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KATA PENGANTAR

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan
Sumber Daya Genetik Pertanian (BB Biogen) mempunyai tugas
melaksanakan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan
pemanfaatan sumber daya genetik pertanian (SDG) pertanian.
Tugas tersebut untuk mendukung Visi Pembangunan Pertanian,
dimana visi periode 2015-2019 adalah kokohnya pondasi sistem
pertanian

bio-industri

berkelanjutan

menuju

tercapainya

keunggulan daya saing pertanian terpadu berbasis sumber daya alam (SDA)
berkelanjutan, sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berkemampuan iptek,
meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Kementerian Pertanian telah menetapkan sistem pertanian industrial untuk
menjalankan visi tersebut. Oleh karena itu untuk mewujudkan pertanian industrial
unggul yang berkelanjutan diperlukan dukungan inovasi teknologi unggul selain
optimalisasi sumber daya lahan yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.
Bioteknologi pertanian dapat meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas
sehingga dapat memacu pertumbuhan produksi dan peningkatan daya saing,
sehingga memberikan terobosan dalam memecahkan masalah ketahanan pangan
dan ketersediaan energi.
Rencana Strategis (Renstra) BB Biogen 2015-2019 merupakan rencana lima
tahun ke depan yang memuat langkah-langkah operasional mencakup: (1) Kegiatan
pengembangan SDM; (2) Kegiatan peningkatan daya guna sarana dan prasarana
penelitian; (3) Kegiatan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan SDG
pertanian; (4) Kegiatan pendokumentasian dan diseminasi hasil penelitian yang
disusun dengan mempertimbangkan berbagai keunggulan, peluang, kendala, dan
tantangan atau isu-isu strategis, terutama dalam peningkatan kemandirian dan
ketahanan pangan di Indonesia.

Renstra 2015-2019 Revisi I

i

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber daya Genetik Pertanian

Saya berharap Renstra BB Biogen 2015-2019 Revisi I ini dapat menjadi
kerangka acuan untuk menjamin kesinambungan serta konsistensi program
penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi dan SDG pertanian sekaligus
memelihara sasaran yang ingin dicapai dalam periode tersebut dalam rangka
mendukung pencapaian pembangunan pertanian nasional. Kepada semua pihak
yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra BB Biogen saya sampaikan
penghargaan dan terima kasih.
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Desember 2015

Kepala BB Biogen,
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I. PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Berdasarkan kekuatan dan kelemahan pembangunan di masa lalu, perubahanperubahan lingkungan global, menyadari tantangan ke depan, serta memperhatikan
prinsip dasar yang diuraikan pada bagian sebelumnya maka visi pembangunan
pertanian Indonesia 2013-2045 dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya sistem
pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan
produk bernilai tambah tinggi dari sumber daya hayati pertanian dan kelautan tropika”
(SIPP 2013 - 2045).
Pada tahun 2030, penduduk Indonesia diprediksi mencapai hampir 300 juta
jiwa (Bappenas, 2013) sehingga diperlukan suplai pangan yang memadai.
Pencapaian

kedaulatan

pangan

(food

sovereignity)

menghadapi

kendala

menurunnya jumlah lahan pertanian subur sebagai akibat meningkatnya pengalihan
fungsi lahan pertanian secara tak terkendali bagi peruntukan lain (non-agricultural
purposes). Alih fungsi lahan tersebut menyebabkan bergesernya lahan pertanian ke
lahan suboptimal (less favorable land), seperti lahan masam, salin, dan rawan
kekeringan.
Dewasa ini, perubahan iklim global (global climate change) juga menjadi isu
penting yang dampaknya sudah dirasakan di Indonesia, terutama terhadap
penurunan produksi pertanian. Perubahan iklim tersebut dapat mempengaruhi empat
dimensi keamanan pangan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan
stabilitas sistem pangan. Dampak perubahan iklim dalam jangka pendek adalah
munculnya cuaca ekstrim, seperti adanya gelombang udara yang lebih panas,
musim kering yang lebih panjang, badai, dan banjir, sedangkan dalam jangka
panjang adalah terjadinya perubahan suhu dan pola hujan. Pada 50 tahun
mendatang, suhu bumi diprediksi akan meningkat sekitar 2−3 oC. Dampak lain yang
perlu diwaspadai adalah meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman
(OPT). Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang mengintegrasikan
berbagai disiplin ilmu dan keahlian untuk mengatasi berbagai macam tantangan
tersebut.
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Visi pembangunan pertanian periode 2015-2019 adalah Terwujudnya Sistem
Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan
Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan
Pangan dan Kesejahteraan Petani. Visi tersebut dirumuskan untuk mendukung
tercapainya sasaran pembangunan pertanian jangka panjang Indonesia, yaitu
terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdaya saing, mantapnya ketahanan
pangan secara mandiri, terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat
pertanian dan hapusnya masyarakat petani miskin serta meningkatnya pendapatan
petani.
Salah satu ciri dari sistem pertanian bio-industri adalah tingginya muatan
inovasi teknologi pertanian dalam proses produksi sebagai suatu sistem yang
menerapkan integrasi usaha tani disertai dengan koordinasi vertikal dalam satu alur
produksi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan inovasi teknologi unggul selain
optimalisasi sumber daya alam (SDA) yang lebih efektif, efisien, dan ramah
lingkungan. Inovasi teknologi tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas,
kapasitas produksi, dan daya saing. Inovasi teknologi unggul juga diperlukan dalam
pengembangan produk untuk meningkatkan nilai tambah, diversifikasi, dan
transformasi produk sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen.
Sejalan dengan beralihnya sistem perekonomian berbasis fosil (fossil-based
economy) menuju sistem perekonomian berbasis nabati (bio-based economy), yaitu
perekonomian yang bertumpu pada sumber daya nabati untuk penyediaan pangan,
pakan,

energi,

dan

produk-produk

industri,

maka

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang memiliki dua tugas, yaitu penelitian
dan pengembangan yang mengarah pada scientific based activity dan impact based
activity yang selalu berinisiatif menciptakan inovasi. Inovasi tersebut terbagi dalam
tujuh subsistem inovasi, yaitu (1) Pengelolaan lahan, air, agroklimat, dan sumber
daya genetik (SDG); (2) Sistem produksi pertanian berkelanjutan; (3) Pascapanen
dan pengolahan untuk peningkatan nilai tambah, (4) Logistik dan distribusi melalui
perbaikan infrastruktur; (5) Pengelolaan lingkungan dan konservasi SDG; (6)
Pemasaran hasil dan perdagangan; dan (7) Kelembagaan dan sinergi lintas
kementerian/lembaga. Dengan demikian, pencapaian status Balitbangtan sebagai
sebuah lembaga penelitian yang terkemuka dan terpercaya dapat diwujudkan
2
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melalui hasil-hasil penelitian yang mendapatkan pengakuan ilmiah (scientific
recognition) dan memberikan manfaat yang berdampak luas (impact recognition).
Berbagai tantangan yang dihadapi pertanian di Indonesia tidak akan dapat
diatasi hanya dengan pendekatan teknologi konvensional. Kendala-kendala yang
selama ini sulit atau bahkan mustahil dipecahkan secara konvensional dapat diatasi
dengan menggunakan bioteknologi. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian dan
pengembangan bioteknologi pertanian memiliki peran yang sangat signifikan dalam
memberikan solusi untuk menghadapi tantangan pembangunan pertanian di masa
depan.
Penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian di Indonesia diharapkan
mampu meningkatkan produktivitas, stabilitas produksi dan mutu produk pertanian,
mengurangi biaya produksi, serta menciptakan produk dan sarana produksi yang
ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan bioteknologi, kegiatan pemuliaan dapat
dipercepat dan lebih terarah dalam perakitan varietas/klon/ras/bangsa komoditas
pertanian yang unggul. Sebagai institusi yang memiliki mandat untuk melaksanakan
kegiatan penelitian bioteknologi dan sumber daya genetik (SDG) pertanian, Balai
Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik
Pertanian (BB Biogen) perlu berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap
pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, BB Biogen mencanangkan misi: (1)
Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas di bidang bioteknologi dan SDG
pertanian, (2) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan SDG pertanian untuk
mendukung penelitian di bidang bioteknologi dan pemuliaan tanaman, (3)
Mengembangkan program penelitian yang lebih komprehensif dalam perbaikan sifat
genetik tanaman dan mikroba, serta komponen teknologi budidaya pertanian dengan
pendekatan bioteknologi sehingga teknologi dan produk BB Biogen berdaya saing
tinggi, dan (4) Berkontribusi pada pembangunan nasional pertanian dengan jalan
mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan
daya saing produk pertanian pada pasar nasional dan global.
Bioteknologi pertanian diharapkan mampu memberikan terobosan teknologi
untuk mengatasi berbagai kendala dalam pembangunan pertanian saat ini, seperti
efek perubahan iklim secara global. Empat kontribusi penting yang diharapkan dari
bioteknologi pertanian untuk mitigasi dampak perubahan iklim
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Pengurangan emisi gas rumah kaca, (2) Proteksi tanaman terhadap OPT, (3)
Perakitan varietas tanaman adaptif, dan (4) Peningkatan produktivitas tanaman.
Penelitian berbasis bioteknologi menawarkan solusi untuk menurunkan emisi gas
rumah kaca dan membantu mitigasi perubahan iklim dengan cara merekayasa
tanaman agar berproduksi tinggi dengan input produksi pertanian minimal, sebagai
contoh rekayasa genetik tanaman yang efisien dalam memanfaatkan pupuk nitrogen
(N). Penelitian bioteknologi juga dapat diarahkan dan dikembangkan untuk merakit
tanaman

tahan

cekaman

biotik

(hama

penyakit

tanaman)

dan

abiotik

(rendaman/banjir, salinitas, kekeringan, dan suhu tinggi). Rekayasa seluler dan
rekayasa genetika juga dapat diterapkan untuk perakitan tanaman berumur genjah
dengan potensi dan kualitas hasil tinggi. Melalui penelitian genomik, gen-gen yang
mengendalikan

karakter-karakter

penting

untuk

pertanian

dapat

dipetakan,

diidentifikasi, dan diisolasi dari berbagai sumber, untuk selanjutnya dimanfaatkan
untuk perbaikan sifat organisme target.
Kelimpahan SDG pertanian di Indonesia merupakan sumber daya potensial
yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas produk
pertanian yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan pangan. Kementerian
Pertanian (Kementan) mendorong pemanfaatan SDG lokal sebagai bahan utama
pemuliaan untuk mendukung sistem pertanian bio-industri berkelanjutan. Ada empat
isu utama terkait pengelolaan SDG, yaitu 1) Pemanfaatan aset SDG masih belum
memberikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan karena hingga saat ini
Indonesia belum mempunyai sistem pengelolaan SDG yang terintegrasi. 2)
Meluasnya pertanian modern dan komersial yang tidak ramah lingkungan serta
introduksi varietas-varietas unggul baru yang sangat massive telah mendesak SDG
lokal sehingga mengakibatkan erosi genetik yang parah. Hilangnya suatu SDG dapat
mengancam ketahanan pangan (food security) sehingga berdampak negatif
terhadap kehidupan sosial ekonomi manusia. 3) Perubahan pola konsumsi pangan
masyarakat ke beras mengakibatkan komoditas pangan non beras semakin
terpinggirkan meskipun memiliki keunggulan ekonomi, komparatif maupun kompetitif.
4) Banyak negara yang kaya SDG belum mampu memanfaatkan potensi SDG-nya
karena memiliki kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang rendah dan
terbatas. Oleh karena itu, strategi pengelolaan SDG ke depan harus lebih holistik,

4
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terarah, dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Sebagai asset yang
sangat penting, SDG harus tetap terpelihara dan tersedia melalui pengelolaan bank
gen lebih baik dan terintegrasi untuk mendukung program pemuliaan.
BB Biogen adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon II di bawah
Balitbangtan yang mempunyai tugas dan fungsi (Tusi) untuk melaksanakan kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi dan SDG pertanian
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BB Biogen 2015-2019.
I.2. Landasan Legal Penyusunan Rencana Strategis
Landasan legal yang menjadi acuan untuk menyusun Renstra BB Biogen
adalah: (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) UU No. 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang diantaranya memuat Arah Pembangunan
Pertanian Jangka Panjang 2005-2025, (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional, (5) Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang mewajibkan unit kerja mandiri untuk menyusun renstra dan LAKIP,
(6) Visi dan Misi Kementan tentang pembangunan pertanian 2025, (7) Arah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 bidang
penelitian dan pengembangan pertanian, (8) Renstra Kementan 2015-2019, dan (9)
Renstra Balitbangtan 2015-2019.
Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di Indonesia juga memiliki
dasar hukum yaitu UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang
tersebut mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan IPTEK secara lebih efektif,
pembentukan jejaring penelitian yang mengikat semua pihak, baik pemerintah pusat
dan daerah maupun masyarakat luas.
I.3. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis
Renstra BB Biogen 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang
berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, serta
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kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian melalui bioteknologi dan
pengelolaan SDG pertanian yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Renstra BB
Biogen 2015-2019 disusun dengan tujuan:
1. Menjadi kerangka acuan untuk menjamin kesinambungan serta konsistensi
program penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi dan SDG pertanian
sekaligus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode tersebut dalam
rangka mendukung pencapaian pembangunan pertanian nasional.
2. Mengantisipasi masalah pertanian yang diperkirakan akan muncul selama periode
2015-2019, antara lain makin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi untuk
pertanian, bergesernya budidaya pertanian ke lahan suboptimal, serta perubahan
iklim global. Rendahnya adopsi inovasi teknologi, tekanan globalisasi, dan
liberalisasi pasar menuntut semakin tingginya kualitas hasil penelitian.

