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BAB I PENDAHULUAN
Perkebunan merupakan subsektor yang berperan penting dalam perekonomian
nasional melalui kontribusi dalam pendapatan nasional, penyediaan lapangan kerja,
penerimaan ekspor, dan penerimaan pajak. Dalam perkembangannya, subsektor ini
tidak terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global. Perubahan
strategis

nasional

dan

global

tersebut

mengisyaratkan

bahwa

pembangunan

perkebunan harus mengikuti dinamika lingkungan perkebunan. Fokus kegiatan
penelitian dan pengembangan perkebunan harus mampu memecahkan masalahmasalah yang dihadapi perkebunan selain mampu menjawab tantangan-tantangan
globalisasi.
Selain itu sub sektor perkebunan mempunyai peran yang cukup strategis dalam
(sumbangannya terhadap) peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui
perannya secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya dalam pembangunan nasional.
Secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat

serta

penguatan

struktur

ekonomi

wilayah

dan

nasional

melalui

sumbangannya terhadap pendapatan petani, wilayah maupun devisa negara, secara
ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia
oksigen dan penyangga kawasan lindung yang melindungi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, dan secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu
bangsa, serta sebagai penyedia lapangan kerja.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun) sebagai salah
satu Unit Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) memiliki
tugas dan fungsi sebagai penghasil teknologi dan kebijakan khususnya di bidang
perkebunan. Puslitbangbun mendukung visi Kementerian Pertanian dan Balitbangtan
dengan berupaya secara terus-menerus untuk menghasilkan inovasi teknologi
perkebunan yang dapat diterapkan, efektif, efisien dan berdaya saing untuk
dimanfaatkan oleh petani dan pengguna lain. Berbagai kegiatan penelitian dan
pengembangan perkebunan selama tahun 2010 - 2014 telah menghasilkan inovasi

1

teknologi di bidang perkebunan antara lain dalam peningkatan keragaman genetik dan
jumlah bahan tanaman, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan, produk dan
teknologi pengolahan hasil tanaman perkebunan serta sintesis kebijakan. Namun
demikian, masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil yang telah
dicapai dengan banyaknya tantangan yang dihadapi, seiring dengan dinamika
lingkungan strategis yang selalu berkembang.
Pasar hasil perkebunan, ke depan akan mengalami perubahan fundamental di
sisi permintaan karena adanya perubahan lingkungan strategis domestik maupun
internasional. Hal ini disebabkan kondisi permintaan melebihi sisi penawaran karena
semakin intensifnya proses industrialisasi di berbagai negara dan peningkatan jumlah
penduduk. Beberapa tahun ke depan harga produk perkebunan diperkirakan akan
semakin tinggi. Terkait dengan dinamika perubahan lingkungan strategis domestik
maupun internasional tersebut perlu dicermati berbagai aspek terkait dengan potensi
(kekuatan dan peluang) maupun permasalahan/kelemahan.
Litbang perkebunan harus fokus pada penciptaan teknologi benih, teknologi budidaya,
teknologi diversifikasi dan pengolahan untuk peningkatan nilai tambah yang berdaya
saing. Analisis kebijakan tetap diperlukan baik dalam rangka evaluasi kebijakan maupun
sebagai usulan rekomendasi kebijakan pembangunan perkebunan yang bersifat
responsif dan antisipatif. Rekomendasi kebijakan mencakup aspek teknologi, ekonomi,
sosial (kelembagaan) dan lingkungan serta fokus pada upaya untuk mendukung
terwujudnya sistem usaha perkebunan berkelanjutan yang berbasis inovasi.
Berbagai
pembangunan

peluang

dan

pertanian

tantangan

nasional

dalam

harus

dinamisasi

disikapi

oleh

lingkungan

strategis

Puslitbangbun

dengan

mengoptimalkan kekuatan internal dan mengubah tantangan yang dihadapi menjadi
peluang. Dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam berbagai bidang,
yang didukung oleh sistem dan teknologi informasi yang juga berkembang sangat pesat
memberikan peluang bagi pengembangan inovasi pertanian di masa yang akan datang.
Peran Puslitbangbun menjadi semakin penting dan strategis sejalan dengan agenda
NAWACITA (agenda prioritas Kabinet kerja) yang secara tegas mengamanatkan bahwa
pembangunan pertanian lima tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan
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pangan. Menurut UU No.18 tahun 2012 tentang pangan, Kedaulatan Pangan adalah hak
negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin
hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk
menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dengan
demikian, kedaulatan pangan dapat diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa
dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur
kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani
sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan
harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan
peningkatan

nilai

tambah

usaha

pertanian

secara

luas

untuk

meningkatkan

kesejahteraan petani.
Salah satu butir dari 9 Agenda Prioritas atau NAWACITA yang terkait dengan tugas
dan fungsi Puslitbangbun adalah “Meningkatkan produkivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional”, yang dijabarkan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan
perkebunan.
Dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang semakin berat,
serta capaian kinerja dalam periode 2010-2014, maka Puslitbangbun menyusun
Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagai acuan dan arahan bagi Unit Pelaksana
Teknis di lingkup Puslitbangbun dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian
perkebunan periode 2015-2019. Penyusunan Renstra Puslitbangbun mengacu kepada:
1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, 2) NAWA CITA Kabinet Kerja 2015-2019, 3) Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) 2005-2025, 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019, 5) Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045, 6)
Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dan 7) Renstra Balitbangtan Tahun
2015-2019 .
Secara umum, Renstra Puslitbangbun berisikan uraian tentang kondisi umum
(struktur organisasi, sumberdaya penelitian, dan kinerja

2010-2014); potensi,

permasalahan, dan tantangan; visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan,
kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan oleh
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Puslitbangbun selama lima tahun ke depan (2015- 2019). Renstra ini juga merupakan
acuan dalam melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran 2015-2019 yang
menuntut Puslitbangbun merestrukturisasi kegiatan dalam kerangka Penganggaran
Berbasis Kinerja (performance-based budgeting) yang dilengkapi dengan arsitektur dan
informasi

kinerja

(ADIK)

sehingga

akuntabilitas

pelaksana

kegiatan

beserta

organisasinya dapat dievaluasi secara berkala.
1.1. Kondisi Umum
1.1.1. Organisasi
Puslitbangbun merupakan salah satu unit eselon II di Badan Litbang Pertanian,
Kementerian

Pertanian.

Sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pertanian

No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian, tugas Puslitbang Perkebunan adalah melaksanakan penyusunan kebijakan
teknis, rencana dan program, penelitian dan pengembangan perkebunan, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi
penelitian dan pengembangan perkebunan;
b. Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan
perkebunan;
c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan; dan
d. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
Tugas dan fungsi penyusunan kebijakan teknis bertujuan untuk menghasilkan
rumusan kebijakan berdasarkan hasil penelitian untuk mengembangkan perkebunan.
Sedangkan penyusunan rencana program penelitian dan pengembangan bertujuan
untuk menyiapkan perencanaan penelitian dan pengembangan dalam jangka pendek
maupun jangka panjang.
Pelaksanaan penelitian bertujuan untuk menghasilkan informasi pengetahuan
dan (komponen) teknologi yang lebih unggul daripada teknologi yang ada, baik dari
aspek teknik maupun sosial ekonomi. Sedangkan tugas dan fungsi pengembangan
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bertujuan untuk merakit pengetahuan dan (komponen) teknologi yang dihasilkan dari
penelitian sehingga menjadi suatu rekomendasi kebijakan dan paket teknologi strategis
dalam arti secara teknik dapat diterapkan, secara ekonomi layak, dan secara sosial
dapat diterima oleh pengguna. Selain itu dalam tugas dan fungsi pengembangan ini
termasuk juga pengembangan komunikasi antar sesama peneliti dan dengan para
pengguna. Adapun pengembangan komunikasi dilaksanakan melalui berbagai forum,
jejaring dan media baik yang bersifat ilmiah maupun populer.
Secara vertikal Puslitbang Perkebunan termasuk salah satu unit kerja Badan
Litbang Pertanian. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Puslitbang
Perkebunan terdiri atas 1) Bagian Tata Usaha, 2) Bidang Program dan Evaluasi, 3)
Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian, dan 4) Kelompok Jabatan
Fungsional. Untuk tugas dan fungsi penelitian selain dilaksanakan oleh Kelompok
Peneliti di Puslitbang Perkebunan, juga didukung oleh 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis
(UPT) penelitian berdasarkan jenis tanaman (komoditas) yang ditangani, sesuai dengan
Peraturan Menteri Pertanian No. 62-65/Permentan/OT.140/10/2010 tentang organisasi
dan tata kerja Balai Penelitian Tanaman Palma, Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan
Serat, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat dan Balai Penelitian Industri dan
Penyegar.
Tugas Balittro, Balittas, Balit Palma, dan Balittri adalah melaksanakan penelitian
berturut-turut tanaman rempah dan obat ; kopi, kakao, karet, teh, pemanis dan serat,
kelapa dan palma lain; serta minyak industri. Masing-masing Balai Komoditas tersebut
menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan, dan pemanfaatan plasma
nutfah;
b. Pelaksanaan penelitian agronomi, fisiologi, ekologi, entomologi, dan fitopatologi;
c. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi, sistem, dan usaha agribisnis;
d. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian;
e. Penyiapan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan
pendayagunaan hasil penelitian;
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
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Dengan diterbitkannya Permentan tersebut, maka lingkup Puslitbang Perkebunan
mendapat tambahan untuk melaksanakan penelitian komoditas-komoditas kelapa sawit,
karet, kopi, teh, kina dan tebu.

PUSLITBANG
PERKEBUNAN

BAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN
RUMAH TANGGA

BIDANG PROGRAM
DAN EVALUASI

BIDANG
KSPHP

SUBIDANG
KERJASAMA PENELITIAN

SUBBIDANG
PROGRAM

SUBBIDANG
EVALUASI

BALIT PALMA

SUBBAGIAN
KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN

SUBBIDANG
PENDAYAGUNAAN HASIL
PENELITIAN

KELOMPOK
FUNGSIONAL
LAINNYA

BALITTAS

BALITTRO

BALITTRI

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
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Balittas

Balittro
Puslitbangbun

Balitri
Gambar 2. UnitBalitPalma
pelaksana teknis / balai penelitian lingkup Puslitbang
Perkebunan
a
(Balittro, Balittas, Balit Palma, dan Balittri)

Kelapa sawit

Kakao

Karet

Teh

Kopi

Tebu

Kina

Gambar 4. Komoditas perkebunan mandat Puslitbang Perkebunan(kelapa sawit, karet, kopi,
kakao, teh, tebu dan kina)
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1.1.2. Sumberdaya
1.1.2.1. Sumberdaya Manusia (SDM)
Sumberdaya Manusia. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Puslitbang
Perkebunan didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan
berkarakter

dengan

persyaratan

kompetensi

persyaratan

mutlak

bagi

Badan

SDM

tertentu.

