
0
20

Pensiun/Wafat
2
3
3
0
0
10

Aktif
3
5
2
2
0
10

Dalam kurun waktu 2015-2019 jumlah pegawai Puslitbang Perkebunan
cenderung mengalami penurunan sebesar

17.8% disebabkan oleh usia pensiun

sebanyak 132 orang (Tabel 5) dan juga disebabkan oleh moratorium pembatasan
rekruitmen tenaga PNS oleh pemerintah.

Penurunan SDM berkualifikasi dari non

sarjana (<S1) mengalami penurunan terbanyak sebesar 10,8% dari total pegawai,
sedangkan jumlah SDM berpendidikan S2 dan S3 cenderung meningkat karena jumlah
yang pensiun dapat diimbangi oleh SDM yang berhasil menyelesaikan masa tugas
belajarnya. Kondisi petugas belajar Puslitbang Perkebunan sampai tahun 2017
sebagaimana disajikan pada Tabel 6.
Tabel 5. Sumber Daya Manusia Puslitbang Perkebunan Pensiun karena Faktor Usia
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019
No.

Pendidikan

1.
2.
3.

S3
S2
S1
Jumlah
<S1
Total

4.

10

Eksisting
2014
49
82
197
328
415
743

2015
0
2
1
3
3
6
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2016
0
1
6
7
10
17

Pensiun
2017
2018
1
1
4
3
8
8
13
12
23
25
36
37

2019
2
3
12
17
19
36

Jumlah
4
13
35
52
80
132

Tabel 6. Petugas Belajar Sumber Daya Manusia Puslitbang Perkebunan Tahun 2017
No
1.
2.
3.
4.
5.

UK/UPT
Kantor Puslit
Balittro
Balittas
Balitpalma
Balittri
Total
Jika

S1
DN
0
0
0
0
1

mencermati

S2
LN
0
0
0
0
0

DN
1
2
4
2
3

1

S3
LN
0
1
1
0
0

DN
0
4
1
1
0

14

kondisi

ini

Jumlah
LN
0
0
3
0
1

1
7
9
3
5
25

10

menunjukkan

perlunya

perhatian

dan

pertimbangan dalam merancang pola penerimaan dan pengembangan kompetensi
SDM Puslitbang Perkebunan terutama dari proporsi dan distribusi serta kapasitas
dalam penempatan. Secara rinci jumlah SDM Puslitbang Perkebunan yang pensiun
pada periode tahun 2015-2019 menurut Unit Kerja ditampilkan pada Tabel 7. Jika
dicermati tabel tersebut kecenderungan pengurangan SDM Puslitbang Perkebunan
cukup signifikan karena total pegawai yang pensiun dari 2015-2019 mencapai 132
pegawai.
Tabel 7. Jumlah Sumber Daya Manusia Puslitbang Perkebunan yang Pensiun Menurut
Unit Kerja Tahun 2015-2019
No
1.
2.
3.
4.
5.

Unit Kerja
Kantor Pusat
Balittro
Balittas
Balit Palma
Balittri
Total

2015
1
2
2
1
0
6

2016
2
4
4
5
2
17

2017
3
11
7
8
7
36

2018
3
15
9
7
3
37

2019
5
15
11
3
2
36

Jmlh
14
47
33
24
14
132

Untuk penyiapan rekrutmen SDM Puslitbang Perkebunan, kebutuhan SDM
Peneliti Lingkup Puslitbang Perkebunan tahun 2015-2019 telah dirumuskan dan
ditetapkan menurut disiplin ilmu sesuai seperti yang tercantum pada Tabel 8 untuk
mendukung fokus program: Tebu, Kakao, Kelapa Sawit, Lada, Kelapa, Nilam, Pala,
Cengkeh, Jambu Mete, Seraiwangi, Rimpang-rimpangan, dan dukungan Litbang
meliputi : (1) Teknologi Budidaya, (2) Penyiapan Benih Sumber, (3) Pengendalian OPT
Utama, (4) Pengelolaan Hasil Panen, (5) Aplikasi dukungan Bioteknologi untuk
perbaikan bahan tanaman tebu, (6) Peningkatan produktivitas perkebunan dan
rendemen tebu, (7) Analisis kebijakan pengembangan perkebunan, (8) Optimalisasi
pemanfaatan lahan diantara kelapa, (9) Diversifikasi produk untuk pangan dan energi,
(10) Perakitan varietas unggul dan (11) Pemanfaatan marka molekuler.
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Tabel 8. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Puslitbang Perkebunan Tahun 2015-2019
No.

Disiplin Ilmu yang Diperlukan

1.

Agronomi

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bioteknologi
Ekofisiologi Tanaman
Hama dan Penyakit
Mekanisasi Pertanian
Pasca panen
Pemuliaan dan Biologi Molekuler
Pemuliaan Tanaman
Proteksi Tanaman
Sosial Ekonomi Pertanian
Teknologi Pengolahan Hasil
Jumlah Kebutuhan

Jumlah SDM
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
13

1.1.2.2. Sarana-Prasarana
Dalam
mencanangkan

kurun
diri

waktu

sebagai

tahun

lembaga

2015-2019,
Litbang

acuan

Puslitbang
yang

Perkebunan

terkemuka dalam

pengembangan bioindustri perkebunan untuk menjawab isu global sub sektor
perkebunan. Selain melibatkan SDM kompeten, perwujudan visi tersebut harus
didukung oleh sarana dan prasarana modern. Fokus pengembangan sarana
prasarana

dalam

periode 2015-2019

dan

mencakup:(1) laboratorium, (2) kebun

percobaan, (3) unit pengelola benih sumber (UPBS) serta (4) perpustakaan digital dan
teknologi informasi.

Laboratorium
Fungsi Laboratorium di lingkup Puslitbang Perkebunan adalah menghasilkan
data dan informasi yang sahih (accurate dan precise) tentang objek penelitian dan
pengembangan perkebunan. Puslitbang Perkebunan harus mampu memberikan
jaminan mutu bagi data hasil penelitan dan pengembangan serta mendapatkan
pengakuan secara nasional dan internasional melalui proses

akreditasi/sertfikasi

dengan penerapan Good Laboratory Practices (GLP) dan Quality Management System
(QMS). Akreditasi/sertifikasi mengacu pada ISO/IEC 17025:2005 (GLP) dan ISO 9001:
2008 (QMS). Puslitbang Perkebunan saat ini memiliki 26 laboratorium yang tersebar di
4 UPT, tetapi baru 2 laboratorium diantaranya yang telah terakreditasi ISO/IEC
17025:2005 dan 3 laboratorium sedang

dalam

proses

akreditasi,

dan 21

laboratorium belum terakreditasi sebagaimana disajikan pada Tabel 9.
Pada periode 2015-2019, lingkup Puslitbang Perkebunan harus menyusun
strategi pengembangan laboratorium yang mencakup jenis, ruang lingkup, dan
akreditasinya dengan mempertimbangkan kompetensi SDM yang akan menanganinya.
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Selain dukungan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai sesuai dengan
kebutuhan penelitian, SDM yang berkualitas dan handal sangat memberikan kotribusi
besar terhadap target target pencapaian yang diinginkan dari output penelitian.
Keberadaan

laboratorium menjadi kebutuhan mendasar dalam proses

peningkatan dan kemajuan penelitian dengan dukungan kualitas peralatan serta
sumberdaya manusia dengan bidang disiplin ilmu dan kepakaran tertentu. Dukungan
laboratorium terhadap target dan capaian penelitian juga harus diikuti dengan
pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana di dalamnya karena hal tersebut akan
sangat mempengaruhi eksistensi dari proses penelitian. Untuk itu pemeliharaan menjadi
unsur penting dengan dukungan manajemen laboratorium yang profesional dan
berkelas baik nasional dan internasional.
Tabel 9. Nama Laboratorium Berdasarkan Satker dan Status Akreditasinya
No.
1.

Satker
Balittro

2.

Balittas

3.

Balittri

4.

Balit Palma

-

Nama Laboratorium
Entomolog i
Fitopatologi
Ekofisiologi
Pemuliaan
Pengujian
Terpadu
Agro Ekonomi
Uji benih
Ekofisologi
Hama di Malang
Penyakit
Hama di Asembagus
Pemuliaan
Pasca Panen
Terpadu
Poteksi
Ekofisiologi
Kultur Jaringan
Molekuler
Terpadu
Ekofisiologi
Entomologi
Fitopatologi
Kultur Jaringan
Pemuliaan
Teknologi Hasil

-

Keterangan
Tak terakreditasi
Tak terakreditasi
Tak terakreditasi
Tak terakreditasi
Terakreditasi
Tak terakreditasi
Tak terakreditasi
Terakreditasi
Tak terakreditasi
Tak terakreditasi
Tak terakreditasi
Tak terakreditasi
Tak terakreditasi
Tak terakreditasi
Tak terakreditasi
Tak terakreditasi
Proses Akreditasi
Tak terakreditasi
Tak terakreditasi
Tak terakreditasi
Proses Akreditasi
Belum akreditasi
Belum Akreditasi
Proses Akreditasi
Belum Akreditasi
Belum Akreditasi
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Kebun Percobaan
Kebun Percobaan (KP) sebagai media atau lokalita pelaksanaan penelitian
dan pengembangan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tupoksi.
Puslitbangbun telah mengelola 19 KP seluas 786,78 hektar. KP dituntut untuk dapat
menghasilkan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang
sahih. KP di lingkup Puslitbang Perkebunan merepresentasikan kondisi agro-ekosistem
komoditas perkebunan sebagaimana disajikan dalam Tabel 4 dan Tabel 5. Hingga
saat ini, penggunaan KP belum maksimal atau baru sekitar <45%, antara lain
digunakan untuk lahan penelitian dan pengkajian, koleksi plasma nutah, produksi benih
sumber, show window teknologi, kebun produksi dan model agribisnis, diversifikasi, dan
media pendidikan/media agrowidya wisata/ecopark.

Unit Pengelola Benih Sumber
Unit pengelola benih sumber (UPBS) merupakan unit atau instalasi UK/UPT
yang berfungsi untuk menyiapkan logistk bagi diseminasi dan pengembangan varietas
unggul. UPBS menghasilkan benih varietas unggul

yang diperbanyak

secara

generatif (dalam bentuk biji), dan yang diperbanyak secara vegetatif (dalam bentuk
setek, rhyzome, anakan, entres, budset, dan planlet/hasil kuljar).
Tugas utama UPBS adalah: (1) memproduksi benih sumber, (2) menjadi
media diseminasi Varieas Unggul Baru (VUB) atau Varietas Unggul Adaptif (VUA) melalui
sistem Perbenihan Formal (dengan sistem jaminan mutu formal) (3) maintenance benih
acuan/reference seed untuk fasilitasi jaminan mutu dalam sistem perbenihan, (4)
membina penangkar/produsen benih, serta UPBS dikembangkan dengan menerapkan
sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001 yang mencakup penetapan organisasi,
tanggung jawab dan wewenang, manajemen sumberdaya, realisasi fungsi-fungsi UPBS,
evaluasi dan peningkatan kesesuaian kinerja UPBS dengan persyaratan yang ditetapkan
secara berkelanjutan.
(sarpras),

Sistem manajemen dalam pengadaan sarana dan prasarana

pemanfaatan

dan

pengembangan

UPBS

umumnya

sesuai

dengan

persyaratan regulasi, antara lain Perpres Nomor. 54/2010 dan 70/2012 dan Pedum
UPBS.

Teknologi
Teknologi

informasi

dan

komunikasi

menentukan kesuksesan pencapaian visi

(TIK)

sangat

strategis

dalam

dan misi institusi. Hingga saat ini,

implementasi TIK masih terbatas pada situs website dan surat elektronik ( e-mail) dan
diharapkan pada masa mendatang akan memanfaatkan sarana TIK yang lebih modern
dan progresif lagi terutama kaitanya dengan proses atau program diseminasi teknologi
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yang telah dihasilkan balai penelitian dengan berbagai jenis komoditas yang sedang
dikembangkan dalam peningkatan produksi dan produktivitas yang dihasilkan oleh
masyarakat/petani di bidang perkebunan. Keberadaan teknologi diharapkan tidak hanya
memberikan nilai tambah terhadap masyarakat/petani namun juga mampu memacu
peneliti dalam melakukan inovasi teknologi.

Teknologi Informasi
Pencapaian Visi dan Misi Puslitbangbun sebagai lembaga Litbang Perkebunan
terkemuka pada tahun 2019 harus ditunjang oleh penyediaan dan kemampuan sarana
prasarana di bidang Teknologi Informatika Komputer (TIK). TIK di kantor Puslitbang
dan masing-masing Balit sudah menjadi bagian dari organisasi yang didukung oleh SK
Kepala Puslitbang dan masing-masing Balit. Setiap tahun tim pengelola TIK mengikuti
temu teknis dan temu koordinasi pengelola TIK yang diselenggarakan oleh Balitbangtan
dengan

pembinaan/pendampingan

oleh

Pustaka

dan

institusi

lainnya

yang

berkompeten.

Perpustakaan Digital
Perpustakaan memiliki fungsi sebagai pemberi akses, penyimpan, pelestari,
dan sekaligus sebagai penghasil informasi. Perpustakaan juga merupakan bagian
penting dalam proses diseminasi dan publikasi serta sumber informasi bagi lembaga
lain (public). Perpustakaan digital lebih menguntungkan karena: (1) institusi dapat
berbagi koleksi digital, (2) mengurangi kebutuhan terhadap bahan cetak pada tingkat
lokal, (3) meningkatkan akses elektronik dan (4) mengurangi biaya berkaitan dengan
pemeliharaan dan penyampaiannya.
Perubahan sikap masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan TIK alam
kehidupan sehari-hari, telah mengubah pola pemanfaatan perpustakaan

dari

kebiasaan berkunjung ke perpustakaan beralih menjadi pemanfaatan koleksi digital
yang dapat diakses dari manapun. Untuk menjawab tantangan tersebut akan proses
pengadaan, pengolahan, dan penyebaran koleksi perpustakaan di

Puslitbangbun

seyogyanya secara bertahap dialihkan kepada format digital. Pada saat ini, sistem
pelayanan informasi telah mulai dilaksanakan dalam bentuk digital. Namun, periode
transisi ini harus mendapat kawalan agar pengelolaan informasi secara digital benarbenar dilaksanakan dengan sempurna, diback up dengan ketersediaan dokumen yang
lengkap sehingga konten/materi Informasi dapat terintegrasi dengan baik ke dalam
sistem layanan informasi. Secara ringkas kondisi perpustakaan digital lingkup
Puslitbang Perkebunan sebagai berikut:
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1.

Perpustakaan digital sedang dirintis di kantor Pulsitbang Perkebunan dan 4 Balit

2.

Infrastruktur perpustakaan digital meliputi komputer, scanner, server lokal dan
jaringan komputer telah tersedia.

3.

Pelayanan data elektronik masih menginduk kepada database koleksi elektronis
perpustakaan yang dilanggan melalui Pusat Perpustakaan dan Penyebaran
Teknologi Pertanian (Pustaka), yaitu lima database online yaitu: (1) Science Direct,
(2) Springer, (3) e-Journal, (4) e-book dan (5) Database offline The Essential
Electronic Agriculturral Library (TEEAL).

4.

Layanan yang diberikan langsung dan tidak langsung. Layanan langsung diberikan
kepada pengguna yang datang ke perpustakaan,

sedangkan

layanan

tidak

langsung diberikan melalui email, fax, telepon dan website.
5.

Sumber daya manusia perpustakaan di kantor Puslitbang dan Balit terdiri dari
pustakawan dan petugas perpustakaan dengan jumlah 1-4 orang.

1.1.2.3. Anggaran
Anggaran

memiliki

peranan

penting

dan

signifikan

terhadap

terselenggarakannya kegiatan dalam mencapai output yang maksimal dengan
dukungan perencanaan dan pengelolaanya yang efektif/efisien. Sistem Penganggaran
Puslitbang Perkebunan

mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara, melalui pendekatan penganggaran terpadu ( unified

budget), kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure
framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgetng).
Anggaran Puslitbang Perkebunan selama 5 tahun terakhir yaitu 2014 –
2018 mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata peningkatan 17,8 % per
tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan posisi Puslitbangbun semakin penting
dalam mendukung keberhasilan program-program Kementerian Pertanian terutama
dalam pencapaian

arah program pembangunan pertanian di sektor perkebunan.

Perkembangan anggaran tersebut meliputi kompenen: (1) Belanja Pegawai, (2)
Belanja Barang dan (3) Belanja Modal, dimana trend secara keseluruhan mengalami
peningkatan signifikan mulai 110.979 milyar di tahun 2014 menjadi 117,847 milyar
di tahun 2015, tahun 2016 sebesar 144.128 milyar dan tahun 2017 sebesar 148.808
milyar serta tahun 2018 sebesar 200.123 milyar.
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Tabel 10. Perkembangan Anggaran Puslitbang Perkebunan Tahun 2014-2018 Per Jenis
Belanja Tahun 2014-2018 (milyar)
Tahun
2014
2015
2016
2017
2018

Pegawai
49.583
54.152
55.804
55.423
56.346

Jenis Belanja
Barang
47.269
50.183
48.144
60.558
84.034

Modal
14.127
13.512
40.178
32.627
59.744

Total
110.979
117.847
144.128
148.808
200.124

Pada tahun 2017 Puslitbang Perkebunan mendapatkan tambahan APBN-P
untuk produksi benih komoditas perkebunan dan sarana prasarana pendukung
perbenihan sebesar 49.371 Milyar.
Sementara itu setiap tahunya Balitbangtan mengalokasikan kebutuhan
anggaran pada jenis belanja yaitu belanja modal, belanja non operasional, belanja
operasional dan belanja gaji, sejak tahun 2014 anggaran yang berasal dari Rupiah
Murni (RM) pendamping mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh
pelaksanaan program SMARTD terutama dari komponen belanja modal.
Perkembangan anggaran menurut jenis belanja tersebut disajikan pada Tabel 10 di
bawah ini.