6
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II. PROFIL BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
II.1. Struktur Organisasi
BB Biogen merupakan UPT eselon II B berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Menteri Pertanian No. 33/Permentan/OT.140/03/2013 tanggal 11 Maret 2013. BB
Biogen dipimpin oleh Kepala Balai Besar dengan dibantu oleh tiga pejabat eselon III
B, yaitu (1) Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), (2) Kepala Bidang Program dan
Evaluasi (Kabid PE), dan (3) Kepala Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil
Penelitian (Kabid KSPHP). Masing-masing pejabat eselon III B membawahi pejabatpejabat eselon IV, yaitu Kabag TU membawahi Kepala Subbagian (Kasubbag)
Kepegawaian,

Kasubbag

Keuangan,

dan

Kasubbag

Rumah

Tangga

dan

Perlengkapan; Kabid PE membawahi Kepala Seksi (Kasi) Program dan Kasi
Evaluasi; sedangkan Kabid KSPHP membawahi Kasi Kerja Sama dan Kasi
Pendayagunaan Hasil Penelitian.
Untuk melaksanakan tusi yang menjadi mandat BB Biogen dibentuk lembaga
internal fungsional dan pendukung fungsi. Lembaga internal fungsional adalah
Kelompok Peneliti (Kelti) yang dipimpin oleh Ketua Kelti dan ditetapkan oleh Kepala
BB Biogen. Ada empat Kelti di BB Biogen, yaitu (1) Kelti Pengelolaan Sumber Daya
Genetik (PSDG), (2) Kelti Biokimia (BK), (3) Kelti Biologi Molekuler (BM), dan (4)
Kelti Biologi Sel dan Jaringan (BSJ). Sedangkan lembaga internal pendukung fungsi
adalah (1) Program Penelitian, (2) Laboratorium dan Fasilitas Uji Terbatas (FUT)
untuk pengujian produk rekayasa genetik (transgenik), (3) Tim Penilai Peneliti pada
Tingkat Unit Kerja (TP2U) dan Tim Penilai Litkayasa pada Unit Kerja (TPLU), dan (4)
Tim Sumber Daya Manusia (SDM). Diagram alir struktur organisasi BB Biogen
disajikan pada Gambar II.1.
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Kepala BB BIOGEN

Bagian Tata Usaha

FUT, Lab. Pengujian Benih,
Bank Gen, Lab. Kultur Jaringan,
Lab. Bioinformatika dan
Genomik, Lab. Mikrobiologi

Subbagian Kepegawaian
Subbagian Keuangan

TIM SDM, TP2U, TPLU
Subbagian Rumah Tangga dan
perlengkapan

Program Penelitian

Bidang Program dan Evaluasi
Seksi Program
Seksi Evaluasi
Bidang Kerja Sama dan
Pendayagunaan Hasil Penelitian

Seksi Kerja sama

Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian
Kelompok Peneliti

Laboratorium/Fasilitas lainnya

Gambar II.1. Struktur organisasi BB Biogen.
II.2. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan

Peraturan

33/Permentan/OT.140/03/2013,

BB

Menteri
Biogen

Pertanian

mempunyai

tugas

Nomor:
melaksanakan

penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi dan SDG pertanian. Fungsi
yang harus dilaksanakan oleh BB Biogen sesuai dengan tugasnya adalah:
1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan
laporan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan SDG pertanian,
2. Pelaksanaan penelitian konservasi dan karakterisasi yang meliputi fisik, kimia,
biokimia, metabolisme dan biomolekuler SDG pertanian,
3. Pelaksanaan penelitian bioteknologi sel, bioteknologi jaringan, rekayasa genetik
dan bioprospeksi SDG pertanian,
4. Pelaksanaan penelitian keamanan hayati dan keamanan pangan produk
bioteknologi,
5. Pelaksanaan analisis kebijakan bioteknologi dan SDG pertanian,

8
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6. Pelaksanaan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis
produk bioteknologi pertanian,
7. Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian bioteknologi dan
SDG pertanian,
8. Pelaksanaan

pengembangan

sistem

informasi

hasil

penelitian

dan

pengembangan bioteknologi dan SDG pertanian,
9. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan
BB Biogen.
II.3. Sumber Daya
II.3.1. Sumber Daya Manusia
SDM menjadi faktor penting yang menentukan kinerja BB Biogen selama 20152019. Ada tiga kelompok utama SDM di BB Biogen, yaitu kelompok fungsional
peneliti, kelompok fungsional litkayasa, dan kelompok administrasi, yang masingmasing memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaannya. Pengelolaan
yang tepat dan komprehensif, serta jumlah SDM yang proporsional untuk ketiga
kelompok tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja BB Biogen.
Pada Desember 2015, SDM yang dimiliki BB Biogen berjumlah 222 pegawai
negeri sipil (PNS) yang terdiri dari

11 orang menduduki jabatan Struktural, 73

peneliti, 31 teknisi litkayasa, 1 arsiparis, 1 analis kepegawaian, dan 108 jabatan
fungsional umum. (Tabel II.1). BB Biogen didukung dengan SDM peneliti yang
handal di setiap kelompok peneliti, baik dari segi pendidikan peneliti yang mayoritas
S3 sebanyak 40 orang dan S2 sebanyak 28 orang, maupun jabatan fungsionalnya
yang terdiri dari peneliti utama 9 orang, peneliti madya 20 orang, peneliti muda 29
orang, dan peneliti pertama 15 orang (Tabel II.2). Peneliti dengan pendidikan S3
hampir tersebar merata di semua Kelompok Peneliti (Kelti), bahkan rasio S3
dibandingkan S2 dan S1 lebih dari 50% kecuali di Kelti Pengelolaan Sumber Daya
Genetik (PSDG) (Gambar II.2). Dari segi kepakaran, sebagian besar peneliti BB
Biogen memiliki kepakaran di bidang Bioteknologi Pertanian sehingga mampu
menjalankan tusi-nya, diikuti oleh kultur in vitroTanaman, Hama dan Penyakit
Tanaman, Fisiologi Tanaman, dan Budidaya Tanaman (Tabel II.3).
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Tabel II.1. Komposisi PNS di BB Biogen Tahun 2015
No

Nama Jabatan

1.

Struktural

2.

Jabatan Fungsional Tertentu:

3.

Jumlah (Orang)
11

a. Peneliti

73

b. Teknisi Litkayasa

31

c. Analis Kepegawaian

1

d. Arsiparis

1

Jabatan Fungsional Umum

108

Total

222

Tabel II.2. Komposisi jabatan fungsional khusus BB Biogen per Juli 2014.
No. Jabatan

Jumlah (Orang)

Peneliti
1.

Peneliti Utama

9

2.

Peneliti Madya

20

3.

Peneliti Muda

29

4.

Peneliti Pertama

15

Sub total

73

Teknisi Litkayasa
1.

Teknisi Litkayasa Penyelia

9

2.

Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan

8

3.

Teknisi Litkayasa Pelaksana

10

4.

Teknisi Pemula

4

Sub total

31

10
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Kelti BM 35 peneliti
Kelti BSJ 11 peneliti
Kelti Biokimia 10 peneliti
Kelti PSDG 24 peneliti

Gambar II.2. Komposisi peneliti berdasarkan tingkat pendidikan di masingmasing Kelti.

Tabel II.3. Komposisi peneliti BB Biogen berdasarkan bidang kepakaran.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bidang keahlian
Entomologi
Fitopatologi
Mikrobiologi
Kimia/Biokimia
In vitro
Signaling pathway
Pemetaan genetik (konvensional dan
molekuler)
Marka molekuler
Agronomi
SDG
Statistik
Pemuliaan konvensional
Biologi
Teknologi Benih
Rekayasa genetik
Transformasi
Bioinformatik
Jumlah

Renstra 2015-2019 Revisi I

Tingkat Pendidikan
S1
S2
S3
0
2
4
1
2
2
0
1
4
2
2
0
4
3
8
0
0
2
0
1
7
1
2
1
0
0
1
0
0
1
0
13

4
3
0
0
1
0
1
1
0
1
22

3
0
1
2
1
0
0
8
2
1
45

Total
6
5
5
4
15
2
8
8
5
2
2
2
1
1
9
3
2
80
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Sebagai lembaga riset unggulan, perbandingan antara jumlah fungsional
peneliti, kelompok fungsional litkayasa, dan kelompok adminsitrasi di BB Biogen
belum sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Ketimpangan pada ketiga
kelompok SDM tersebut menyebabkan BB Biogen kurang maksimal dalam
melaksanakan misinya, seperti jumlah teknisi litkayasa yang hanya 45% dari jumlah
peneliti, bahkan akan terus berkurang karena hampir 50% berusia di atas 50 tahun
(Tabel II.4). Sedangkan disisi lain, mayoritas peneliti BB Biogen berumur 36-45 tahun
dan sedang berada pada usia produktif untuk melakukan riset karena (Tabel II.5).
Hal ini menyebabkan kegiatan riset para peneliti muda BB Biogen kurang
mendapatkan dukungan SDM litkayasa yang memadai.
Permasalahan regenerasi pegawai tidak hanya dialami oleh kelompok
fungsional litkayasa, tetapi juga oleh kelompok fungsional umum yang menjadi
penunjang peneliti. Sebanyak 35,2% SDM BB Biogen berada pada usia 51-55 tahun
(Tabel II.6), yang dalam 3-5 tahun ke depan sekitar 7% akan pensiun sedangkan
jumlah SDM baru diperkirakan tidak sebanding dengan jumlah yang pensiun.

Tabel II.4. Keragaan usia teknisi litkayasa BB Biogen per Juli 2015.
NO

Jabatan Fungsional

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-56

Jumlah

1.

Teknisi litkayasa
Penyelia

2

5

2

9

2.

Teknisi litkayasa
Pelaksana Lanjutan

1

4

4

8

3.

Teknisi litkayasa
Pelaksana

4

6

10

4.

Teknisi litkayasa
Pelaksana Pemula

2

3

4

5.

Non klas

12

1

1

Total

1

%

3.0

8

24.2

17

51.5

2

3

9

34

24.2
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Tabel II.5. Keragaan usia peneliti BB Biogen per Juli 2015.
NO

Jabatan
Fungsional

1.

Peneliti
Utama

2.

Peneliti
Madya

3.

Peneliti
Muda

4.

Peneliti
Pertama

5.

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56 - ≤
65

Jumlah

1

8

9

4

20

2

4

10
5

2

2

12

8

29

1

4

3

6

1

15

Peneliti Non
klas

1

1

3

1

1

7

Total

2

7

8

21

14

16

12

%

2.5

8.8

10.0

26.3

17.5

20.0

15.0

80

Tabel II.6. Keragaan usia PNS BB Biogen berdasarkan golongan per Juli 2015
Kelompok umur
(Tahun)

Golongan
I

Jumlah

%

II

III

IV

26-30

1

2

3

1,3

31 - 35

2

10

12

5,2

15

6,6

36 - 40

2

4

9

41 - 45

3

12

22

3

40

17,6

46 - 50

9

18

32

5

64

28,1

51 - 55

8

12

46

14

80

35,2

13

13

5,7

35

227

100

56 - ≤65
Total

22

49

121

Selain permasalahan kuantitas, budaya kerja SDM BB Biogen juga masih
perlu ditingkatkan. Gambar II.3 menunjukkan hasil penilaian Indek Penilaian Nilai
Budaya Kerja (IPNBK) pegawai BB Biogen 2015. Dari lima nilai budaya kerja yang
dievaluasi, nilai tertinggi adalah tentang disiplin pegawai diikuti oleh profesionalisme
dan integritas, sedangkan nilai yang rendah adalah pada permasalahan komitmen
dan keteladanan masih rendah. Nilai ini mengalami peningkatan signifikan
dibandingkan hasil evaluasi tahun 2014. Disiplin pegawai yang tinggi bisa menjadi
langkah awal yang baik untuk memacu peningkatkan kompetensi SDM untuk
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mencapai kinerja yang lebih baik. Kegiatan Seninan menjadi media yang sangat baik
untuk memacu tingginya budaya kerja SDM BB Biogen. Kompetensi SDM adalah
kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa pengetahuan,
keterampilan, sikap, dan perilaku, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
jabatannya. Kompetensi menjadi satu karakteristik yang mendasari seseorang
mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik itu muncul dalam bentuk
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku (attitude) untuk
menciptakan aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam
melayani masyarakat dan selalu bertindak hemat, efisien, rasional, transparan, dan
akuntabel.
3.70
3.65