Litbang

Kompetensi

Pertanian

untuk

merupakan
menjamin

terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkualitas. Puslitbang
Perkebunan memberikan prioritas tinggi terhadap peningkatan kualitas SDM dalam
upaya menjamin tersedianya tenaga handal dalam melaksanakan program penelitian
pertanian. Sampai dengan TA 2015 Puslitbang Perkebunan didukung oleh 732 pegawai
yang terdiri dari 55 orang S3, 77 orang S2 dan 190 orang S1, 33 orang SM/D3, 6
orang D2, 2 orang D1

serta 372 orang SLTA kebawah. Berdasarkan jabatannya

sumberdaya manusia di lingkungan Puslitbang Perkebunan diklasifikasikan menjadi 6
(enam) yaitu: (1) Peneliti, (2) Teknisi Litkayasa, (3) Pustakawan, (4) Pranata Komputer,
(5) Arsiparis, (6) Pranata Humas, dan Fungsional Umum.
Tabel 1.Jumlah pegawai lingkup Puslitbang Perkebunan menurut pendidikan pada tahun
2015
Satker

S3

S2

S1

SM/D3

D2

D1

< SLTA

Jumlah

Kantor Pusat

10

4

17

6

3

1

40

81

Balittro

20

19

61

12

2

0

152

266

Balittas

11

24

61

7

0

0

77

177

Balit Palma

9

15

22

4

1

0

55

106

Balittri

5

15

29

4

0

1

48

102

55

77

190

33

6

2

372

732

Jumlah
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Jumlah pegawai berdasarkan jabatannya adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah pegawail ingkup Puslitbang Perkebunan berdasarkan jabatannya pada
tahun 2015

Satker

Penelit
i

Tek.
Litkayas
a

Pustakawan

Pranata
Komputer

Arsiparis

Kantor Pusat

14

0

4

1

2

Pranata
humas dan
fungsional
umum
60

Balittro

62

46

2

0

1

155

266

Balittas

49

25

0

0

1

102

177

Balit Palma

29

11

0

0

0

66

106

Balittri

38

21

1

0

1

41

102

192

103

7

1

5

433

732

Jumlah

Komposisi tenaga fungsional umum berjumlah 433 orang.

Jumlah

81

Jumlah tersebut

cukup besar dibandingkan dengan jumlah tenaga fungsional tertentu lingkup Puslitbang
Perkebunan (peneliti, teknisi, litkayasa dan fungsional tertentu lainnya). Seyogyanya
tenaga fungsional terutama peneliti sebagai motor penggerak untuk mencapai tujuan
organisasi,

lebih

besar

dibandingkan

dengan

tenaga

penunjangnya

sehingga

perencanaan SDM kedepan akan mempertimbangkan komposisi tersebut.
Tabel 3. Keragaan Peneliti berdasarkan Kepakaran/bidang ilmu lingkup Puslitbang Perkebunan 2015
No

Bidang keahlian

Kantor
Pusat

Balittro

Balittas

Balit
Palma

Balittri

JML

1

Budidaya Tanaman

3

18

12

6

11

50

2

Ekonomi Pertanian

2

3

4

2

2

13

3

Fisiologi Tanaman

0

3

2

0

1

6

4

Hama dan Penyakit Tanaman

5

21

15

8

7

56

5

Pemuliaan dan Genetika
Tanaman

3

13

12

10

10

48

6

Teknologi Pasca Panen

1

3

5

5

4

18

7

Teknologi Pertanian dan
Mekanisasi

1

0

1

0

0

2

8

Ekonomi Sumberdaya

0

0

0

0

0

0

9

9

Kesuburan Tanah dan Biologi
Tanah

0

0

0

0

0

0

10

Kimia Analitik Lainnya

0

0

0

0

0

0

11

Bioteknologi Pertanian

0

0

0

0

0

0

12

Sistem Usaha Pertanian

0

0

0

1

1

2

15

61

51

32

36

195

Jumlah

Bidang keahlian yang terbanyak di lingkup Puslitbangbun adalah hama dan penyakit
tanaman (56), disusul oleh budidaya tanaman (50), pemuliaan dan genetika tanaman
(48) serta teknologi pasca panen (18) dan ekonomi pertanian (13). Bidang kepakaran
yang paling sedikit adalah sistem usahatani pertanian (2). Hal ini karena sistem
usahatani petanian lebih banyak dilaksanakan di BPTP sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Kedepan dalam pengusulan sekolah (S1 dan S3) hendaknya bidang
kepakaran yang diperlukan di masing-masing balai penelitian.
Untuk meningkatkan kemampuan pegawai dilakukan melalui training jangka pendek
maupun jangka panjang, baik untuk peneliti maupun non peneliti. Jumlah petugas
belajar pada tahun 2015 sebanyak 17 orang terdiri atas: Balittro (S2=2, S3=3); Balittas
(S2=2, S3=2); Balit Palma (S2=1, S3=3); dan Balittri (S2=2, S3=2), dengan bidang
ilmu yang ditekuni: manajemen sumberdaya lahan dan lingkungan; entomologi;

microbial biotechnology; phytopathology; pemuliaan tanaman; ilmu tanah; teknologi
hasil penelitian; plant biotechnology; socio environment energy, teknologi benih; dan
agro teknologi. Apabila petugas belajar telah selesai mengikuti tugas belajar,diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan kepakaran yang diperlukan.
Tabel 4. Jumlah petugas belajar lingkup Puslitbang Perkebunan 2015
No

Satker

S3

S2

S1

D3

Jumlah

1.

Kantor Pusat

-

-

-

-

-

2.

Balittro

3

2

-

-

5

3.

Balittas

2

2

-

-

4

4.

Balitpalma

3

1

-

-

4

5.

Balittri

2

2

-

-

4

10

7

-

-

17

Jumlah
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Dengan diberlakukannya Undang-undang no. 5 Tahun 2015 tentang ASN tanggal 15
Januari 2014, dan berdasarkan surat Kepala BKN no. K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17
Januari 2014, maka terjadi pengunduran usia pensiun bagi PNS fungsional umum dari
56 tahun menjadi 58 tahun, sehingga pada tahun 2015 jumlah pegawai lingkup
Puslitbang Perkebunan yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 6 orang
pegawai.
Dengan prediksi pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun tersebut, maka
jumlah pegawai di lingkup Puslitbangbun yang memasuki batas usia pensiun pada
empat tahun kedepan (2016-2019) adalah sebanyak 124 orang. Pada tahun 2016
jumlah pegawai lingkup Puslitbang Perkebunan yang memasuki batas usia pensiun
sebanyak 21 orang, 1 orang yang berasal dari Kantor Puslitbang Perkebunan dan
masing masing 6 orang dari Balittro dan Balittas, 5 orang dari Balit Palma dan 2 orang
dari Balittri. Pada tahun 2017, 3 orang dari Puslitbangbun, 11 orang dari Balittro, 7
orang dari Balittas, 8 orang dari Balit Palma dan 7 orang dari Balittri dan pada tahun
2018, 3 orang dari Puslitbangbun, 13 orang dari Balittro, 8 orang dari Balittas, 5 orang
dari Balit Palma dan 1 orang dari Balittri. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pegawai
yang memasuki usia pensiun di Kantor Pusat (5 orang), Balittro (15 orang), Balittas (12
orang), Balit Palma (3 orang), dan Balittri (2 orang). Jadi selama kurun waktu tahun
2015 sampai dengan 2019 jumlah pegawai lingkup Puslitbang Perkebunan yang
memasuki masa pensiun sebanyak 130 orang, sehingga perlu dipikarkan lebih lanjut
untuk pengkaderannya. Rekapitulasi jumlah pegawai lingkup Puslitbang Perkebunan
dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Jumlah pegawai lingkup Puslitbang Perkebunan yang memasuki masa pensiun
tahun 2015-2019
No

Unit Kerja

2015

2016

2017

2018

2019

JUMLAH

1

Kantor Pusat

1

2

3

3

5

14

2

Balittro

2

6

11

13

15

47

3

Balittas

2

6

7

8

12

35

4

Balitpalma

1

5

8

5

3

22

5

Balittri

0

2

7

1

2

12

6

21

36

30

37

130

JUMLAH
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Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 dinyatakan bahwa
reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional
dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN,
mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai
dasar dan kode etik aparatur negara, meliputi area organisasi, tata laksana, peraturan
perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik,
serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Salah satu area
perubahan adalah SDM aparatur agar menjadi aparatur yang berintegritas, netral,
kompeten, cakap, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Untuk merealisasi
sasaran reformasi birokrasi tentu diperlukan program diklat bagi SDM aparatur.
Pengembangan

SDM

Puslitbangbun

harus

selaras

dengan

isu

strategis

pembangunan pertanian dan peningkatan performa reformasi birokrasi. Hasil analisis
dan sintesis melalui Model Dinamis atas data dan informasi berkenaan dengan isu
tersebut diarahkan untuk menentukan jumlah dan kualifikasi SDM yang diperlukan
Puslitbangbun hingga tahun 2019.

1.1.2.1. Sumberdaya Sarana Prasarana
Dalam kurun waktu 2015-2019, Puslitbangbun mencanangkan diri sebagai lembaga
litbang acuan yang terkemuka dalam pengembangan bioindustri pertanian untuk
menjawab isu global sektor pertanian. Selain melibatkan SDM kompeten, perwujudan
visi tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana modern. Fokus pengembangan
sarana dan prasarana dalam periode 2015-2019 mencakup (1) laboratorium, (2) kebun
percobaan, dan (3) Rumah Kaca.
Laboratorium. Puslitbang Perkebunan mengelola 26 laboratorium seperti
disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Jenis Laboratorium lingkup Puslitbang Perkebunan
No
1

Jenis Laboratorium
Biotek/Kuljar

Balittro
1

Balittri

Balittas
1

Balitpalma Jumlah
2

12

2

Pemuliaan

1

1

3

Ekofisiologi

1

4

Hama

5

1

1

4

1

1

3

1

1

1

3

Penyakit

1

1

1

3

6

Perbenihan

1

1

0

7

Lab Uji

1

1

1

8

Fisiologi hasil

12

Parasitoid dan Predator

1

1

13

Patologi Serangga

1

1

15

Tanah/Tanaman

1

1

16

Toksikologi

1

1

1

1

JUMLAH

7

5

1

9

5

2

26

Kebun Percobaan. Kebun percobaan lingkup Puslitbang Perkebunan tersebar di
18 lokasi dengan luas total 778,93 Ha. Daya dukung dan pemanfaatan kebun
percobaan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Keragaan Kebun Percobaan Lingkup Puslitbang Perkebunan

No

Satker/Lokasi KP

Luas (Ha)

BALITTRO
1

KP. Cimanggu & Cibinong

44,63

2

KP. Manoko

3

KP. Sukamulya

4

KP. Laing

5

KP. Cicurug

9,51

6

KP.Cikampek

14,9

20
48,56
75

BALITTRI
7

KP. Pakuwon

159,6

8

KP. Gunung Putri

6,74

9

KP. Cahaya Negeri

30

13

BALITTAS
10

KP. Asembagus

40,07

11

KP. Muktiharjo

95,16

12

KP. Sumberrejo

26,51

13

KP. Karangploso

24,65

14

KP. Pasirian

7,88

BALITPALMA
15

KP. Paniki

40

16

KP. Mapanget

47,6

17

KP. Kima atas

60,4

18

KP. Kayuwatu

26,7

Luas kebun percobaan di lingkup Puslitbang Perkebunan sangat beragam
berkisar antara 6,74 Ha – 159,6 Ha. Balittro mengelola 155,88 Ha, Balittri mengelola
253,06 Ha, Balittas mengelola 194,27 Ha dan Balit Palma mengelola 174,7 Ha. KP yang
terluas adalah KP. Pakuwon yang dikelola oleh Balittri, Kebun Percobaan yang memiliki
luasan terendah luasannya adalah KP. Cicurug yang dikelola oleh Balittro.
Rumah Kaca. Rumah kaca sebagai fasilitas pendukung kegiatan penelitian di
lingkup Puslitbang Perkebunan sebanyak 13 buah (Tabel 7).