Gambar 2. Perkembangan Anggaran Puslitbang Perkebunan 2010- 2015 (Rp. Milyar)
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1.1.2.4.Tata Kelola
Tugas dan fungsi UK/UPT lingkup Puslitbang Perkebunan harus dilaksanakan
secara ekonomis, efektif, efisien dan tertib serta taat terhadap peraturan perundangan
yang berlaku (3E+2T). Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai
tujuan pembangunan pertanian dipengaruhi oleh pengendalian iternal secara holistik
dan handal. Hal ini agar selaras dengan pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala
Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di
lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut,
pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
UK dan UPT lingkup Balitbangtan yang mengelola anggaran mandiri wajib
pelaksanakan SPI, meliputi 5 unsur, yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian
risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan.
Penerapan unsur unsur SPI tersebut harus dilaksanakan secara terus menerus, integral
dan tidak terpisahkan dari kegiatan UK/UPT. Oleh karena itu, setiap UK/UPT wajib
membentuk aturan Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) untuk membantu
pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selain itu, untuk mengukur
indikator kinerja utama (IKU), Balitbangtan telah mencanangkan sistem pengendalian
kinerja Litbang dengan mengharuskan setiap UK/UPT menyusun Pedoman Manajemen
Operasional (PMO) yang berisi uraian kegiatan utama serta target dan realisasi
pencapaian sasarannya secara reguler pada setiap triwulan.
1.1.2.5. Kinerja Puslitbang Perkebunan Tahun 2013-2017
Mengacu pada sasaran strategis Renstra Puslitbang Perkebunan tahun
2013-2017 dan sebagai basis dalam proses perencanaan kegiatan, telah dihasilkan
berbagai produk inovasi perkebunan. Produk inovasi ini mencakup varietas unggul baru,
teknologi, model dan rekomendasi kebijakan.
Litbang perkebunan pada tahun 2013-2017 fokus pada upaya mendukung
dua program strategis Kementerian Pertanian: (1) pencapaian swasembada gula, (2)
nilai tambah, (3) daya saing, dan (4) menghadapi kampanye negatif yang berkaitan
dengan lingkungan dan kesehatan. Kegiatan yang sudah dilakukan meliputi, perakitan
varietas unggul baru tebu dan komoditas perkebunan lainnya, penyediaan benih
sumber tebu hasil kultur jaringan dan benih sumber tanaman perkebunan lainnya,
penelitian peningkatan produktvitas tebu, peningkatan produktivitas dan diversifikasi
komoditas perkebunan lainnya melalui perakitan teknologi budidaya pendukung serta
Good Agricultural Practice (GAP) untuk memenuhi standar kualitas produk olahan
komoditas perkebunan. Sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, Litbang
Perkebunan juga berupaya mengembangkan berbagai komoditas dan teknologi bio energi.
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Tabel 11. Daftar Perakitan Varietas Unggul Baru (VUB) Puslitbang Perkebunan yang
Dihasilkan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jenis Varietas
Kelapa
Kapas
Cengkeh
Sagu
Aren
Nilam
Pala
Tembakau
Kemiri Sunan
Temulawak

Jumlah
Varietas
8
8
1
3
1
2
1
11
2
2

No.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jenis Varietas
Rosella
Kumis Kucing
Lada
Seraiwangi
Kopi
Kenaf
Jarak Pagar
Teh
Kakao
Tebu

Jumlah
Varietas
4
3
2
2
2
2
2
2
1
5

Selama periode tahun 2013-2017 telah dihasilkan 8,5 juta benih G2 untuk
mendukung upaya pencapaian swasembada gula. Upaya peningkatan produktvitas tebu
dan komoditas perkebunan lainnya. Melalui perakitan varietas unggul telah dihasilkan
64 varietas unggul baru (VUB), yang terdiri atas 8 varietas kelapa, 8 varietas kapas, 1
varietas cengkeh, 3 varietas sagu, 1 varietas aren, 2 varietas nilam, 1 varietas pala, 11
varietas tembakau, 2 varietas kemiri sunan, 2 varietas temulawak, 4 varietas rosella, 3
varietas kumis kucing, 2 varietas lada, 2 varietas seraiwangi, 2 varietas kopi, 2 varietas
kenaf, 2 varietas jarak pagar, 2 varietas teh, 1 varietas kakao dan 5 varietas tebu.
Selain itu, juga dihasilkan 142 teknologi budidaya, antara lain kultur embrio kelapa
kopyor, paket teknologi budi daya tembakau madura rendah nikotin, efisiensi dan
efektvitas teknik isolasi dan purifikasi DNA jambu mete dan teknologi grafting jambu
mete dan kemiri sunan.
Kegiatan Litbang untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas
perkebunan telah menghasilkan 12 produk olahan dan teknologi proses, yaitu bioaditif
BBM, teknologi gasifikasi tandan kosong kelapa sawit, formula dekomposer untuk
menghasilkan kompos tandan kosong kelapa sawit, bioamelioran untuk perbaikan sifat
fisik tanah dan peningkatan efisiensi pemupukan di lahan berpasir dan gambut, pestisida
nabati untuk pengendalian hama dan penyakit berbasis tanaman atsiri, formula
insektisida nabati Biotris dari kemiri sunan, jamu untuk mengendalikan ookiste pada
ayam, teknologi proses delignifikasi bagas tebu untuk menghasilkan bioetanol
generasi kedua, es krim VCO dan produk lain hasil olahan minyak kelapa, empat produk
jamu ternak ayam dan sapi dan bioinsektisida untuk mengendalikan hama kelapa
Brontspa longissima.
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1.2. Potensi, Permasalahan, Tantangan Dan Implikasi
Indonesia mempunyai potensi berupa: (1) pertumbuhan ekonomi yang
meningkat, (2) pertanian Indonesia yang semakin maju, (3) adanya bonus demografi,
(4) keanekaragaman hayati dan sumber daya lahan, (5) ketersediaan biomass
sebagai sumber energi alternatif, (6) ketersediaan teknologi bidang pertanian dan (7)
jejaring Kerjasama Puslitbangbun. Namun beberapa tahun ke depan diprediksi,
pertanian di Indonesia akan mengalami berbagai tantangan berat terutama terkait
dengan: (1) perubahan iklim, (2) ketersediaan lahan dan air yang semakin terbatas, (3)
kelangkaan energi fosil, (4) ketahanan pangan, (5) perubahan pasar global, (6)
keamanan pangan dan (7) penurunan jumlah tenaga kerja pertanian dengan
meningkatnya petani lanjut usia.
Secara teknis, berbagai problema sumberdaya lahan dan tenaga kerja
juga menjadi tantangan tersendiri dan cukup pelik bagi pembangunan pertanian ke
depan. Oleh sebab itu, perlu dicermati dan diindentifikasi potensi (kekuatan dan
peluang) maupun permasalahan dan kendala serta implikasinya terhadap sektor
pertanian. Puslitbangbun, sebagai lembaga pendukung dan penggerak inovasi di
sektor perkebunan perlu merumuskan perencanaan strategis 5 tahun ke depan
secara lebih kontekstual dan konseptual dalam merespon berbagai perubahan
lingkungan strategis dan tantangan teknis pada tahun 2015-2019.

1.2.1. Potensi

1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
Pada tingkat regional, pemberlakuan pasar bebas ASEAN (ASEAN Free Trade
Area, AFTA), ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area, ACFTA), ASEAN-Jepang
(ASEAN-Japan Free Trade Area, AJFTA), dan ASEAN-Korea Selatan (ASEAN-South
Korea Free Trade Agreement, ASKFTA) memungkinkan produk pertanian Indonesia,
baik bahan mentah maupun olahan, untuk dipasarkan ke pasar ASEAN, China, Jepang
dan Korea Selatan. Ini berarti diantara sesama negara ASEAN yang menghasilkan
produk yang sama seperti kopi (Indonesia, Vietnam dan Thailand), karet dan minyak
sawit (Indonesia, Malaysia dan Thailand) terjadi persaingan yang lebih ketat. Apabila
peluang pasar dalam dan luar negeri dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan nilai
tambah dan daya saing produk, akan memacu pertumbuhan pertanian Indonesia
secara lebih pesat. Dalam konteks pasar global, Indonesia berpeluang pula
bergabung dalam blok baru yaitu MIST (Mexico, Indonesia, South Korea dan Turkey)
untuk membuka peluang pasar yang lebih luas.
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1.2. Potensi Sektor Perkebunan
Tingginya permintaan terhadap komoditas pangan yang berasal dari komoditas
perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, gula tebu, kopi dan kakao perlu diimbangi
dengan peningkatan produksi. Secara umum pertumbuhan dari 12 komoditas
perkebunan periode 2011-2015 mengalami fluktuasi, ada yang kecenderungan naik
dan ada yang turun. Dari 12 komoditas perkebunan, 5 komoditas mengalami
penurunan pertumbuhan produksi pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 adalah
karet, kelapa, kopi, lada dan kapas, sementara 7 komoditas lainnya mengalami
peningkatan pertumbuhan yaitu kelapa sawit (5,39%), teh (6,12%), cengkeh
(11,34%), kakao (1,05%), jambu (13,10%), tebu (1,10%)
dan
tembakau
(20,59%). Sementara jika melihat dari pertumbuhan komoditas utama khususnya
tebu, kelapa sawit dan kakao sepanjang tahun 2011-2015 mengalami pertumbuhan
positif, dimana komoditas kelapa sawit memiliki pertumbuhan tinggi sebesar 5,39%
pada tahun 2014 dibandingan pada tahun 2013, demikian halnya komoditas tebu dan
kakao masing masing mencapai 1,10 % dan 1,05 %.

Tabel 12. Perkembangan Produksi Beberapa Komoditas Perkebunan Indonesia Tahun
2011- 2015

No

Komoditas

2011

2012

2013

2014

2015

Pertumbuhan
2014 over
2013

1

Karet

2.990.184

3.012.254

3.237.433

3.153.186

3.108.260

-2,6

2

Kelapa

3.174.379

3.189.897

3.051.585

3.005.916

2.960.851

-1,5

3

Kelapa Sawit

23.096.541

26.015.518

27.015.518

29.782.004

31.284.306

5,39

4

Kopi

638.647

691.163

691.163

644.592

665.256

-4,63

5

Teh

150.776

145.575

145.575

154.369

154.598

6,12

6

Lada

87.089

87.841

87.841

87.447

88.296

-3,82

7

Cengkeh

72.246

99.890

99.890

122.134

123.277

11,34

8

Kakao

712.230

740.513

740.513

728.414

661.243

1,05

9

Jambu

114.789

116.915

116.093

131.302

123.564

13,1

10

Tebu

2.267.887

2.591.681

2.551.681

2.579.173

263.931

1,1

11

Tembakau

214.524

260.818

260.818

198.301

202.322

20,59

12

Kapas

2.275

2.948

1.871

761

1.712

-59,31

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan 2016

Dari berbagai komoditas perkebunan utama, minyak sawit mempunyai tingkat
pertumbuhan produksi tertinggi yaitu rata-rata 7,92% per tahun dan diikuti oleh tebu
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dan kakao dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,89% dan 1,71% per tahun. Kenaikan
produksi minyak sawit yang sangat pesat disebabkan oleh peningkatan permintaan pasar,
baik untuk minyak makan, kosmetik, maupun bahan baku biosolar (Tabel 12).
Pertumbuhan tersebut, terutama didukung oleh daya adaptasi tanaman, termasuk pada
lahan sub-optimal seperti lahan gambut, terutama karet dan kelapa sawit.
Mencermati adanya penurunan produksi beberapa komoditas perkebunan
sebagaimana disajikan pada Tabel 8 di atas, perlu ada upaya pemerintah bersama
stakeholders untuk mencari jalan keluar untuk meningkatkan produksi yang lebih
tinggi dalam upaya meningkatkan potensi devisa negara dan kebutuhan domestik
dan internasional. Perbaikan dan pembenahan produksi tersebut tidak hanya pada
sektor hulu namun juga harus disertai sektor hilir. Di lain pihak, makin terbatasnya energi fosil,
mendorong pemanfaatan energi alternatif seperti biofuel bahan bakar nabati (BBN) yang
berasal dari produk pertanian. Dampak krisis energi tersebut dari satu sisi merupakan
potensi bagi Indonesia untuk mengembangkan berbagai komoditas pertanian bio industri,
namun di sisi lain dapat menjadi ancaman bagi komoditas lainnya, terutama tanaman
pangan dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan air. Secara biofisik, peluang
pengembangan berbagai komoditas BBN sangat besar, terutama terkait dengan kesesuaian
dan karakteristik sumberdaya lahan dan iklim
Pada pertanian bio industri terdapat hal-hal yang dapat dijadikan acuan atau
pokok pokok pikiran dalam memahami pertanian bio industri yang ideal. Pokok-pokok
pikiran tersebut adalah:
1.

Pertanian dikembangkan dengan menghasilkan sesedikit mungkin limbah tak
bermanfaat, sehingga mampu menjaga kelestarian alam atau mengurangi
pencemaran lingkungan.

2.

Pertanian dikembangkan dengan menggunakan sesedikit mungkin input dari
luar, sehingga biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin yang
dampaknya akan meningkatkan daya saing produk pertanian untuk pangan,
energi dan bahan baku industri.

3.

Pertanian dikembangkan dengan meminimalisir penggunaan energi dari luar,
sekaligus mengurangi
ancaman peningkatan pemanasan global dalam
sistem integrasi tanaman ternak.

4.

Pertanian dikembangkan seoptimal mungkin agar mampu berperan selain
menghasikan produk pangan juga sebagai pengolah biomasa dan limbahnya
sendiri menjadi bio produk baru bernilai tinggi dan kompetitif.

5.

Pertanian dikembangkan mengikuti kaidah-kaidah pertanian terpadu ramah
lingkungan, sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima dalam pasar global
yang semakin kompetitif.

6.

Pertanian pada akhirnya dikembangkan sebagai kilang biologi (biorefinery)
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) maju penghasil produk
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pangan sehat dan produk non pangan bernilai tinggi, sekaligus sebagai upaya
untuk meningkatkan ekspor produk-produk olahan dan mengurangi impor
berbagai komoditas pertanian sepert kedelai, buah-buahan, beberapa sayuran,
pakan ternak, susu, daging dan sebagainya.
Pertanian bio industri juga berlandaskan kepada pengertian siklus pertanian
sebagai penjaga lingkungan alam dan harus bermanfaat nyata bagi seluruh pelaku yang
bekerja, baik di hulu dan on farm (petani, peternak, pekebun dan sebagainya),
termasuk kegiatan off farm, baik dalam skala rumah tangga, wilayah/kawasan dan
nasional dengan produk yang berdaya saing tinggi. Puslitbangbun sudah melakukan
penelitan dan kajian sejak beberapa tahun yang lalu, seperti Sistem Integrasi Tanaman
Ternak (SITT) atau dikenal juga dengan crop livestock system (CLS). Model yang mulai
dikembangkan adalah Sistem integrasi sawit sapi dan sistem integrasi beberapa
tanaman perkebunan dengan ternak ruminansia lainnya.

1.2.1.3. Bonus Demografi
Berdasarkan metode Badan Pusat Statistik, dengan skenario optimis,
jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan 252,3 juta dengan laju
pertumbuhan 1,17 %, dan pada tahun 2020 mencapai 265 juta jiwa dengan laju
pertumbuhan 0,48 % (SIPP, 2012). Sementara itu skenario pesimistis menghasilkan
angka perkiraan jumlah penduduk sebesar 254,4 juta jiwa pada 2015 dan 269 juta jiwa
pada tahun 2020 dengan laju pertumbuhan masing-masing 1,29 % dan 0,53 %.
Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, pada tahun 2010-2040 akan terjadi ledakan
penduduk berusia muda di Indonesia atau yang lazim disebut sebagai bonus
demografi. Pada periode bonus demografi itu, Indonesia memiliki peluang besar
(window of opportunity) untuk mengoptimalkan produktvitas penduduk usia muda
(Gambar 3). Pada periode tersebut Indonesia berada pada titik terendah dalam rasio
ketergantungan (dependency rato) jumlah penduduk usia tidak produktif dibandingkan
dengan jumlah penduduk usia produktif. Kondisi ini bisa menjadi peluang yang baik
dalam memacu pertumbuhan di segala bidang melalui peningkatan kapasitas angkatan
kerja muda yang terampil. Namun demikian, apabila peluang ini tdak dimanfaatkan
dengan baik, kondisi ini bisa menjadi bumerang yang justru menghambat pertumbuhan,
terutama di bidang pertanian (SIPP, 2012).

1.2.1.4. Keanekaragaman Hayati dan Sumberdaya Lahan
Indonesia memiliki potensi sumberdaya hayati berlimpah (mega biodiversity),
terbesar nomor dua di dunia setelah Brasil. Keanekaragaman hayati yang didukung
oleh sebaran kondisi geografis yang luas, berupa keragaman topografi dan jenis tanah,
iklim dengan limpahan sinar matahari dan curah hujan yang beragam, memungkinkan
dibudidayakannya aneka jenis tanaman perkebunan, baik asli daerah tropis maupun

RENSTRA 2015 – 2019, Puslitbang Perkebunan

23

introduksi. Keanekaragaman hayati juga merupakan sumber materi genetik untuk
menghasilkan beraneka ragam varietas dan klon tanaman. Untuk pemanfaatan dan
perlindungan diperlukan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati tersebut
secara ketat dan berkelanjutan. Dalam takaran dunia internasional sudah terbangun
kesamaan pemikiran dan tindakan untuk menyelamatkan dan mengkonservasi
kekayaan biodiversitas dan plasma nutfah di masing-masing negara.

Gambar 3.