3.60
3.55
3.50
3.45
3.40
3.35
3.30
3.25
Komitmen

Keteladanan

Profesionalisme

Integritas

Disiplin

Gambar II.3. Hasil penilaian Indek Penilaian Nilai Budaya Kerja pegawai BB Biogen
2013.
II.3.2. Sarana dan Prasarana (Sumber Daya Aset/SDA)
Kementerian Pertanian telah menetapkan bidang bioteknologi ke dalam
kelompok prioritas tinggi. BB Biogen diharapkan mampu berperan dalam mendukung
pembangunan pertanian ke arah tercapainya pertanian bio-industri berkelanjutan
dengan pendekatan bioteknologi. Hal ini tidak saja memerlukan dukungan SDM yang
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kompeten tetapi juga sejumlah sarana-prasarana penelitian yang lengkap dan terus
di-upgrade sesuai dengan perkembangan IPTEK dan dinamika lingkungan strategis.
Saat ini sarana umum yang dimiliki BB Biogen berupa tanah perkantoran dan
kebun percobaan seluas 708.301 m 2 serta bangunan seluas 29.300 m 2 yang terdiri
atas

gedung

kantor/sekretariat,

gedung

kelompok

peneliti,

laboratorium,

perpustakaan, ruang local area network (LAN) dan gedung penunjang lainnya (Tabel
II.7). Fasilitas yang tersedia di 6 laboratorium, FUT, dan Bank Gen sebagai berikut:
1. Laboratorium Bioinformatika dan Genom: genetic analyzer, flow cytometer, high
speed refrigerated centrifuge, SNP-scanner, genome studio, dan server.
2. Laboratorium Mikrobiologi: refrigerated centrifuge, spectrophotometer, freezedryer, ultra centrifuge, mikroskop flouresecens, dan FPLC.
3. Laboratorium Kimia/Biokimia: Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS),
mikroskop, Akta purifier, spectrophotometer, isoelectric point, 2-D electrophoresis,
dan HPLC.
4. Laboratorium Kultur Jaringan: laminar air flow cabinet, inverted microscope,
temperature and humidity controlled oven, growth chamber, refrigerated
centrifuge.
5. Laboratorium Biologi Molekuler: genome sequencer, microarray scanner,
capillary electrophoresis, laminar air flow cabinet, gene gun, chemidoc, automatic
DNA purification, dan nanodrop.
6. Laboratorium Uji Mutu Benih: Oven, seed moisture tester, seed germinator,
barcoding systems, chiller, PCR, electrophoresis systems, dan dehumidifier.
7. FUT: growth chamber, chiller, insect rearing, dan oven.
8. Bank Gen: cold storage (-18oC, -20oC, dan 15oC), top balance, laminar air flow
cabinet.
Dua laboratorium pengujian telah mendapat sertifikat ISO/IEC-17025:2005 dari
Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor: LP-550 IDN, yaitu Laboratorium
Biologi Molekuler untuk ruang lingkup deteksi GMO secara kualitatif dan
Laboratorium Uji Mutu Benih Tanaman untuk ruang lingkup pengujian kadar air benih,
daya tumbuh/berkecambah benih, dan kemurnian benih.
Untuk perpustakaan, aset yang dikelola meliputi koleksi buku 3.986 eksemplar,
majalah (dalam dan luar negeri) sebanyak 1.808 judul, serta tesis dan disertasi
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sebanyak 554 judul. Semua aset ini sudah didigitalisasi dan masuk ke dalam sistem
repositori.
Ke depan, Kebun Percobaan (KP) perlu direvitalisasi agar menjadi research
station yang high profile dan ideal serta menjadi bagian penting dari Taman Sains
Pertanian (TSP). Untuk itu, Kebun Percobaan lingkup BB Biogen akan dilakukan
pembenahan menyeluruh dengan memperbaiki fasilitas utamanya, seperti: 1)
Perbaikan dan penyediaan jaringan irigasi dan sumber air serta fasilitas pendukung
lainnya; 2) Pengembangan KP untuk kebun bibit/benih; 3) Pengembangan KP untuk
kebun koleksi plasma nutfah; 4) Pengembangan KP untuk diseminasi dan menjadi
show window kegiatan penelitian; 5) Pengembangan KP dalam rangka kerja sama
penelitian dengan stakeholder; dan 6) Perbaikan tatakelola KP.
Redesain fasilitas laboratorium BB Biogen akan diarahkan agar mampu
menggunakan teknologi omic dalam riset molekuler dan pengelolaan SDG yang
meliputi analisis genomik, transkriptomik, proteomik, dan metabolomik. Laboratorium
Bank Gen diarahkan untuk pengelolaan SDG yang lebih integratif lintas institusi
sehingga dapat meningkatkan kemanfaatannya untuk mendukung pertanian yang
berkelanjutan.
Perkembangan perpustakaan yang sangat pesat dari waktu ke waktu perlu
disesuaikan dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat serta kebutuhan
pengetahuan dan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi sudah
menjadi keharusan bagi perpustakaan dalam pemenuhan kebutuhan peneliti untuk
mengakses sumber informasi ilmiah secara cepat, tepat, dan mudah.
Kesuksesan sebuah perpustakaan bukanlah dilihat dari seberapa besar
koleksi yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar pemustaka memanfaatkan
perpustakaan tersebut. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, perpustakaan perlu
melakukan berbagai terobosan dalam penggunaan IT untuk menyampaikan
informasinya kepada pemustaka. Digitalisasi koleksi perpustakaan akan banyak
memberikan manfaat, selain akan menghemat ruang dan tempat penyimpanan serta
tersimpan dalam waktu yang lama. Bahan-bahan pustaka digital yang dikemas
dalam bentuk online akan mudah diakses oleh pemustaka dimanapun dan kapanpun.
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Tabel II.7. Sarana yang dimiliki BB Biogen.
No.
1.

Nama Sarana

4.
5.

a. Bangunan Gedung Utama (Sekretariat, Kelti BSJ, Kelti BK)
b. Gedung Penunjang (2 gedung)
c. Gedung Kelti BM
d. Gedung kantor Kebun Percobaan (Cimanggu, Cikeumeuh, Citayam, dan Pacet)
Masjid
Fasilitas Uji Terbatas (FUT): Laboratorium, Rumah Kaca, dan Rumah Kasa
Rumah Kaca Cimanggu
Rumah Kaca Cikeumeuh
Gudang Kebun Percobaan (Cimanggu, Cikeumeuh, Citayam, dan Pacet)
Laboratorium Biologi Molekuler

6.
7.

Laboratorium Kultur Jaringan
Laboratorium Kimia/Biokimia
Laboratorium Bioinformatika dan Genom
Laboratorium Mikrobiologi
Laboratorium Uji Mutu Benih
Rumah Kasa
Bank Gen

2.
3.

II.3.3. Anggaran (Sumber Daya Keuangan/SDK)
Anggaran operasional BB Biogen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta hibah dan
kerja sama penelitian kemitraan. Alokasi anggaran BB Biogen berfluktuasi dari tahun
ke tahun mengikut perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi. Total
anggaran yang telah dialokasikan selama Renstra 2010-2014 mencapai Rp.
177.308.448.000. Alokasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebagai
implementasi dari kurva kedua Balitbangtan dan upaya peningkatan kapasitas HiTech penelitian dan pengembangan lingkup Balitbangtan, khususnya penelitian
genomik dan pengelolaan SDG lokal yang dilaksanakan melalui konsorsium dengan
Balit komoditas dan BPTP seluruh Indonesia (Tabel II.8).
Tabel II.8. Anggaran BB Biogen tahun 2010-2015
Uraian
Pagu (Rp.
000)
Serapan
(%)

2010

2011

2012

2013

2014

45,734,177

26,120,000

29,514,271

75,940,000

38,077,621

94.4

94,5

96,3

96,2

96,1

Renstra 2015-2019 Revisi I

2015

Total

39,291,930 254,677,999
98
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II.4. Tata Kelola
II.4.1. Program Kegiatan Penelitian dan Non-Penelitian
Sebagai upaya implementasi anggaran berbasis kinerja, semua kegiatan
penelitian dan non-penelitian di BB Biogen dimonitoring dan dievaluasi (monev)
secara ketat, tepat, dan transparan untuk penjaminan mutu (quality assurance) serta
menanamkan budaya akuntabilitas. Akuntabilitas mampu membatasi ruang gerak
terjadinya perubahan dan pengulangan serta revisi perencanaan. Disamping itu
akuntabilitas publik juga memberi kepastian pada aspek-aspek penting perencanaan
serta pelaksanaan kegiatan di BB Biogen.
Monitoring dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun berjalan dan
bertujuan

memberikan

gambaran

dari

perkembangan

dan

kendala

suatu

program/kegiatan yang sedang berjalan. Kegiatan monitoring meliputi pengamatan
perkembangan pelaksanaan seluruh rencana program/kegiatan, identifikasi dan
antisipasi permasalahan yang timbul dan/atau yang akan timbul agar dapat diambil
tindakan sedini mungkin. Monitoring dilaksanakan secara berkala (bulanan) dan
dituangkan dalam bentuk laporan yang mencakup (1) target dan realisasi anggaran
sampai dengan bulan tertentu, (2) target dan realisasi pelaksanaan fisik sampai
dengan bulan tertentu, (3) capaian/hasil yang menonjol sampai dengan bulan
tertentu, (4) permasalahan yang dihadapi pada bulan tertentu, dan (5) pemecahan
masalahnya.
Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya perbaikan terhadap perencanaan,
penilaian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai dan memanfaatkan semua sumber daya (SDM,
SDA, dan SDK) secara efektif dan efisien. Kegiatan evaluasi meliputi penilaian dalam
kurun waktu tertentu secara sistematis dan obyektif terhadap efisiensi, efektivitas
pelaksanaan, dan dampak/keberhasilan dari program/kegiatan yang sedang berjalan
maupun yang telah selesai pada tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya,
kegiatan evaluasi dapat dilakukan secara selektif terhadap program/kegiatan.
Evaluasi dilakukan secara berkala, yaitu pada (1) awal tahun anggaran, untuk
memastikan bahwa realisasi indikator kinerja yang akan dicapai sama dengan atau
mendekati target indikator kinerja yang ditetapkan dalam renstra BB Biogen, (2)
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semester I, untuk memastikan bahwa target indikator kinerja dari kegiatan yang
dilaksanakan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan dari evaluasi pada awal
tahun anggaran, dan (3) akhir tahun anggaran, untuk mengetahui tingkat capaian
dari target indikator kinerja dari program/kegiatan yang telah ditetapkan.
Hasil monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja BB Biogen disajikan dalam
bentuk laporan berkala yang bersifat informatif, cepat, tepat, dan akurat agar dapat
dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan
keputusan untuk perbaikan kebijakan perencanaan di masa mendatang maupun
pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Laporan disampaikan dalam bentuk: (1)
laporan internal, yang formatnya ditentukan oleh BB Biogen mencakup laporan akhir
hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/diseminasi/kebijakan, dan (2) laporan
eksternal terdiri atas , yang formatnya ditentukan oleh pihak yang memerlukan, yaitu
eselon di atasnya, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian, dan
Peraturan Menteri Keuangan. Laporan eksternal terdiri atas (i) laporan per bulan dan
triwulan SIMONEV, (ii) laporan per triwulan PP-39 tahun 2006, (iii) laporan per bulan
pelaksanaan program Balitbangtan satuan kerja (satker) BB Biogen, (iv) laporan per
triwulan perkembangan indikator kinerja utama (IKU) Balitbangtan Satker BB Biogen,
(v) Laporan per triwulan realisasi indikator kinerja kegiatan (IKK) BB Biogen, dan (vi)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BB Biogen.
II.4.2. Program Kerja sama
Kegiatan kerja sama yang dilaksanakan di BB Biogen meliputi kegiatan kerja
sama penelitian dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM atau institusi. Kegiatan
kerja sama baik dari dalam atau luar negeri berada di bawah pengawasan dan
penilaian Bidang KSPHP. Pengelolaan kerja sama penelitian di BB Biogen
mencakup koordinasi, penjaringan mitra kerja sama, dan administrasi operasional
kerja sama dengan mitra kerja sama. Operasional penelitian kerja sama dalam
negeri mencakup penjaringan mitra kerja sama, pengurusan administrasi kerja sama,
serta pengurusan perijinan mahasiswa magang, praktek dan penelitian. Operasional
penelitian kerja sama luar negeri mencakup pengurusan administrasi kerja sama,
penjaringan mitra dan pelaksanaan kerja sama; pengurusan administrasi pertukaran
SDG.
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II.5. Capaian Kinerja 2010 – 2014
Pada Renstra BB Biogen 2010-2014, prioritas litbang bioteknologi dan SDG
pertanian diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan SDG yang terintegrasi di
lingkup UK/UPT Balitbangtan, melakukan analisis genom dan molekular SDG untuk
memperkuat

program

pemuliaan,

bioprospeksi

bahan

aktif

biologi

untuk

pengendalian OPT, dan perakitan varietas dan atau galur-galur unggul yang
berproduktivitas tinggi, umur genjah, efisien penggunaan pupuk N dan P, serta
toleran cekaman biotik dan abiotik.

Pelaksanaan kegiatan litbang tersebut

ditargetkan untuk mendapatkan luaran berupa 1) 20.850 aksesi SDG pertanian
(tanaman, mikroba, dan serangga) yang terkelola dengan baik; 2) 1.343 varietas
atau galur harapan komoditas penting pertanian; dan 3) 4 teknologi unggulan yang
mencakup 18 Peta genetik tanaman dan ternak, 30 klon gen sifat-sifat penting
komoditas pertanian, 288 Sidik Jari DNA Plasma Nutfah Pertanian, dan 3 produk
bioprospeksi SDG pertanian.
Pada Renstra BB-Biogen 2010-2014, prioritas litbang bioteknologi dan SDG
diarahkan untuk membangun system pengelolaan SDG yang terintegrasi di lingkup
UK/UPT Badan Litbang Pertanian, melakukan analisis genom dan molekular SDG
untuk memperkuat program pemuliaan, bioprospeksi bahan aktif biologi untuk
pengendalian OPT, dan perakitan varietas dan atau galur-galur unggul yang
berproduktivitas tinggi, umur genjah, efisien penggunaan pupuk Ndan P, serta
toleran cekaman biotik dan abiotik.

Pelaksanaan kegiatan litbang tersebut

ditargetkan untuk mendapatkan luaran berupa 1) 20.850 aksesi SDG pertanian
(tanaman, mikroba dan serangga) yang terkelola dengan baik; 2) 1361 varietas atau
galur harapan komoditas penting pertanian; dan 3) 4 teknologi unggulan yang
mencakup 18 Peta genetik tanaman dan ternak, 30 klon gen sifat-sifat penting
komoditas pertanian, 1152 Sidik Jari DNA Plasma Nutfah Pertanian, dan 3 produk
bioprospeksi SDG pertanian.
Pada akhir Renstra 2010-2014, BB-Biogen telah berhasil merealisasikan
semua output yang ditargetkan. Bahkan capaian untuk output aksesi SDG, jumlah
galur dan teknologi berbasis bioteknologi melebihi jumlah output yang ditargetkan,
yaitu masing-masing mencapai 115.4%, 978.9% dan 233.3%. Dengan demikian,
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kinerja penelitian BB Biogen cukup tinggi (Tabel II.9). Database capaian kinerja BB
Biogen dapat dilihat dilamanan web www.monevbiogen.or.id. Dalam database
tersebut, data aksesi SDG hanya mencantumkan setiap aksesi yang telah
dikonservasi dan dikarakterisasi, sedangkan data passport dan karakter-karakterinya
tersedia

dalam

catalog

SDG

yang

bisa

www.indoplasma.or.id. Data galur dan teknologi

diakses

pada

laman

web

memberikan informasi tentang

deskripsi dan keunggulan setiap galur dan teknologi yang dihasilkan.