Tabel 7. Keragaan Rumah Kaca Lingkup Puslitbangbun
Satker

Pemulian

Balittro
Balittri
Balittas
Balitpalma

Q2

Ekofisiologi

Hama

Penyakit

1.1.2.1. Sumberdaya Keuangan
Sumber Daya Keuangan. Anggaran pembangunan Badan Litbang Pertanian
terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya dukungan positif
pemerintah terhadap kegiatan litbang yang dituntut untuk menghasilkan inovasi
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teknologi yang lebih berorientasi pasar dan berdaya saing. Namun demikian, masih
diperlukan dukungan pendanaan yang lebih besar untuk peningkatan hasil penelitian
berupa inovasi teknologi dan varietas unggul berdaya saing yang bersifat public domain
(untuk

kepentingan

petani).

Perkembangan

penganggaran

lingkup

Puslitbang

Perkebunan tahun 2015 dan tahun 2016 serta perkiraan alokasi anggaran tiga tahun
ke depan dengan asumsi kenaikan anggaran sebesar 10% seperti terlihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Keragaan Anggaran Puslitbang Perkebunan TA 2015 – 2016
NO.

Tahun
Anggaran

Berlanja
Pegawai

Belanja Barang
Operasional
Non Operasional

Belanja
Modal

JUMLAH

1 2015

55.169.696

14.441.747

35.798.416

13.462.000

118.871.859

2 2016

55.926.990

14.993.750

39.518.972

31.247.638

141.687.350

3 2017

61.519.689

16.493.125

43.470.869

34.372.402

155.856.085

4 2018

67.671.658

18.142.438

47.817.956

37.809.642

171.441.694

5 2019

74.438.824

19.956.681

52.599.752

41.590.606

188.585.863

1.1.3. Tata Kelola
Implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran sebagai manifestasi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
mengisyaratkan

bahwa

penyusunan

strategi

pembangunan

mempertimbangkan

kerangka pendanaan yang menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
dan pelaksanaan. Penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan harus
mengedepankan spirit yang berpijak pada sistem perencanaan dan penganggaran yang
terintegrasi perspektif jangka menengah dan berbasis kinerja yang mencakup 3 (tiga)
aspek berupa unified budgeting, performance based budgeting, dan medium term

expenditure frame work.
Untuk menjamin tercapainya good governance di UK/UPT lingkup Puslitbang
Perkebunan, pelaksanaan program dan anggaran dikawal dengan penerapan Sistem
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Pengendalian Intern (SPI) di setiap UK/UPT. Langkah-langkah operasional penerapan
SPI, yaitu: (1) Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak); (2) Penyusunan Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPI; (3) Pelaksanaan Penilaian
Pelaksanaan SPI; dan (4) Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPI.
Untuk menjamin kelancaran dan tercapainya target pelaksanaan program dan
anggaran Puslitbang Perkebunan dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan
terus menerus. Monitoring ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan dan
kemajuan yang telah dicapai dari setiap program yang dituangkan di dalam Renstra
beserta turunannya (RKT, PK). Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya perbaikan terhadap
perencanaan, penilaian dan pengawasan terhadap pelaksanan kegiatan agar berjalan
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan memanfaatkan sumber daya secara efektif
dan efisien. Dokumen pelaksanaan Monev dituangkan dalam LAKIP, SIMMONEV dan
Laporan Pelaksanaan Monev. Langkah-langkah operasional program Monev 2015-2019
mencakup: (1) Menyiapkan Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), dan
Petunjuk Teknis (Juknis) Monev yang disusun secara berjenjang sampai tingkat UPT,
(2) Melaksanakan monev secara reguler dan berjenjang, dan (3) Mengevaluasi capaian
sasaran Renstra setiap tahun. Selain itu untuk mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU),
Puslitbang Perkebunan mengharuskan setiap UK/UPT menyusun Laporan Pencapaian
IKU yang berisi uraian kegiatan utama serta target dan realisasi pencapaian sasarannya
secara reguler pada setiap triwulan.

1.1.4. Kinerja Puslitbangbun 2010-2014
Mengacu pada sasaran strategis renstra periode 2010-2014 dan untuk menjawab
tantangan pembangunan pertanian dalam lima tahun ke depan, telah dihasilkan
berbagai produk inovasi perkebunan mencakup varietas unggul baru, teknologi, dan
rekomendasi kebijakan.
Litbang perkebunan tahun 2010-2014 fokus pada upaya mendukung dua program
strategis Kementrian Pertanian: (1) pencapaian swasembada gula, (2) nilai tambah,
daya saing, dan mengcounter kampanye hitam/negatif yang berkaitan dengan
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lingkungan dan kesehatan. Kegiatan yang sudah dilakukan meliputi penyediaan benih
sumber tebu hasil kultur jaringan, penelitian peningkatan produktivitas tebu,
peningkatan produktivitas dan diversifikasi komoditas perkebunan lainnya melalui
perakitan dan penyiapan bahan tanaman unggul dan teknologi budidaya pendukung
serta Good Agricultural Practice (GAP) untuk memenuhi standar kualitas produk olahan
komoditas perkebunan. Sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, litbang
perkebunan juga berupaya mengembangkan berbagai komoditas dan teknologi
bioenergi.
Selama periode 2010-2014 telah dihasilkan 15,5 juta benih G2 untuk mendukung
upaya pencapaian swasembada gula. Upaya peningkatan produktivitas tebu dan
komoditas perkebunan lainnya melalaui perakitan varietas unggul telah menghasilkan
49 VUB, yang terdiri atas enam varietas kelapa, lima varietas kapas, empat varietas
cengkeh, dua varietas sagu, dua varietas aren, satu varietas pinang, dua varietas nilam,
empat varietas tembakau, empat varietas kemiri sunan, satu varietas kemiri sayur,
empat varietas rosella, tiga varietas kumis kucing, dua varietas wijen, dua varietas
pegagan, satu varietas menta, dua varietas akar wangi, satu varietas kunyit, dua
varietas lempuyang, dan satu varietas purwoceng. Selain itu, juga dihasilkan 142
teknologi budidaya, antara lain kultur embrio kelapa kopyor, paket teknologi budi daya
tembakau madura rendah nikotin, efisiensi dan efektivitas teknik isolasi dan purifikasi
DNA jambu mete, dan teknologi grafting jambu mete dan kemiri sunan.
Kegiatan litbang untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas
perkebunan telah menghasilkan 12 produk olahan dan teknologi proses, yaitu bioaditif
BBM, produk kopi luwak enzimatis, teknologi gasifikasi tandan kosong kelapa sawit,
formula dekomposer untuk menghasilkan kompos tandan kosong kelapa sawit,
bioamelioran untuk perbaikan sifat fisik tanah dan peningkatan efisiensi pemupukan di
lahan berpasir dan gambut, pestisida nabati untuk pengendalian hama dan penyakit
berbasis tanaman atsiri, formula insektisida nabati BIOTRIS dari kemiri sunan, jamu
untuk mengendalikan ookiste pada ayam, teknologi proses delignifikasi bagas tebu
untuk menghasilkan bioetanol generasi kedua, es krim VCO dan produk lain hasil olahan
minyak kelapa, empat produk jamu ternak ayam dan sapi, dan bioinsektisida untuk
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mengendalikan hama kelapa Brontispa longissima.
1.2. Potensi, Permasalahan dan Tantangan, serta Implikasi bagi
Puslitbangbun
1.2.1 Potensi
1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
Potensi ekonomi Indonesia sebagai salah satu negara anggota perkumpulan
negara maju G-20 akan ikut mempengaruhi arah pertumbuhan ekonomi makro dan
global. Proyeksi Indonesia menjadi negara maju dan kuat di abad ke-21 ditentukan
oleh capaian atas Program Pembangunan dengan Pertumbuhan Berkelanjutan
(development program and sustainable growth). Potensi ekonomi tersebut dapat dilihat
dari

indikator

volatilitas

pertumbuhan

ekonomi

Indonesia

yang

lebih

rendah

dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam Organization of

Economic Cooperation and Development (OECD) dan kumpulan lima negara major
emerging economy yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China dan South Africa
(BRICS). Indonesia memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan kelima anggota BRICS,
kecuali Afrika Selatan, yakni jumlah penduduk yang tinggi, sumberdaya yang luas, dan
pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata negara berkembang (Gambar 3). Dengan
demikian sangat penting bagi Indonesia untuk menarik pembelajaran dari negara BRICS
dan membangun kerjasama ekonomi sektor pertanian yang saling menguntungkan.
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Gambar 6. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara
ASEAN, China dan India
Pada tingkat regional, pemberlakuan pasar bebas ASEAN ( ASEAN Free Trade

Area, AFTA), ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area, ACFTA), ASEAN-Jepang
(ASEAN-Japan Free Trade Area, AJFTA), dan ASEAN-Korea Selatan (ASEAN-South Korea

Free Trade Agreement, ASKFTA) memungkinkan produk pertanian Indonesia, baik
bahan mentah maupun olahan, untuk dipasarkan ke pasar ASEAN, China, Jepang dan
Korea Selatan. Ini berarti pula bahwa sesama negara ASEAN yang menghasilkan produk
yang sama seperti kopi (Indonesia, Vietnam, Thailand), karet dan minyak sawit
(Indonesia, Malaysia, Thailand) terjadi persaingan yang lebih ketat. Apabila peluang
pasar dalam dan luar negeri dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan nilai tambah
dan daya saing produk, akan memacu pertumbuhan pertanian Indonesia secara lebih
pesat. Dalam konteks pasar global, Indonesia berpeluang pula bergabung dalam blok
baru yaitu MIST (Mexico, Indonesia, South Korea, dan Turkey) untuk membuka peluang
pasar yang lebih luas.
1.2.1.2. Potensi Pertanian
Indonesia memproduksi berbagai komoditas pangan, pakan, serat dan bahan
baku industri dan bioenergi. Produksi pangan dalam 10 tahun terakhir (2003-2013)
mengalami peningkatan siginfikan, kecuali tahun 2011 akibat perubahan iklim (ekstrim)
dan peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
Laju kenaikan produktivitas tanaman pangan, masih lambat, namun ketersediaan
inovasi teknologi berupa varietas dan bibit unggul serta berbagai teknologi budidaya,
panen dan pasca panen (teknologi proses) potensial meningkatkan produksi dan
kualitas pangan, terutama dalam memanfaatkan lahan-lahan sub optimal yang
mendominasi sumberdaya lahan cadangan ke depan. Tingginya permintaan pangan
yang berasal dari komoditas perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, gula tebu, kopi
dan kakao perlu diimbangi dengan peningkatan produksi perkebunan. Dari berbagai
komoditas perkebunan utama, minyak sawit mempunyai tingkat kenaikan produksi
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tertinggi (rata-rata 12% per tahun) dan diikuti oleh kakao, karet dan tebu dengan
pertumbuhan rata-rata sekitar 7,19; 6,74 dan 3,13% per tahun. Kenaikan produksi
minyak sawit yang sangat pesat disebabkan oleh peningkatan permintaan pasar, baik
untuk

minyak

makan, kosmetik, maupun bahan baku biosolar (Gambar

7).