Pertumbuhan Penduduk Indonesia Ditandai dengan Meningkatnya
Penduduk, Terutama Usia Produktf dan Lansia (Sumber: Bappenas, 2014)

Tekanan pertumbuhan penduduk yang terus melaju sekitar 1,3 % per tahun,
selain mendorong peningkatan kebutuhan pangan dan komoditas lainnya, juga
menyebabkan pergeseran luas lahan yang dibutuhkan untuk pertanian, perumahan,
industri dan infrastruktur. Perkiraan kebutuhan gula sampai tahun 2019 adalah 3,8 juta
ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan lahan yang sesuai dalam luasan
yang cukup. Luas lahan potensial tersedia mencapai 33,4 juta hektar yang terdiri dari
25,8 juta hektar lahan basah non rawa dan lahan kering , serta seluas 7,6 juta hektar
lahan rawa (Tabel 9).
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Tabel 13. Ketersediaan Lahan untuk Tanaman Pangan Lahan Sawah, Lahan Kering
dan Tanaman Tahunan (BBSDLP, 2014)
PULAU

KETERSEDIAAN
LAHAN
SUMATERA

BALI &
NUSA
TENGGARA

KALIMANTAN

SULAWESI

MALUKU

PAPUA

INDONESIA

PADI SAWAH

APL

735.420

19.748

491.945

81.691

59.174

25.879

(PS)

HPK

46.184

804

151.992

17.342

148.887

1.492.129

1.413.857

HP
TOTAL

946.687

1.863

382.614

0

3.610

2.163.198

1.857.337

1.728.290

22.415

1.026.552

999.033

211.671

3.681.206

3.497.972

TANAMAN

APL

59.971

0

81.655

0

0

983

6.769.167

HORTIKULTURA
PADA LAHAN
GAMBUT

HPK

15.801

0

102.752

0

0

253.729

142.509

HP

267.028

0

345.351

0

0

344.666

957.046

(TH)

TOTAL

342.800

0

529.758

0

0

599.379

1.471.937

TANAMAN

APL

1.098.239

307.777

400.263

151.588

74.084

24.597

2.056.549

PANGAN

HPK

108.040

15.845

231.915

69.315

315.246

631.736

11.372.097

(TP)

HP

2.040.992

40.212

1.403.642

0

61.625

2.009.600

5.556.071

TOTAL

3.247.270

363.834

2.035.820

220.904

450.955

2.665.933

8.984.717

0

8.703

0

0

238

0

8.941

TANAMAN

APL

SAYURAN

HPK

0

500

0

0

811

0

1.311

DATARAN TINGGI

HP

9.549

1.640

0

0

0

0

11.189

(TS)
TANAMAN
TAHUNAN

TOTAL

9.549

10.842

0

0

1.050

0

21.441

APL

586.141

820.300

883.033

573.307

190.419

13.910

3.067.110

HPK

107.586

60.682

6.458.680

708.758

665.336

677.808

2.650.919

HP

1.249.329

166.382

22.187

0

269.217

2.569.452

9.394.285

TOTAL

1.943.056

1.047.363

65

1.282.075

1.124.971

3.261.169

15.112.314

PENGGEMBALAAN

APL

0

201.377

89.203

125.494

19.894

1.545

370.497

TERNAK

HPK

0

5.652

111.435

194.942

337.976

12.359

550.994

HP

0

53.662

1.879.084

0

13.226

33.340

189.431

TOTAL

0

260.691

917.464

320.436

371.096

47.244

1.110.922

APL

2.479.771

1.357.905

1.879.084

932.081

343.809

66.914

7.059.554

HPK

277.610

83.483

917.464

990.366

1.468.256

3.067.761

6.804.940

4.513.585

263.758

7.360.717

0

347.677

7.120.257

19.605.994

7.270.956

1.705.146

10.157.264

1.922.447

2.159.742

10.254.932

33.470.498

TOTAL
GRAND TOTAL
Keterangan
PS
TH
TP
TS
TT
PT
APL
HPK
HP
Catatan

HP

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Padi Sawah
Tanaman Hortikultura pada lahan Gambut
Tanaman Pangan Lahan Kering (Palawija dan Sayuran)
Tanaman Sayuran Dataran Tinggi
Tanaman Tahunan
Penggembalaan Ternak
Area Penggembalaan Lain
Hutan Produksi Konversi (lahan cadangan menurut UU41?2009 tentang perlindungan lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
: Hutan Produksi (dapat digunakan tetapi harus ada penggantian lahan). Pada beberapa provinsi
seperti di Kalteng, kaltim, dan Papua lahan HPK terbatas dan lahan HP yang cukup luas
: Penilaian lahan tersedia ini sudah mempertimbangkan status kawasan hutan (Kemenhut, 2014)
penggunaan lahan eksisting,HGU dan lahan yang sudah diberi perijinan untuk usaha perkebunan
berdasarkan data BPN tahun 2013/2014
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1.2.1.5. Ketersediaan Biomasa Sebagai Sumber Energi Alternatif
Dewasa ini Indonesia sudah menjadi net importer bahan bakar minyak fosil
(fossil fuel) sehingga sudah keluar dari keanggotaan Organization of Petrolium
Exporting Countries (OPEC). Kelangkaan bahan bakar minyak fosil dan pemanasan
global akibat konsumsi energi fosil telah mendorong banyak negara untuk
mensubstitusi sebagian energi fosil dengan energi terbarukan dari biomasa pertanian
(bioenergi). Tebu, sagu dan aren berpotensi sebagai bahan baku etanol, sedangkan
minyak sawit, jarak pagar, kelapa dan kemiri sunan potensial untuk dijadikan bahan
baku biodiesel, terutama minyak sawit dan kemiri sunan. Balitbangtan telah
memetakan potensi sumber energi terbarukan dari bahan biomasa padat di Indonesia
sebesar 756,08 juta Giga Joule/tahun yang terdiri atas 614,60 juta Giga Joule/tahun
dari residu pertanian dan 141,48 juta Giga Joule/ tahun dari limbah hutan (Tabel 14).
Sedangkan limbah cair untuk energi berupa biofuel (minyak jarak, kemiri sunan, dan
lain-lain) dan bioethanol (singkong, ampas tebu, limbah aren dan lain-lain) merupakan
sumber energi alternatif terbarukan generasi kedua yang perlu mendapatkan perhatian
besar dan serius.
Tabel 14. Potensi Energi yang Dihasilkan dari Limbah Padat Biomasa Pertanian
Limbah Biomasa Pertanian
1. Kelapa Sawit
2.
3.
4.
5.
6.

Luas
Tanam
(x 1000
Ha)
8.430

Tandan koson
Cangkang sawi
Kelapa
Tempurung
3.808
sabut
Karet
Batang kecil
3.445
Tebu
Bagasse
448
Padi
Sekam
12.147
Jagung
Tongkol
4.131
Energi Potensial dari Limbah Padat Biomasa Pertanian

Nilai
Energi
(x 100
MJ/Ha/thn)
32,8
6,5
9,6
12,7
2.888
11,8
17,3

Potensi
Energi
(juta GJ/thn)
138,3
54,8
17,5
23,2
36,3
129,8
143,3
71,5
614,60

Sumber: Prastowo,B. ICECRD (2012).
Keterangan : MJ=Mega Joule; GJ=Giga Joule

1.2.1.6. Ketersediaan Teknologi
Selama kurun waktu tahun 2013-2017 Puslitbangbun telah menghasilkan 64
varietas unggul baru/klon tanaman
perkebunan, 142 teknologi peningkatan
produktivitas, 77 produk olahan/teknologi peningkatan diversifikasi dan nilai tambah
dan 30 rekomendasi kebijakan. Ketersediaan
teknologi Puslitbang Perkebunan
berupa varietas unggul baru dan teknologi budidaya dapat meningkatkan produksi dan
produktivitas tanaman. Berbagai macam paket teknologi tersebut secara terusmenerus dievaluasi dan diharapkan menjadi teknologi tepat guna sehingga dapat
dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktvitas
aneka produk perkebunan.
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1.2.1.7. Jejaring Kerjasama Puslitbang Perkebunan
Puslitbang Perkebunan mempunyai jejaring kerja vertical, horizontal di
dalam negeri dan horizontal internasional dengan sasaran utama untuk optimalisasi
penggunaan sumberdaya, menghindari tumpang tindih penelitan, meningkatkan
kualitas penelitan, kerjasama Litbang, tukar-menukar informasi dan mengefektifkan
diseminasi hasil penelitan. Dalam struktur organisasi, Puslitbangbun memiliki 4 Balai
Penelitian dengan Kebun-kebun percobaan yang tersebar di Jawa dan Luar Jawa, yang
merupakan potensi dan kekuatan dalam mengakselerasi inovasi teknologi yang
dihasilkan untuk dimanfaatkan oleh pengguna dan potensi untuk melaksanakan
penelitan multilokasi.
Jejaring kerja dalam bentuk konsorsium penelitan telah berlangsung dengan
melibatkan beberapa lembaga penelitian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta beberapa
perguruan tinggi. Selain itu telah terbentuk pula jejaring kerja dengan pemerintah
daerah, pihak swasta dan instansi pengambil kebijakan, baik di dalam maupun di luar
Kementerian Pertanian. Potensi untuk memperluas dan memperkuat jejaring
kerja masih besar. Kerjasama dengan pihak swasta masih dapat diperluas dan
diperkuat, baik dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR),
maupun dengan memanfaatkan PP 35/2006 yang memberikan insentif pajak bagi
badan usaha yang membiayai kegiatan penelitian. Puslitbangbun juga telah membuat
nota kesepahaman dengan sejumlah provinsi dan kabupaten dalam penelitan dan
diseminasi. Nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan program nyata dengan
memanfaatkan jejaring kerja internal litbang dengan BPTP sebagai ujung tombak.
Selain itu, jejaring kerja antar lembaga penelitan, baik perguruan tinggi
maupun lembaga penelitian nasional lainnya juga masih dapat diperluas melalui
program kerjasama penelitan, baik yang diprakarsai oleh Balitbangtan (KKP3N, KKPSL
dan KKP3I) maupun oleh lembaga lain seperti halnya program insentif riset Sistem
Inovasi Daerah (SIDA) dan Sistem Inovasi Nasional (SINAS). Kerjasama dan jejaring
kerja sama internasional dapat dikembangkan dan berpeluang diperluas dan diperkuat.

1.2.2. Permasalahan dan Tantangan
Issue lingkugan strategis dewasa ini meliputi: (1) Kebutuhan dunia terhadap

Food, Feed, Fuel, and Fiber, (2) Perubahan iklim, (3) Pasar bebas, (4) Keterbatasan SD
lahan dan air, (5) Lingkungan dan Kesehatan, (6) Kependudukan, (7) Kelangkaan
energy fosil, (8) Ketahanan pangan, (9) Mutu dan Keamanan pangan dan (10) Sistem
Agribisnis.

1.2.2.1. Food, Feed, Fuel dan Fiber
Indonesia memproduksi berbagai komoditas pangan, pakan, serat dan bahan
baku industri dan bioenergi. Produksi pangan dalam 10 tahun terakhir (2005-2015)
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mengalami peningkatan signifikan kecuali tahun 2011 akibat perubahan iklim (ekstrim)
dan peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Food, Kebutuhan
pangan diperkirakan akan terus meningkat, tidak saja dari sisi jumlah, tetapi juga
dari sisi kualitas. Dari sisi pasokan pangan, tantangan bagi Indonesia adalah
pemenuhan kebutuhan nutrisi terutama protein dan karbohidrat. Pemenuhan
kebutuhan nutrisi dalam konteks perkebunan perlu dirintis melalui pengembangan
tanaman palma, tebu dan tanaman fungsional. Feed, Pemenuhan kebutuhan
protein dari ternak dapat dilakukan melalui pengembangan pakan ternak dari
tanaman perkebunan. Fuel, Kebutuhan energi di masa depan dapat disubstitusi
oleh pengembangan tanaman yang berpotensi sebagai Bahan bakar nabati yang
sebagian besar bersumber dari tanaman perkebunan. Fiber, Sehubungan dengan
issue lingkungan dan kesehatan, kebutuhan serat alami lebih mendapat perhatian
dibanding serat sintetis. Produksi serat alami terutama bersumber dari tanaman
perkebunan.

1.2.2.2. Perubahan Iklim Global
Terjadinya perubahan iklim dunia berdampak pada menurunnya
produktivitas dan kualitas tanaman termasuk komoditas perkebunan. Perubahan
iklim mengakibatkan kondisi kekurangan air pada musim tertentu, atau sebaliknya
kondisi kelebihan air pada musim lainnya. Untuk menghadapi situasi ini, diperlukan
teknologi yang dapat mendukung tanaman tetap dapat berproduksi optimal
sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dukungan teknologi tersebut
perlu disiapkan melalui perakitan varietas unggul baru yang adaptif terhadap
perubahan iklim (kekurangan air atau kelebihan air), optimasi teknologi budidaya
yang dapat diterapkan pada kondisi kekurangan air atau sebaliknya, optimasi
pengelolaan panen dan pasca panen pada kondisi kekurangan air atau sebaliknya
dan teknologi pendukung lainnya.

1.2.2.3. Pasar Bebas dan Perubahan Pasar Global
Kondisi pasar bebas mengakibatkan produk pertanian dari luar negeri
dapat masuk ke Indonesia dan bersaing dengan produk dalam negeri. Produk yang
berkualitas dijual dengan harga lebih murah akan menjadi pilihan konsumen,
sehingga perlu upaya agar produk Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri
sendiri. Optimasi produktivitas dan kualitas produk komoditas perkebunan perlu
dilakukan melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi usaha perkebunan.
Penggunaan varietas unggul yang efisien memanfaatkan hara, teknologi
pengelolaan tanaman serta penanganan panen dan pasca panen yang efektif dan
efisien merupakan salah satu cara menghasilkan produk perkebunan yang dapat
bersaing menghadapi pasar bebas.
Salah satu bentuk perubahan pasar global yang terjadi adalah diberlakukannya
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, yang dibentuk sebagai pusat perdagangan
kawasan yang terintegrasi. MEA yang merupakan pasar basis produksi, diartikan
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sebagai liberalisasi aliran barang, investasi, modal dan tenaga kerja terampil. Berbagai
hambatan perdagangan baik bea masuk maupun non bea masuk tidak dihapus dan
diturunkan. MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di
kawasan Asia Tenggara, di mana salah satu fokusnya pada tahun 2015 adalah akan
menjadikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini sebagai sebuah wilayah
kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis
produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang
besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara
lainnya.
MEA secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi masalah sekaligus
tantangan yang mempengaruhi ekonomi Indonesia, oleh karena itu sektor pertanian
Indonesia dapat berperan sebagai sumber pembiayaan dan alternatif investasi bagi
investor atau penanam modal. Hambatan perdagangan yang berkurang akan
berdampak pada peningkatan ekspor, dimana pada akhirnya GDP Indonesia akan
meningkat. Namun di sisi lain, Indonesia juga terancam akan menerima banyak aliran
barang impor. Hal ini dapat mengancam keberadaan industri lokal. Industri lokal akan
dihadapkan pada persaingan dengan industri dari luar negeri yang memiliki produk
yang lebih berkualitas. Di samping itu, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa
permasalahan homogenitas komoditas yang diperjual belikan, contohnya untuk
komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil dan barang elektronik. Dalam hal ini
competion risk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir
dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing
dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya
akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi negara Indonesia sendiri.
Permasalahan ikutan yang akan terjadi adalah penurunan demand dan peningkatan
jumlah pengangguran, keterlambatan pertumbuhan ekonomi dan terjadi inflasi sebagai
dampak naik turunnya harga komoditas dan nilai tukar dolar, dapat berdampak luas
pada perekonomian Indonesia.

1.2.2.4. Keterbatasan Sumber Daya lahan dan Air
Fragmentasi lahan, alih fungsi lahan yang belum dapat dikendalikan, serta
penurunan jumlah petani sebagai pelaku utama kegiatan pertanian dalam
sepuluh tahun terakhir mengakibatkan semakin terbatasnya sumber daya lahan dan
manusia di bidang pertanian. Menurut data Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah
tangga pertanian menurun sebesar 5,10 juta dari 31,24 juta rumah tangga pada tahun
2003 menjadi 26,14 juta rumah tangga pada tahun 2013. Penurunan ini umumnya
terjadi pada petani gurem atau petani yang mengusahakan lahan kurang dari 0,5
hektar. Permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian lainnya adalah adanya
dinamika lembaga legislatif, baik di pusat maupun daerah. Keterwakilan petani dalam
penentuan politik pertanian bagi penyediaan aksesibilitas sumberdaya dan dana
masih lemah.
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Data menunjukkan, Indonesia memiliki lahan seluas 192 juta hektar, dimana
67 juta hektar merupakan kawasan budidaya atau areal penggunaan lain (APL). Luas
daratan yang berpotensi untuk area pertanian adalah 101 juta hektar, meliputi lahan
basah 25,6 juta hektar, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta hektar dan lahan
kering tanaman tahunan 50,9 juta hektar. Sampai saat ini area yang sudah
dibudidayakan menjadi area pertanian adalah 47 juta hektar, sehingga masih tersisa
54 juta hektar yang berpotensi untuk perluasan area pertanian, namun pada
umumnya berada di luar kawasan APL.
Data luas sawah cenderung mengalami penurunan dari 8,5 juta hektar pada
tahun 1993 menjadi sekitar 8,1 juta hektar pada tahun 2013. Perluasan areal yang
pesat terjadi pada perkebunan, yaitu dari 8,8 juta ha pada tahun 1986 meningkat
menjadi 19,3 juta hektar pada tahun 2006. Perluasan terjadi untuk beberapa
komoditas ekspor seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, dan lada.
Perkembangan luas areal tanam terbesar adalah perkebunan kelapa sawit, yaitu dari
0,59 juta hektar pada tahun 1986 menjadi sekitar 9 juta hektar pada tahun 2013. Luas
lahan perkebunan kakao juga berkembang dari 0,1 juta hektar pada tahun 1986
menjadi 1,2 juta hektar pada tahun 2006 (SIPP, 2012).
Potensi lahan untuk pengembangan pertanian secara biofisik masih cukup luas,
sekitar 30 juta hektar, dimana 10 juta hektar di antaranya berada di kawasan Areal
Penggunaan Lain (APL) dan 20 juta hektar di kawasan kehutanan (Balitbangtan, 2007).
Salah satu isu penting yang terkait dengan alokasi lahan di Indonesia adalah masalah
ketimpangan penguasaan lahan. Kondisi ketimpangan lahan telah memicu terjadinya
konflik penguasaan lahan di berbagai lokasi di Indonesia. Berbagai konflik pertanahan
telah berubah menjadi kerusuhan yang melibatkan masyarakat dan aparat Pemerintah.
Fenomena ini bila tidak ditangani dengan baik akan menjadi pemicu kerusuhan
lainnya di lokasi konflik pertanahan.
Pesatnya perkembangan sektor industri dan jasa di Pulau Jawa mendesak
keberadaan lahan pertanian subur. Hasil analisis rente ekonomi lahan (land rent
economics) menunjukkan bahwa rasio land rent pengusahaan lahan untuk usaha tani
padi dibandingkan dengan penggunaan untuk perumahan dan industri adalah satu
berbanding 622 dan 500. Tanpa campur tangan pemerintah, alokasi lahan untuk
pertanian akan semakin berkurang karena alih fungsi lahan ke penggunaan yang
memiliki ekonomi yang relatif tinggi.
Pada sisi lain, ketersediaan sumberdaya air nasional (annual water resources,
AWR) masih sangat besar, terutama di wilayah barat, tetapi tidak semuanya dapat
dimanfaatkan. Sebaliknya, di sebagian besar wilayah timur yang radiasi mataharinya
melimpah, curah hujan rendah (<1500 mm per tahun) yang hanya terdistribusi
selama 3-4 bulan. Total pasokan atau ketersediaan air wilayah (air permukaan dan air
bumi) di seluruh Indonesia adalah 2.110 mm per tahun, setara dengan 127.775 m3
per detik. Indonesia dikategorikan sebagai negara kelompok tiga berdasarkan
kebutuhan dan potensi sumberdaya airnya yang membutuhkan pengembangan
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sumberdaya 25-100% dibanding kondisi saat ini. Berdasarkan analisis ketersediaan air
dapat diprediksi bahwa kebutuhan air sampai tahun 2020 untuk Indonesia masih dapat
dipenuhi dari air yang tersedia saat ini. Proyeksi permintaan air untuk tahun 2020 hanya
8% dari total air tersedia, digunakan sebagian besar untuk keperluan irigasi 66 %),
sisanya 17% untuk kebutuhan rumah tangga, 7% untuk perkotaan dan 9% untuk
kebutuhan industri. Pada tahun 2020 Pulau Bali dan Nusa Tenggara akan membutuhkan
75% dari air yang tersedia saat ini di wilayahnya, disusul Pulau Jawa sebesar 72%,
Sulawesi 42%, Sumatera 34%, sedangkan Kalimantan dan Maluku-Papua masingmasing hanya membutuhkan 2,3% dan 1,8%. Selain konservasi dan antisipasi, perlu
pula terus dikembangkan sumber baku air yang berasal dari air laut atau sumber lain
yang selama ini belum dimanfaatkan dengan baik.