Tabel II.9. Target dan realisasi kegiatan penelitian BB Biogen 2010-2014
INDIKATOR
1. SDG yang
dikonservasi
2. Galur Harapan

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Target

2.250

4.650

4.650

4.650

4.650

20.850

Capaian
Target
Capaian

2.310
235
406

4.600
364
381

4.700
360
3.173

6.563
360
8.588

5.890
42
775

24.063
1.361
13.323

Target
Capaian
Target
Capaian

3
3
6
7

3
3
6
6

4
4
6
6

4
4
6
6

4
4
6
6

18
18
30
31

Target
Capaian
Target
Capaian

-

288
288
-

288
288
1
5

288
288
1
1

288
288
1
1

1.152
1.152
3
7

% capaian
115.4
978.9

3. Teknologi
a. Peta Genetik
b. Klon Gen
c. Sidik Jari
DNA
d. Bioprospeksi

-

100.0
103.3
100.0
233.3

II.5.1. Output Unggulan
1. Peta Sumber Daya Genetik Pertanian
BB Biogen telah berhasil membuat database sumber daya genetik (SDG) berbasis
peta GIS untuk komoditas padi, jagung, umbi-umbian, dan sejmlah tanaman
hortikultura di seluruh Indonesia (Gambar II.4). Penyusunan peta penyebaran
sumber daya genetik pertanian dalam bentuk data spasial penting dilakukan sebagai
langkah awal pengembangan monitoring dan sistem peringatan dini terhadap
hilangnya SDG. Peta ini juga diharapkan dapat memfasilitasi adanya proses
updating data yang berkelanjutan berkenaan dengan status SDG di tingkat daerah,
sehingga informasi yang ditampilkan dapat dimanfaatkan secara cerdas oleh
pengguna yang membutuhkan. Ada sekitar 3.699 aksesi SDG padi yang telah
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terpetakan dalam sistem database tersebut, termasuk 523 aksesi jagung, 459 ubi
minor dan 428 ubikayu. Untuk tanaman SDG hortikultura yang telah dipetakan
adalah manggis, anggrek, cabe dan bawang merah. Peta SDG ini juga memuat
database hasil inventori SDG local ddi seluru Indonesia yang mencapai lebih dari
34.000 rekod SDG (Gambar II.5 dan Gambar II.6). Peta SDG interaktif ini dapat
diakses pada laman web http://bbsdlp.litbang.pertanian.go.id/sdgp/.

Gambar II.4. Peta SDG pertanian interaktif berbasis GIS

22

Renstra 2015-2019 Revisi I

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Gambar II.5. Peta sebar SDG padi di Jawa dan Kalimantan berikut data passportnya.

Gambar II.6. Peta inventori SDG pertanian seluruh Indonesia
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2. VUB Padi Inpari HDB dan Inpari Blas
Ada 3 OPT utama padi yag selalu menjadi kendala dalam realisasi program
swasembada beras, yaitu wereng Coklat, hawar daun bakteri (HDB), dan tungro.
Terkait dengan hal tersebut, Badan Litbang Pertanian telah mengembangkan
varietas unggul baru (VUB), yaitu Inpari HDB dan Inpari Blas yang masing-masing
tahan HDB dan blas, di samping keduanya tahan wereng coklat. Kedua VUB
tersebut menggunakan sumber gen ketahanan terhadap ketiga OPT dari spesies
padi liar Oryza rufipogon.
Dari sisi produksi, Inpari HDB dan Inpari Blas lebih tinggi dibandingkan Cihreang,
yaitu 6,621 t/ha dan 6,759 t/ha. Kedua VUB juga telah diketahui tahan tungro, suatu
keunggulan yang tidak dimiliki oleh tetua sebelumnya dan VUB yang sudah dilepas
saat ini. Meski Inpari HDB dan Inpari Blas memiliki tanaman lebih tinggi
dibandingkan dengan Ciherang, tetapi mempunyai umur tanaman yang sepadan,
yaitu sekitar 80-85 hari. Sedangkan dari segi anakan produtktif, persentase gabah
hampa per malai pada Inpari HDB 23% dan Inpari Blas 20% telah berhasil ditekan
dibandingkan dengan Ciherang (29%) sehingga produksinya bisa lebih tinggi. Dari
sisi rendemen beras putih, Inpari HDB dan Inpari Blas masih lebih rendah
dibandingkan dengan Ciherang dan Inpari 1, tetapi persentase beras kepalanya
sepadan dengan varietas Ciherang. Secara morfologi, beras Inpari HDB dan Inpari
Blas mempunyai ukuran panjang, bentuk sedang, dan pengapuran rendah sampai
sedang. Kadar amilosa Inpari HDB dan Inpari Blas dikategorikan sedang sehingga
masih dianggap bernasi cukup pulen (Tabel II.10).
Inpari HDB dan Inpari Blas sesuai dibudidayakan di lahan sawah irigasi dan
tadah hujan pada ketinggian rendah sampai 500 m dari permukaan laut (dpl).
Penanaman dengan cara Pengelolaan Tanam Terpadu (PTT) lebih dianjurkan.
Karena kedua varietas ini tahan wereng coklat, HDB, Blas, dan tungro, maka
penanaman kedua VUB bisa dilakukan di daerah endemik wereng coklat, HDB, blas
dan tungro seperti di Bali, Sulawesi Selatan, dan sebagian Jawa Barat (Subang dan
Sumedang). Dengan kemampuannya menekan serangan OPT utama di daerah
endemik dan produksinya lebih tinggi 0.1-0.25 t/ha dibanding Ciherang, konstribusi
Inpari HDB dan Inpari Blas dalam mendukung progrmas swasembada beras sangat
signifikan.
24
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3. Perangkap berferomon
Lima produk bioprospeksi dari pemanfaatan SDG serangga yang berupa
feromon telah berhasil dikembangkan menjadi biorasional pestisida yang efektif
mengendalikan hama (Tabel II.11). Ada banyak teknologi pengendalian serangga
hama yang telah dinyatakan efektif dan efisien, tetapi Feromon menjadi satu-satunya
teknologi yang dinyatakan paling ramah lingkungan. Feromon merupakan senyawa
kimia yang digunakan oleh satu spesies serangga untuk berkomunikasi di antara
mereka, salah satunya adalah feromon seks yang digunakan serangga betina untuk
memanggil pasangannya pada saat kawin (kopulasi). Senyawa kimia ini telah
dibuatkan sintetiknya dan diformulasi menjadi bioinsektida rasional yang tidak
beracun, bersifat spesifik, sangat efisien untuk aplikasi per satuan luas, dan aman
terhadap organisme bukan sasaran serta lingkungan. Teknologi feromon dapat
dimanfaatkan untuk (1) pemantauan dinamika populasi serangga hama dan (2) alat
perangkap masal atau pengacau perilaku kawin serangga sehingga populasinya di
lapang bisa diturunkan.

Tabel II.10. Matrik keunggulan Inpari HDB dan Inpari Blas terhadap varietas
pembanding Ciherang dan Inpari 1.
No. Uraian Karakter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Produksi (t/Ha GKG, rata-rata)
Potensi (t/Ha GKG tertinggi)
Umur tanaman (50% berbunga, hss)
Tinggi tanaman (cm, rata-rata)
Anakan produktif per rumpun
Gabah total per malai
Gabah isi per malai
Gabah hampa per malai
Persentase gabah isi (rata-rata)
Bobot 1000 butir gabah (gr) (Rata10.
rata)
11. Batang
12. Daun

Inpari HDB

Inpari Blas

Ciherang

Inpari 1

6.14
9.3
85
119
29
134
111
23
82.84

6.28
9.03
81
102
34
118
98
20
83.05

6.31
8.76
83
105
30
132
103
29
78.03

6.17
10.23
80
96
34
116
93
23
80.17
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27

27

27

Sedang-lentur
Sedang, sedikit
terkulai, hijau

Sedang
Sedang, tegak,
hujau

Sedang
Sedang, tegak,
hijau

Sedang
Sedang,
tegak, hijau

13. Wereng coklat
a.

Koleksi Jawa Tengah
7 hari (saat Pelita skor 9)

AT
(3, Agak Tahan)

AT
(3, Agak Tahan)

b.

Koleksi Jawa Barat
5 hari (saat Pelita skor 9)

AT
(3, Agak Tahan)

AT
(3, Agak Tahan)

AT
(3, Agak Tahan)

AT
(3, Agak Tahan)

c. Biotipe 1
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SR
(9, Sangat
Rentan)
SR
(9, Sangat
Rentan)
AR
(5, Agak

R
(7, Rentan)
AR
(5, Agak
Rentan)
R
(7, Rentan)
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Rentan)
AR
(5, Agak
Rentan)

d. Biotipe 2

AT
(3, Agak Tahan)

AT
(3, Agak Tahan)

e. Biotipe 3

AR
(5, Agak Rentan)

AR
R
(5, Agak Rentan) (7, Rentan)

a. Patotipe III

T (Tahan)

AT (Agak Tahan)

b. Patotipe IV

AT (Agak Tahan)

c. Patotipe VIII

AT (Agak Tahan)

14.

R
(7, Rentan)
SR
(9, Sangat
Rentan)

Hawar Daun Bakteri
(Xanthomonas oryzae pv.oryzae)

15. Blast (Pyricularia oryzae)
a. Ras 173
b. Ras 101
Tungro, strain Cipeles,Tomo,
16.
Sumedang
17. Rendemen beras pecah kulit (%)
18. Rendemen beras putih (%)
19. Bentuk beras (ratio P:L)
20. Pengapuran

AT (Agak
Tahan)
AT (Agak
AT (Agak Tahan)
Tahan)
AR (Agak
AR (Agak Rentan
Rentan)

R (Rentan)
R (Rentan)

T (Tahan)
T (Tahan)

T (Tahan)

T (Tahan)

76
67
Sedang
Kecil

76
68
Sedang
Sedang

21.

Skor uji alkali

Sedang (3)

Sedang (4)

22.
23.
24.
25.

Kadar amilosa (%)
Tekstur nasi
Rasa nasi
Aroma

22.9
Sedang
Hambar
Non aroma

21.5
Sedang
Gurih
Non aroma

T (Tahan)
AT (Agak
Tahan)
AR (Agak
Rentan)

R (Rentan)
R (Rentan)
AR (Agak
Rentan)
77
68
Sedang
Sedang
Sedang-rendah
(5)
21.9
Pulen
Gurih
Non aroma

R (Rentan)
R (Rentan)
R (Rentan)
76
68
Sedang
Sedang
Sedangrendah (5)
21.8
Pulen
Gurih
Non aroma

Keterangan: warna merah unggul dari kedua kontrol (Ciherang dan Inpari 1); warna biru unggul dari salah satu
kontrol (Ciherang atau Inpari 1). Bio5-AC-Blas/BLB-03 = 11 warna merah muda dan 3 warna biru, Bio111-BC-Pir7 =
10 warna merah dan 6 warna biru.

Tabel II.11. Produk penelitian BB Biogen bioprospeksi perangkap berferomon
No.

Produk
bioprospeksi

1.

Feromon-Exi

2.

Feromon-PBPK

3.

Fero-Lanas

4.

Fero-Grayak

5.

Fero-Ostri

6.

Fero-Armi

7.

Fero-Etiella

26

Serangga target
Ulat
bawang
merah
(Spodoptera exigua)
Hama penggerek batang padi
kuning
Hama boleng ubijlara (Cylas
formicarius)
Ulat grayak (Spodoptera litura)
Ulat penggerek batang jagung
(Ostrinia furnacalis)
Ulat
grayak
(Spodoptera
armigera)
Penggerek
polong
kedelai
(Etiella zinkenella)

Lisensor
CV. Nusagri
CV. Tektonindo
CV. Tektonindo
CV. Tektonindo
CV. Tektonindo
Proses merek
dagang
Proses merek
dagang
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4. Klon gen sifat-sifat penting komoditas pertanian
Sejumlah gen yang mengendalikan sifat penting untuk toleransi terhadap cekaman
biotic dan abiotik serta produktivitas tinggi, umur genjah, efisiensi pemupukan N dan
coat protein dari Begomovirus telah berhasil diklon ke dalam vector cloning dan
pengekspresian (Tabel II.12). Sumber gen berasal dari berbagai SDG seperti O.
sativa, Arabidopsis thaliana, Soy bean, Cucumis staivus dan bakteri Serratia
marcescens. Dua gen pengendali factor transkripsi, pG-WRKY47 dan pCOsDREB1A, telah

digunakan

untuk pengembangan

padi transgenic

tahan

kekeringan. Untuk pengembangan padi transgenic umur genjah telang digukan gen
pG-OsCKX2-Antisense dan gen Hd6. Gen pG-OsCKX2-Antisense adalah gen yang
meregulasi jumlah bunga, sedangkan gen Hd6 berperan dalam meningkatkan umur
pembungaan

pada

kondisi

ilmiah.

Ekspresi

antisense

pG-OsCKX2

akan

menghambat aktivitas protein CK2 yang dihasilkan oleh gen Hd6, sehingga
meningkatkan jumlah bunga dan bulir padi transgenik.
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Tabel II.12. Klon gen sifat-sifat penting
No.