Pertumbuhan tersebut, terutama didukung oleh daya adaptasi tanaman, termasuk pada
lahan sub-optimal seperti lahan gambut, terutama karet dan kelapa sawit.
Sementara itu, makin terbatasnya energi fosil, mendorong pemanfaatan energi
alternatif seperti biofuel BBN (bahan bakar nabati) yang berasal dari produk pertanian.
Dampak krisis energi tersebut dari satu sisi merupakan potensi bagi Indonesia untuk
mengembangkan berbagai komoditas pertanian bioindustri, namun di sisi lain dapat
menjadi ancaman bagi komoditas

lainnya, terutama tanaman pangan dalam

pemanfaatan sumberdaya lahan dan air.

Secara biofisik, peluang pengembangan

berbagai komoditas BBN sangat besar, terutama terkait dengan kesuaian dan
karakteristik sumberdaya lahan dan iklim.
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Gambar 7. Perkembangan produksi beberapa komoditas perkebunan Indonesia dari
tahun 2000 - 2011 (Sumber: http://aplikasi.deptan.go.id/bdsp/hasil_
kom.asp)
Pertanian Bioindustri
Terdapat hal-hal yang dapat dijadikan acuan atau pokok-pokok pikiran dalam
memahami pertanian bioindustri yang ideal. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah:
1. Pertanian dikembangkan dengan menghasilkan sesedikit mungkin limbah tak
bermanfaat, sehingga mampu menjaga kelestarian alam atau mengurangi
pencemaran lingkungan.
2. Pertanian dikembangkan dengan menggunakan sesedikit mungkin input dari luar,
sehingga biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin yang dampaknya akan
meningkatkan daya saing produk pertanian untuk pangan, energi, dan bahan baku
industri.
3. Pertanian dikembangkan dengan menggunakan sesedikit mungkin energi dari luar,
sekaligus mengurangi ancaman peningkatan pemanasan global dalam sistem
integrasi tanaman-ternak.
4. Pertanian dikembangkan seoptimal mungkin agar mampu berperan selain
menghasikan produk pangan juga sebagai pengolah biomasa dan limbahnya sendiri
menjadi bioproduk baru bernilai tinggi.
5. Pertanian dikembangkan mengikuti kaidah-kaidah pertanian terpadu ramah
lingkungan, sehingga produknya dapat diterima dalam pasar global yang semakin
kompetitif.
6. Pertanian pada akhirnya dikembangkan sebagai kilang biologi ( biorefinery) berbasis
iptek maju penghasil produk pangan sehat dan produk nonpangan bernilai tinggi,
sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan ekspor produk-produk olahan dan
mengurangi impor
1.2.1.3. Keanekaragaman Hayati dan Sumberdaya Lahan
Indonesia memiliki potensi sumberdaya hayati berlimpah ( mega biodiversity),
terbesar nomor dua di dunia setelah Brasil. Keanekaragaman hayati yang didukung
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oleh sebaran kondisi geografis yang luas, berupa keragaman topografi dan jenis tanah,
iklim dengan limpahan sinar matahari dan curah hujan yang beragam, memungkinkan
dibudidayakannya aneka jenis tanaman dan ternak, baik asli daerah tropis maupun
introduksi. Keanekaragaman hayati juga merupakan sumber materi genetik untuk
menghasilkan beraneka ragam varietas dan klon tanaman dan ternak unggul. Untuk
pemanfaatan dan perlindungan diperlukan kebijakan pengelolaan keanekaragaman
hayati tersebut secara ketat dan berkelanjutan. Dalam tataran dunia internasional
sudah terbangun kesamaan pemikiran dan tindakan untuk menyelamatkan dan
mengkonservasi kekayaan biodiversitas dan plasma nutfah di masing-masing negara.
1.2.1.4. Ketersediaan Biomass Sebagai Sumber Energi Alternatif (tidak
berubah)
Dewasa ini Indonesia sudah menjadi net importer bahan bakar minyak fosil
(fossil fuel) sehingga sudah keluar dari keanggotaan Organization of Petrolium

Exporting Countries (OPEC). Kelangkaan bahan bakar minyak fosil dan pemanasan
global

akibat

konsumsi

energi

fosil

telah

mendorong

banyak

negara

untuk

mensubstitusi sebagian energi fosil dengan energi terbarukan dari biomasa pertanian
(bioenergi, tebu, sagu dan aren berpotensi sebagai bahan baku etanol, sedangkan
minyak sawit, , jarak pagar, kelapa dan kemiri sunan potensial untuk dijadikan bahan
baku biodiesel, terutama minyak sawit. Puslitbangbun telah memetakan potensi sumber
energi terbarukan dari bahan biomasa padat di Indonesia sebesar 756,08 juta Giga
Joule/tahun yang terdiri atas 614,60 juta Giga Joule/tahun dari residu pertanian dan
141,48 juta Giga Joule/ tahun dari limbah hutan (Tabel 12). Sedangkan limbah cair
untuk energi berupa biofuel (minyak jarak, kemiri sunan, dll) dan bioethanol (ampas
tebu, limbah aren dll) merupakan sumber energi alternatif terbarukan generasi kedua
yang perlu perhatian besar.
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Tabel 13. Potensi energi yang dihasilkan dari limbah padat biomasa pertanian

Sumber : Prastowo, B, ICECRD (2012
Keterangan : MJ = mega Joule; GJ = giga Joule
1.2.1.5. Ketersediaan Teknologi
Selama kurun waktu 2010-2014 Puslitbangbun telah menghasilkan 47 varietas
unggul baru/klon tanaman perkebunan, 343 inovasi teknologi dan rekomendasi
kebijakan

pembangunan

pertanian,
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teknologi

pascapanen

hasil

pertanian,

rekomendasi kebijakan pengembangan perkebunan.
1.2.2. Permasalahan dan Tantangan
1.2.2.1. Perubahan Iklim Global
Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global akibat peningkatan
konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer menyebabkan peningkatan frekuensi
kejadian iklim ekstrim, seperti La- Nina dan El Nino, dan perubahan pola curah hujan
dan sulitnya prediksi awal dan lama musim hujan dan musim kemarau, serta
peningkatan permukaan air laut dan banjir rob. Sektor Pertanian merupakan korban
(victim) dari gejala iklim ekstrim sehingga diperlukan teknologi untuk meningkatkan
ketahanan dan kelenturan ( resilience ) sistem pertanian.

Sektor pertanian juga

merupakan salah satu sumber emisi GRK, sehingga Indonesia sebagai negara agraris
berkewajiban ikut dalam mitigasi emisi GRK. Indonesia sebagai negara kepulauan yang
terletak di daerah khatulistiwa termasuk wilayah yang sangat rentan terhadap
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perubahan iklim. Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir berkaitan
erat dengan perubahan iklim dan diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai
aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian akibat penurunan produksi berbagai jenis
tanaman. Tantangan ke depan adalah meningkatan kemampuan petani dan petugas
lapangan dalam memanfaatkan informasi prakiraan iklim serta langkah antisipasi dan
adaptasi yang didukung oleh teknologi inovatif dan adaptif, termasuk varietas dan bibit
unggul, terutama yang memiliki potensi emisi GRK rendah, toleran kenaikan suhu,
kekeringan, banjir/ genangan, dan salinitas.
Aspek lain yang perlu diantisipasi adalah dampak perubahan iklim terhadap
perkembangbiakan dan populasi tanaman sehingga dapat memicu perkembangan
penyakit biotik yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti kapang, bakteri, virus dan
serangga tertentu.
1.2.2.2. Dinamika Persaingan SDL dan Air
Indonesia memiliki lahan seluas 192 juta hektar (ha), dimana 67 juta ha
merupakan kawasan budidaya atau areal penggunaan lain (APL). Luas daratan yang
berpotensi untuk area pertanian adalah 101 juta ha, meliputi lahan basah 25,6 juta ha,
lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9
juta ha. Sampai saat ini area yang sudah dibudidayakan menjadi area pertanian adalah
47 juta ha, sehingga masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan area
pertanian, namun pada umumnya berada di luar kawasan APL.
Luas sawah cenderung menurun dari 8,5 juta ha pada tahun 1993 menjadi sekitar 8,1
juta ha pada tahun 2013. Perluasan areal yang pesat terjadi pada perkebunan, yaitu
dari 8,8 juta ha pada tahun 1986 meningkat menjadi 19,3 juta ha pada tahun 2006.
Perluasan terjadi untuk beberapa komoditas ekspor seperti kelapa sawit, karet, kelapa,
kakao, kopi, dan lada. Perkembangan luas area tanam terbesar adalah perkebunan
kelapa sawit, yaitu dari 0,59 juta ha pada tahun 1986 menjadi sekitar 9 juta ha pada
tahun 2013. Luas lahan perkebunan kakao juga berkembang dari 0,1 juta ha pada
tahun 1986 menjadi 1,2 juta ha pada tahun 2006 (SIPP, 2012).