1.2.2.5. Lingkungan dan Kesehatan.
Pemenuhan pasokan pangan dihadapkan pada permasalahan eksploitasi
sumberdaya alam akibat sistem ekonomi modern yang mengabaikan kelestarian
lingkungan. Kondisi
ini mendorong masyarakat global mengembangkan konsep
Ekonomi Biru (blue economy) sebagai jawaban pembangunan ekonomi masa depan.
Ekonomi Biru merupakan koreksi dan pengayaan terhadap Ekonomi Hijau (green
economy) dengan semboyan “Blue Sky - Blue Ocean” di mana beberapa kondisi dapat
dioptimumkan, ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru.
Prinsip utama Ekonomi Biru adalah proses produksi dari semua bahan baku yang
berasal dari alam semesta dan mengikut dinamika dan cara alam bekerja. Salah satu
bentuk implementasi dari konsep Ekonomi Biru pada sektor pertanian adalah
pengembangan sistem pertanian bio industri.
Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global akibat peningkatan
konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer menyebabkan peningkatan frekuensi
kejadian iklim ekstrim, sepert La-Nina dan El Nino, dan perubahan pola curah hujan dan
sulitnya prediksi awal dan lama musim hujan dan musim kemarau, serta peningkatan
permukaan air laut dan banjir rob. Sektor Pertanian merupakan korban (victm) dari
gejala iklim ekstrim sehingga diperlukan teknologi untuk meningkatkan ketahanan dan
kelenturan (resilience) sistem pertanian. Sektor pertanian juga merupakan salah satu
sumber emisi GRK, sehingga Indonesia sebagai negara agraris berkewajiban ikut dalam
mitigasi emisi GRK. Aspek lain yang perlu diantsipasi adalah dampak perubahan iklim
terhadap perkembangbiakan dan populasi tanaman maunpun penyakit hewan tertentu
sehingga dapat memicu perkembangan penyakit biotik yang disebabkan oleh mikro
organisme sepert kapang, bakteri, virus dan serangga tertentu.

RENSTRA 2015 – 2019, Puslitbang Perkebunan

31

1.2.2.6. Kependudukan-Penurunan Jumlah Tenaga Kerja Pertanian
dan Peningkatan Petani Lanjut Usia
Bonus demografi yang dimiliki Indonesia, tidak akan memberikan keuntungan
apa pun tanpa adanya perbaikan kualitas SDM. Data dari Asean Productivity
Organization (APO) menunjukkan dari 1000 tenaga kerja Indonesia hanya ada sekitar
4,3% yang terampil, sedangkan Filipina 8,3%, Malaysia 32,6% dan Singapura 34,7%.
Berdasarkan struktur pasar, tenaga kerja Indonesia didominasi oleh pekerja lulusan SD
(80%) sementara lulusan Perguruan Tinggi hanya 7%, dimana saat ini sebagian dunia
kerja mensyaratkan lulusan Perguruan Tinggi.
Secara kuantitatif tenaga kerja untuk sub sektor tanaman pangan tersedia di
pedesaan, namun ada kecenderungan terus menurun dengan indikasi semakin
berkurangnya minat generasi muda di pedesaan untuk bekerja di sub-sektor pertanian.
Berdasarkan data BPS, rata-rata pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian
mengalami penurunan sebesar 1.49% per tahun antara tahun 2010-2014. Penurunan
pertumbuhan tenaga kerja terbesar justru pada kelompok umur pemuda, yaitu
antara usia 15-29 tahun dengan rata-rata pengurangan 3.41% per tahun (Statistik
Ketenagakerjaan Pertanian dalam Badan PPSDMP, 2013).
Rata-rata pekerja yang bekerja di sektor pertanian adalah penduduk dengan
usia lebih dari 50 tahun. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor
pertanian ini menyebabkan senjang regenerasi di sektor pertanian, sehingga akan
berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan. Hilangnya minat
generasi muda cerdas terdidik dari dunia pertanian Indonesia akan menyulitkan sektor
pertanian dalam melaksanakan mandat menjaga ketahanan pangan yang
berkelanjutan. Diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan daya tarik pedesaan
dalam meningkatkan pendapatan sebagai masa depan generasi muda.

1.2.2.7. Kelangkaan Energi Fosil
Bioenergi merupakan sumber energi alternatif yang bersih dengan emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) yang relatif rendah dibandingkan dengan Bahan Bakar Minyak
(BBM) fosil yang makin langka. Untuk meyakinkan bahwa bioenergi mengeluarkan
emisi lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil, beberapa negara
konsumen menetapkan standar penurunan emisi minyak nabati untuk diolah
menjadi biodiesel. Amerika Serikat menetapkan emisi biodiesel minimal 20% lebih
rendah dari emisi solar, sedangkan Uni Eropa menetapkan 35%. Indonesia akan
meningkatkan komposisi bioenergi 10% dari minyak solar dalam beberapa tahun ke
depan. Dengan demikian pasar domestik dan pasar global untuk minyak sawit akan
meningkat. Indonesia diperkirakan dapat memenuhi peningkatan permintaan tersebut
dengan upaya meningkatkan produksi minyak sawit.
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Sebagian besar upaya peningkatan produksi sawit di Indonesia dicapai
melalui peningkatan luas area perkebunan (ekstensifikasi) yang sebagiannya
menggunakan lahan hutan dan lahan pertanian lainnya. Jika hal ini berlanjut
dikhawatirkan akan terjadi kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap produksi
tanaman lain, termasuk tanaman padi yang merupakan makanan pokok masyarakat.
Beberapa isu yang berhubungan dengan penggunaan bioenergi dan memerlukan
dukungan penelitan adalah: (1) Berapa dan bagaimana standar bioenergi Indonesia,
(2) Apa pengaruh peningkatan penggunaan bioenergi terhadap produktivitas
tanaman pangan dan komoditas pertanian lainnya, (3) Bagaimana strategi penurunan
emisi GRK dari penggunaan bioenergy, (4) Berapa potensi sektor pertanian dalam
menghasilkan bioenergi generasi kedua (misalnya biogas dari kotoran ternak dan dari
limbah cair pabrik minyak sawit) dan (5) Bagaimana seharusnya tata ruang pertanian
Indonesia untuk memenuhi permintaan hasil pertanian dan menjaga kelestarian
kualitas lingkungan.

1.2.2.8. Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,
baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta
tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kondisi ketahanan pangan
nasional saat ini belum cukup aman, meskipun swasembada pangan utama seperti
padi dan jagung telah tercapai. Hal ini disebabkan antara lain oleh lemahnya daya beli
sebagian anggota masyarakat terhadap bahan pangan dan distribusinya sulit
dilakukan, terutama di daerah terpencil dan pada musim paceklik.
Selain rawan terhadap ancaman food trap terutama terigu, tingginya
tingkat konsumsi beras menunjukkan pola pangan yang belum ideal. Di sisi lain,
konsumsi pangan dihadapkan pada permasalahan gizi ganda, kelebihan atau
kekurangan gizi, yang berdampak terhadap penurunan tingkat kesehatan. Oleh karena
itu, upaya penyediaan pangan secara luas, tidak hanya untuk masyarakat sehatnormal, namun juga perlu mempertimbangakan kesehatan masyarakat secara
keseluruhan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dikembangkan pangan
fungsional, yaitu pangan olahan yang mengandung komponen fungsional yang
menurut kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu untuk kesehatan. Pangan
fungsional berbeda dengan pangan suplemen dan obat, karena dikonsumsi sebagai
makanan pada umumnya. Suplemen biasanya berbentuk kapsul atau bubuk dan
dikonsumsi pada dosis tertentu meskipun bukan obat. Hubungan antara pangan dan
kesehatan semakin banyak diteliti dan menjadi salah satu dasar pengembangan
produk pangan fungsional.
adalah:

Beberapa permasalahan substantif yang mempengaruhi ketahanan pangan
(a) alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian, (b) rusaknya
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infrastruktur/jaringan irigasi, (c) semakin berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja
pertanian serta kurangnya peralatan mekanisasi pertanian, (d) masih tingginya susut hasil,
(e) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk & benih, (f) lemahnya permodalan petani dan
(g) harga komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan hasil saat panen raya.

1.2.2.9. Mutu dan Keamanan Pangan
Pembangunan pertanian juga harus mampu menggerakkan perekonomian
nasional melalui kontribusinya dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku
industri, pakan dan bioenergi, sumber devisa Negara dan sumber pendapatan
masyarakat serta berperan dalam pelestarian lingkungan melalui praktek budidaya
pertanian yang ramah lingkungan. Sejalan makin ketatnya persaingan untuk
memperoleh pangsa pasar, para pelaku usaha mengembangkan strategi pengelolaan
rantai pasok (Supply Chain Management, SCM) yang mengintegrasikan para pelaku
dari semua segmen rantai pasok secara vertikal kedalam usaha bersama berlandaskan
kesepakatan dan standarisasi proses dan produk. Kemampuan suatu rantai pasok
merebut pasar, tergantung kinerja para pelaku di dalam rantai itu dalam menyikapi
permintaan konsumen menyangkut mutu,
harga, dan pelayanan. Dalam
perkembangannya, persaingan antar negara akan diterjemahkan menjadi persaingan
antar rantai pasok plus berbagai fasilitas yang dimungkinkan melalui infrastruktur dan
kebijakan.
Dalam kaitan pembangunan pertanian berkelanjutan, standarisasi proses dan
produk spesifik rantai pasok menimbulkan konsekuensi diterapkannya standar
lingkungan. Standar lingkungan tersebut dikaitkan dengan emisi karbon, perubahan
iklim, biodiversity , kualitas lahan, air dan hutan yang digunakan untuk
mengembangkan pertanian. Output yang dihasilkan dari pembangunan pertanian
harus mengandung citra ramah lingkungan (Eco-Friendly Agriculture) sebagai branding.
Dalam kaitan produksi dan perdagangan, branding ramah lingkungan ini menjadi
hambatan teknis untuk berproduksi dan melakukan perdagangan.
Disamping branding perlu diterapkan labelling untuk memenuhi tuntutan
informasi keamanan dan kesehatan pangan. Dalam standar tersebut, kandungan
pangan ditetapkan dan diberi atribut, baik yang menguntungkan maupun yang
merugikan konsumen. Di satu sisi, pencantuman atribut positif yaitu keunggulan
komponen pangan dapat menjadi wahana edukasi sekaligus promosi. Di sisi lain,
atribut negatif yang dapat membahayakan kesehatan merupakan langkah nyata
dalam perlindungan masyarakat. Selain itu, penerapan secara intensif peraturan
labelling dapat menghindari pemalsuan produk pertanian. Branding dan labelling
merupakan upaya dalam meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia
terhadap produk impor terkait dengan peningkatan mutu dan keamanan pangan.
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1.2.2.10. Sistem Agribisnis
Sektor pertanian harus dikelola sebagai suatu sistem agribisnis, yang terdiri dari 5
unsur atau komponen utama dari hulu ke hilir yaitu: (1) agroinput, (2) usahatani, (3)
pengolahan hasil, (4) pemasaran, serta (5) jasa layanan dan pendukung. Terkait
dengan sistem agribisnis tersebut di atas, beberapa permasalahan pembangunan
pertanian yang sampai saat ini masih dihadapi adalah penguasaan lahan, infrastruktur,
sarana produksi, sistem perbenihan/perbibitan nasional, akses petani terhadap
permodalan, kelembagaan petani, dan pemasaran.
Semakin sempitnya penguasaan luas lahan pertanian antara lain disebabkan
beralihnya fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang tidak mampu diimbangi
pencetakan lahan pertanian baru. Data menunjukkan pada tahun 2012, rata-rata luas
penguasaan lahan per petani hanya mencapai 0,22 hektar, dan pada tahun 2050
diperkirakan semakin menurun hanya 0,18 hektar sehingga menyebabkan usahatani
menjadi semakin tidak efisien demikian halnya dengan tingat pendapatan petani.
Permasalahan berikutnya adalah terkait infrastruktur yang dihadapi oleh
Indonesia saat ini adalah: (1) banyak rusaknya jaringan irigasi serta jalan usahatani,
(2) jalan produksi dan pelabuhan. Berdasarkan The Global Compettveness Report
2013/2014 yang dibuat oleh World Economic Forum (WEF), kualitas infrastruktur
Indonesia menempati peringkat ke-56 dari 144 negara atau berada pada peringkat
ke-4 diantara negara-negara intra ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur
Indonesia masih jauh tertinggal.
Tabel 15. Global Competitve Index Tahun 2015-2016 Infrastruktur Lingkup Negara
ASEAN
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Negara
Singapura
Malaysia
Thailand
Indonesia
Filippina
Vietnam
Laos
Kamboja
Myanmar

Peringkat
2
25
44
62
76
90
98
101
134

Nilai
6,49
5,51
4,62
4,19
3,84
3,44
3,23
3,19
2,09

Sumber: World Economic Forum (2015)

Pembangunan infrastruktur yang belum optimal, dipengaruhi oleh beberapa
faktor penghambat, diantaranya adalah:
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1.

Anggaran infrastruktur yang relatif belum memadai yaitu 2,5% dari PDB. Jumlah
ini tidak dapat mengakomodir biaya pembebasan lahan dan biaya feasibility study
serta AMDAL yang kerap muncul dalam pembangunan infrastruktur.

2.

Konflik kepentingan, sepert politk, bisnis, atau pesanan pihak-pihak tertentu dalam
pembangunan infrastruktur.

3.

Koordinasi lintas sektor masih relatf sulit dilakukan sehingga aspek perencanaan
dan pemeliharaan pembangunan infrasturktur baru yang mendukung
pembangunan pertanian tdak berjalan dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi pada aspek sarana produksi adalah belum
optimalnya sistem logistik benih varietas unggul bermutu, pupuk, pakan,
pestisida/obat-obatan, alsintan hingga ke tingkat usahatani, serta belum
berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Penggunaan
benih unggul merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Di
samping itu, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan
investasi yang cukup besar, sementara dukungan swasta belum memadai terutama
dalam berinvestasi di bidang agro-input.
Ketersediaan modal yang memadai mendorong petani untuk menerapkan
inovasi teknologi dalam usaha taninya. Untuk itu, pemerintah telah melakukan
berbagai upaya pengembangan skema kredit dengan subsidi suku bunga sepert Kredit
Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan
Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan skema
kredit dengan penjaminan sepert Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun demikian,
upaya ini belum berjalan seperti yang diharapkan karena sumber dana sepenuhnya
dari bank dan resiko ditanggung bank, sehingga perbankan menerapkan prudental
(kehati-hatian) perbankan. Dampak dari penerapan prudental perbankan dirasakan
menyulitkan petani dalam akses permodalan karena persyaratan yang dianggap rumit
dan memakan waktu lama, antara lain perlu jaminan tambahan berupa sertifikat
lahan. Selain itu, sosialisasi dan informasi keberadaan skema kredit terbatas, serta
kurangnya pendampingan dan pengawalan bagi petani yang membutuhkan
permodalan dari perbankan.
Hal lain yang juga menjadi masalah pembangunan pertanian adalah
kelembagaan.
Kelembagaan pertanian pada dasarnya diklasifikasikan dengan
kelembagaan tradisional dan modern. Kondisi kelembagaan tradisional lebih didasari
sosial budaya lokal dan cenderung potensial untuk dikembangkan dan diberdayakan
mendukung usaha tani. Di lain pihak, tumbuhnya kelembagaan usaha tani modern
lebih diwarnai intervensi dari luar struktur masyarakat sehingga keberlangsungannya
sangat bergantung pada fasilitasi pemerintah dan pihak lainnya.
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Permasalahan yang dijumpai dalam distribusi dan akses pangan adalah: (1)
infrastruktur, (2) sarana dan prasarana pasca panen, (3) pemasaran dan distribusi
antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, 4) sistem informasi pasar, (5)
keterbatasan lembaga pemasaran daerah, (6) hambatan distribusi karena pungutan
resmi dan tidak resmi, (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8)
adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana. Kestabilan pasokan bahan
pangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga yang terjadi, oleh sebab
itu kelancaran sarana dan prasarana distribusi sangat berpengaruh terhadap kecepatan
distribusi bahan pangan tersebut.

1.2.3. Implikasi Terhadap Puslitbang Perkebunan

1.2.3.1. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Dalam upaya melindungi tanaman yang rentan diperlukan usaha adaptasi agar
peningkatan produksi dapat dicapai di tengah terpaan perubahan iklim. Kejadian dan
fenomena iklim ekstrim dapat mempengaruhi sektor pertanian dalam berbagai proses
dan aktivitasnya. Peningkatan suhu udara ditengarai oleh menurunkan produksi
sejumlah komoditas perkebunan, meningkatkan kehilangan air untuk setiap perubahan
1oC, dan meningkatkan serangan OPT. Untuk itu perlu dihasilkan varietas yang adaptif
terhadap suhu tinggi, tahan serangan OPT, dan efisien dalam menggunakan air.
Dalam kaitannya dengan peningkatan suhu udara, zonasi wilayah dengan
indeks kenyamanan terbaik bagi proses pengembangbiakan ternak perlu mendapat
perhatian, termasuk pengembangan integrasi ternak-tanaman. Perubahan iklim yang
juga ditandai oleh meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir dan kekeringan
menuntut perakitan varietas toleran kekeringan dan rendaman, teknologi irigasi dan
drainase, pengembangan teknologi pompanisasi, pengembangan energi alternatif
(bioenergi), konservasi tanah dan air, pengembangan teknologi budidaya, dan pola
tanam yang memiliki efisiensi tinggi dalam memanfaatkan air.
Semakin sulitnya dalam memprediksi awal dan lama musim hujan dan musim
kemarau menuntut kemampuan yang lebih tinggi dan akurat dalam memprediksi
awal musim (hujan dan kemarau), misalnya dengan meningkatkan akurasi informasi
kalender tanam terpadu. Selain itu, diperlukan juga penelitan terhadap wilayah kunci
(key area) untuk mendeteksi secara dini fenomena iklim ekstrim tersebut. Tingginya
intensitas curah hujan dalam waktu yang pendek menuntut perlunya varietas toleran
genangan dan perbaikan pengelolaan drainase. Penggenangan (rob) dan intrusi air
laut serta peningkatan salinitas di daerah pesisir menuntut tersedianya varietas toleran
salinitasi tinggi.
Penelitan peningkatan daya adaptasi pertanian berbasis lahan juga harus
menjadi perhatian serius, khususnya pada lahan kering, lahan rawa, lahan gambut dan
lahan sub-optimal lainnya. Penelitan dalam rangka perakitan teknologi adaptasi untuk
optimalisasi lahan suboptimal merupakan tuntutan yang mendesak karena makin
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menyempitnya lahan subur. Kegagalan dalam meningkatkan produksi berdampak
terhadap kekurangan pasokan komoditas perkebunan
Sumbangan sektor pertanian terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) relatif
kecil jika proses perubahan penggunaan lahan tidak diperhitungkan sebagai salah satu
sumber emisi, yang berasal dari lahan gambut, lahan sawah dan peternakan. Secara
global, pertanian yang intensif dan perubahan penggunaan lahan menyumbang 1520% dari total emisi semua sumber sebesar 30 Gt CO2-e per tahun. Di Indonesia,
semua sektor menyumbang sekitar 1,8 Gt CO2-e pada tahun 2005 dan menjelang
tahun 2020 emisi GRK tahunan diperkirakan sekitar 2,9 Gt CO2-e. Lebih dari 60% emisi
GRK nasional bersumber dari perubahan penggunaan lahan dan lahan gambut. Hal ini
mununjukkan opsi mitigasi memegang peranan penting dalam mengatasi emisi
GRK. Kedua penelitan adaptasi tersebut dapat dilaksanakan melalui Life Cycle
Assesment (LCA) terhadap produk maupun alih fungsi lahan tertentu menjadi lahan
pertanian.