Klon gen

Nama gen

Sumber gen

Vektor

Karakter target

1.

pG-OsERA1

Farnesyltransferase

O. sativa

pGEMT

Toleran kekeringan

2.

pC-OsERA1

Farnesyltransferase

O. sativa

pCambia1301

Toleran kekeringan

3.

pG-OsGS3

Grain size

O. sativa

pGEMT

Produktivitas tinggi

4.

pC-OsGS3

Grain size

O. sativa

pCambia1301

Produktivitas tinggi

5.

pG-OsMADS18

MADS domain class transcription
factor

O. sativa

pGEMT

Umur genjah

6.

pC-OsMADS18

MADS domain class transcription
factor

O. sativa

pCambia1301

Umur genjah

7.

pG-OsPPCK-NB

Phospho piruvarate carnoxyl kinases

O. sativa

pGEMT

Toleran kekeringan

8.

pC-OsPPCK-NB

Phospho piruvarate carnoxyl kinases

O. sativa

pCambia

Toleran kekeringan

9.

pG-OsCKX1-Sense

carnoxyl kinases

O. sativa

pGEMT

Produktivitas tinggi

10.

pC-OsCKX1-Sense

carnoxyl kinases

O. sativa

pCambia

Produktivitas tinggi

11.

pG-OsCKX2-Antisense

carnoxyl kinases

O. sativa

pGEMT

Produktivitas tinggi

12.

pC-OsCKX2-Antisense

carnoxyl kinases

O. sativa

pCambia

Produktivitas tinggi

13.

pG-WRKY47

WRKY transcription factor

A. thaliana

pGEMT

Umur genjah

14.

pC-WRKY47

WRKY transcription factor

A. thaliana

pCambia

Umur genjah

15.

pG-BsCsp

Cysteine string protein

O. sativa

pGEMT

Toleran kekeringan

16.

pC-BsCsp

Cysteine string protein

O. sativa

pCambia

Toleran kekeringan

17.

pG-Tca

Toxin component A

S. marcescens

pGEMT

Tahan wereng

18.

pG-Tcd

Toxin component D

S. marcescens

pGEMT

Tahan wereng

19.

pC-OsDREB1A

Dehydration-responsive elementbinding

O. sativa

pCambia

Toleran stres abiotik

20.

pC-OsWRKY76

WRKY transcription factor

O. sativa

pCambia

Toleran stres biotik

21.

pC-OsERF1

O. sativa

pCambia

Toleran stres biotik

28

Eukaryotic Translation Termination
Factor 1
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22.

pJET-CsNitrl1

Nitrogen transpoter

Cucumis sativus

pJET

Efisiensi pupuk N

23.

pC-CsNitrl1

Nitrogen transpoter

C. sativus

pCambia

Efisiensi pupuk N

24.

pG-Basta

Plasmid

-

pGEMT

Toleran herbisida

25.

pJET-LcCsp

Cysteine string protein

-

pJET

Toleran panas

26.

pC-LcCsp

Cysteine string protein

-

pCambia

Toleran panas

27.

pG-OsPPCK-Cb

Phospho piruvarate carnoxyl kinases

O. sativa

pGEMT

Toleran kekeringan

28.

pC-OsPPCK-Cb

Phospho piruvarate carnoxyl kinases

O. sativa

pCambia

Toleran kekeringan

29

pG-AtCO

Constant protein

A. thaliana

pGEMT

Umur genjah

30

pC-AtCO

Constant protein

A. thaliana

pCambia

Umur genjah

31

pB-AV1-CP8

Coat protein 8

Coat protein
Begomovirus

pBI121

Tahan virus keriting

32

pB-AV1-CP11

Coat protein 11

Coat protein
Begomovirus

pBI121

Tahan virus keriting

33

pG-GmNFR1a

Nitrogen fixation reporter

Soybean

pGEMT

Faktor nodulasi

34

pB-GmNFR1a

Nitrogen fixation reporter

Soybean

pBI121

Faktor nodulasi

35

pG-OsDep1

Transcriptional regulatory protein

O. sativa

pGEMT

Produktivitas tinggi

36

pC-OsDep1

Transcriptional regulatory protein

O. sativa

pCambia

Produktivitas tinggi

37

pG-OsDep1-Tc

Transcriptional regulatory protein

O. sativa

pGEMT

Produktivitas tinggi

38

pC-OsDep1-Tc

Transcriptional regulatory protein

O. sativa

pCambia

Produktivitas tinggi
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5. Peta Genetik
a. Data science center
Data-data hasil analisis genom yang sangat penting untuk program perakitan
vareitas unggul ini perlu disebarkan dan disajikan dalam media interaktif yang dapat
dimanfaatkan secara cerdas oleh pengguna yang membutuhkan. Data tersebut telah
dibuatkan databasenya dalam data science center dengan nama Indonesian Agency
for Agricultural Research and Development Genome Center (IAARDGC) (Gambar
II.7). Media ini perlu selalu diperbarui secara berkelanjutan mengikut perkembangan
informasi genomika terkini. Oleh karena itu, tim genom telah membuat Genome Center
yang menjadi pusat database genom berbasis web yang memungkinkan pengguna
melakukan browsing, pencarian, dan mengeksplorasi data genom, gen-gen penting
untuk perkitan varietas unggul, marka SNP, serta deskripsi fenotipik sejumlah aksesi
SDG lokal. Semua data tersebut dapat diakses oleh pengguna dalam laman web
WWW.GENOM.LITBANG.PERTANOAN.GO.ID (Gambar II.8).

Gambar II.7. Tampilan beranda laman web IAARD Genome Center.
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Gambar II.8. Tampilan beranda laman web Genome Center.
Sampai saat ini, IAARD Genome Center (IAARDGC) telah mengintegrasikan
secara sistematis informasi data genotyping berbasis genom padi dan kedelai. Database
padi berisi hasil genotyping 467 plasma nutfah padi dengan custom 1536 SNP chip dan
analisis sidik jari 288 aksesi padi menggunaakn 384 bead chip (Gambar II.9). Marka
terkait karakter target di padi khususnya produktivitas dan umur pembungaan maupun
umur panen telah menjadi bagian informasi penting komoditas padi. Data fenotipe
plasma nutfah padi dan repository primer terkait karakter penting juga telah disimpan
dalam database tersebut. Untuk kedelai, database SNP terkait gen yang merupakan
kandidat sumber marka molekuler telah dibuat. Dari data pengurutan genom kedelai
lokal Indonesia telah berhasil diidentifikasi variasi SNP di daerah yang terkait gen pada
20 kromosom.
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Gambar II.9. Database marka SNP genom padi varietas lokal
b. Kelapa sawit
Sekuen genom kelapa sawit Dura yang telah dianalisis untuk pembuatan peta
genetiknya sebanyak 71,4 milyar basa, atau sekitar 36 x ukuran genom sawit. Dari
analisis menggunakan Software: SOAPDenovo dan PASHA masing-masing diperoleh
sebanyak 541.945 contigs dan 495.834 scaffolds. Panjang scaffolds total yang telah
diperoleh sampai dengan saat ini sepanjang 176.141.102 basa dengan scaffold
terpanjang 81.874 basa dan N50 356. Menggunakan rangkaian program penganotasi,
sekuen scaffold yang memiliki panjang minimal 1 kb dianotasi berdasarkan kemiripan
urutan basanya dengan database nukleotida GenBank, database enzim dan motif serta
Gene Ontology (GO). Dari proses anotasi ini dapat diperoleh informasi mengenai
seberapa banyak bagian dari genom kelapa sawit yang telah terakit yang mengkode
protein atau memiliki fungsi tertentu. Terdapat 31.518 potong scaffold yang memiliki
panjang minimal 1 kb dengan scaffold terpanjang sebesar 81.874 basa. Total panjang
scaffold lebih dari 1 kb ini adalah 50.623.633 basa. FastAnnotator berhasil menganotasi
sebanyak 10.166 scaffold (32% dari total scaffold) dengan paling tidak satu fungsi. Di
samping itu dilakukan juga anotasi GO yang mengelompokkan fungsi dari sekuen
berdasarkan 3 kriteria pengelompokan yaitu proses biologis, komponen seluler, dan
fungsi molekuler.
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c. Kakao
Peta genetic kakao dibuat dari hasil sekuensing genom total lima genotipe kakao
yaitu ICCRI02, ICCRI03, ICCRI04, ICS13 dan klon Sulawesi. Ukuran genom kakao
relatif kecil sekitar 430 juta basa, hamper sama dengan ukuran genom padi. Dengan
demikian relatif mudah untuk menduplikasikan data hasil sekuensing dengan
menggunakan satu atau dua lajur flow cell saja dari mesin HiSeq2000. Hasil analisis
data resekuen 5 genotipe kakao menunjukkan bahwa rata-rata setiap bagian genom
tersekuensing 77 kali.
Dari perbandingan antara DNA varietas-varietas kakao lokal dengan sekuen
DNA rujukan kakao yang sudah ada di publik, dapat diketahui perbedaan dan kesamaan
komposisi DNA dari genotipe kakao. Analisis data resekuen lima genotipe kakao
(ICCR02, ICCR03, ICCR04, ICS13, dan SUL-2) diperoleh variasi genom antar varietas
dan sekuen rujukan cukup besar (rata-rata ditemukan 1 variasi tiap 121 basa), sehingga
jutaan marka polimorfik dapat dikembangkan untuk keperluan indentifikasi sifat-sifat
penting yang diperlukan dalam program pemuliaan.
Jenis dan letak Variasi DNA yang dihasilkan dari analisis 5 genotipe kakao lokal
dengan sekuen kakao rujukan sangat bervariasi. Lebih dari 20 variasi diperoleh dari
hasil analasis tersebut. Proporsi variasi DNA yang diperoleh juga sangat didominasi oleh
perubahan sekuen DNA di luar gen (non coding region), yaitu sebanyak 75% yang terdiri
dari 37% variasi terletak di bagian upstream dari noncoding regions dan 38,6% terletak
di bagian downstream.
Kelima klon yang disekuensing memiliki variasi DNA yang sama di 854 lokus,
yang berbeda dengan DNA rujukan. Ditemukan variasi DNA yang unik pada satu
varietas saja: 234 lokus untuk ICCRI 02, 315 lokus untuk ICCRI 03, 202 lokus untuk
ICCRI 04, 452 lokus untuk Sulawesi 2, dan 394 lokus untuk ICS 13 (Gambar II.10). Pada
genotype ICCRI02 juga ditemukan 54 variasi gen dibanding genom rujukan CRIOLLO
yang berhubungan dengan sifat mulia, yaitu 37 variasi gen yang berperan mengubah
protein, 10 variasi gen menghasilkan proein yang belum diketahui fungsinya, 4 gen
mengkodekan protein yang berfungsi sebagai saklar ekspresi gen-gen lainm dan 2 gen
mengkode sinyal ketahanan penyakit.
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Gambar II.10. Sebaran jumlah variasi DNA yang ditemukan pada kelima sekuen
genom total kakao lokal baik variasi umum ditemukan disemua genotipe maupun
variasi unik yang hanya terdapat pada sekuen genotipe tertentu.

d.

Padi
Analisis gabungan (association test) antara data genotipe dan fenotipe telah

dilakukan untuk mendeteksi keterpautan antara marka-marka yang digunakan (1536SNP) terhadap keragaman karakter fenotipe pada 272 aksesi padi. Dalam analisis
gabungan awal ini masih menggunakan subset total 272 aksesi plasma nutfah padi.
Hasil pada Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat 146 marka SNP yang signifikan
berasosiasi dengan beberapa karakter umur dan komponen hasil. Terlihat bahwa jumlah
marka SNP yang signifikan tersebut terbanyak terpetakan pada kromosom 1, yaitu
sebanyak 54 marka, yang berasosiasi dengan karakter waktu berbunga (34 marka),
gabah isi (6 marka) dan panjang malai (14 marka). Demikian juga terlihat penyebaran
marka-marka SNP signifikan di kromosom yang lainnya. Diantara karakter yang paling
banyak marka SNP yang berasosiasi adalah karakter panjang malai, yaitu sebanyak 30
marka SNP.

Namun demikian hasil asosiasi di atas masih merupakan hasil awal

sehingga harus dikonfirmasi lebih lanjut.
e. Kedelai
Analisis genom kedelai untuk karakter produktivitas tinggi telah dilakukan dengan
meresekuensing genotipe kedelai Tambora, Grobogan, Davros, Malabar, dan B3293.
Untuk varietas Tambora, jumlah data sekuen yang diperoleh sebesar 10. 114. 275. 300
bp = 10,1 Giga Basa (GB) total QC- passed reads dan 0 QC-failed reads. Untuk
varietas Grobogan diperoleh data sekuens sebanyak 13.651.431.600 bp (13,6 GB) total
QC-passed reads and 0 QC-failed reads. Persentase data yang dapat dipetakan pada
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sekuen rujukan genom total Williams 82 (mapped

result against WGS reference

soybean Williams 82) adalah sebesar 96.56% atau setara dengan 13.180.389.800 bp
(13,2 GB). Variasi genom antar varietas dengan data sekuen rujukan genom kedelai dari
varietas Williams 82 diperoleh cukup besar, yaitu rata-rata ditemukan 1 variasi tiap 308
basa, sehingga jutaan marka polimorfik dapat dikembangkan bila diperlukan.
Dari keseluruhan variasi genom yang telah dianalisis dapat dikelompokan menjadi
tiga, yaitu (1) sebanyak 2.692.193 SNP (single nucleotide polymorphism/1 basa berubah
menjadi basa lain), 49.926 missense mutation (mutasi DNA yang mengubah asam
amino) dan 1.535 nonsense mutation (mutasi DNA yang menghasilkan stop codon); (2)
sebanyak

257.625 insertion (tambahan basa dibanding dengan rujukan); dan (3)

sebanyak 201.051 deletion (jumlah basa berkurang dibanding dengan rujukan). Dari
3.150.869 variasi, 95.154 diantaranya terletak di exon (gene coding regions) dan 57.171
variasi mengkode mutasi yang merubah susunan asam amino protein yang dihasilkan
(Tabel 8). Hasil analisis juga mendapatkan SNP umum dan SNP unik. SNP umum
terdapat pada semua genotipe dan SNP unik adalah SNP spesifik yang hanya ada di
satu genotipe saja. Dari analisis 337 SNP yang ada di exon, 59 lokus SNP yang sama
dimiliki oleh genotipe B3293, Davros, Grobogan, Malabar, dan Tambora, tetapi berbeda
dengan genotype Williams82. SNP unik yang berpotensi dijadikan sidik jari pada
masing-masing genotipe kedelai masing-masing sebanyak 16 SNP spesifik untuk B3293,
13 SNP spesifik untuk Davros, 18 SNP spesifik untuk Grobogan, 12 SNP spesifik untuk
Malabar, dan 10 SNP spesifik untuk Tambora (Gambar II.11).