24

Potensi lahan untuk pengembangan pertanian secara biofisik masih cukup luas, sekitar
30 juta ha, dimana 10 juta ha di antaranya berada di kawasan Area Penggunaan Lain
(APL) dan 20 juta ha di kawasan kehutanan (Puslitbangbun, 2007). Salah satu isu
penting yang terkait dengan alokasi lahan di Indonesia adalah masalah ketimpangan
penguasaan lahan. Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN) (2010), 56% aset
yang ada di Indonesia, baik berupa properti, tanah, maupun perkebunan, dikuasai
hanya oleh 0,2% penduduk Indonesia. Selama tahun 1973 - 2010 telah terjadi
peningkatan rasio rata-rata luas lahan yang dikuasai perusahaan perkebunan terhadap
rata-rata lahan yang dikuasai petani dari 1.248 menjadi 5.416 ha. Hal ini menunjukkan
ketimpangan penguasaan lahan antara kedua kelompok ini meningkat 4,3 kali selama
37 tahun terakhir.
1.2.2.3. Kelangkaan Energi Fosil
Bioenergi merupakan sumber energi alternatif yang bersih dengan emisi GRK
yang relatif rendah dibandingkan dengan BBM fosil yang makin langka. Untuk
meyakinkan bahwa bioenergi mengeluarkan emisi lebih rendah dibandingkan dengan
bahan bakar fosil, beberapa negara konsumen menetapkan standar penurunan emisi
minyak nabati untuk diolah menjadi biodiesel.

Amerika Serikat menetapkan emisi

biodiesel minimal 20% lebih rendah dari emisi solar, sedangkan Uni Eropa menetapkan
35%. Indonesia akan meningkatkan komposisi bioenergi 10% dari minyak solar dalam
beberapa tahun ke depan. Dengan demikian pasar domestik dan pasar global untuk
minyak sawit akan meningkat. Indonesia diperkirakan dapat memenuhi peningkatan
permintaan tersebut dengan upaya meningkatkan produksi minyak sawit.
Sebagian besar upaya peningkatan produksi sawit di Indonesia dicapai melalui
peningkatan luas area perkebunan (ekstensifikasi) yang sebagiannya menggunakan
lahan hutan dan lahan pertanian lainnya. Jika hal ini berlanjut dikhawatirkan akan
terjadi kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap produksi tanaman lain, termasuk
tanaman padi yang merupakan makanan pokok masyarakat.
Beberapa isu yang berhubungan dengan penggunaan bioenergi dan memerlukan
dukungan penelitian adalah: 1. Berapa dan bagaimana standar bioenergi Indonesia. 2.
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Apa pengaruh peningkatan penggunaan bioenergi terhadap produktivitas tanaman
pangan dan komoditas pertanian lainnya. 3. Bagaimana strategi penurunan emisi GRK
dari penggunaan bioenergi. 4. Berapa potensi sektor pertanian dalam menghasilkan
bioenergi generasi kedua (misalnya biogas dari kotoran ternak dan dari limbah cair
pabrik minyak sawit). 5. Bagaimana seharusnya tata ruang pertanian Indonesia untuk
memenuhi permintaan hasil pertanian dan menjaga kelestarian kualitas lingkungan.
1.2.2.5. Perubahan Pasar Global
Salah satu bentuk perubahan pasar global yang terjadi adalah diberlakukannya
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, yang dibentuk sebagai pusat perdagangan
kawasan yang terintegrasi. MEA yang merupakan pasar basis produksi, diartikan
sebagai liberalisasi aliran barang, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Di mana
berbagai hambatan perdagangan baik bea masuk maupun non bea masuk tidak
dihapus dan diturunkan. MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi
ekonomi di kawasan Asia Tenggara, di mana salah satu fokusnya pada tahun 2015
adalah akan menjadikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini sebagai sebuah
wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan
basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah
yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara
lainnya. Dengan diberlakukannya MEA, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN
akan menjadi sebuah negara besar. Penduduk di Negara ASEAN akan dapat secara
bebas masuk dan keluar dari suatu negara di kawasan ASEAN tanpa hambatan berarti.
Hal ini mengakibatkan penduduk di negara-negara ASEAN dapat dengan mudah dan
bebas memilih lokasi pekerjaan yang mereka inginkan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan trend yang terus meningkat,
bahkan merupakan pertumbuhan terbesar kedua di dunia setelah China. Krisis ekonomi
dan diberlakukannya MEA secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi
masalah sekaligus tantangan yang mempengaruhi ekonomi Indonesia, karena sektor
pertanian Indonesia dapat berperan sebagai sumber pembiayaan dan alternatif
investasi bagi investor atau penanam modal. Hambatan perdagangan yang berkurang
26

akan berdampak pada peningkatan ekspor, di mana pada akhirnya GDP Indonesia akan
meningkat. Namun di sisi lain, Indonesia juga terancam akan menerima banyak aliran
barang impor. Hal ini dapat mengancam keberadaan industri lokal. Industri lokal akan
dihadapkan pada persaingan dengan industri dari luar negeri yang memiliki produk
yang lebih berkualitas. Di samping itu, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa
permasalahan

homogenitas

komoditas

yang

diperjualbelikan,

contohnya

untuk

komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik. Dalam hal ini

competition risk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir
dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing
dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya
akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi negara Indonesia sendiri.
Permasalahan ikutan yang akan terjadi adalah penurunan demand dan peningkatan
jumlah pengangguran, keterlambatan pertumbuhan ekonomi, dan terjadi inflasi sebagai
dampak naik-turunnya harga komoditas dan nilai tukar dolar, dapat berdampak luas
pada perekonomian Indonesia.
1.2.2.6. Mutu dan Keamanan Pangan
Pembangunan pertanian juga harus mampu menggerakkan perekonomian
nasional melalui kontribusinya dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri,
pakan dan bioenergi, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan masyarakat serta
berperan dalam pelestarian lingkungan melalui praktek budidaya pertanian yang ramah
lingkungan. Sejalan dengan makin ketatnya persaingan untuk memperoleh pangsa
pasar, para pelaku usaha mengembangkan strategi pengelolaan rantai pasok ( Supply

Chain Management, SCM) yang mengintegrasikan para pelaku dari semua segmen
rantai pasok secara vertikal ke dalam usaha bersama berlandaskan kesepakatan dan
standarisasi proses dan produk. Kemampuan suatu rantai pasok merebut pasar,
tergantung kinerja para pelaku di dalam rantai itu dalam menyikapi permintaan
konsumen menyangkut mutu, harga, dan pelayanan. Dalam perkembangannya,
persaingan antar negara akan diterjemahkan menjadi persaingan antar rantai pasok
plus berbagai fasilitas yang dimungkinkan melalui infrastruktur dan kebijakan.
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Dalam kaitan pembangunan pertanian berkelanjutan, standarisasi proses dan
produk spesifik rantai pasok menimbulkan konsekuensi diterapkannya standar
lingkungan. Standar lingkungan tersebut dikaitkan dengan emisi karbon, perubahan
iklim, biodiversity, kualitas lahan, air dan hutan yang digunakan untuk mengembangkan
pertanian. Output yang dihasilkan dari pembangunan pertanian harus mengandung
citra ramah lingkungan (Eco-Friendly Agriculture) sebagai branding.
1.2.2.7. Sistem Agribisnis
Sektor pertanian harus dikelola sebagai suatu sistem agribisnis, yang terdiri dari
lima unsur atau komponen utama dari hulu ke hilir yaitu: (1) agroinput; (2) usahatani;
(3) pengolahan hasil; (4) pemasaran; serta (5) jasa layanan dan pendukung. Terkait
dengan sistem agribisnis tersebut di atas, beberapa permasalahan pembangunan
pertanian yang sampai saat ini masih dirasakan adalah penguasaan lahan, infrastruktur,
sarana produksi, sistem perbenihan dan perbibitan nasional; akses petani terhadap
permodalan, kelembagaan petani, serta pemasaran.
Luas penguasaan lahan pertanian semakin sempit antara lain disebabkan
beralihnya fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang tidak mampu diimbangi
pencetakan lahan pertanian baru. Pada tahun 2012, rata-rata luas penguasaan lahan
per petani yaitu 0,22 hektar, dan tahun 2050 diperkirakan menjadi 0,18 hektar
sehingga menyebabkan usahatani menjadi semakin tidak efisien.
Permasalahan infrastruktur yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah banyak
rusaknya jaringan irigasi serta jalan usahatani, jalan produksi dan pelabuhan.
Berdasarkan The Global Competitiveness Report 2013/2014 yang dibuat oleh World

Economic Forum (WEF), kualitas infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke-82
dari 148 negara atau berada pada peringkat ke-5 diantara negara-negara inti ASEAN.
Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal.
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Tabel 14. GCI 2013-2014
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Country
Singapore
Malaysia
Brunei Darussalam
Thailand
Indonesia
Philippines
Vietnam
Cambodia
Timor-Leste
Myanmar

Rank
Score
2
5,61
24
5,03
26
4,95
37
4,54
38
4,54
59
4,29
70
4,18
88
4,01
138
3,25
139
3,23
Jumlah Negara : 148
Sumber data : Global Competitivebess Index (GCI) 2013-2014; World Economic Forum
diolah Sutrisno Budiharto
Pembangunan infrastruktur yang belum optimal, dipengaruhi oleh beberapa faktor
penghambat, yakni:
1. Anggaran infrastruktur yang relatif rendah yakni 2,5% dari PDB. Jumlah ini tidak
dapat mengakomodir biaya pembebasan lahan dan biaya feasibility study serta
AMDAL yang kerap muncul dalam pembangunan infrastruktur.
2. Konflik kepentingan, seperti politik, bisnis, atau pesanan pihak-pihak tertentu dalam
pembangunan infrastruktur.
3. Koordinasi lintas sektor masih relatif sulit dilakukan sehingga aspek perencanaan
dan pemeliharaan pembangunan infrasturktur baru yang mendukung pembangunan
pertanian tidak berjalan dengan baik.
Permasalahan yang dihadapi pada aspek sarana produksi adalah belum
optimalnya sistem logistik benih varietas unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obatobatan, alsintan hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan
pelayanan penyedia sarana produksi. Penggunaan benih unggul merupakan salah satu
faktor

kunci

keberhasilan peningkatan produksi.

infrastruktur

perbenihan sulit

berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar, sementara dukungan
swasta belum memadai terutama dalam berinvestasi di bidang agro-input.
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Ketersediaan modal yang memadai mendorong petani untuk menerapkan inovasi
teknologi dalam usaha taninya. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya
pengembangan skema kredit dengan subsidi suku bunga seperti Kredit Ketahanan
Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi
Perkebunan (KPEN-RP), dan skema kredit dengan penjaminan seperti Kredit Usaha
Rakyat (KUR). Namun demikian, upaya ini belum berjalan seperti yang diharapkan
karena sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, sehingga
perbankan menerapkan prudential (kehati-hatian) perbankan. Dampak dari penerapan

prudential perbankan dirasakan menyulitkan petani dalam akses permodalan karena
persyaratan yang dianggap rumit dan memakan waktu lama, antara lain perlu jaminan
tambahan berupa sertifikat lahan. Selain itu, sosialisasi dan informasi keberadaan
skema kredit terbatas, serta kurangnya pendampingan dan pengawalan bagi petani
yang membutuhkan permodalan dari perbankan.
Hal

lain

kelembagaan.