1.2.3.2. Optimalisasi Lahan dan Lahan Sub-Optimal
Dalam menghadapi masalah penyempitan lahan subur (optimal) dan terus
mengalami degradasi, maka penelitan konservasi tanah dan air secara terpadu pada
lahan kering, lahan basah/rawa, lahan gambut, dan lahan sub-optimal lainnya
perlu dilakukan, termasuk pengelolaan air pada satu kawasan tangkapan hujan atau
DAS, serta perakitan teknologi mendukung efisiensi dan pengelolaan pemupukan,
penciptaan dan pengembangan teknologi deteksi dini penurunan kesuburan/degradasi
lahan, teknologi adaptif pada lahan rawa dan lahan kering, penelitan model akselerasi
pemulihan dan pengembangan pertanian berkelajutan lahan terdegradasi dan suboptimal lainnya, penelitan ekplorasi air berbasis hidrokimia dan pengembangan
teknologi isotop, nano teknologi, dan penelitan model pengembangan integrasi ternaktanaman pada lahan terdegradasi dan lahan sub-optmal lainnya.
Penelitan dan pengembangan pertanian bioindustri berbasis zero waste untuk
mengurangi limbah pascapanen, penerapan mekanisasi dan beralih ke tanaman yang
bernilai lebih tinggi untuk memasok kebutuhan pasar dunia, serta penelitan
kebijakan Litbang untuk berperan aktif dalam penyediaan benih komoditas pertanian
perlu mendapat perhatian khusus. Di samping itu, beberapa penelitan kebijakan juga
perlu dilakukan, antara lain penelitan need assessment utama rumah tangga petani
dan skema pemenuhan kebutuhan tersebut dalam upaya menekan alih fungsi lahan
pertanian, penelitan kebijakan untuk pengawasan pemerintah daerah terhadap
konversi lahan pertanian, khususnya di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua yang
telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lumbung pangan.
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1.2.3.3. Energi Alternatif
Peluang terbesar dalam mencari bentuk energi alternatif dari sektor pertanian
bersumber dari biomasa komoditas kelapa sawit, jarak pagar, kemiri sunan, tebu dan
tanaman perkebunan lainnya. Namun penelitan untuk menghasilkan bahan bioenergi
perlu menjaga keselarasan antara kebutuhan pangan dan kebutuhan bioenergi. Alokasi
penggunaan lahan untuk tanaman pangan dan tanaman penghasil bioenergi juga harus
terbagi secara jelas sehingga komoditas tanaman pangan yang pada umumnya
mempunyai nilai ekonomi lebih rendah tidak tergusur oleh komoditas penghasil
bioenergi. Beberapa penelitan penting untuk menghasilkan standar bioenergi Indonesia,
seperti: pengaruh peningkatan penggunaan bioenergi terhadap produktivitas tanaman
pangan dan komoditas pertanian lainnya, strategi penurunan emisi gas rumah kaca
(GRK) dari penggunaan bioenergi, serta analisis potensi sektor pertanian dalam
menghasilkan bioenergi generasi kedua (misalnya biogas dari kotoran ternak dan dari
limbah
cair pabrik minyak sawit) juga perlu mendapatkan prioritas. Dalam
mewujudkan sistem pertanian bioindustri, pemenuhan energi untuk proses produksi
pangan pertanian dicukupi oleh energi alternatif (bioenergi) dari limbah biomasa
produk pertanian itu sendiri. Sebagai contoh, bahan bakar traktor untuk mengolah
tanah budidaya padi harus menggunakan biodiesel dari kemiri sunan atau kelapa
sawit.

1.2.3.4. Kedaulatan Pangan
Dalam rangka memenuhi pangan nasional terutama kebutuhan produksi padi,
jagung dan kedelai pemerintah menargetkan dalam waktu 3 tahun ke depan akan
mencapai swasembada pangan terutama padi, jagung dan kedelai. Peningkatan
produksi padi, jagung dan kedelai ini oleh Kementerian Pertanian dicapai melalui
program UPSUS pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai melalui perbaikan
jaringan irigasi dan sarana pendukungnya.
Upaya khusus yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian yang didukung
oleh seluruh jajaran Balitbangtan adalah: (a) Rehabilitasi pengembangan jaringan
irigasi tersier, (b) Optimasi lahan, (c) Gerakan penerapan pengelolaan tanaman
terpadu (GP PTT), (d) Optimasi perluasan areal tanaman melalui peningkatan indeks
pertanaman kedelai & jagung, (e) Penyediaan sarpras pertanian (benih, pupuk,
pestisida & alsintan), (f) Pengawalan/pendampingan. Selain UPSUS, maka diperlukan
dukungan Kebijakan Ketahanan Pangan, Air dan Energi untuk memperkokoh
ketahanan pangan dan gizi nasional, air serta energi melalui kebijakan sebagai
berikut: (a) Meningkatkan kapasitas produksi pangan pokok untuk mewujudkan
kedaulatan pangan nasional dan ketahanan pangan komunitas secara berkelanjutan, (b)
Membangun lumbung-lumbung pangan modern berbasis perdesaan, (c) Mendorong
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, (d) Mendorong
usaha pengolahan bahan pangan berbasis sumberdaya lokal guna meningkatkan nilai
gizinya, (e) Menyelenggarakan
program pemberian makanan tambahan bagi
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kelompok masyarakat rawan gizi, terutama ibu hamil dan menyusui serta anak balita
dan anak sekolah dasar, (f) Memelihara dan meningkatkan sumberdaya air melalui
pengembangan pertanian berbasis siklus hidrologi antara lain dengan sistem wanatani
(agroforestry), (g)
Menyelenggarakan penataan ruang melalui pengembangan
pertanian-bioindustri guna meminimalkan pencemaran sumberdaya air, (h)
Mendorong usaha pengolahan sumberdaya air berbasis sumberdaya hayati guna
meningkatkan mutu air, (i) Mendorong pengembangan bioenergi untuk diversifikasi
pasokan energi nasional, dan (j) Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan
mengurangi pemakaian energi tidak terbarukan pada rantai nilai bioproduk.

1.2.3.5. Repositoning dalam Pasar Global
Menghadapi perubahan pasar global, terutama dengan diberlakukannya
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia perlu melakukan upaya-upaya
repositioning perdagangan di dalam pasar global ASEAN.
MEA akan menjadi
kesempatan yang baik bagi Indonesia, karena hambatan perdagangan akan cenderung
berkurang bahkan menjadi tidak ada dan hal tersebut akan berdampak pada
peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia.
Beberapa strategi positioning yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah
menjadikan Indonesia sebagai pemimpin pasar ASEAN di masa depan serta negara
ekonomi yang produktif dan dinamis dengan kesempatan penguasaan pasar yang
besar dan investasi. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia merupakan pasar potensial
yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar di kawasan ASEAN
(40% dari total penduduk ASEAN).
Indonesia sebagai salah satu negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi
tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber
daya alam tropis. Dengan demikian strategi positioning selanjutnya adalah sebagai
negara industri di sektor-sektor tersebut dan negara eksportir utama di kawasan ASEAN
dengan pangsa pasar lebih dari 50%. Hingga saat ini nilai ekspor Indonesia ke intraASEAN hanya mencapai 18-19% sedangkan ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari
total ekspornya. Tentu saja, untuk dapat meningkatkan pangsa ekspor ini, Indonesia
harus dapat memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien
sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain.

1.2.3.6. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Pembangunan pertanian juga harus mampu menggerakkan perekonomian
nasional melalui kontribusinya dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri,
pakan dan bioenergi, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan masyarakat
serta berperan dalam pelestarian lingkungan melalui praktek budidaya pertanian yang
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ramah lingkungan. Seiring ketatnya persaingan untuk memperoleh pangsa pasar, para
pelaku usaha mengembangkan
strategi
pengelolaan rantai pasok yang
mengintegrasikan para pelaku dari semua segmen rantai pasok secara vertikal ke
dalam usaha bersama berlandaskan kesepakatan dan standarisasi proses dan produk.
Kemampuan suatu rantai pasok merebut pasar, tergantung kinerja para pelaku di
dalam rantai itu dalam menyikapi permintaan konsumen menyangkut mutu, harga,
dan pelayanan. Dalam perkembangannya, persaingan antar negara akan
diterjemahkan menjadi persaingan antar rantai pasok plus berbagai fasilitas yang
dimungkinkan melalui infrastruktur dan kebijakan.
Dalam kaitan pembangunan pertanian berkelanjutan, standarisasi proses dan
produk spesifik rantai pasok menimbulkan konsekuensi diterapkannya standar
lingkungan. Standar lingkungan tersebut dikaitkan dengan emisi karbon, perubahan
iklim, keanekaragaman hayati, kualitas lahan, air dan hutan yang digunakan untuk
mengembangkan pertanian. Output yang dihasilkan dari pembangunan pertanian harus
mengandung citra ramah lingkungan (Eco-Friendly Agriculture) sebagai branding.
Branding ini menjadi permasalahan ketika standar lingkungan yang ditetapkan terlalu
kaku dan tidak sesuai dengan kemampuan penerapannya atau manakala standar
lingkungan yang ditetapkan berubah-ubah. Dalam kaitan produksi dan perdagangan,
branding ramah lingkungan ini menjadi hambatan teknis untuk berproduksi dan
melakukan perdagangan.
Disamping branding perlu diterapkan labelling untuk memenuhi tuntutan
informasi keamanan dan kesehatan pangan. Dalam standar tersebut, kandungan
pangan ditetapkan dan diberi atribut, baik yang menguntungkan maupun yang
merugikan konsumen. Di satu sisi, pencantuman atribut positif yaitu keunggulan
komponen pangan dapat menjadi wahana edukasi sekaligus promosi. Di sisi lain,
atribut negatif yang dapat membahayakan kesehatan merupakan langkah nyata
dalam perlindungan masyarakat. Selain itu, penerapan secara intensif peraturan
labelling dapat menghindari pemalsuan produk pertanian. Branding dan labelling
merupakan upaya dalam meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia
terhadap produk impor terkait dengan peningkatan mutu dan keamanan pangan.
Kondisi pangan nasional saat ini belum cukup aman, meskipun swasembada
pangan utama sepert padi dan jagung telah tercapai. Hal ini disebabkan antara lain
oleh lemahnya daya beli sebagian anggota masyarakat terhadap bahan pangan dan
distribusinya sulit dilakukan, terutama di daerah terpencil dan musim paceklik. Secara
teknis dan sosial ekonomis, penyebab menurunnya daya beli masyarakat terhadap
pangan yang pernah terjadi adalah akibat gagal panen, bencana alam, perubahan iklim,
serangan hama dan penyakit maupun jatuhnya harga pasar produk yang dihasilkan
petani.
Selain rawan terhadap ancaman food trap terutama komponen terigu,
tingginya tingkat konsumsi beras menunjukkan pola pangan yang belum ideal. Di sisi
lain, konsumsi pangan dihadapkan pada permasalahan gizi ganda, kelebihan atau
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kekurangan gizi, yang berdampak terhadap penurunan kesehatan. Oleh karena itu,
upaya penyediaan pangan secara luas, tidak hanya untuk masyarakat sehat-normal,
namun juga perlu mempertimbangakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dikembangkan pangan fungsional, yaitu
pangan olahan yang mengandung komponen fungsional yang menurut kajian ilmiah
mempunyai fungsi fisiologis tertentu untuk kesehatan. Pangan fungsional berbeda
dengan pangan suplemen dan obat, karena dikonsumsi sebagai makanan pada
umumnya. Suplemen biasanya berbentuk kapsul atau bubuk dan dikonsumsi pada
dosis tertentu meskipun bukan obat. Hubungan antara pangan dan kesehatan semakin
banyak diteliti dan menjadi salah satu dasar pengembangan produk pangan fungsional.

1.2.3.7. Meningkatkan Daya Tarik Pedesaan
Daya tarik pedesaan sebagai tempat untuk meningkatkan pendapatan dan
mata pencaharian utama perlu diciptakan oleh pemerintah. Selaras dengan cita ke
tujuh dari Nawa Cita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka pemerintah Indonesia melalui
BAPPENAS mengagendakan untuk membangun Taman Sains (TS) di 34 provinsi dan
Taman Teknologi (TT) di 100 kabupaten dalam waktu 5 tahun yang dituangkan dalam
program quick win. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Balitbangtan pada
tahun 2015 membangun 5 (lima) Taman Sains Pertanian (TSP) di area Kebun
Percobaan milik Balitbangtan, Taman Sains dan Teknologi Pertanian Nasional
(TSTPN) yang dipusatkan di Cimanggu, Bogor dan 16 Taman Teknologi Pertanian
(TTP) di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya setap tahun akan bertambah jumlah
pembangunannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan hingga tahun 2019.
Program pembangunan dan pengembangan Taman Sains dan Teknologi
Pertanian sangat tepat untuk dilaksanakan oleh Balitbangtan yang telah menghasilkan
banyak inovasi teknologi pertanian yang siap disebarkan kepada masyarakat. Namun
demikian, keberhasilan TSP dan TTP dalam menyebarluaskan inovasi teknologi
pertanian kepada masyarakat juga bergantung pada keterlibatan dan komitmen
pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dalam
menggali potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan mendistribusikan
berbagai sumber daya untuk pembangunan pertanian di wilayahnya terutama di
pedesaan. Program TSP dan TTP diharapkan dapat meningkatkan generasi muda
bekerja di sektor pertanian sehingga tidak harus pergi ke kota atau bekerja di sektor
lainnya.
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1.2.3.8. Efisiensi Sistem Agribisnis
Berdasarkan permasalahan dan tantangan sistem agribisinis di atas, perlu
dilakukan berbagai upaya untuk efisiensi sistem agribisnis. Disisi lahan, upaya
menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi
keberadaan lahan pertanian melalui kajian perencanaan dan pengendalian tata ruang,
meningkatkan
optimalisasi pemanfaatan lahan sub-optimal, rehabilitasi dan
ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta
pengendalian pertumbuhan penduduk.
Sementara itu, kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia
berimplikasi bahwa ke depan dilakukan evaluasi dan perencanaan yang akurat serta
penyediaan semua prasarana yang dibutuhkan petani secara memadai untuk dapat
menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan
logistik pada sentra produksi komoditas pertanian.
Implikasi kebijakan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke
depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih unggul dan bermutu,
memperkuat dan menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin
pertanian, mendiseminasikan teknologi ramah lingkungan melalui pemakaian pupuk
organik, serta mendorong petani untuk menggunakan bio-pestisida. Terkait dengan
perbenihan, perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan
perbenihan nasional mulai dari pusat sampai daerah, termasuk peningkatan kapasitas
kemampuan penangkar benih lokal.
Di sisi permodalan, dengan diterbitkannya Undang Undang nomor 19 tahun
2013 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengamanatkan bahwa
Pemerintah menugaskan BUMN bidang perbankan dan pemda menugaskan BUMD
bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha tani, dengan
membentuk unit khusus pertanian sehingga pelayanan kebutuhan pembiayaan
dengan prosedur mudah dan persyaratan lunak. Tentunya hal ini akan diimbangi dengan
memperkuat kelembagaan keuangan petani, sehingga petani mendapatkan
kemudahan dalam mengakses kredit perbankan. Usaha pertanian juga memiliki resiko
yang tinggi baik dari gangguan alam (banjir dan kekeringan), serangan hama dan
penyakit tanaman serta tidak adanya jaminan harga dan pasar hasil produksi pertanian
dapat diatasi melalui pengembangan asuransi pertanian.
Subsistem agribisnis yang tak kalah pentingnya adalah pasar. Dari sudut
pandang produsen pangan dan produk pertanian, pemasaran merupakan bagian hilir
dari segala upaya yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Dalam pasar dan pemasaran,
faktor kualitas, kontinuitas dan kuantitas menjadi faktor kunci. Kegiatan ke depan
bagi Balitbangtan adalah melakukan kajian rantai pasok, rantai nilai dan fasilitasi
pemasaran, sehingga petani dapat memproduksi hasil pertanian yang memenuhi
standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin serta dalam skala kuantitas yang
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memenuhi permintaan pelanggan. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut,
maka daya saing dari suatu produk pertanian diharapkan akan lebih baik.
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II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Puslitbang Perkebunan sebagai unit
eselon II di Balitbangtan menyusun visi dan misi sebagai berikut:

2.1. Visi
Menjadi lembaga penelitian terkemuka penghasil teknologi dan inovasi
perkebunan untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani.
Terkait dengan visi tersebut, maka dirancang visi yang memiliki makna sebagai berikut:
1.

Lembaga penelitian perkebunan terkemuka artinya lembaga penelitian yang
dinamis dan tumbuh sebagai fast learning organization yang memimpin
kegiatan riset pertanian di Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan
lingkungan strategis yang ada.

2.

Teknologi perkebunan adalah cara atau metode, serta proses atau produk yang
dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan
peningkatan mutu kehidupan manusia.

3.

Inovasi adalah penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru,
atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah
ada ke dalam produk atau proses produksi.

4.

Perkebunan modern adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan
pemanfaatan input dan sumberdaya perkebunan melalui proses yang efisien,
ramah lingkungan dan berkelanjutan, untuk menghasilkan produk perkebunan
yang mempunyai nilai tambah tinggi serta aman dan sehat untuk dikonsumsi,
dengan memanfaatkan kegiatan riset dan pengembangan teknologi.

5.

Pertanian berkelanjutan adalah pertanian ramah lingkungan yang dapat
mendukung usaha perkebunan dengan produktivitas tinggi, adaptif, kualitas
tinggi
dan
mampu
meningkatkan
kesejahteraan
petani
secara
berkesinambungan.

6.

Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya
sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan usaha
perkebunannya.
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2.2. Misi
Misi dari Puslitbang Perkebunan adalah:
1. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi pertanian modern yang memiliki
scientific and impact recognition dengan produktivitas dan efisiensi tinggi
2.

Mewujudkan Puslitbang Perkebunan sebagai Institusi yang mengedepankan
transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas

Makna dari misi Puslitbang Perkebunan adalah sebagai berikut:
(1) Teknologi perkebunan modern adalah teknologi yang memiliki keunggulan baik
secara ilmiah maupun teknis dengan produktivitas, kualitas dan efisiensi
tinggi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terkini dan kearifan lokal yang
ada yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan pengguna pada berbagai
lingkungan strategis, serta mendukung upaya Kementerian Pertanian
mewujudkan visi dan misinya. Hilirisasi dan masalisasi teknologi perkebunan
modern sebagai solusi menyeluruh permasalahan perkebunan yang memiliki

impact recognition
(2) Puslitbang Perkebunan sebagai Institusi yang mengedepankan transparansi,
profesionalisme dan akuntabilitas harus:
a. Memberikan kemudahan kepada stakeholder dalam memperoleh informasi
tentang kegiatan, pelaksanaan dan hasil penelitian dan pengembangan
perkebunan
b. Mencurahkan segenap kompetensi, kemampuan dan pengembangan
sumberdaya yang dimiliki secara optimal dalam melakukan penelitian dan
pengembangan teknologi perkebunan untuk memberikan hasil yang terbaik,
c. Mempertangungjawabkan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang sudah dibuat melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik

2.3. Tujuan
Tujuan yang akan dicapai Puslitbangbun adalah:
1. Menyediakan teknologi petanian yang produktif dan efisien serta ramah
lingkungan yang siap diadopsi/ dimanfaatkan oleh stakeholder (pengguna)
2. Menyediakan layanan jasa dan informasi teknologi pertanian kepada pengguna
3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian
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2.4. Tata Nilai
Dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsinya, Puslitbang Perkebunan telah
menetapkan tata nilai yang menjadi pedoman dalam pola kerja dan bersifat mengikat
seluruh komponen yang ada di Puslitbang Perkebunan. Tata nila tersebut adalah
sebagai berikut:
1.