Gambar II.11. SNP umum dan unik pada 5 genotipe kedelai (B3293, Davros, Grobogan,
Malabar, dan Tambora) memiliki genotipe yang sama di 59 lokus SNP, yang berbeda
dengan Williams82
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II.5.2. Manfaat Hasil Penelitian dan Dukungan Bagi UK/UPT
1. Peta SDG
upaya pelestarian SDGP secara ex situ dipandang belum mampu berkontribusi
penuh dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sehingga konsep konservasi in situ
menjadi salah satu alternatif yang patut dipertimbangkan dalam rangka mengefisienkan
penggunaan dana pelestarian SDGP serta meminimalkan erosi SDGP yang pesat terjadi di
tingkat daerah. Erosi SDGP tersebut banyak terjadi akibat berbagai aktivitas manusia dan
alih fungsi lahan yang tidak terencana. Apabila erosi SDGP ini tidak dikendalikan dan terjadi
terus menerus, maka banyak potensi SDGP yang akan punah.
Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam rangka mencegah erosi SDGP ini
adalah dengan mengembangkan monitoring dan sistem peringatan dini terhadap hilangnya
SDGP di suatu daerah. Hingga saat ini, belum ada mekanisme formal dan baku di Indonesia
untuk memonitor situasi yang menyebabkan SDGP dalam bahaya, mengumpulkan informasi
berkaitan dengan hal ini dan mengambil aksi yang tepat untuk mencegahnya. Langkah awal
yang dapat dilakukan untuk mengembangkan hal ini adalah dengan mendata seluruh SDGP
Indonesia di tingkat daerah, menyebarkan informasinya dan menyajikannya dalam media
yang interaktif agar dapat bersifat berkelanjutan. Pendataan seluruh SDGP Indonesia dapat
diawali dari data koleksi ex situ dan penyajian interaktifnya dalam bentuk data spasial. Oleh
karenanya, penyusunan peta penyebaran sumber daya genetik pertanian dalam bentuk data
spasial, penting dilakukan sebagai langkah awal pengembangan monitoring dan sistem
peringatan dini terhadap hilangnya SDGTPP. Peta ini juga diharapkan dapat memfasilitasi
adanya proses updating data yang berkelanjutan berkenaan dengan status SDGP di tingkat
daerah, sehingga informasi yang ditampilkan dapat dimanfaatkan secara cerdas oleh
pengguna yang membutuhkan.

2. VUB Padi Inpari HDB dan Inpari Blas
Secara umum target pengembangan adalah lahan sawah irigasi dan tadah hujan, untuk
Inpari HDB lebih dapat menanggulangi penyakit hawar daun bakteri, sedangkan Inpari Blas
lebih tahan terhadap blas. Namun kedua galur tersebut tahan terhadap penyakit tungro,
sehingga target wilayah pengembangan juga untuk daerah/lokasi endemik penyakit tungro,
seperti Bali, Sulawesi Selatan, dan sebagian Jawa Barat (Subang dan Sumedang). Dengan
demikian, BPTP Bali, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat dapat memanfaatkan VUB ini
sebagai salah satu teknologi untuk pengendalian OPT utama padi dalam upaya mendukung
program swasembada beras berkelanjutan.
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3. Perangkap berferomon
Lima formula feromon yang telah teruji efikasinya sudah dilisensi oleh pihak swasta
untuk komersialisasinya di tingkat pengguna. Penggunaan Feromon-Exi pada budidaya
bawang merah selain berhasil menekan populasi ulat bawang juga mengurangi penggunaan
insekstisida hingga 40%. Bahkan jika program pengendalian dilakukan jangka panjang,
populasi ulat bawang dan pengurangan penggunaan insketisida kimia bisa ditekan hingga
80-90%, karena terkait dengan dinamika populasi serangga di alam. Serangga jantan yang
tertangkap oleh perangkap berferomon akan mengakibatkan tingkat kopulasi menurun yang
berdampak pada penurunan populasi serangga berikutnya. Dengan pemasangan perangkap
feromon yang teratur, populasi serangga dalam jangkap panjang dapat ditekan. Aplikasi
Fero-Cylas untuk mengendalikan hama lanas ubijalar juga mampu menekan kehilangan
hasil ubijalar akibat hama lanas yang mencapai 20-30% di Kuningan, Jawa Barat. BPTP
dapat memanfaatkan teknologi feromon dalam program litkajibangrap disejumlah daerah
untuk mendukung pencapaian swasembada beras dan jagung, peningkatan nilai tambah,
dan kesejahteraan petani.

4. Klon gen sifat-sifat penting komoditas pertanian dan peta genetik
Informasi gen dan genom dapat digunakan oleh Balit Komoditas untuk mempercepat proses
pemuliaan, baik melalui pendekatan rekayasa genetik maupun aplikasi marka. Sejumlah
klon gen yang telah teridentifikasi dapat menjadi marka spesifik untuk karakter produktivitas
tinggi, toleran kekeringan, dan umur genjah. Sejumlah marka SNP spesifik juga telah
teridentifikasi dari hasil sekuensing genom kelapa sawit, kakao, padi dan kedelai. Pada
kakao misalnya, ditemukannya 4 gen yang mengkodekan protein yang berfungsi sebagai
saklar ekspresi gen-gen lain dan 2 gen mengkode sinyal ketahanan penyakit akan sangat
penting untuk perbaikan kakao yang ada di Indonesia. BB Padi dapat memanfaatkan
sejumlah marka SNP yang telah teridentifikasi berasosiasi dengan karakter waktu berbunga
(34 marka), gabah isi (6 marka) dan panjang malai (14 marka).
5. Data Science Center
Dengan sistem berbasis web pusat data Genom akan membantu pengguna untuk
mengekstrak dan meringkas sejumlah data dan informasi terkait genom dan genotyping
berbagai genotipe plasma nutfah. IAARDGC tersebut juga menyediakan platform yang unik
bagi ahli biologi molekuler dan pemulia untuk mencari, mengambil dan menganalisa data
genom secara efisien dan nyaman.
IAARDGC dapat memperkaya database genom publik yang telah ada dengan data
genom SDG lokal Indonesia. Contoh database yang menyediakan informasi genom lengkap
atau hasil proyek genom dan tersedia untuk umum adalah portal genom NCBI
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(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/)

dan

EBI

(http://

www.ebi.ac.uk/Database/genomes.html). IAARDGC akan menyediakan tautan kepada
database genom publik terkait yang telah ada. Hal ini tidak saja akan membantu pengguna
dalam menganalisis data dan pencarian gen-gen yang memiliki nilai kebaruan, tetapi juga
berguna untuk memperbarui database. Ini akan membantu mewujudkan visi Balitbangtan
untuk menjadi lembaga riset berkelas dunia.

6. VUB Padi Inpari HDB dan Inpari Blas
Salah satu kendala pengembangan padi pada lahan sawah irigasi dan tadah hujan
adalah tingginya serangan HDB dan blas. Inpari HDB yang dihasilkan oleh BB Biogen
memiliki ketahanan terhadap penyakit HDB, sedangkan Inpari Blas tahan terhadap blas.
Selain itu kedua VUB tersebut juga tahan terhadap penyakit tungro, sehingga target wilayah
pengembangan dapat diperluas ke daerah/lokasi endemik penyakit tungro, seperti Bali,
Sulawesi Selatan, dan sebagian Jawa Barat (Subang dan Sumedang). Dengan demikian,
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) pada ketiga wilayah tersebut memberikan
rekomendasi penggunaan VUB tersebut sebagai salah satu teknologi untuk pengendalian
OPT utama padi dalam upaya mendukung program swasembada beras berkelanjutan.
7. Perangkap Berferomon
Lima formula feromon yang telah teruji efikasinya sudah dilisensi oleh pihak swasta
untuk dikomersialisasikan di tingkat pengguna. Penggunaan Feromon-Exi pada budidaya
bawang merah berhasil menekan populasi ulat bawang dan mengurangi penggunaan
insektisida hingga 40%. Jika program pengendalian dilakukan dalam jangka panjang,
populasi ulat bawang dapat lebih ditekan dan penggunaan insektisida kimia dapat dikurangi
hingga 80-90%. Serangga jantan yang tertangkap oleh perangkap berferomon akan
mengakibatkan tingkat kopulasi menurun yang berdampak pada penurunan populasi
serangga berikutnya. Aplikasi Fero-Cylas untuk pengendalian hama lanas di Kuningan Jawa
Barat, mampu menekan kehilangan hasil ubijalar hingga 20-30%.
BPTP dapat memanfaatkan teknologi feromon dalam program litkajibangrap di
sejumlah daerah untuk mendukung pencapaian empat target sukses Kementan yaitu 1)
pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung, kedelai), 2)
peningkatan diversifikasi pangan, 3) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, serta
4) peningkatan kesejahteraan petani. (Tambahkan info Sinar Tani).

8. Klon Gen Sifat-Sifat Penting Komoditas Pertanian dan Peta Genetik
Informasi gen dan genom dapat digunakan oleh Balit Komoditas untuk mempercepat
proses pemuliaan, baik melalui pendekatan rekayasa genetik maupun aplikasi marka.
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Sejumlah klon gen yang telah teridentifikasi dapat menjadi marka spesifik untuk karakter
produktivitas tinggi, toleran kekeringan, dan umur genjah. Sejumlah marka SNP spesifik juga
telah teridentifikasi dari hasil sekuensing genom kelapa sawit, kakao, padi, dan kedelai.
Pada kakao, telah teridentifikasi 4 gen yang mengkodekan protein yang berfungsi sebagai
saklar ekspresi gen-gen lain dan 2 gen mengkode sinyal ketahanan penyakit yang sangat
penting untuk perbaikan kakao di Indonesia. BB Padi dapat memanfaatkan sejumlah marka
SNP yang telah teridentifikasi berasosiasi dengan karakter waktu berbunga (34 marka),
gabah isi (6 marka), dan panjang malai (14 marka).

Target 5 tahun ke depan
Dalam lima tahun ke depan, kegiatan penelitian dan pengembangan di BB Biogen
akan diprioritaskan pada: (1) pemetaan dan eksplorasi gen-gen penting, serta sekuensing
dan anotasi genom tanaman, ternak, dan mikroba yang berguna dalam perbaikan genetik
komoditas pertanian, (2) aplikasi teknik seluler, mutagenesis, molekuler, dan rekayasa
genetik dalam perakitan varietas atau galur-galur unggul berpotensi hasil tinggi, efisien
dalam penggunaan pupuk, tahan cekaman biotik, dan toleran cekaman abiotik seperti
kekeringan, banjir, salinitas, kemasaman, (3) identifikasi dan produksi senyawa biokimia dari
SDG pertanian untuk pengembangan bahan pangan baru, peningkatan nilai tambah,
pengendalian OPT ramah lingkungan, dan pengembangan bioenergi, (4) pengelolaan SDG
pertanian yang lebih integratif melalui pelestarian, pengkayaan, pendayagunaan, dan
pengelolaan sistem informasinya.
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III. ISU-ISU STRATEGIS
Berbagai isu global dan nasional diperkirakan akan menjadi peluang dan
tantangan yang perlu diantisipasi oleh BB Biogen dalam penyusunan Renstra 2015–
2019 untuk penelitian dan pengembangan bioteknologi dan pengelolaan SDGP (cek
atas).
III.1. Isu Global
Berbagai isu global yang diperkirakan akan menjadi tantangan penting dalam
periode 2015–2019 dan dalam beberapa dekade mendatang adalah:
1. Harga pangan yang cenderung terus meningkat dan lebih bergejolak. Pasar
pangan

internasional

tidak

menentu

karena

setiap

negara

cenderung

mendahulukan ketahanan pangan dalam negerinya secara berlebihan pada saat
krisis pangan.
2. Perubahan iklim global yang disertai ketidakseimbangan lingkungan hayati
berpotensi meningkatkan terjadinya cekaman biotik (ledakan hama atau
penyakit) dan abiotik (kekeringan, banjir/rendaman, salinitas, suhu tinggi).
3. Pencarian sumber energi terbarukan menyebabkan terjadinya perebutan
komoditas pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, pakan, dan bahan
bakar.
4. Industri bioteknologi pertanian mulai bergantung pada data sekuen DNA, namun
masih sedikit negara yang memiliki ketrampilan untuk menghasilkan, mengakses,
dan menginterpretasikannya.
5. Komponen-komponen dalam industri bioteknologi pertanian, seperti tanaman
transgenik, gen, promoter, terminator, plasmid, teknologi transformasi dipatenkan,
sehingga membatasi akses pemanfaatannya.

III.2. Isu Nasional
1. Jumlah penduduk Indonesia 250 juta orang pada tahun 2013 (updating 2014)
dengan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi (periode 2000-2010 =
1,49% per tahun  updating 2014). Sementara itu ketergantungan konsumsi
beras dalam pola konsumsi pangan masih tinggi (kebutuhan beras 139,15
kg/kapita/tahun).
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2. Tekanan pasar global dan ketergantungan impor pangan khususnya kedelai,
jagung, gula, daging sapi, susu, dan produk hortikultura terutama buah masih
tinggi.
3. Konversi lahan pertanian masih tinggi dan tidak terkendali (sekitar 65 ribu
ha/tahun).