yang

juga

Kelembagaan

menjadi
pertanian

masalah
pada

pembangunan
dasarnya

pertanian

diklasifikasikan

adalah
dengan

kelembagaan tradisional dan modern. Kondisi kelembagaan tradisional lebih didasari
sosial budaya lokal dan cenderung potensial untuk dikembangkan dan diberdayakan
mendukung usaha tani. Di lain pihak, tumbuhnya kelembagaan usaha tani modern lebih
diwarnai intervensi dari luar struktur masyarakat sehingga keberlangsungannya sangat
bergantung pada fasilitasi pemerintah dan pihak lainnya.
1.2.3. Implikasi bagi Puslitbangbun
1.2.3.1. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Untuk melindungi tanaman yang rentan diperlukan usaha adaptasi agar
peningkatan produksi dapat dicapai di tengah terpaan perubahan iklim. Kejadian iklim
ekstrim mempengaruhi sektor pertanian dalam berbagai proses. Peningkatan suhu
udara ditengarai menurunkan produks ikomoditas perkebunan, dan meningkatkan
serangan OPT. Untuk itu perlu dihasilkan varietas yang adaptif terhadap suhu tinggi,
tahan serangan OPT, dan efisien dalam menggunakan air. Perubahan iklim yang juga
ditandai oleh meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir dan kekeringan menuntut
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perakitan varietas toleran kekeringan dan rendaman, teknologi irigasi dan drainase,
pengembangan teknologi pompanisasi, pengembangan energi alternatif (bioenergi),
konservasi tanah dan air, pengembangan teknologi budidaya, dan pola tanam yang
memiliki efisiensi tinggi dalam memanfaatkan air.
Semakin sulitnya memprediksi awal dan lama musim hujan dan musim kemarau
menuntut kemampuan yang lebih tinggi dan akurat dalam memprediksi awal musim
(hujan dan kemarau). Selain itu, diperlukan juga penelitian terhadap wilayah kunci ( key

area) untuk mendeteksi secara dini fenomena iklim ekstrim tersebut. Tingginya
intensitas curah hujan dalam waktu yang pendek menuntut perlunya varietas toleran
genangan dan perbaikan pengelolaan drainase. Penggenangan (rob) dan intrusi air laut
serta peningkatan salinitas di daerah pesisir menuntut tersedianya varietas toleran
salinitas tinggi.
Penelitian peningkatan daya adaptasi pertanian berbasis lahan juga harus
menjadi perhatian serius, khususnya pada lahan kering, lahan rawa, lahan gambut dan
lahan suboptimal lainnya. Penelitian dalam rangka perakitan teknologi adaptasi untuk
optimalisasi lahan suboptimal merupakan tuntutan yang mendesak karena makin
menyempitnya lahan subur, penelitian mitigasi terhadap perubahan iklim, tidak hanya
dilakukan pada tanaman pangan, tetapi pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit
dan karet, tanaman buah dan hortikultura lainnnya, serta perbaikan pengelolaan dan
tataguna lahan gambut.
1.2.3.2. Optimalisasi Lahan Subur dan Lahan Sub-Optimal
Dalam menghadapi masalah penyempitan lahan subur dan terus mengalami
degradasi, maka penelitian konservasi tanah dan air secara terpadu pada lahan kering,
lahan basah/rawa, lahan gambut, dan lahan sub-optimal lainnya perlu dilakukan,
termasuk pengelolaan air pada satu kawasan tangkapan hujan atau DAS, serta
perakitan teknologi mendukung efisiensi dan pengelolaan pemupukan, penciptaan dan
pengembangan teknologi deteksi dini penurunan kesuburan/degradasi lahan, teknologi
adaptif pada lahan rawa dan lahan kering, penelitian model akselerasi pemulihan dan
pengembangan pertanian berkelajutan lahan terdegradasi dan suboptimal lainnya,
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penelitian ekplorasi air berbasis hidrokimia dan pengembangan teknologi isotop, nano
teknologi, dan penelitian model pengembangan integrasi ternak-tanaman pada lahan
terdegradasi dan lahan sub optimal lainnya.
Penelitian dan pengembangan pertanian bioindustri berbasis zero waste untuk
mengurangi limbah pascapanen, penerapan mekanisasi dan beralih ke tanaman yang
bernilai lebih tinggi untuk memasok kebutuhan pasar dunia, serta penelitian kebijakan
litbang untuk berperan aktif dalam penyediaan benih komoditas pertanian perlu
mendapat perhatian khusus. Di samping itu, beberapa penelitian kebijakan juga perlu
dilakukan, antara lain penelitian kebijakan untuk peningkatan daya saing dan nilai
tambah komoditas perkebunan.
1.2.3.3. Energi Alternatif
Peluang terbesar dalam mencari bentuk energi alternatif dari sektor pertanian
bersumber dari biomasa komoditas kelapa sawit, jarak pagar, kemiri sunan, tebu dan
tanaman perkebunan lainnya. Namun penelitian untuk menghasilkan bahan bioenergi
perlu menjaga keselarasan antara kebutuhan pangan dan kebutuhan bioenergi. Alokasi
penggunaan lahan untuk tanaman pangan dan tanaman penghasil bioenergi juga harus
terbagi secara jelas sehingga komoditas tanaman pangan yang pada umumnya
mempunyai nilai ekonomi lebih rendah tidak tergusur oleh komoditas penghasil
bioenergi. Beberapa penelitian penting untuk

menghasilkan standar

bioenergi

Indonesia, seperti: pengaruh peningkatan penggunaan bioenergi terhadap produktivitas
tanaman perkebunan, strategi penurunan emisi GRK dari penggunaan bioenergi, serta
analisis potensi perkebunan dalam menghasilkan bioenergi generasi kedua (misalnya
biogas dari limbah cair pabrik minyak sawit dan limbah tebu) juga perlu mendapatkan
prioritas. Dalam mewujudkan sistem pertanian bioindustri, pemenuhan energi untuk
proses produksi pangan pertanian dicukupi oleh energi alternatif (bioenergi) dari limbah
biomasa produk perkebunan itu sendiri. Sebagai contoh, bahan bakar traktor untuk
mengolah tanah budidaya perkebunan harus menggunakan biodiesel dari kemiri sunan
atau kelapa sawit.
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1.2.3.4. Repositioning dalam Pasar Global
Dalam menghadapi perubahan pasar global, terutama dengan diberlakukannya
Masyarakat

Ekonomi

ASEAN

(MEA),

Indonesia

perlu

melakukan

upaya-upaya

repositioning perdagangan di dalam pasar glonal ASEAN. MEA akan menjadi
kesempatan yang baik bagi Indonesia, karena hambatan perdagangan akan cenderung
berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan
eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia.
Beberapa strategi positioning yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah
menjadikan Indonesia sebagai pemimpin pasar ASEAN di masa depan serta negara
ekonomi yang produktif dan dinamis dengan kesempatan penguasaan pasar yang besar
dan investasi. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia merupakan pasar potensial yang
memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar di kawasan ASEAN (40% dari
total penduduk ASEAN).
Indonesia sebagai salah satu negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi
tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber
daya alam tropis. Dengan demikian strategi positioning selanjutnya adalah sebagai
negara industri di sektor-sektor tersebut dan negara eksportir utama di kawasan ASEAN
dengan pangsa pasar lebih dari 50%. Hingga saat ini nilai ekspor Indonesia ke intraASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari total ekspornya.
Tentu saja, untuk dapat meningkatkan pangsa ekspor ini, Indonesia harus dapat
memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga
mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain.
1.2.3.5. Peningkatan Mutu Produk Perkebunan
Pembangunan pertanian juga harus mampu menggerakkan perekonomian
nasional melalui kontribusinya dalam penyediaan, bahan baku industri, dan bioenergi,
sumberdevisa negara, dan sumber pendapatan masyarakat serta berperandalam
pelestarian lingkungan melalui praktek budidaya pertanian yang ramah lingkungan.
Sejalan dengan makin ketatnya persaingan untuk memperoleh pangsa pasar, para
pelaku

usaha

mengembangkan

strategi

pengelolaan

rantai

pasok

yang
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mengintegrasikan para pelaku dari semua segmen rantai pasok secara vertikal ke dalam
usaha bersama berlandaskan kesepakatan dan standarisasi proses dan produk.
Kemampuan suatu rantai pasok merebut pasar, tergantung kinerja para pelaku di
dalam rantai itu dalam menyikapi permintaan konsumen menyangkut mutu, harga, dan
pelayanan. Dalam perkembangannya, persaingan antar negara akan diterjemahkan
menjadi persaingan antar rantai pasok plus berbagai fasilitas yang dimungkinkan
melalui infrastruktur dan kebijakan.
Dalam kaitan pembangunan pertanian berkelanjutan, standarisasi proses dan
produk spesifik rantai pasok menimbulkan konsekuensi

diterapkannya standar

lingkungan. Standar lingkungan tersebut dikaitkan dengan emisi karbon, perubahan
iklim, keanekaragaman hayati, kualitas lahan, air dan hutan yang digunakan untuk
mengembangkan pertanian. Output yang dihasilkan dari pembangunan pertanian harus
mengandung citra ramah lingkungan ( Eco-Friendly Agriculture) sebagai branding.
1.2.3.6. Meningkatkan Daya Tarik Pedesaan
Program pembangunan dan pengembangan Taman Sains dan Teknologi Pertanian
sangat tepat untuk dilaksanakan oleh Puslitbangbun yang telah menghasilkan banyak
inovasi teknologi pertanian yang siap disebarkan kepada masyarakat.