Fast Learning Organization adalah lembaga ilmiah yang terus menerus
berkembang secara cepat sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

2.

Efektif dan efisien adalah lembaga ilmiah yang mengedepankan prinsip efisiensi
dan efektivitas kerja.

3.

Berintegritas tinggi adalah lembaga ilmiah yang menjunjung tinggi integritas
lembaga dan personal sebagai bagian dari upaya mewujudkan corporate
management yang baik.

4.

Profesional adalah lembaga ilmiah dengan sumber daya manusia (SDM) yang
memiliki kapasitas dan kompetensi yang mampu bekerja produktif.

2.5. Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan Puslitbang Perkebunan adalah sebagai berikut:
1. Dimanfaatkannya inovasi teknologi pertanian
2. Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian
3. Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian
Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran program disajikan pada Tabel 12, sedangkan
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Puslitbang Perkebunan 2015-2019
disajikan pada Tabel 13.
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Tabel 16. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program
Visi

Misi

Menjadi
lembaga
penelitian
terkemuka
penghasil
teknologi dan
inovasi
perkebunan
untuk
mewujudkan
pertanian
berkelanjutan
dan
kesejahteraan
petani

Tujuan

Menghasilkan dan
mengembangkan
teknologi
pertanian modern
yang memiliki

scientific and
impact recognition
dengan
produktivitas dan
efisiensi tinggi

Mewujudkan
Puslitbang
Perkebunan
sebagai
Institusi yang
mengedepankan
transparansi,
profesionalisme
dan akuntabilitas

Tabel 17. Sasaran Kegiatan
2015-2019

Menyediakan teknologi
perkebunan yang
produktif dan efisien
serta ramah lingkungan
yang siap
diadopsi/dimanfaatkan
oleh stakeholder
(pengguna)

Mewujudkan
profesionalisme dalam
pelayanan jasa dan
informasi teknologi
perkebunan kepada
pengguna

2. Meningkatnya
kualitas layanan
dan informasi
publik Puslitbang
Perkebunan

Mewujudkan akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah di lingkungan
Puslitbang Perkebunan

3.Terwujudnya
akuntabilitas
kinerja di
lingkungan
Puslitbang
Perkebunan

dan Indikator Kinerja Kegiatan Puslitbang Perkebunan

Sasaran Kegiatan
SK1

Dimanfaatkannya
teknologi pertanian

SK2

Meningkatnya
kualitas
layanan dan informasi publik
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Pertanian
Terwujudnya
akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah di
lingkungan Badan Penelitian
dan
Pengembangan
Pertanian

SK3
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Sasaran
Kegiatan
Dimanfaatkannnya
hasil inovasi
teknologi
perkebunan

inovasi
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Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
hasil penelitian yang
1 Jumlah
2

3

dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun
terakhir)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
atas layanan publik Puslitbangbun

Jumlah
temuan
Itjen
atas
implementasi SAKIP yang terjadi
berulang (5 aspek SAKIP sesuai
PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015
meliputi: perencanaan, pengukuran,
pelaporan kinerja, evauasi internal,
dan capaian kinerja

2.6. Standar Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
Pengukuran keberhasilan kinerja Puslitbangbun selama ini berasal dari
keluaran kegiatan hasil penelitian dan pengembangan misalnya VUB, teknologi,
model pengembangan, benih/bibit sumber tanaman, maupun jumlah rekomendasi
kebijakan. Pengukuran kinerja terhadap keluaran belum dapat menilai
difungsikannya atau dimanfaatkannya keluaran tersebut, padahal keluaran
Puslitbangbun telah banyak digunakan oleh pengguna utamanya petani dalam
mendukung pencapaian sasaran strategis Kementan. Dengan standar kinerja yang
baru, diharapkan dapat melihat gambaran kinerja Puslitbangbun sampai ke
pengguna, sekaligus sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya. Standar Kinerja
Puslitbangbun yang baru, telah didelegasikan secara berjenjang dari Kepala
Puslitbangbun (Eselon II) sampai ke tingkat Eselon IV melalui penandatanganan
kontrak kinerja, sehingga dapat terlihat keselarasan ukuran kinerja antara kinerja
Atasannya dan Pejabat di bawahnya. Sasaran Program dan indikator kinerja
program Puslitbangbun disajikan pada Tabel 13, dan didelegasikan ke UK/UPT
sampai dengan Eselon V yang memiliki kesesuaian tusi sebagaimana pada Gambar
berikut:
Sasaran Kegiatan 01
Dimanfaatkannya inovasi
teknologi perkebunan
Indikator Kinerja 01
Rasio hasil penelitian yang
dimanfaatkan (akumulasi 5
tahun terakhir) terhadap
penelitian yang dihasilkan (5
tahun terakhir)

Sasaran Kegiatan
Dimanfaatkannnya inovasi
teknologi pertanian

*)

Balit lingkup Puslitbangbun
Indikator Kinerja
Jumlah hasil litbang yang
dimanfaatkan (5 tahun
terakhir)

*)

Sasaran Kegiatan 02
Meningkatnya kualitas
layanan dan informasi
publik Puslitbangbun

Sasaran Kegiatan 03
Terwujudnya AKIP di
Puslitbangbun
Indikator Kinerja 04

Indikator Kinerja 02
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) atas
layanan publik
Puslitbangbun

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya
kualitas layanan
publik
Balit lingkup
Puslitbangbun
Indikator Kinerja
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
atas layanan publik

Nilai AKIP Balitbangtan
berdasarkan penilaian
Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian

Sasaran Kegiatan
Terwujudnya AKIP di
lingkungan “UK/UPT”

Balit lingkup Puslitbangbun
Indikator Kinerja
Jumlah temuan Itjen atas
implementasi SAKIP yang terjadi
berulang (5 aspek SAKIP sesuai
PermenPAN RB Nomor 12 tahun
2015 meliputi: perencanaan,

pengukuran, pelaporan
kinerja, evauasi internal, dan
capaian kinerja
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III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan Puslitbangbun 2015- 2019 mengacu pada arah kebijakan
pembangunan Pertanian Nasional (RPJMN) ke-tiga (2015-2019), sebagai penjabaran
visi dan misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf kalla. Berdasarkan rincian
dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita), dimana agenda prioritas pertanian terdiri
atas dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan
Pangan. Berdasarkan arahan dari kebijakan nasional tersebut, maka upaya pemenuhan
kebutuhan pangan masih menjadi hal yang utama dan disamping mulai memberikan
perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan 50ntara melalui pengembangan pertanian
modern yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani. Arah kebijakan dan
strategi litbang ke depan disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan
pertanian 2015–2019 melalui peningkatan penguasaan dan pengembangan IPTEK yang
inovatif, efisien, dan efektif dengan mengedepankan kaidah ilmiah dan berkontribusi
terhadap perkembangan IPTEK dalam mewujudkan pertanian modern. Kebijakan
tersebut diimplementasikan melalui pemanfaatan sumberdaya penelitian secara optimal
dan meningkatkan jejaring kerjasama dengan institusi lain, baik nasional maupun
internasional. Puslitbangbun sebagai bagian dari Balitbangtan, pada periode 20152019, yang merupakan periode kurva kedua (second curve) yang sudah dimulai sejak
tahun 2005, akan memfokuskan pengembangan sarana dan prasarana yang high
profile/high quality system dengan Manajemen dikelola secara 50ntara50ional dalam
kerangka corporate management dengan menerapkan ISO dan SOP dalam
pelaksanaan penelitian, pengembangan dan manajemen.
Arah Kebijakan Pengembangan Puslitbangbun ke depan selaras dengan
Balitbangtan adalah: (1) Prioritas dalam 5 tahun ke depan pada upaya optimalisasi
pemanfaatan lahan sub optimal dan mendorong diversifikasi pangan untuk
mengantisipasi pengembangan kelas menengah dengan pola konsumsi yang berbeda.
(2) Mendorong pengembangan dan penerapan advance technology untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya pertanian. (3)
Mendorong terciptanya suasana keilmuan dan kehidupan ilmiah yang kondusif untuk
mengoptimalkan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan penelitian dan
pengembangan serta diseminasi hasil penelitian; (4) Meningkatkan kerjasama dan
sinergi yang saling menguatkan 50ntara UK/UPT di lingkup Balitbangtan dan 50ntara
Puslitbangbun dengan berbagai lembaga terkait di dalam dan luar negeri.
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3.2.

Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, maka Puslitbangbun
menyusun dan melaksanakan strategi sebagai terobosan baru sebagai berikut:
Sasaran Program 1. Tersedianya varietas tanaman perkebunan;
Strategi:
1.
2.
3.

Menumbuhkembangkan penelitian dasar untuk mendukung penelitian terapan
yang inovatif;
Mengembangkan kegiatan penelitian melalui konsorsium dengan berbagai
lembaga terkait.
Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis kebutuhan konsumen/
pengguna/stakeholder

Sasaran Program 2. Tersedianya teknologi dan inovasi Perkebunan
Strategi:
1.
2.

3.

4.

Menumbuhkembangkan penelitian dasar untuk penelitian terapan yang inovatif
secara mandiri (in-house) atau bekerjasama dengan berbagai pihak;
Merencanakan kegiatan penelitian berbasis kebutuhan konsumen yang bersifat
pemecahan masalah dan siap diterapkan pengguna akhir dan pengguna 51ndust
(eselon satu terkait lingkup Kemeneterian Pertanian);
Pengembangan teknologi berbasis kekayaan sumberdaya dan kearifan lokal
dengan tetap memperhatikan pengembangannya diberbagai lingkungan
strategis.
Secara berkala melakukan komparasi terhadap state of the art dari inovasi yang
dikembangkan;

Sasaran Program 3. Tersedianya model pengembangan inovasi
Strategi:
1.

2.

3.
4.
5.

Membangun model pembangunan pertanian spesifik lokasi berbasis
sumberdaya lokal dengan melibatkan secara aktif stakeholder (Pemda, dunia
usaha, akademisi, dan masyarakat)
Menginisiasi model pengembangan inovasi yang memadukan beragam
komponen teknologi yang saling menunjang dan mendukung pengembangan
pertanian bioindustri;
Membangun model penerapan inovasi yang siap dikembangkan oleh eselon satu
terkait dilingkup Kementerian Pertanian.
Mengembangkan Taman Sains Pertanian dan Taman Teknologi Pertanian
sebagai model percepatan diseminasi teknologi dan inovasi pertanian.
Mengembangkan pola pendampingan dan pengawalan teknologi dan inovasi
pada program strategis Kementeria Pertanian seperti Upaya Khusus (UPSUS) dan
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pengembangan kawasan pertanian nasional.
Sasaran Program 4. Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian
Strategi :
1. Mengembangkan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang
bersifat antisipatif.
2. Mengembangkan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang
bersifat responsive dan pemecahan masalah.
3. Mengembangkan kajian sebagai basis dalam penyusunan peraturan perundangan
yang terkait dengan pembangunan pertanian.
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan, organisasi dan kelembagaan untuk
meningkatkan efektivitas sinergi program pembangunan pertanian.

Sasaran Program 5. Tersedia dan terdistribusinya produk inovasi pertanian
Strategi:
1. Mengembangkan 52 ndust penelitian, pengkajian, pengembangan, dan
penerapan (litkajibangrap) teknologi dan inovasi pertanian;
2. Meningkatkan promosi dan mengakselerasi diseminasi hasil penelitian melalui
Spektrum Diseminasi Multi Channel (SDMC) kepada seluruh stakeholders
nasional maupun internasional;
3. Meningkatkan kapasitas dan sinergi lembaga inovasi (penelitian, diseminasi,
penyuluhan) yang saling menguatkan;
4. Meningkatkan kapasitas dan peran Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) dan
mengembangkan Model Kawasan Mandiri Benih;
Balitbangtan sebagai lembaga penelitian 52ndust, terus dituntut untuk berperan
sesuai dengan spirit tag line-nya “SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS” berbasis
corporate management. Peran dimaksud tetap berlandaskan tugas dan fungsi,
terutama dalam menciptakan varietas unggul berdaya saing, teknologi dan inovasi
pendukungnya,serta diseminasi hasil-hasil litbang pertanian. Manajemen korporasi
diseminasi meliputi pengelolaan seluruh elemen hasil penelitian dan pengembangan
lingkup Balitbangtan yang secara cepat didiseminaskan kepada kelompok sasaran
(Pengambil keputusan nasional/daerah, Penyuluh, Gapoktan/Poktan/Petani,
Pengusaha/swasta/52ndustry, Peneliti/ Ilmuwan) melalui berbagai sarana mediasi
oleh seluruh UK/ UPT secara simultan dan terkoordinisasi sesuai dengan masingmasing tupoksinya, disusun dalam business plan yang progresif. Dengan demikian,
manajemen korporasi diseminasi merupakan bagian pendukung pencapaian misi dan
visi Balitbangtan, terutama terkait dengan upaya penciptaan teknologi dan inovasi
pertanian bioindustri berkelanjutan.
3.3.