Semakin

berkurangnya

lahan

subur

yang

dapat

ditanami

menyebabkan ekstensifikasi dilakukan ke lahan suboptimal yang masih tersedia
luas di Indonesia. Namun demikian, budidaya di lahan tersebut menghadapi
banyak kendala cekaman abiotik (kekeringan, banjir, salinitas, kemasaman,
keracunan Fe, keracunan Al, kahat P, dsb).
4. Kompetisi pemanfaatan air dan degradasi sumber daya air semakin meningkat.
5. Keanekaragaman hayati, seperti tanaman, ternak, dan mikroba yang sudah
beradaptasi dengan iklim tropis merupakan sumber materi genetik yang dapat
dimanfaatkan secara langsung dan dapat direkayasa untuk menghasilkan
komoditas pertanian unggul. Di lain pihak, sistem pengelolaan dan pemanfaatan
SDGP masih belum optimal.
6. Penerapan teknologi sequencing dan genotyping kapasitas tinggi serta teknologi
bioinformatika untuk pengelolaan dan pemanfaatan SDGP serta program
pemuliaan masih berada pada tahap awal dengan jumlah dan kapasitas SDM
yang terbatas.
7. Permintaan pasar domestik dan internasional terhadap produk pertanian unggul
(kompetitif dalam harga, kuantitas, dan kualitas serta suplai yang kontinyu) dan
ramah lingkungan terus meningkat.
8. Biaya sarana produksi pertanian meningkat karena bergantung pada bahan baku
yang diimpor.
9. Ketersediaan energi berbasis fosil semakin menipis.
10. Kebutuhan daging sapi terus meningkat, sementara produksi nasional belum
mencukupi.
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IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN
DI BB BIOGEN
IV.1. Visi BB Biogen
Visi BB Biogen ialah menjadi lembaga litbang berkelas dunia dalam
mengembangkan SDG lokal Indonesia berbasis bioteknologi. (akan disesuaikan
dengan visi Kementan/Balitbangtan) Visi pembangunan pertanian: Terwujudnya
Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan
Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk
Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.
IV.2. Misi BB Biogen
Untuk mewujudkan visi tersebut, secara spesifik misi BB Biogen adalah (1)
Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas di bidang bioteknologi dan SDGP, (2)
Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan SDGP untuk mendukung penelitian di
bidang bioteknologi dan pemuliaan tanaman, (3) Mengembangkan program
penelitian yang kuat dalam perbaikan sifat genetik tanaman dan mikroba, serta
komponen teknologi budidaya pertanian dengan pendekatan bioteknologi sehingga
teknologi dan produk BB Biogen berdaya saing tinggi, dan (4) Berkontribusi pada
pembangunan

nasional

pertanian

dengan

jalan

mengembangkan

dan

mendiseminasikan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan daya saing produk
pertanian pada pasar nasional dan global.
Untuk mendukung visi dan misinya telah ditetapkan kebijakan mutu BB Biogen,
sebagai berikut:
1. Menjadi pusat penelitian dan pengembangan bioteknologi dan SDGP yang unggul
dan mampu menumbuhkembangkan teknologi keilmuan profesionalisme dan
kesejahteraan masyarakat secara luas.
2. Berkomitmen tinggi untuk senantiasa melakukan perbaikan terus menerus dalam
memberikan dan meningkatkan kepuasan stakeholder melalui hasil penelitian dan
setiap aspek terkaitnya.
3. Berkontribusi untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara efektif dan
berupaya memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan yang relevan.
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IV.3. Tujuan Kegiatan BB Biogen
Tujuan utama kegiatan BB Biogen untuk tahun 2015-2019 sebagai berikut:
1. Menghasilkan, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi rekombinasi DNA,
marka molekuler, dan informasi genom untuk perbaikan komoditas pertanian.
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan SDGP untuk menghasilkan
informasi tentang bahan baku dan sumber-sumber gen unggul.
3. Mengembangkan teknik sel dan jaringan untuk perbanyakan dan perbaikan
genetik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan ternak.
4. Menyebarluaskan hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan SDGP
berupa informasi dan produk unggulan.
5. Memelihara dan meningkatkan sistem manajerial yang kredibel dan akuntabel.
6. Menyusun usulan dan penyempurnaan peraturan perundangan di bidang
pengelolaan SDG dan bioteknologi
IV.4. Sasaran Kegiatan BB-Biogen
Sasaran kegiatan BB Biogen untuk tahun 2015-2019 adalah meningkatnya
inovasi pengelolaan dan konservasi SDG, serta sistem produksi pertanian
berkelanjutan berbasis bioteknologi. Sasaran tersebut bersifat dinamis mengikuti
perubahan lingkungan strategis. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran didasarkan
pada beberapa indikator kinerja kegiatan, yaitu:
1. Terkonservasi, terdokumentasi, dan terintegrasinya sistem pengelolaan dan
informasi SDGP yang komprehensif untuk mendukung program perakitan
galur/varietas

unggul pertanian

dalam

rangka

pencapaian

swasembada

berkelanjutan.
2. Diperolehnya galur-galur unggul komoditas penting pertanian melalui seleksi
menggunakan marka molekuler, rekayasa genetik, aplikasi teknik in-vitro untuk
mendukung pencapaian swasembada berkelanjutan.
3. Tersedianya informasi genom dan marka molekuler untuk mendukung program
pemuliaan komoditas penting pertanian.
4. Tersedianya gen-gen penting dari SDGP untuk perbaikan sifat toleran terhadap
cekaman abiotik dan biotik utama, peningkatan produktivitas dan nilai tambah
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produk

pertanian

dalam

mendukung

pertanian

bioindustri,

serta

untuk

mengantisipasi perubahan iklim.
5. Tersedianya informasi sidik jari DNA komoditas penting pertanian sebagai
identitas genetik.
6. Tersedianya formulasi senyawa aktif pengendali serangga hama komoditas
penting pertanian.
7. Terlaksananya bioprospeksi SDGP untuk meningkatkan produktivitas dan nilai
tambah produk pertanian.
8. Terdiseminasi dan teradopsinya hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi
dan SDGP, serta jejaring kerja sama nasional dan internasional.
9. Meningkatnya jumlah publikasi di jurnal ilmiah nasional dan internasional.
10. Terdaftarnya HKI produk penelitian bioteknologi dan bioprospeksi SDG pertanian.
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V. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
V.1. Arah Kebijakan Penelitian Bioteknologi dan SDG Pertanian
Berdasarkan kebijakan umum, masalah dan tantangan yang dihadapi atau
yang diperkirakan akan timbul, peluang yang tersedia bagi pembangunan pertanian,
dan potensi yang dimiliki, maka disusun tujuh kebijakan penelitian bioteknologi
pertanian di Kementerian Pertanian untuk tahun 2015-2019 yang mencakup: (1)
pengembangan teknologi rekombinasi DNA dan marka molekuler agar mampu
bersaing dalam kompetisi global, (2) pengembangan informasi genom untuk
membuka penemuan baru dalam bidang bioteknologi dan SDGP, (3) pengelolaan
SDGP melalui kegiatan konservasi, rejuvenasi, karakterisasi, evaluasi, dan
bioprospeksi untuk menjamin ketersediaan materi SDGP dan informasi tentang
bahan baku dan sumber-sumber gen unggul, (4) pemanfaatan SDGP untuk
perbaikan potensi genetik, (5) pengelolaan koleksi serangga kering (insektarium)
untuk menyediakan informasi referensi serangga pertanian, (6) pengembangan
teknik kultur in vitro tanaman untuk pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta (7)
pengembangan sistem informasi hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi
dan SDGP dengan tujuan untuk mendukung program penelitian dan pengembangan
selanjutnya.
V.2. Strategi Pencapaian Sasaran
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada periode tahun 2015-2019, strategi
penelitian dan pengembangan di BB Biogen akan diarahkan pada dua kategori, yaitu
Scientific Recognition dan Impact Recognition. Scientific Recognition kegiatan
penelitian diarahkan untuk menghasilkan inovasi teknologi yang mempunyai muatan
ilmiah tinggi dalam mendukung peningkatan produksi dan daya saing komoditas
unggulan. Impact Recognition kegiatan penelitian diarahkan untuk mendukung dan
menghasilkan produk dan teknologi yang bersifat adoptif dalam upaya pencapaian
program utama pembangunan pertanian.
Sesuai dengan Tusi BB Biogen dan potensi yang dimiliki, strategi yang akan
digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan BB Biogen tahun 2015-2019, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas kegiatan ilmiah, inovasi, dan jejaring dalam merencanakan
dan melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan prioritas penelitian yang
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telah ditetapkan oleh Balitbangtan dalam mendukung pertanian bio-industri
(sesuaikan semua kata ini) berkelanjutan
2. Menumbuhkembangkan kapasitas dan kreativitas seluruh komponen SDM BB
Biogen (peneliti, teknisi, staf administrasi, dan staf penunjang).
3. Meningkatkan daya guna sarana dan prasarana yang dimiliki dalam upaya
membuat terobosan-terobosan yang inovatif.
4. Menjalankan sistem manajerial yang kredibel dan akuntabel untuk mendukung
kelancaran kegiatan penelitian, diseminasi hasil penelitian, dan pengelolaan
sumberdaya yang dimiliki.
5. Mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil penelitian dan inovasi teknologi di
bidang bioteknologi dan SDGP, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
6. Berperan serta dalam penyusunan kebijakan pembangunan pertanian untuk
mendukung terwujudnya pertanian bio-industri berkelanjutan berbasis pada SDGP
lokal yang didukung bioteknologi.
V.3. Langkah Operasional
Untuk mendukung strategi pencapaian sasaran, disusun langkah-langkah
operasional yang mencakup: (1) penelitian dan pengembangan bioteknologi dan
SDGP; (2) pengembangan SDM; (3) peningkatan daya guna dan pengembangan
sarana dan prasarana penelitian; (4) penerapan sistem manajerial yang kredibel dan
akuntabel; (5) pendokumentasian dan diseminasi hasil penelitian; serta (6)
penyusunan kebijakan bioteknologi dan SDGP.
V.3.1. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan SDG Pertanian
Kegiatan penelitian dan pengembangan di BB Biogen disusun dan dirumuskan
untuk mendukung dan mempercepat program Balitbangtan melalui terobosanterobosan inovatif untuk menghasilkan teknologi dan produk unggul berdaya saing
melalui pendekatan bioteknologi dan pemanfaatan SDGP. Kegiatan-kegiatan
penelitian dan pengembangan disusun dalam tiga program utama berbasis keluaran
kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan

Bioteknologi

319/Kpts/KP.340/I.11/02/2012
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Penanggung Jawab Program Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan
Sumberdaya Genetik Pertanian, yaitu: 1) Program Penelitian Tanaman Padi, 2)
Program Penelitian Tanaman Serealia Non-Padi, Ubi dan Kacang, dan 3) Program
Penelitian Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan dan Peternakan (sesuaikan
dg program terbaru). Sesuai dengan Tusi maka ruang lingkup penelitian bioteknologi
dan SDGP yang menjadi tugas BB Biogen mencakup tanaman, mikroba, dan ternak,
sedangkan ruang lingkup di bidang kebijakan mencakup penyusunan usulan dan
penyempurnaan peraturan perundangan di bidang pengelolaan SDGP dan
bioteknologi, seperti kebijakan keanekaragaman hayati pertanian, kebijakan
pengelolaan SDGP, serta kebijakan penelitian, pengembangan, dan pengaturan
hasil rekayasa genetik.
Melalui SK Menteri Pertanian (Mentan) No. 78/Kpts/OT.210/1/2002 BB Biogen
ditetapkan sebagai pemegang mandat nasional dalam pengelolaan plasma nutfah
atau

SDGP.

Pada

tahun

2006,

terbit

peraturan

Mentan

No.

67/Permentan/OT.140/12/2006 yang merupakan pedoman bagi semua pemangku
kepentingan, termasuk peneliti dalam mengelola SDG tanaman. Peraturan tersebut
bertujuan untuk melestarikan dan mendayagunakan SDG tanaman, sehingga
terjamin ketersediaannya dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.
Permentan tersebut mencakup pelestarian, yang meliputi eksplorasi, koleksi,
penyimpanan

serta

pemanfaatan

termasuk

di

dalamnya

pengeluaran

dan

pemasukan SDG tanaman.
Dalam upaya penciptaan teknologi dan produk unggul berdaya saing melalui
penelitian dan pengembangan bioteknologi dan SDGP, kegiatan penelitian dan
pengembangan di BB Biogen akan diprioritaskan pada: (1) pemetaan dan eksplorasi
gen-gen penting, serta sekuensing dan anotasi genom tanaman, ternak, dan mikroba
yang berguna dalam perbaikan genetik komoditas pertanian, (2) aplikasi teknik
seluler, mutagenesis, molekuler dan rekayasa genetik dalam perakitan varietas atau
galur-galur unggul berpotensi hasil

tinggi, berumur genjah, efisien dalam

penggunaan pupuk, tahan cekaman biotik, dan toleran cekaman abiotik seperti
kekeringan, rendaman, salinitas, kemasaman, (3) identifikasi dan produksi senyawa
biokimia dari SDGP untuk pengembangan bahan pangan baru, peningkatan nilai
tambah, pengendalian OPT ramah lingkungan, dan pengembangan bioenergi, (4)
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pengelolaan SDGP secara terpadu melalui pelestarian, pengayaan, pendayagunaan,
dan

pengelolaan

sistem

informasinya.