Namun

demikian, keberhasilan TSP dan TTP dalam menyebarluaskan inovasi teknologi
pertanian kepada masyarakat juga bergantung pada keterlibatan dan komitmen
Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dalam
menggali potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan mendistribusikan berbagai
sumber daya untuk pembangunan pertanian di wilayahnya terutama di pedesaan.
Program TSP dan TTP diharapkan dapat meningkatkan generasi muda bekerja di sektor
pertanian sehingga tidak harus pergi ke kota atau bekerja di sektor lainnya.
1.2.3.7. Efisiensi Sistem Agribisnis
Berdasarkan permasalahan dan tantangan sistem agribisinis di atas, perlu dilakukan
berbagai upaya untuk efisiensi sistem agribisnis. Di sisi lahan, upaya menekan laju
konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan
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pertanian melalui kajian perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan
optimalisasi pemanfaatan lahan sub-optimal, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan;
meningkatkan

produktivitas

dan

efisiensi

usaha

pertanian

serta

pengendalian

pertumbuhan penduduk.
Sementara itu, kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia
berimplikasi bahwa ke depan dilakukan evaluasi dan perencanaan yang akurat serta
penyediaan semua prasarana yang dibutuhkan petani secara memadai untuk dapat
menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik
pada sentra produksi komoditas perkebunan
Implikasi kebijakan untuk mengembangkan sarana produksi perkebunan ke depan
adalah

bagaimana

mengembangkan

penangkar

benih

unggul

dan

bermutu,

memperkuat dan menumbuh kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin
pertanian, mendiseminasikan teknologi ramah lingkungan melalui pemakaian pupuk
organik, serta mendorong petani untuk menggunakan bio-pestisida. Terkait dengan
perbenihan, perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan
perbenihan nasional mulai dari pusat sampai daerah, termasuk peningkatan kapasitas
kemampuan penangkar benih lokal.
Di sisi permodalan, dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 19 tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengamanatkan bahwa Pemerintah
menugasi BUMN bidang perbankan dan pemda menugasi BUMD bidang perbankan
untuk melayani kebutuhan pembiyaan usahatani, dengan membentuk unit khusus
pertanian sehingga pelayanan kebutuhan pembiyaan dengan prosedur mudah dan
persyaratan lunak. Tentunya hal ini akan diimbangi dengan memperkuat kelembagaan
keuangan petani, sehingga petani mendapatkan kemudahan dalam mengkases kredit
perbankan. Usaha pertanian juga memiliki risiko yang tinggi baik dari gangguan alam
(banjir, kekeringan), serangan hama dan penyakit tanaman serta tidak adanya jaminan
harga dan pasar hasil produksi pertanian dapat diatasi melalui pengembangan asuransi
pertanian.
Subsistem agribisnis yang tak kalah pentingnya adalah pasar. Dari sudut
pandang produsen pangan dan produk pertanian, pemasaran merupakan bagian hilir
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dari segala upaya yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Dalam pasar dan
pemasaran, faktor kualitas, kontinuitas dan kuantitas menjadi faktor kunci. Implikasi ke
depan bagi Puslitbangbun adalah melakukan kajian rantai pasok, rantai nilai, dan
fasilitasi pemasaran, sehingga petani dapat memproduksi hasil pertanian yang
memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin serta dalam skala kuantitas
yang memenuhi permintaan pelanggan. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut,
maka daya saing dari suatu produk pertanian akan lebih baik.

36

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Berdasarkan kebijakan manajemen korporasi Balitbangtan pada periode renstra
2015-2019, penetapan visi dan misi hanya pada eselon I (Balitbangtan). Pada misi
eselon II, penyusunan rencana operasional kegiatan mengacu kepada visi dan misi
Balitbangtan.
2.1. Visi Balitbangtan
Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka didunia dalam
mewujudkan sistem pertanian bioindustri tropika berkelanjutan.
2.1. Misi Balitbangtan
1. Mewujudkan inovasi pertanian bioindustri tropika unggul berdaya saing berbasis

advanced technology dan bioscience, bioengineering, teknologi responsif terhadap
dinamika perubahan iklim, dan aplikasi Teknologi Informasi serta peningkatan

scientific recognition.
2. Mewujudkan spektrum diseminasi multi channel (SDMC) untuk mengoptimalkan
pemanfaatan inovasi pertanian bioindustri tropika unggul serta peningkatan impact
recognition.
2.3. Tujuan Balitbangtan
1. Meneliti, merekayasa, menguji, dan mengembangkan inovasi pertanian bi o i ndus tr i
tropika unggul berdaya saing.
2. Mendiseminasikan inovasi pertanian bioindustri tropika unggul berdaya saing.
2.4.Tata Nilai Balitbangtan
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balitbangtan menetapkan tata nilai
yang menjadi pedoman dalam pola kerja dan mengikat seluruh komponen yang ada di
Balitbangtan. Tata nilai tersebut antara lain:
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1. Balitbangtan adalah lembaga yang terus berkembang dan merupakan Fast Learning

Organization.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengedepankan prinsip efisiensi dan
efektivitas kerja.
3. Menjunjung tinggi integritas lembaga dan personal sebagai bagian dari upaya
mewujudkan corporate management yang baik.
4. Bekerja secara cerdas, cermat, keras, ikhlas, tuntas danmawas.
2.5. Sasaran Strategis Balitbangtan
Sasaran strategis Balitbangtan adalah:
1. Tersedianya varietas dan galur/klon unggul baru, adaptif dan berdaya saing dengan
memanfaatkan advanced technology dan bioscience.
2. Tersedianya teknologi dan inovasi budidaya, pascapanen, dan prototipe alsintan
berbasis

bioscience

dan

bioengineering

dengan

memanfaatkan

advanced

techonology, seperti teknologi nano, bioteknologi ,iradiasi, bioinformatika, dan
bioprosesing yang adaptif.
3. Tersedianya data dan informasi sumberdaya pertanian (lahan, air, iklim dan
sumberdaya genetik) berbasis bio informatika dan geo-spasial dengan dukungan
Teknologi Informasi.
4. Tersedianya

model

pengembangan

inovasi

pertanian,

kelembagaan,

dan

rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.
5. Tersedianya informasi dan teknologi reklamasi lahan terlantar bekas pertambangan.
6. Tersedia, terdistribusi, dan termanfaatannya produk inovasi pertanian (benih/bibit
sumber, prototipe, peta, data, dan informasi) dan materi alih teknologi.
7. Penguatan dan perluasan jejaring kerja mendukung terwujudnya lembaga litbang
pertanian yang handal dan terkemuka serta meningkatkan Hak atas Kekayaan
Intelektual.
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2.6. Indikator Kinerja Utama
Sasaran dan indikator kinerja utama Puslitbangbun 2015-2019 dapat dilihat pada
Tabel 14.
Tabel 14. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Puslitbangbun 2015-2019
No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

1.

Tersedianya varietas dan galur/klon unggul
baru,adaptif
dan
berdaya
saing
dengan
memanfaatkan
advanced
technology
dan

1. Jumlah varietas unggul baru

bioscience
2.

3.

Tersedianya teknologi dan inovasi budidaya,pasca
panen,dan prototype alsintan berbasis bioscience
dan
bioengineering
dengan
memanfaatkan
advanced echonology, seperti teknologi nano,
bioteknologi,
iradiasi,
bioinformatika
dan
bioprosesingy ang adaptif
Tersedianya data dan informasi sumberdaya
pertanian(lahan, air,i klim dan sumberdaya genetik)
berbasisbio-informatikadangeo- spasial dengan
dukungan Teknologi Informasi

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

Jumlahpetatematik sumberdaya
lahandangenetik

4.

Tersedianyamodelpengembanganinovasi
pertanian,danrekomendasikebijakan pembangunan
pertanian

1. Jumlah rekomendasi kebijakan
pengembangan tanaman perkebunan
2. Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP)
3. Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP)

6.

Tersedia dan terdistribusinya produk inovasi
pertanian (benih/bibit sumber, prototipe, peta,
data, dani nformasi) dan materi transfe rteknologi

1. Jumlah benih sumberTanaman
perkebunan

6.

Penguatandanperluasanjejaringkerja
mendukungterwujudnyalembagalitbang
yang handal dan terkemuka

1. Jumlah kerja sama
2. Jumlahartikeldalampublikasi
yangditerbitkan

pertanian
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BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
3.1 Arah Kebijakan Litbang Pertanian
Arah kebijakan dan strategi litbang kedepan disusun dengan mempertimbangkan
sasaran pembangunan pertanian 2015–2019 melalui peningkatan penguasaan dan
pengembangan IPTEK yang inovatif, efisien,dan efektif dengan mengedepankan kaidah
ilmiah dan berkontribusi terhadap perkembangan IPTEK dalam mewujudkan sistem
pertanian bioindustri berkelanjutan. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui
pemanfaatan sumberdaya penelitian secara optimal dan meningkatkan jejaring
kerjasama dengan institusi lain, baik nasional maupun internasional.
Balitbangtan pada periode 2015-2019, yang merupakan periode kurva kedua
(secondcurve)

yang

sudah

dimulai

sejak

tahun

2005,

akan

memfokuskan

pengembangan sarana dan prasarana yang highprofile/highquality system dengan
sumberdaya manusia (SDM) yang handal dan berkualitas. Manajemen dikelola secara
profesional dalam kerangka corporate management dengan menerapkan ISO dan SOP
dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan dan manajemen.
Arah Kebijakan Pengembangan Balitbangtan ke depan adalah:
1. Mengembangkan kegiatan penelitian yang menunjang peningkatan produksi
pertanian melalui peningkatan produktivitas, perluasan area pertanian, terutama
pada lahan suboptimal, serta mendukung penyediaan sumber bahan pangan yang
beragam.
2. Mendorong pengembangan dan penerapan advance technology untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya pertanian.
3. Mendorong terciptanya suasana keilmuan dan kehidupan ilmiah yang kondusif untuk
mengoptimalkan

sumberdaya

manusia

dalam

pelaksanaan

penelitian

dan

pengembangan serta diseminasi hasil penelitian.
4. Meningkatkan kerjasama dan sinergi yang saling menguatkan antara UK/UPT di
lingkup Puslitbangbun dan antara Puslitbangbun dengan berbagai lembaga terkait di
dalam dan luar negeri.
40

Arah kebijakan dan strategi Puslitbang Perkebunan tidak lepas dengan Renstra
Litbang Pertanian dan Renstra Kementerian Pertanian 2015 - 2019 khususnya yang
terkait langsung dengan program Badan Litbang Pertanian yaitu penciptaan teknologi
dan varietas unggul berdaya saing (program 8). Dalam hal ini arah kebijakan dan
strategi Litbang Pertanian merupakan penjabaran lebih lanjut dari program tersebut.
Implikasi penting bagi Puslitbang Perkebunan adalah perlunya: (1) meningkatkan
akuntabilitas dan kredibilitas lembaga dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi
program, output serta peningkatan kualitas SDM; (2) meningkatkan penguasaan Iptek
mutakhir dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan serta
kemutakhiran teknologi yang dihasilkan, (3) memperluas jaringan kerjasama penelitian
antar lembaga penelitian nasional secara sinergis dalam rangka pemanfaatan/
diseminasi hasil penelitian.
Secara umum orientasi Litbang Perkebunan adalah mendukung pencapaian
target sukses kementerian pertanian serta peningkatan produktivitas dan produksi
Perkebunan. Berdasarkan potensi dan peluang pengembangan, prioritas penelitian
komoditas lingkup Puslitbang Perkebunan adalah sebagai berikut: (1) Tanaman rempah
dan obat: lada, jambu mete, jahe, cengkeh, nilam dan pestisida nabati; (2) Tanaman
pemanis dan serat: tebu, kapas, tembakau, kenaf, dan bahan bakar nabati dan (3)
Tanaman Industri dan Penyegar : kakao, kopi, karet, dan teh; (4) Tanaman Palma:
kelapa, kelapa sawit, sagu, nipah dan aren.
Swasembada gula tahun 2014 menjadi salah satu target sukses Kementerian
Pertanian. Penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas tebu dan
rendemen gula akan menjadi prioritas utama untuk mendukung pencapaian target
tersebut. Penanganan aspek perbenihan (perbanyakan massal) dan teknik budidaya
sesuai GAP dan GMP secara terintegrasi sangat diperlukan.
Dari hasil penelitian, beberapa tanaman (seperti kelapa sawit, tebu, jarak pagar,
kemiri minyak, sagu, aren dan kelapa) dan limbah perkebunan (seperti sabut kelapa,
tandan kosong sawit, ampas tebu, kulit buah, bungkil jarak pagar dan daging buah
kakao) dapat diolah menjadi sumber energi alternatif terbarukan. Dalam kaitannya
dengan pengembangan bahan bakar nabati, Litbang Perkebunan akan berorientasi
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pada pengembangan dan pemanfaatan tanaman dan limbah tersebut dalam satu sistem
bioindustri.
Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Puslitbang Perkebunan adalah sebagai
berikut:
a. Mendukung
peningkatan