Program dan Kegiatan
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3.3.1.Program
Puslitbang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan
pengembangan tanaman perkebunan, sebagai salah satu kegiatan pada “Program
Penciptaan Teknologi dan Pertanian Bioindustri Berkelanjutan” (Renstra Kementerian
Pertanian 2015-2019). Sejalan dengan program Badan Litbang Pertanian, yang
menetapkan kebijakan alokasi sumberdaya litbang menurut fokus komoditas,
Puslitbang Perkebunan melakukan penelitian dan pengembangan untuk tanaman
tebu, kopi, kakao, lada, pala, kelapa. Selain itu Puslitbang Perkebunan juga
melakukan penelitian dan pengembangan kegiatan-kegiatan unggulan yang
diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,
kesehatan dan lingkungan, serta memiliki daya saing global.
3.3.2. Kegiatan
Perkebunan merupakan subsektor yang berperan penting dalam perekonomian
nasional melalui kontribusi dalam pendapatan nasional, penyediaan lapangan kerja,
penerimaan ekspor, dan penerimaan pajak. Dalam perkembangannya, subsektor ini
tidak terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global. Perubahan
strategis nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan
perkebunan harus mengikuti dinamika lingkungan perkebunan. Fokus kegiatan
penelitian dan pengembangan komoditas perkebunan harus mampu memecahkan
masalah-masalah yang dihadapi perkebunan selain mampu menjawab tantangantantangan globalisasi.
Pusat Penelitan dan Pengembangan Perkebunan sebagai salah satu Unit Kerja
Balitbangtan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai: (1) penghasil teknologi dan (2)
penghasil kebijakan khususnya di bidang perkebunan.
Puslitbang Perkebunan
mendukung visi Kementerian Pertanian dan Balitbangtan dengan berupaya secara terusmenerus menghasilkan inovasi teknologi perkebunan untuk dapat diterapkan, efektif,
efisien dan memiliki daya saing untuk kemudian dapat dimanfaatkan oleh petani dan
pengguna lain.
Saat ini dan ke depan Puslitbang Perkebunan fokus pada penciptaan: (1)
varietas unggul; (2) teknologi budidaya, (3) teknologi diversifikasi dan peningkatan nilai
tambah dan produk olahan (4) pengembangan model bioindustri berbasis tanaman
perkebunan; dan (5) pengelolaan plasma nutfah. Analisis kebijakan tetap diperlukan
baik dalam rangka evaluasi kebijakan maupun
sebagai
usulan
rekomendasi
kebijakan
pembangunan perkebunan yang bersifat responsif dan antisipatif.
Rekomendasi kebijakan mencakup aspek teknologi, ekonomi, sosial (kelembagaan) dan
lingkungan serta fokus pada upaya untuk mendukung terwujudnya sistem usaha
perkebunan berkelanjutan yang berbasis inovasi.
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Peran Puslitbangbun menjadi semakin penting dan strategis sejalan dengan
agenda NAWACITA (agenda prioritas Kabinet kerja) yang secara tegas mengamanatkan
bahwa pembangunan pertanian 5 tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan
kedaulatan pangan. Menurut UU No.18 tahun 2012 tentang pangan, kedaulatan pangan
adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang
menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat
untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Dengan demikian, kedaulatan pangan dapat diterjemahkan dalam bentuk kemampuan
bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2)
mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan mensejahterakan
petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan
pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikut dengan
peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan
kesejahteraan petani.
Salah satu butir dari 9 Agenda Prioritas atau NAWACITA yang terkait dengan
tugas dan fungsi Puslitbang Perkebunan adalah “Meningkatkan produkivitas rakyat
dan daya saing di pasar internasional”, yang dijabarkan dalam kegiatan penelitan
dan pengembangan perkebunan. Tanaman perkebunan mencakup kelompok tanaman
rempah, tanaman obat, tanaman palma, tanaman pemanis, tanaman serat, tanaman
penyegar, dan tanaman industri lainnya. Kegiatan Puslitbang Perkebunan difokuskan
pada pemecahan masalah utama komoditas unggulan
nasional
dalam upaya
mendukung program strategis Kementerian Pertanian, terutama untuk mewujudkan
kemandirian pangan dan penyediaan bahan bakar nabati untuk kemandirian energi.
Sasaran kegiatan strategis Puslitbang Perkebunan diarahkan pada dimanfaatkannya
inovasi teknologi perkebunan yang berupa: (1 varietas dan galur/klon unggul baru, (2)
teknologi dan inovasi pertanian, (3) model pengembangan inovasi,(4) rekomendasi
kebijakan pembangunan pertanian dan (5) produk inovasi pertanian.
Sasaran kegiatan strategis terkait dimanfaatkannya varietas unggul baru harus
mampu, Pertama, mendukung peningkatan produksi gula melalui perakitan varietas
unggul tebu produktvitas dan rendemen tinggi, yaitu: (1) Perakitan varietas unggul tebu
produktvitas dan rendemen tinggi toleran kekeringan, (2) Perakitan varietas unggul tebu
produktvitas dan rendemen tinggi toleran iklim basah, (3) Perakitan varietas tebu
transgenik kadar sukrosa tinggi, tahan kering dan (4) seleksi klon unggul spesifik lokasi.
Kedua, mendukung peningkatan produksi tanaman perkebunan berdaya saing melalui
perakitan VUB tanaman perkebunan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi: (1)
perakitan varietas kakao produktivitas tinggi tahan PBK dan VSD, (2) perakitan varietas
lada toleran BPB, (3) perakitan varietas kopi arabika specialty protas tinggi, (4)
perakitan varietas kopi robusta toleran PBKo, (5) perakitan varietas karet tahan JAP,
dan (6) perakitan varietas nilam transgenik tahan penyakit utama. Ketiga, mendukung
peningkatan produksi tanaman perkebunan penyedia bahan bakar nabati (BBN) melaui
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Perakitan VUB tanaman perkebunan penyedia BBN dengan melakukan seleksi klon
unggul Kemiri Sunan.
Selanjutnya sasaran kegiatan strategis terkait dimanfaatkannya teknologi dan
inovasi pertanian harus mampu: Pertama, mendukung peningkatan produksi gula
melalui perbaikan dan perakitan teknologi budidaya tebu toleran kekeringan, dengan
cara: (1) penyediaan benih sumber bermutu melalui kultur jaringan, (2) formulasi pupuk
hayati dan dekomposer, (3) pengendalian hama dan penyakit utama, (4) teknologi
(prototype/model) mekanisasi budidaya, panen dan pasca panen tebu, (5) diversifikasi
produk tebu, (6) integrasi tebu-ternak, (7) perakitan dan perbaikan dan komponen
teknologi spesifik lokasi pada wilayah sentra produksi tebu, (8) perakitan teknologi
pengelolaan lahan dan hara, (9) perakitan teknologi pengelolaan air terpadu, (10)
perakitan teknologi untuk antsipasi dinamika perubahan iklim, (11) penyusunan
informasi dan analisis geospasial SDLP untuk pengembangan kawasan tebu, dan (12)
Teknologi produksi gula kristal enzimats dan gula cair dari tebu dan tanaman lainnya,
dan produksi bioethanol dari limbah tebu. Kedua, mendukung peningkatan produksi
tanaman perkebunan berdaya saing melalui perbaikan dan perakitan teknologi budidaya
dan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui: (1)
penyediaan benih sumber bermutu, (2) pengendalian hama dan penyakit utama, (3)
perbaikan teknologi proses, (4) perakitan komponen teknologi spesifik lokasi
mendukung peningkatan produksi tanaman perkebunan berdaya saing unggulan daerah,
(5) penyusunan informasi dan analisis geospasial SDLP untuk pengembangan kawasan
kakao, dan (6) teknologi penanganan pasca panen untuk meningkatkan keamanan
pangan kakao rakyat, pengembangan pangan fungsional dan penanganan limbah kakao.
Ketiga, mendukung Peningkatan produksi tanaman perkebunaan penyedia BBN melalui
perbaikan dan perakitan teknologi budidaya dan pasca panen untuk tanaman BBN,
melalui: (1) penyediaan benih sumber bermutu, (2) pengelolaan lahan dan hara, (3)
teknologi (prototype, model) mekanisasi budidaya, panen dan pasca panen tanaman
BBN, (4) perakitan komponen teknologi spesifik lokasi mendukung peningkatan produksi
tanaman perkebunan penyedia BBN, (5) Penyusunan informasi dan analisis geospasial
SDLP pengembangan kawasan BBN, dan (6) Teknologi penanganan dan pengolahan
tanaman perkebunan penyedia BBN dan pemanfaatan limbahnya.
Sasaran kegiatan strategis terkait dimanfaatkannya model pengembangan
inovasi harus mampu Pertama, mendukung peningkatan produksi gula
melalui
pengembangan model pertanian bioindustri tanaman perkebunan berbasis sumberdaya
lokal, melalui pengembangan model pertanian bioindustri spesifik lokasi berbasis tebu.
Kedua, pengembangan model pertanian bioindustri tanaman perkebunan berbasis
sumberdaya lokal, melaui pengembangan model pertanian bioindustri spesifik lokasi
berbasis komoditas perkebunan unggulan daerah. Ketiga, pengembangan model
pertanian bioindustri tanaman perkebunan berbasis sumberdaya lokal, melalui: (1)
pengembangan model pertanian bioindustri spesifik lokasi berbasis integrasi tanaman
perkebunan-perternakan untuk mendukung penyediaan BBN, dan (2) penyusunan
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informasi dan analisis geospasial SDLP.
Sasaran kegiatan strategis terkait dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan
pembangunan Pertanian harus mampu Pertama, mendukung peningkatan produksi gula
dengan menghasilkan: (1) outlook komoditas strategis tebu/gula, (2) kajian prospek
pengembangan pabrik gula baru di luar Jawa, (3) kajian kebijakan sinergi program dan
anggaran mendukung pengembangan industri gula tebu nasional, (4) kajian kebijakan
insentif harga dalam mendorong peningkatan adopsi VUB dan produksi gula, (5) analisis
kebijakan pembangunan pertanian wilayah, mendukung pencapaian peningkatan
produksi tebu, dan (6) analisis dan sintesis kebijakan pengembangan dan pengelolaan
SDLP serta perubahan iklim. Kedua, mendukung peningkatan produksi tanaman
perkebunan berdaya saing, dengan menghasilkan: (1) outlook komoditas strategis
kakao dan sawit, (2) kebijakan peningkatan produksi dan daya saing komoditas kakao
dan sawit, (3) dampak ekonomi kebijakan ekspor dan impor terhadap produksi kakao
Indonesia, (4) kajian kendala dan upaya percepatan adopsi inovasi teknologi kakao, dan
(5) analisis kebijakan pembangunan pertanian wilayah, mendukung pencapaian
peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan daerah. Ketiga, menghasilkan
analisis kebijakan pembangunan pertanian wilayah, mendukung pencapaian
peningkatan produksi tanaman perkebunan penyedia BBN.
Sasaran kegiatan strategis terkait dimanfaatkannya produk inovasi pertanian
harus mampu Pertama, mendukung peningkatan produksi gula melaui penyediaan dan
terdistribusinya produk inovasi tebu: (1) penerbitan publikasi teknologi tebu melalui
media cetak dan elektronik, (2) produksi materi diseminasi inovasi teknologi tebu, dan
(3) penyediaan koleksi perpustakaan untuk teknologi tebu. Kedua, mendukung
peningkatan produksi tanaman perkebunan berdaya saing melalui penyediaan dan
terdistribusinya produk inovasi tanaman perkebunan berdaya saing, melalui: (1)
penerbitan publikasi teknologi tanaman perkebunan melalui media cetak dan elektronik,
(2) produksi materi diseminasi inovasi teknologi tanaman perkebunan, dan (3)
penyediaan koleksi perpustakaan untuk teknologi tanaman perkebunan.
Ketiga,
mendukung peningkatan produksi tanaman perkebunaan penyedia BBN melalui
tersedia dan terdistribusinya produk inovasi tanaman perkebunan penyedia BBN: (1)
Penerbitan publikasi teknologi tanaman perkebunan penyedia BBN melalui media cetak
dan elektronik, (2) Produksi materi diseminasi inovasi teknologi tanaman perkebunan
penyedia BBN, dan (3) Penyediaan koleksi perpustakaan untuk teknologi tanaman
perkebunan penyedia BBN.

3.3.3.Indikator Kinerja Utama (IKU)
Program penciptaan teknologi dan model pengembangan inovasi pertanian bioindustri
berkelanjutan merupakan program yang akan dilaksanakan oleh Balitbangtan pada
Renstra 2015-2019 dengan mengacu pada 9 subsistem inovasi pertanian yaitu: 1)
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Pengelolaan SDL, air, agroklimat & SDG, 2) Produksi berkelanjutan, 3) Pasca panen
dan pengolahan, 4) Logistik dan distribusi, 5) Pengelolaan lingkungan & konservasi
sumberdaya pertanian, 6) Pemasaran hasil & perdagangan, 7) Kelembagaan, 8) Blok
program, dan 9) Dukungan Manajemen. Berdasarkan 9 subsistem inovasi tersebut di
atas, kegiatan Puslitbang Perkebunan mencakup 5 subsistem inovasi yaitu 1)
Pengelolaan SDL, air, agroklimat dan SDG, 2) Sistem produksi berkelanjutan, 3)
Logistik dan distribusi, 4) Blok program dan 5) Dukungan manajemen. Sedangkan sub
kegiatan yang dilaksanakan di tingkat satker Puslitbang Perkebunan , adalah: (1) Sub
kegiatan Manajemen Litbang Hortikultura mencakup : (a) perencanaan dan anggaran,
(b) monitoring dan evaluasi (monev), (c) pengembangan kerjasama litbang
perkebunan, (d) koordinasi dan pengawalan Program Dukungan Pengembangan
Kawasan, (e) penguatan database plasma nutfah perkebunan, (f) pengelolaan Satker

Puslitbang Perkebunan (g) peningkatan layanan perkantoran, (h) pengadaan sarana
dan prasarana, serta (i) pengadaan bangunan (2) Sub kegiatan Analisis Kebijakan dan
Diseminasi Inovasi Perkebunan mencakup: (a) Analisis kebijakan Perkebunan , dan (b)
Diseminasi inovasi hortikultura; Sub kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing
UPT lingkup Puslitbang Perkebunan adalah: (1) Sub kegiatan penelitian tanaman
Rempah dan Obat oleh Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro), Bogor,
Jawa Barat (2) Sub kegiatan penelitian tanaman pemanis dan serat, dilaksanakan oleh
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas), Malang, Jawa Timur; (3) Sub
kegiatan penelitian tanaman Industri dan Penyegar, dilaksanakan oleh Balai
Penelitian Tanaman Penyegar dan Industri (Balithi), Pakuwon, Sukabumi, Jawa Barat;
(4) Sub kegiatan penelitian tanaman palma, dilaksanakan oleh Balai Penelitian
Tanaman Palma (Balitpalma), Manado, Sulawesi Utara. Komponen sub kegiatan di
masing-masing UPT lingkup Puslitbang Perkebunan tersebut terdiri atas: (a)
Pengelolaan plasma nutfah, (b) perakitan Varietas Unggul Baru (VUB), (c) penyediaan
benih sumber, (d) penguatan kelembagaan UPBS, (e) penyediaan teknologi menuju
pertanian bioindustri, (f) diseminasi teknologi inovatif, dan (g) manajemen
pengembangan kerjasama litbang, dan (h) pengelolaan satker mencakup keuangan
dan perlengkapan, serta rumah tangga dan kepegawaian, (i) peningkatan layanan
perkantoran, (j) perencanaan dan anggaran, (k) monitoring dan evaluasi, (l)
pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, (m) pengadaan bangunan, dan (n)
pengadaan peralatan. Seluruh program kegiatan Puslitbang Perkebunan terangkum
dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2017, IKU Kementerian Pertanian
mengalami revitalisasi sebagai akibat dari hasil penilaian SAKIP Kementerian
Pertanian. Perubahan IKU Kementan mengakibatkan perubahan IKU pada level I
maupun II. IKU lama Puslitbang Hortikultura (2015-2017) ditampilkan pada Tabel 14,
sedangkan IKU baru Tahun 2018-2019 ditampilkan pada Tabel 15.
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Tabel 14. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Puslitbang
Perkebunan 2015-2017
No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

1.
2.

Tersedianya varietas unggul
Tersedianya
teknologi dan
baru
inovasi unggul Perkebunan

Jumlah varietas unggul baru
1. Jumlah teknologi budidaya
2. Jumlah teknologi peningkatan
diversifikasi dan nilai tambah atau
produk Olahan pengolahan

3.

Tersedianya model
pengembangan inovasi
perkebunan yang terintegrasi

Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP)

4.

Tersedianya rekomendasi
kebijakan pembangunan
Pertanian

Jumlah rekomendasi kebijakan
pengembangan tanaman perkebunan

5.

Tersedia dan terdistribusi
nya produk inovasi pertani

Jumlah benih sumber Tanaman
perkebunan

Tabel 15. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Puslitbang
Perkebunan 2018 - 2019
No.
1.

Sasaran Kegiatan
Dimanfaatkannya inovasi teknologi
pertanian

Indikator Kinerja
Jumlah hasil penelitian yang
dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun
terakhir)

2.

Meningkatnya kualitas layanan dan
informasi publik Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perkebunan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
atas layanan publik Puslitbangbun

3.

Terwujudnya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di lingkungan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian

Jumlah temuan Itjen atas implementasi
SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek
SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12
tahun 2015 meliputi: perencanaan,
pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi
internal, dan capaian kinerja
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3.4.

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan
penjabaran peran Puslitbang Perkebunan mendukung pencapaian sasaran strategis.
Regulasi yang terkait dengan dukungan litbang Perkebunan pada sub sistem input, sub
sistem budidaya (on farm), sub sistem pascapanen, pengolahan dan pemasaran serta
kelembagaan usahatani anatara lain sebagai berikut:
1)

Undang – undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5068);

2)

Undang – undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;

3)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani

4)

Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3478);

5)

Undang – undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
(PVT);

6)

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Iptek;

7)

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Protokol Nagoya;

8)

Undang – undang Nomor 03 tahun 2014 tentang Perindustrian;

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu,
dan Gizi Pangan;

10) Permentan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan

Kawasan Pertanian;
11) Permentan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Renstra;
12) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan

Barang Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Penting

13) Permentan dan Permendag tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan

Ketentuan Impor Produk Hortikultura;
14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana

Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
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15) Peraturan Menteri Pertanian No. 02 Tahun 2014 tentang Produksi, Sertifikasi, Dan

Benih;
16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 45/Pementan/Ot. 140/8/2011 tentang Tata

Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian Dan Pengembangan, Dan
Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional
(P2BN);
17) Permentan tentang Pestisida; dan
18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/Sr.140/10/2011 tentang Pupuk

Organik, Pupuk Hayati Dan Pembenah Tanah.

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya litbang pertanian mendukung tugas
dan fungsi diperlukan beberapa regulasi antara lain:
1)

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

2)

Undang – undang tentang Haki;

3)

Permentan No. 44/2011 tentang Perencanaan Penelitian;

4)

Permentan tentang No.53/2012 Kerjasama Litbang Pertanian; dan

5)

Permentan No.05/2003 tentang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan
Penerapan Teknologi Pertanian.

Regulasi dalam manajemen litbang pertanian baik dalam bentuk Undangundang, Peraturan Presiden, maupun dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian serta
produk peraturan operasional lainnya.

3.5.

Kerangka Kelembagaan

Pada tataran operasional, Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Pertanian
merupakan bagian integral dari Sistem Pembangunan Pertanian. Sistem pembangunan
pertanian sedemikian kompleks, yang teridiri dari sub sistem-sub sistem pembangunan
pertanian di hulu (up-stream), on-farm, hingga pada sub-sistem hilir (down stream).
Dalam sistem tersebut, melekat suatu sistem sosial yang melibatkan aktor dan sistem
alam (ekosistem) sebagai basis utama pengelolaan pembangunan pertanian yang
didukung peran dan strategi penelitian pangan dan pertanian nasional. Pengelolaan
subsistem penelitian pangan dan pertanian, tidak terlepas dari kerangka
kelembagaannya. Dengan demikian, kelembagaan merupakan unsur penting dalam
pengembangan subsitem penelitian pangan dan pertanian, yang didalamnya melekat
(embedded) nilai-nilai, norma, aturan perundangan (formal dan in formal rules) dan
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organisasi yang mengatur tujuan maupun komitmen bersama dari segenap unsur yang
berinteraksi dalam pembangunan sektor pangan dan pertanian nasional. Unsur
dimaksud berada pada level makro, yakni pada tataran lingkungan kebijakan (policy
environment), baik aktor individu maupun kelompok dan organisasi seperti
Pusat/Puslitbang beserta BB, Balit, BPTP, Lolit, LPTP di lingkungan Balitbangtan yang
berinteraksi dengan Badan-badan lain ataupun Ditjen lain yang sangat terkait dengan
kebijakan serta implementasinya dalam membangun pertanian. Konkritnya, lingkungan
kebijakan level makro tersebut berupa peraturan dan kebijakan-kebijakan formal,
bahkan dapat berupa gagasan ataupun unsur-unsur baru yang secara dinamis berjalan
menjadi kerangka kelembagaan dalam mengatur dan mensinergikan tindakan aktor
atau unsur-unsur kelembagaan litbang di daerah propinsi maupun kabupaten/kota di
level messo, dalam operasionalisisasi penelitian dan pengembangan yang didalamnya
melekat sistem inovasi sebagai salah satu pendukung utama pembangunan pertanian.
Integrasi kelembagaan di level makro dan mikro, lebih lanjut disinergikan dengan
kebijakan dan relasi-relasi informal tataran mikro aktor petani maupun kelompok
masyarakat petani, yang akan membangun sinergi dan integrasi kerangka
kelembagaan litbang dalam mencapai sasarannya.
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IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN

4.1. Target Kinerja
Sesuai dengan sasaran strategis, target kinerja Puslitbang Perkebunan adalah
sebagai berikut:
1. Dimanfaatkannya inovasi teknologi perkebunan yang berupa:
 Varietas unggul baru tanaman perkebunan, adaptif dan berdaya saing
dengan memanfaatkan teknologi maju dan bio-sains.
 Teknologi dan inovasi budidaya, pascapanen dan prototype alsintan berbasis
bio- sains dan bio-enjinering dengan memanfaatkan teknologi maju, seperti
bio-teknologi, iradiasi, bio-informatika dan bio-prosesing yang mampu
adaptif.
 Model pengembangan inovasi perkebunan, kelembagaan dan rekomendasi
kebijakan pembangunan perkebunan.
 Produk inovasi pertanian (benih/bibit sumber, prototype, data dan informasi)
dan materi alih teknologi.
 Pendampingan Taman Sains Pertanian-TSP (Agro Science Park ) dan Taman
Tekno Pertanian-TTP (Agro Techno Park)
 Pendampingan Model sekolah lapang (SL) kedaulatan pangan mendukung
1.000 Desa mandiri benih.
2. Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Dalam upaya mencapai keberhasilan kegiatan penelitian dan pengembangan
komoditas perkebunan, perlu ditetapkan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) dan
Indikator Sasaran Aktivitas (IKA).
Sasaran strategis dan IKSK dan IKA yang telah
ditetapkan tersebut harus dilaksanakan secara serius dan konsisten oleh lingkup
Puslitbang Perkebunan agar target-target tersebut mampu tercapai. Sasaran strategis,
IKSK , IKA dan target TA 2015-2017 Puslitbang Perkebunan disajikan pada Tabel 18
dan Sasaran strategis, IKSK , IKA dan target TA 2015-2017 Puslitbang Perkebunan
disajikan pada Tabel 18 .
Pencapaian sasaran strategis, IKSK, IKA,
dan targetnya
memerlukan
sinergisitas antara Puslitbang Perkebunan sebagai unit eselon II dengan Balai-Balai
Penelitian sebagai unit pelaksana mandat penelitian dan pengembangan perkebunan.
Sasaran, indikator dan target tersebut tentunya tidak bisa terlepas dari perencanaan
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kegiatan dan kinerja maksimal yang dilakukan oleh seluruh pihak terutama para peneliti
yang berhubungan langsung dengan aktivitas penelitian baik yang berbasis laboratorium
dan lapangan.
Tabel 18. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Target Puslitbang
Perkebunan TA 2015-2017
No

Tujuan

Indikator

1.

Tersedianya
varietas unggul
tanaman
perkebunan
adaptif, memiliki
produktivitas dan
kualitas tinggi
sesuai kebutuhan
pengguna

Jumlah Varietas
Unggul Baru

2.

Tersedianya
teknologi yang
lebih produktif
dan efisien serta
ramah lingkungan

a. Jumlah
teknologi
yang lebih
produktif dan
efisien serta
ramah
lingkungan
b. Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan

Meningkatnya
diseminasi inovasi
dan teknologi
di tingkat
pengguna

a. Jumlah
publikasi
b. Jumlah
kerjasama
penilitian

3.