Keluaran

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan bioteknologi dan pengelolaan SDGP yang menjadi indikator kinerja
kegiatan (IKK) BB Biogen tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel V.1.
V.3.2. Pengembangan SDM
Saat ini, struktur, distribusi, dan komposisi SDM peneliti dan pendukungnya di
BB Biogen masih belum proporsional (Tabel II.1). Komposisi SDM peneliti sudah
sesuai dengan target dalam Renstra 2010-2014 yang terdiri atas 34 orang bergelar
S3, 29 orang bergelar S2 dan 16 orang bergelar S1. Komposisi yang masih timpang
adalah antara jumlah peneliti dengan tenaga teknisi yang tidak mencapai 50% dari
jumlah peneliti BB Biogen. Di sisi lain jumlah tenaga administrasi pendukung lebih
dari 50% SDM yang ada di BB Biogen. Untuk mencapai proporsi yang ideal, maka
perlu diupayakan: (1) penerimaan pegawai baru melalui proses seleksi setiap
tahunnya, (2) realokasi tenaga antar subbagian, dan (3) peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM peneliti dan pendukungnya melalui pelatihan jangka pendek dan
jangka panjang.
Optimalisasi kinerja BB Biogen memerlukan SDM dengan keahlian khusus
pada rumpun jabatan fungsional khusus maupun umum. Pada kelompok jabatan
fungsional khusus masih diperlukan SDM peneliti dengan keahlian di bidang
bioinformatika, proteomika, metabolomika, dan bidang manajemen bank gen untuk
mengimbangi kemajuan IPTEK. Untuk merealisasikan keluaran akhir berupa galur
harapan unggul diperlukan SDM dalam bidang ilmu perbenihan, genetika dan
pemuliaan, hama dan penyakit, serta fisiologi. Pada kondisi yang mendesak,
kebutuhan SDM dengan bidang-bidang keahlian tersebut dapat dipenuhi melalui
kerja sama kemitraan dengan UK/UPT terkait dan Perguruan Tinggi, tetapi upaya
peningkatan kompetensi SDM peneliti melalui pendidikan formal (S3 dan S2) tetap
harus terus diprogramkan.
Pada kelompok jabatan fungsional umum, kapasitas dan kompetensi SDM
yang mendesak untuk ditingkatkan adalah penguasaan teknologi informatika (TI).
Era digitalisasi dokumen administrasi mendesak untuk dilakukan oleh adanya
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tuntutan akuntabilitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan kepada
masyarakat. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam bidang TI dapat
dilakukan melalui pelatihan intensif dan penerimaan pengawai yang melek TI melalui
sistem outsourcing atau kontrak kerja sesuai dengan rambu-rambu peraturan yang
berlaku.
V.3.3. Peningkatan Daya Guna dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Penelitian
Tantangan BB Biogen untuk menjadi lembaga penelitian berkelas dunia adalah
melakukan standarisasi hasil-hasil penelitian yang memberikan jaminan mutu dan
mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional melalui proses
akreditasi/sertifikasi sarana/prasarana penelitian. Akreditasi/sertifikasi laboratorium di
BB Biogen akan tercapai jika menerapkan Good Laboratory Practices (GLP) dan
Quality Management System (QMS) dalam melaksanakan segala kegiatannya. GLP
akan dilaksanakan melalui implementasi sistem akreditasi/sertifikasi dengan dasar
acuan standar ISO/IEC 17025: 2005, sedangkan QMS berdasar acuan ISO
9001:2008. Prioritas kebijakan untuk mengimplementasi ISO/IEC 17025: 2005 dan
ISO

9001:2008

pada

laboratorium

di BB

Biogen

perlu

diarahkan

untuk

pengembangan laboratorium uji produk rekayasa genetik (PRG) dan mutu benih
dengan ruang lingkup yang diperluas. Sampai dengan tahun 2014, dari enam
laboratorium yang dimiliki BB Biogen, baru 2 laboratorium terakreditasi yaitu
Laboratorium Molekuler Uji Produk PRG dan Laboratorium Uji Mutu Benih. Kedua
laboratorium yang sudah terakreditasi tersebut dapat memperluas ruang lingkupnya
untuk bisa mengakomodir status akreditasi laboratorium lainnya.
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Tabel V.1. Indikator kinerja kegiatan BB Biogen 2015-2019.
Program/
kegiatan
prioritas
Program
Penciptaan
Teknologi dan
Inovasi
Pertanian Bioindustri
Berkelanjutan/
Penelitian dan
pengembangan
bioteknologi dan
sumber daya
genetik
pertanian

Sasaran

Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan

Meningkatnya
inovasi
pengelolaan
dan
konservasi
SDG, serta
sistem
produksi
pertanian
berkelanjutan
berbasis
bioteknologi

1a. SDG yang terkonservasi
dan terdokumentasi
1b. SDG yang
terkarakterisasi,
terevaluasi, dan
terdokumentasi
2.

Galur harapan unggul
tanaman

3.

Teknologi berbasis
bioteknologi dan
bioprospeksi

4.

Rekomendasi kebijakan
bioteknologi dan sumber
daya genetik pertanian

5.

6.

Target (Tahun)

Anggaran (Rp. x 109)

2015

2016

2017

2018

2019

Aksesi

3180

3180

3180

3180

3180

Aksesi

1340

1340

1350

1350

1350

Galur

18

19

22

23

29

Teknologi

5

5

5

5

5

Rekomendasi

2

2

2

2

2

Diseminasi litbang
bioteknologi dan SDG
pertanian

Teknologi

6
laporan

3

3

3

3

Dukungan kegiatan
penelitian dan
pengembangan
bioteknologi dan SDG
pertanian

Bulan

12

12

12

12

12

2015

2016

2017

2018

2019

39,292

54,358

45,142

49,656

54,621

Disamping itu, laboratorium di BB Biogen juga harus lebih diarahkan untuk
menjadi laboratorium penelitian (Research Laboratory) serta pusat aktivitas dan
keahlian (center of excellent) dalam bidang bioteknologi dan pengelolaan SDGP.
Melalui konsep laboratorium yang terintegrasi, laboratorium di BB Biogen merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan laboratorium lain lingkup Balitbangtan. Kerja
sama antar dan koordinasi laboratorium perlu terus dibangun dan diformulasikan
dengan baik agar potensi yang dimiliki satu laboratorium dapat dimanfaatkan oleh
laboratorium lainnya.
Kegiatan peningkatan daya guna sarana dan prasarana penelitian lingkup BB
Biogen akan terus dijalankan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP)
yang telah dibuat untuk penggunaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium,
rumah kaca, fasilitas kebun percobaan, dan fasilitas kultur in vitro. Berdasarkan hasil
evaluasi implementasi SOP, akan dilakukan peningkatan frekuensi pengecekan
peralatan, perbaikan mekanisme pengajuan perbaikan peralatan, perekrutan teknisi
profesional, dan alokasi anggaran sesuai kebutuhan.
Untuk menjaga kesinambungan pemeliharaan peralatan laboratorium yang
canggih seperti real time PCR, genetic analyzer, DNA purification, microarray
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scanner, high throughput-whole genome sequencer dan SNP-scanner, akan terus
dibina kerja sama dengan pihak distributor alat dalam negeri maupun luar negeri.
Untuk

memaksimalkan

pendayagunaan

peralatan

tersebut,

akan

dilakukan

peningkatan kapasitas peneliti dan teknisi melalui pelatihan sesuai kebutuhan dan
kolaborasi dengan institusi yang mempunyai dan berpengalaman dalam mengelola
peralatan tersebut.
V.3.4. Penerapan sistem manajerial yang kredibel dan akuntabel
Sesuai dengan Tusinya, BB Biogen diharapkan mampu mewujudkan
pembangunan pertanian bio-industri ke arah tercapainya pertanian unggul dengan
pendekatan bioteknologi. Untuk itu sejumlah sarana-prasarana penelitian molekuler
dan SDGP dilengkapi, kompetensi SDM terus ditingkatkan, dan alokasi anggaran
selalu disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis. Agar amanah di atas
dapat terwujud, BB Biogen akan menerapkan Total Quality Management (TQM)
dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan
pengelolaan SDGP.
TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan kegiatan dengan
memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus terhadap
produk yang dihasilkan, SDM, proses, dan lingkungannya, baik yang didorong oleh
kekuatan eksternal maupun internal organisasi. TQM berisi tiga komponen utama,
yakni penetapan standar kualitas (quality standard), pelaksanaan jaminan kualitas
(quality assurance), dan kontrol kualitas (quality control). Di samping itu,
pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang bermutu, dan menanamkan
budaya bermutu juga merupakan bagian dari akuntabilitas. Selama ini, paradigma
akuntabilitas masih menggunakan prinsip-prinsip tidak memberi peluang untuk
mengubah konsep dan implementasi perencanaan, baik perubahan terhadap
program, besaran dana pelaksanaan maupun sasaran. Ke depan, perlu ada
reorientasi penelitian dan pengembangan bioteknologi yang tidak hanya fokus pada
pencapaian kuantitas keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis
(Renstra), tetapi jaminan mutu produk yang dihasilkan juga harus menjadi indikator
kinerja.
Terkait dengan hal tersebut, evaluasi yang komprehensif terhadap capaian
kinerja kegiatan setiap tahun akan sangat menentukan keberhasilan BB Biogen
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dalam pelaksanaan Tusi-nya. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menelaah apakah
capaian keluaran kumulatif sesuai dengan yang direncanakan pada Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) berdasarkan indikator input dan output.
Indikator input terdiri atas anggaran, SDM, dan sarana/prasarana yang
dipergunakan dalam menjalankan kegiatan penelitian. Capaian kinerja input diukur
berdasarkan realisasi anggaran yang terserap, ketersediaan dan keterlibatan SDM
yang sesuai dengan kepakarannya, dan ketersediaan sarana/prasarana. Evaluasi
atas capaian kinerja diukur berdasarkan output setiap kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Selain IKK, karya tulis ilmiah yang
terpublikasi di jurnal nasional dan internasional, serta hak kekayaan intelektual yang
terdaftar juga merupakan salah satu indikator kinerja BB Biogen.
Dalam rangka peningkatan kualitas penelitian, BB Biogen perlu membangun
budaya mutu setiap kegiatan penelitian. Paradigma yang harus dikembangkan
adalah membangun penelitian yang memiliki scientific recognition dan impact
recognition. Budaya mutu akan dibangun melalui pemberian reward dan punishment
yang diberikan setiap tahun dalam Rapat Kerja BB Biogen. Kontribusi peneliti dan
implementasi hasil penelitian akan menjadi benchmark bagi kegiatan diseminasi.
Penelitian yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan insentif positif bagi
kemajuan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas dan kompetensi peneliti, serta
peningkatan daya saing BB Biogen.

V.3.5. Kegiatan Dokumentasi dan Diseminasi Hasil Penelitian
Hasil kegiatan penelitian harus didokumentasikan dan dipublikasikan untuk
memberikan informasi kepada masyarakat pengguna. Untuk itu, BB Biogen
mengelola Jurnal Agrobiogen dan Buletin Plasma Nutfah yang masing-masing
mempublikasikan kegiatan penelitian bioteknologi dan SDGP. BB Biogen juga
mengelola Warta Biogen dan situs web yang memuat komunikasi singkat capaian
kinerja penelitian, agenda kegiatan, dan informasi terkini yang terkait bioteknologi
dan SDGP. Hasil penelitian juga akan disebarluaskan melalui berbagai media dan
kegiatan, seperti leaflet, poster, pameran, open house, seminar, lokakarya, temu
lapang, visitor plot, dan bio-contest. Kegiatan bio-contest akan dilakukan BB Biogen
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untuk mempromosikan produk-produk unggulan, antara lain galur, teknologi, dan
aksesi SDGP eksotik.

V.3.6. Penyusunan Kebijakan Bioteknologi dan SDGP
Isu bioteknologi dalam bidang pertanian sering menjadi polemik di masyarakat,
terutama yang terkait dengan pro dan kontra produk pangan hasil rekayasa genetika
(Genetic Modified Food), organisma hasil rekayasa genetika (Genetic Modified
Organism), kloning, status sosial dan legal, serta status bioetika baik pada skala
nasional maupun internasional. BB Biogen harus berperan aktif melakukan analisis
kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk pemanfaatan bioteknologi dalam
bidang pertanian secara tepat dan benar tanpa menimbulkan gejolak sosial.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang
Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman memberikan mandat
kepada Balitbangtan untuk pengelolaan aset SDG dengan cara melestarikan,
mendayagunakan,

dan

melindungi

SDG

tanaman,

sehingga

terjamin

ketersediaannya untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dan aman
dari kegiatan biopirasi SDG oleh pihak tidak bertanggung jawab. Permentan tersebut
mencakup kegiatan eksplorasi, koleksi, penyimpanan serta pemanfaatan termasuk di
dalamnya pengeluaran dan pemasukan SDG tanaman. Sebagai aset yang sangat
bernilai, SDG sering menimbulkan konflik banyak pihak sehingga keradaan, hak
kepemilikan, pemanfaatan dan pertukarannya perlu dilindungi dengan undangundang yang jelas. BB Biogen berkewajiban memberikan rekomendasi kebijakan
pengelolaan SDGP yang tepat dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan.

Renstra 2015-2019 Revisi I

53

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

VI. PENUTUP
Renstra BB Biogen periode 2015-2019 merupakan penjabaran dari RPJMN
2015-2019 bidang penelitian dan pengembangan pertanian, yang akan menjadi
kerangka acuan pelaksanaan tugas struktural dan fungsional kegiatan penelitian
bioteknologi dan SDGP lingkup BB Biogen. Renstra sekaligus menetapkan tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode tersebut yang mendukung pencapaian
program Balitbangtan dan pembangunan pertanian nasional. Sesuai dengan tuntutan
kinerja berbasis anggaran (performance based budgeting), maka penilaian kinerja
program kegiatan pada Renstra BB Biogen dituangkan di dalam IKK sehingga
akuntabilitas pelaksanaan kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi selama
periode tahun 2015-2019.
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