pemenuhan
nilai

kebutuhan

tambah

tanaman

benih

unggul,

perkebunan,

teknologi
yang

budidaya

sasarannya

dan

adalah

tersedianya: varietas unggul tanaman perkebunan, teknologi budidaya tanaman
perkebunan; produk olahan dan teknologi peningkatan nilai tambah tanaman
perkebunan; benih unggul

tanaman perkebunan dan lasma nutfah tanaman

perkebunan
b. Menghasilkan rekomendasi kebijakan tanaman perkebunan sebagai bahan Kebijakan
Pertanian di bidang perkebunan, yang sasarannya adalah tersedianya rekomendasi
kebijakan pengembangan tanaman perkebunan

c. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian perkebunan kepada pengguna yang
sasarannya adalah : meningkatnya hasil publikasi hasil penelitian, meningkatnya
penyebaran hasil penelitian perkebunan kepada pengguna dan terjalinnya kerjasama
dengan stake holder.

3.4.2. Kegiatan Litbang Perkebunan
Tanaman perkebunan mencakup kelompok tanaman rempah, tanaman obat,
tanaman palma, tanaman pemanis, tanaman serat, tanaman penyegar, dan tanaman
industri lainnya. Kegiatan litbang perkebunan difokuskan pada pemecahan masalah
utama komoditas unggulan nasional guna mendukung program strategis Kementerian
Pertanian, terutama untuk mewujudkan kemandirian pangan dan penyediaan bahan
bakar nabati untuk kemandirian energi.
Kegiatan litbang perkebunan diarahkan pada: (1) perakitan varietas unggul dan
teknologi budidaya pendukungnya, (2) pengembangan produk olahan berupa formula
dan teknologi proses, dan (3) sintesa kebijakan untuk memberikan masukan dalam
pembangunan perkebunan nasional. Perakitan varietas unggul tanaman perkebunan
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tahunan (kelapa sawit, karet, kelapa, sagu, aren, kakao, kopi, teh, kina, lada, jambu
mete, cengkeh) untuk menghasilkan varietas yang mempunyai sifat genjah dan umur
ekonomis panjang, tahan OPT, toleran cekaman abiotik (kering, basah), produktivitas
tinggi, dan kadar minyak tinggi untuk tanaman penghasil biofuel, minyak atsiri, dan
minyak nabati. Perakitan varietas unggul tanaman pemanis (tebu) untuk menghasilkan
varietas/galur/klon dengan produktivitas dan rendemen gula tinggi. Perakitan varietas
tanaman serat untuk mencapai produktivitas tinggi dan mutu serat sesuai kebutuhan
industri tekstil dan pencetakan uang kertas. Perakitan varietas unggul tembakau untuk
menghasilkan varietas dengan kadar nikotin rendah. Kegiatan perakitan varietas unggul
dilakukan

dengan

pendekatan

pemuliaan

konvensional

(persilangan)

maupun

inkonvensional (iradiasi, transgenik, molekuler). Perakitan teknologi budidaya diarahkan
untuk mendukung budidaya varietas unggul yang telah dihasilkan, mencapai
produktivitas dan mutu hasil optimal, antisipasi terhadap perubahan lingkungan biotik
dan abiotik, dan mendukung pengembangan komoditas di daerah suboptimal.
Pengembangan produk olahan berupa formula dan teknologi proses diarahkan untuk
meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas. Dalam kaitannya dengan
pengembangan bahan bakar nabati, litbang perkebunan berorientasi pada pemanfaatan
hasil

dan

limbah

tanaman

perkebunan

dalam

sistem

bioindustri,

termasuk

mengintegrasikan tanaman perkebunan dengan tanaman lain dan ternak. Sintesa
kebijakan yang bersifat responsif dan antisipatif fokus mendukung pencapaian target
Kementerian Pertanian dan pengembangan komoditas tanaman perkebunan. Kegiatan
litbang perkebunan selain dilaksanakan pada laboratorium dan Kebun Percobaan, juga
melibatkan partisipasi stake holder dalam bentuk laboratorium lapang.
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BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
Sesuai dengan sasaran strategis, target kinerja Puslitbangbun adalah:
1. Perakitan varietas unggul baru, adaptif dan berdaya saing dengan memanfaatkan

advanced technology dan bioscience.
2. Penciptaan teknologi dan inovasi budidaya, pascapanen, berbasis bioscience dan
bioenjinering dengan memanfaatkan advanced techonology, seperti teknologi nano,
bioteknologi, iradiasi, dan bioprosesing yang adaptif.
3. Penyediaan produk inovasi perkebunan (benih sumber, data, dan informasi) dan
materi alih teknologi.
4. Penguatan dan perluasan jejaring kerja mendukung terwujudnya lembaga litbang
perkebunan yang handal dan terkemuka.

SASARAN, INDIKATOR, TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
TAHUN 2015-2019
TARGET
KL

Prog Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

URAIAN IKK

Tersedianya Inovasi
001 Jumlah varietas unggul tanaman perkebunan
Teknologi Tanaman
Perkebunan untuk
002 Jumlah teknologi budidaya tanaman
Meningkatkan Produktivitas,
perkebunan
Diversifikasi dan Nilai
003 Jumlah produk / formula
Tambah Tanaman Perkebunan
004 Jumlah benih sumber: Kelapa
005 Jumlah benih sumber: Jahe, kunyit, kencur,
temulawak, Tembakau, kapas, wijen, jarak
kepyar, jarak pagar, kenaf dan rosela
006 Jumlah benih sumber: Lada, nilam,
seraiwangi, teh

SATUAN

PRAKIRAAN MAJU

2015

2016

2017

2018

2019

VUB

7

8

7

6

8

Teknologi

23

23

26

25

28

Produk
Butir

4
300.000

5
300.000

4
300.000

4
300.000

3
300.000

kg

35.400

38.450

44.500

52.100

58.500

setek

405.000

470.000

525.000

535.000

625.000

007 Jumlah benih sumber: Cengkeh, jambu mete,
pala

pohon

60.000

80.000

100.000

100.000

130.000

008 Jumlah benih sumber: Kopi dan kakao

Batang

20.000

25.000

30.000

35.000

35.000

009 Jumlah benih sumber: Kopi Robusta dan karet

Entres

100.000

200.000

560.000

560.000

560.000

010 Jumlah benih sumber: Tebu (G2)

Budset

011 Jumlah benih sumber: Rami

Rizome

012 Jumlah rekomendasi kebijakan
013 Jumlah model bioindustri berbasis
perkebunan
014 Dukungan penelitian dan pengembangan
tanaman perkebunan
Pembangunan 100 techno park 015 Jumlah Agro Science Park (ASP)
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4.2. Kerangka Pendanaan
Kegiatan litbang di masing-masing UK/UPT yang ingin dicapai pada 2015-2019
diarahkan pada dua kategori:
a. Kategori I: Scientific based activities (SBA), yaitu kegiatan penelitian upstream untuk
menghasilkan teknologi dan kelembagaan pendukung yang mempunyai muatan
ilmiah, fenomenal, futuristik dan mendorong sistem penelitian kompetitif;
b. Kategori II: Impact based activities (IBA), yaitu kegiatan litbang yang lebih bersifat
penelitian adaptif untuk mendukung pencapaian program utama Kementerian
Pertanian dalam pembangunan pertanian.
Mengacu pada dua kategori tersebut, kegiatan penelitian dan pengembangan
pertanian

yang

bersumber

dari

pendanaan

internal

(APBN

Puslitbangbun)

dikelompokkan menjadi:
1. Penelitian upstream (in-house) dengan alokasi porsi pendanaan 40-50% yang
ditentukan berdasarkan kebijakan.
2. Penelitian

adaptif

yang

mendukung

langsung

pencapaian

program

utama

Kementerian Pertanian berupa kegiatan penelitian adaptif dan diseminasi, dengan
alokasi pendanaan 10-30%.
3. Penelitian strategis, pengembangan, dan kolaboratif berupa penelitian downstream
dan adaptif, dengan alokasi pendanaan 30-40%.
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Gambar 8. Strategi Pendanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
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BAB V. PENUTUP
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis global, regional, dinamika
pembangunan nasional, serta agenda NAWACITA (agenda prioritas Kabinet Kerja),
maka pembangunan pertanian lima tahun ke depan lebih diarahkan untuk mewujudkan
kedaulatan pangan dan meningkatkan produkivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional. Dengan demikian maka posisi Balitbangtan akan semakin strategis dalam
menghasilkan inovasi teknologi pertanian mengingat pertanian akan maju apabila
kebijakan pembangunan pertanian didasarkan pada hasil riset.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbang Perkebunan)
sebagai salah satu Unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan
Litbang Pertanian) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penghasil teknologi dan
kebijakan khususnya di bidang perkebunan, mendukung visi Kementerian Pertanian dan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan berupaya secara terus-menerus
untuk menghasilkan inovasi teknologi perkebunan yang dapat diterapkan (applicable)
efektif, efisien dan berdaya saing untuk dimanfaatkan oleh petani dan pengguna lain.
Berbagai

peluang

dan

tantangan

dalam

dinamisasi

lingkungan

strategis

pembangunan perkebunan nasional harus disikapi oleh Puslitbangbun dengan
mengoptimalkan kekuatan internal dan mengubah tantangan yang dihadapi menjadi
peluang. Dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam berbagai bidang,
yang didukung oleh sistem dan teknologi informasi yang juga berkembang sangat pesat
memberikan peluang bagi pengembangan inovasi perkebuan di masa yang akan
datang. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan Visi Balitbangtan 2015-2019 sebagai
lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia.
Dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang semakin berat,
serta untuk mendukung upaya percepatan pembangunan pertanian nasional melalui
target-target yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan, maka Puslitbangbun
menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, dimana dalam penyusunannya telah
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