Satuan

Tahun
2017
7

VUB

2015
7

2016
8

Teknologi

23

16

17

Rekomendasi

6

6

6

Publikasi
Kerjasama
penelitian

23

23

23

15

15

15

2018

2019

Tabel 18. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Target Puslitbang
Perkebunan TA 2018-2019
No

Tujuan

Indikator

1.

Dimanfaatkann
ya inovasi
teknologi
pertanian

Jumlah hasil
penelitian yang
dimanfaatkan
(akumulasi 5
tahun terakhir)
Rasio hasil
penelitian dan
pengembangan
perkebunan pada
tahun berjalan
terhadap kegiatan
penelitian dan
pengembangan
perkebunan yang
dilakukan pada
tahun berjalan

Satuan

teknologi

%

2015
-

2016
-

-

-

Tahun
2017
-

-

2018
55

2019
55

100

100
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2.

3.

Meningkatnya
kualitas
layanan dan
informasi
publik Badan
Penelitian dan
Pengembanga
n Pertanian
Terwujudnya
akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah di
lingkungan
Badan
Penelitian dan
Pengembanga
n Pertanian

Jumlah
rekomendasi
kebijakan yang
dihasilkan

Reko
mendasi

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
atas layanan
publik
Puslitbangbun

Skala Likert
1-4

-

-

Jumlah temuan
Itjen atas
implementasi
SAKIP yang terjadi
berulang (5 aspek
SAKIP sesuai
PermenPAN RB
Nomor 12 tahun
2015 meliputi:
perencanaan,
pengukuran,
pelaporan kinerja,
evaluasi internal,
dan capaian
kinerja

Temuan

-

-

4

4

-

3

3

-

4

3

4.2. Kerangka Anggaran
Dalam kerangka pengalokasian dan penggunaan anggaran pada kegiatan
Balitbangtan terutama di Puslitbang Perkebunan yang ingin dicapai pada tahun 20152019 diarahkan pada dua kategori penting sebagai berikut:
1. Kategori I: Scientfic based actvites (SBA), yaitu kegiatan penelitian upstream
untuk menghasilkan teknologi dan mendorong sistem penelitian kompetitif.
2. Kategori II: Impact based actvites (IBA), yaitu kegiatan Puslitbang Perkebunan yang
lebih bersifat penelitian adaptif untuk mendukung pencapaian program
Balitbangtan.

Mengacu pada dua kategori tersebut, kegiatan penelitian dan
pengembangan pertanian yang bersumber dari anggaran internal (APBN Puslitbang
Perkebunan) dikelompokkan menjadi dua jenis:
1. Penelitian upstream (in-house) dengan alokasi/porsi anggaran 30-40% yang
ditentukan berdasarkan kebijakan.
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2. Penelitian adaptif yang mendukung langsung pencapaian program strategis
Puslitbang Perkebunan berupa kegiatan penelitian adaptif dan diseminasi, dengan
proporsi alokasi anggaran sebesar 60-70%.

Gambar 4. Strategi Penganggaran Penelitian dan Pengembangan Pertanian

4.2.1.

Arah dan Kebijakan Penganggaran

Arah dan kebijakan penganggaran Puslitbang Perkebunan bersifat baseline
melanjutkan kebijakan yang telah diambil sebelumnya (tidak ada kebijakan baru) dan
memperhatikan hasil review baseline yang berdasarkan realisasi anggaran tahun
sebelumnya dan pelaksanaan anggaran berjalan dengan memperhatikan parameter
dan volume output kegiatan. Kebijakan belanja pegawai tetap memperhitungkan
pemberian gaji ke-13 (baseline) dan pemberian THR (gaji ke-14). Peningkatkan
efektivitas dan efisiensi belanja barang berbasis realisasi belanja barang tahun
sebelumnya dengan menerapkan cap policy belanja barang operasional, dengan tetap
memperhatikan maksimal sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Apabila pagu
anggaran lebih rendah prioritas anggaran adalah pemenuhan kebutuhan belanja
operasional dengan mengutamakan kebutuhan belanja layanan daya dan jasa,
menetapkan batas maksimal belanja aparatur, efisiensi belanja modal untuk peralatan
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dan mesin, optimalisasi pengunaan belanja pembangunan gedung kantor, penghematan
belanja non operasional terutama belanja perjalanan dinas dengan membatasi frekuensi
dan jumlah pegawai serta pemanfaatan sistem pemantauan berbasis on-line seperti
SMART.

4.2.2. Pendekatan Penyusunan Anggaran
Penganggaran Terpadu, mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan
penganggaran melalui Klasifikasi Anggaran menurut : (1) Klasifikasi Organisasi; (2)
Klasifikasi Fungsi; dan (3) Jenis Belanja. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK),
Pengalokasian anggaran berorientasi pada Kinerja (output & outcome oriented),
Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan pembangunan nasional dilakukan dengan
pendekatan money follow program melalui PBK dan terdapat fleksibilitas pengelolaan
anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages).
Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM), Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perkebunan dalam menyusun perkiraan maju dalam periode 3 tahun
ke depan setiap tahun bersamaan dengan penyusunan KRISNA dan RKA-K/L
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V. PENUTUP
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategi global, regional, dinamika pembangunan
nasional, serta agenda NAWACITA (agenda prioritas Kabinet Kerja), maka
pembangunan pertanian lima tahun kedepan lebih diarahkan untuk mewujudkan
kedaulatan pangan dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional. Dengan demikian posisi Puslitbang Perkebunan sebagai bagian dari
Balitbangtan akan semakin strategis dalam menghasilkan inovasi teknologi pertanian
mengingat sektor pertanian akan maju apabila kebijakan pembangunan pertanian
didasarkan pada hasil riset.
Berbagai peluang dan tantangan dalam dinamisasi lingkungan strategis pembangunan
pertanian nasional harus disikapi oleh Puslitbang Perkebunan sebagai unit kerja (UK)
eselon II di Balitbangtan dengan mengoptimalkan kekuatan internal dan mengubah
tantangan riset yang dihadapi menjadi peluang. Dinamika ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) dalam berbagai bidang, yang didukung oleh sistem dan teknologi
informasi yang juga berkembang sangat pesat memberikan peluang bagi
pengembangan inovasi pertanian di masa datang. Hal ini sejalan dengan upaya
mewujudkan visi Balitbangtan 2015-2019 sebagai lembaga penelitian dan
pengembangan pertanian terkemuka di dunia.
Dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang akan semakin berat,
serta untuk mendukung upaya percepatan pembangunan sektor pertanian nasional
melalui target-target yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan, maka
Balitbangtan menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, dimana dalam
penyusunanya telah mengacu kepada: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2) NAWACITA Kabinet Kerja
2005-2025, (3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, (4)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, (5)
Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045, dan (6) Renstra Kementerian
Pertanian Tahun 2015-2019.
Renstra Puslitbang Perkebunan 2015-2019 merupakan implementasi dari Renstra
Balitbangtan 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 Bidang Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan
mengedepankan semangat reformasi perencanaan dan penganggaran 2015-2019.
Puslitbang Perkebunan merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka
penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang dilengkapi dengan
arsitektur dan informasi kinerja (ADIK), sehingga akuntabilitas pelaksana kegiatan dan
organisasinya dapat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala terutama kaitannya
dengan program dan kegiatan riset.
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Dalam upaya mencapai Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) peneltian di bidang
perkebunan yang telah ditetapkan lima tahun kedepan Puslitbang Perkebunan
berupaya memaksimalkan seluruh potensi sumberdaya peneliti terutama di Balai
Penelitian untuk mencapai target IKSK hingga tahun 2019 terkait capaian
dimanfaatkannya : (1) varietas unggul baru (VUB), (2) teknologi tanaman perkebunan,
(3) rekomendasi kebijakan perkebunan, dan (4) model pengembangan bioindustri
berbasis tanaman perkebunan. Target tersebut direalisasikan dalam program dan
kegiatan oleh Balai Penelitian dengan berkoordinasi dengan Puslitbang Perkebunan
serta bersinergi dengan UK/UPT di lingkup Balitbangtan melalui sinkronisasi kegiatan.
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Lampiran 1. Ringkasan Indikator Tujuan Puslitbang Perkebunan TA. 2015-2019 (IKU Lama)

No
1.

2.

3.
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Tujuan
Menyediakan varietas unggul
tanaman perkebunan adaptif,
memiliki produktivitas dan
kualitas tinggi sesuai kebutuhan
pengguna
Menyediakan teknologi yang
lebih produktif dan efisien
serta ramah lingkungan

Indikator

Satuan

2015
7

2016
8

Tahun
2017
7

Jumlah Varietas Unggul Baru

VUB

c. Jumlah teknologi yang
lebih produktif dan efisien
serta ramah lingkungan

Teknologi

23

16

17

d. Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan
c. Jumlah publikasi

Rekomendasi

6

6

6

Publikasi Kerjasama
penelitian

23

23

23

15

15

15

Mempercepat dan meningkatkan
diseminasi inovasi dan teknologi
di tingkat pengguna
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d. Jumlah kerjasama penilitian

2018

2019

Lampiran 2. Ringkasan Indikator Tujuan Puslitbang Perkebunan TA. 2015-2019 (IKU Baru)

No
1.

2.
3.
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Tujuan
Menyediakan teknologi petanian yang
produktif dan efisien serta ramah
lingkungan yang siap diadopsi/
dimanfaatkan oleh stakeholder
(pengguna)
Menyediakan layanan jasa dan
informasi teknologi pertanian kepada
pengguna
Mewujudkan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di lingkungan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian

Indikator

Satuan

Jumlah hasil penelitian yang
dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun
terakhir)

teknologi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
atas layanan publik Puslitbangbun

Skala Likert

Jumlah temuan Itjen atas
implementasi SAKIP yang terjadi
berulang (5 aspek SAKIP sesuai
Permen PAN RB Nomor 12 tahun
2015 meliputi: perencanaan,
pengukuran, pelaporan kinerja,
evauasi internal, dan capaian
kinerja

Temuan
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2015

2016

Tahun
2017

2018

2019

-

-

-

55

55

-

-

-

3

3

-

-

-

4

3

Lampiran 3. Uraian Sasaran, Indikator, Target dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Jangka Menengah Pusat
Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Tahun 2015-2019 ( IKU Lama)
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
Penciptaan varietas
Unggul Tanaman
Perkebunan

INDIKATOR

SATUAN

Jumlah VUB
Jumlah
Teknologi
Jumlah
Produk/
Formula
jumlah
Kerjasama
Publikasi
Hasil
Penelitian'
Rekomendasi
Kebijakan

varietas

TARGET
2015

2016

2017

7

8

23

ALOKASI ANGGARAN (JUTA)
2018

2019

2015

2016

2017

7

2,436,500

2,680,150

2,814,158

16

17

9,265,994

9,729,294

10,215,758

6

6

6

2,032,731

2,134,368

2,241,086

15

15

15

1,800,000

1,890,000

1,984,500

23

23

23

1,400,000

1,470,000

1,543,500

6

6

6

568,750

597,188

627,047

2018

2019

Teknologi
Produk/
Formula
Dokumen
Kerjasama
kali

Rekomen
dasi
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Lampiran 4.

Uraian Sasaran, Indikator, Target dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Jangka Menengah Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perkebunan Tahun 2015-2019 (IKU BARU)

Kegiatan /Sasaran Indikator
Penelitian dan
Pengembangan
Tanaman
Perkebunan

satuan
2015

Dimanfaatkannya Jumlah hasil penelitian dan pengembangan
teknologi
inovasi teknologi perkebunan yang dimanfaatkan (akumulasi 5
perkebunan
tahun terakhir)

Meningkatnya
kualitas layanan
publik Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Perkebunan
Terwujudnya
akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah di
lingkungan Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Perkebunan

72

Rasio hasil penelitian dan pengembangan
perkebunan pada tahun berjalan terhadap
kegiatan penelitian dan pengembangan
perkebunan yang dilakukan pada tahun
berjalan
Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas
layanan publik Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perkebunan beserta UPT di
lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan

%

rekomendasi
skala linkert (14)

Jumlah temuan Itjen atas implementasi
temuan
SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP
sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015
meliputi: perencanaan, pengukuran,
pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan
capaian kinerja) di lingkup Pusat Penelitian dan
Pengemba
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2016

Target
2017

Alokasi Anggaran
2017
2018

2019

124.682.150

124.682.150

6
3

294.500

294.500

3

85.643.600

85.643.600

2018

2019

55

55

100

100

3

4

2015

2016

Lampiran 5. Kegiatan Strategis Penelitan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan
Kegiatan Strategis Penelitan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan
Sasaran Program
Tersedianya varietas dan galur/klon
unggul baru

1.
2.
3.

Tersedianya
Pertanian

teknologi

dan

inovasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Tersedianya model
inovasi

Mendukung peningkatan produksi
tanaman perkebunan berdaya saing

Mendukung peningkatan produksi gula

pengembangan

1.

Perakitan varietas unggul tebu produktvitas dan
rendemen tinggi
Perakitan varietas unggul tebu produktvitas dan
rendemen tinggi toleran kekeringan
Perakitan varietas unggul tebu produktvitas dan
rendemen tinggi toleran iklim basah Perakitan
varietas tebu transgenik kadar sukrosa tnggi,
tahan kering seleksi klon unggul spesifik lokasi

Perbaikan dan perakitan teknologi budidaya
tebu toleran kekeringan
Penyediaan benih sumber bermutu melalui
kultur jaringan
Formulasi pupuk hayat dan dekomposer
Pengendalian hama dan penyakit utama
Teknologi (prototype, model) mekanisasi
budidaya, panen dan pasca panen tebu
Diversifikasi produk tebu
Integrasi tebu-ternakPerakitan dan perbaikan
komponen teknologi spesifik lokasi pada wilayah
sentra produksi tebu dan antsipasi dinamika
perubahan iklim
Penyusunan informasi dan analisis geospasial
SDLP untuk pengembangan kawasan tebu
Teknologi produksi gula kristal enzimats dan
gula cair dari tebu dan tanaman lainnya, dan
produksi bioethanol dari limbah tebu

Pengembangan model pertanian bioindustri
tanaman Perkebunan berbasis sumberdaya lokal

1.

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Perakitan VUB tanaman perkebunan yang
bernilai tambah & berdaya saing tinggi, 1.
Perakitan varietas kakao protas tnggi tahan
PBK/VSD,
Perakitan varietas Lada toleran BPB,
Perakitan varietas Kopi arabika specialty
dan robusta protas tnggi Perakitan varietas
Karet tahan JAP.
Perakitan varietas nilam transgenik tahan
penyakit utama
Perakitan varietas sawit
Perakitan var tanaman obat
Perbaikan dan perakitan teknologi budidaya
dan pasca panen untuk meningkatkan nilai
tambah dan daya saing
Penyediaan benih sumber bermutu
Pengendalian hama dan penyakit utama
Perbaikan teknologi proses
Perakitan komponen teknologi pesifik lokasi
mendukung peningkatan produksi tanaman
perkebunan berdaya saing unggulan daerah
Penyusunan
informasi
dan
analisis
geospasial SDLP untuk pengembangan
kawasan kakao
Teknologi
pasca
panen,
diversifikasi
produk, dan
penanganan limbah tanaman perkebunan
strategis

Mendukung peningkatan
produksi tanaman perkebunan
Penyedia BBN
1. Perakitan
VUB
tanaman
perkebunan penyedia BBN
2. Perakitan varietas Kemiri sunan
3. Perakitan
varietas
tanaman
penghasil BBN
lainnya

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

1.

Pengembangan model pertanian bioindustri
tanaman Perkebunan berbasis sumberdaya

1.

Perbaikan
dan
perakitan
teknologi budidaya dan pasca
panen untuk tanaman BBN
Penyediaan
benih
sumber
bermutu
Pengelolaan lahan dan hara
Teknologi (prototype, model)
mekanisasi
budidaya, panen dan pasca
panen tanaman
BBN
Perakitan komponen teknologi
pesifik
lokasi
mendukung
peningkatan produksi tanaman
perkebunan penyedia BBN
Penyusunan
informasi
dan
analisis
geospasial SDLP
pengembangan kawasan BBN
Teknologi
penanganan,
pengolahan, dan konversi
biomass tanaman penghasil BBN
dan pemanfaatan limbahnya
Pengembangan model pertanian
bioindustri tanaman perkebunan
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Tersedia dan terdistribusinya produk
inovasi pertanian

2.

Pengembangan model pertanian
spesifik lokasi berbasis tebu

1.

Tersedia dan terdistribusinya produk inovasi
tebu
Penerbitan publikasi tek.
tebu
melalui
media cetak
dan elektronis
Produksi materi diseminasi inovasi teknologi
tebu
Penyediaan
koleksi
perpustakaan
untuk
teknologi tebu

1.

Outlook komoditas strategis tebu/gula
Kajian prospek pengembangan agroindustri tebu
di luar jawa
Kajian kebijakan sinergi program dan anggaran
mendukung pengembangan industri gula tebu
nasional
Kajian
kebijakan
insentf
harga
dalam
mendorong peningkatan adopsi VUB dan
produksi gula;
Analisis kebijakan pembangunan pertanian
wilayah, mendukung pencapaian peningkatan
produksi tebu
Analisis dan sintesis kebijakan pengembangan
dan pengelolaan sdlp serta perubahan iklim

1.

2.
3.
4.

Teredianya rekomendasi kebijakan
pembangunan pertanian

1.
2.
3.
4.
5.
6.

74
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bioindustri

2.

2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.

lokal
1. Pengembangan model
pertanian
bioindustri
spesifik
lokasi
berbasis
komoditas perkebunan unggulan daerah

Tersedia dan terdistribusinya produk inovasi
tanaman perkebunan berdaya saing
Penerbitan
publikasi
tek.
tanaman
perkebunan melalui media cetak dan
elektronis
Produksi materi diseminasi inovasi teknoogi
tanaman perkebunan
Penyediaan koleksi perpustakaan untuk
teknologi tanaman perkebunan

Outtlook komoditas strategis tanaman
kakao dan sawit
Kebijakan peningkatan produksi dan daya
saing
komoditas Kakao dan sawit
Dampak ekonomi kebijakan ekspor dan
impor terhadap produksi kakao Indonesia
Kajian kendala dan upaya percepatan
adopsi inovasi teknologi kakao
Analisis kebijakan pembangunan pertanian
wilayah,
mendukung
pencapaian
peningkatan produksi tanaman perkebunan
unggulan daerah

berbasis sumberdaya lokal
Pengembangan model pertanian
bioindustri
spesifik
lokasi
berbasis
integrasi
tanaman
perkebunan-perternakan untuk
mendukung penyediaan BBN
3. Penyusunan
informasi
dan
analisis geospasial SDLP
1. Tersedia dan terdistribusinya
produk
inovasi
tanaman
perkebunan penyedia BBN
2. Penerbitan publikasi teknologi
tanaman perkebunan penyedia
BBN melalui media cetak dan
elektronis
3. Produksi
materi
diseminasi
inovasi teknologi tanaman
perkebunan penyedia BBN
4. Penyediaan
koleksi
perpustakaan untuk teknologi
tanaman perkebunan penyedia
BBN
Analisis kebijakan produksi tanaman
perkebunan penyedia BBN
2.

