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KATA PENGANTAR 

 

Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat merupakan unit Pelaksanaan Teknis 

Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, yang terbentuk 

berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian  No. 66/permentan/OT.140/10/2011, tanggal 6 

Oktober 2011. Mempunyai tugas melaksanakan Pengkajian Teknlogi Pertanian spesifik lokasi 

dan Diseminasi Teknologi hasil Pengkajian. 

Selaku Instansi pemerintah, Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat 

berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) atas penggunaan dana  baik 

secara fisik (teknis) maupun administrasi kepada pemberi mandat. Selain  untuk bahan 

otokritik konstruktif agar lebih meningkatkan pencapaian kinerja LPTP di tahun-tahun 

mendatang, Lakip juga diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi serta penilaian 

terhadap kondisi LPTP saat ini.  

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja 

LPTP Sulbar. Disadari bahwa masih terdapat beberapa masalah atau kelemahan dalam 

operasional teknis maupun administrasi, namun masalah atau kelemahan itu akan terus 

diperbaiki serta ditingkatkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan menjadi bahan evaluasi 

bagi seluruh staf LPTP Sulbar untuk lebih meningkatkan kinerjanya. 

Kepada semua pihak yang telah membantu selesainya laporan ini, diucapkan banyak terima 

kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.  

 

 

Mamuju,    Januari 2015 

Kepala Loka, 
 

 
 
Dr. Ir. Muslimin, MP 

NIP. 19640701 199203 1 002 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat adalah salah satu Unit Pelaksan 

Teknis (UPT) yang berada dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 

Kementrian Pertanian. Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan 

Pengembangan Teknologi  Pertanian  No. 334/TU.210/I.10/3 /2008  tanggal 5 Maret 

2008 perihal penataan Satuan Kerja  Pengkajian dan  Teknologi Pertanian (Satker 

PTP) yang pada tahun 2011 berubah status menjadi Loka Pengkajian Teknologi 

Pertanian (LPTP) berdasarkan surat Peraturan Mentri Pertanian 

No.66/Permentan/OT.140/10/2011 tgl 12 Oktober 2011 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja LPTP, diberi tugas melaksanakan pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi 

dan diseminasi teknologi hasil pengkajian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan LPTP Sulawesi Barat diwajibkan untuk melakukan evaluasi 

terhadap kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka Pengkajian Teknologi Pertanian TA.2015.  

Sesuai dengan  anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran 

Kementrian dan Lembaga (RKA-KL) Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi 

Barat telah mengimplementasikan  Kegiatan Prioritas “ Program Penciptaan Teknologi 

dan Varietas Unggul Berdaya Saing “ untuk mencapai lima sasaran strategis yang telah 

ditetapkan yaitu : (1) Tersedianya inovasi pertanian unggul spesifik lokasi, (2) 

Terdiseminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi yang unggul serta terhimpunnya 

umpan balik dari implementasi program dan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi, 

(3) Adanya sinergi operasional serta terciptanya manajemen pengkajian dan 

pengembangan inovasi pertanian Unggul spesifik lokasi, (4) Dihasilkannya rumusan 

rekomendasi kebijakan mendukung percepatan pembangunan pertanian wilayah 

berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi, (5) Terjalinnya kerjasama nasional dan 

internasional di bidang pengkajian, diseminasi, dan pendayagunaan inovasi pertanian.               

Dengan berpedoman kepada Renstra Badan Litbang Pertanian 2010 – 2015, pada 

tahun 2015 telah dirumuskan   Rencana Kinerja Tahunan (RKT) , Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Penetapan Kinerja (PK). 
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Dari aspek pengelolaan anggaran, pada tahun 2015 LPTP setelah adanya revisi 

terakhir mengelola anggaran sebesar Rp 5.691.988.000,-terdiri dari pagu belanja 

pegawai sebesar Rp.1.317.067.000,  pagu belanja barang sebesar Rp1.317.067.000 serta 

pagu belanja modal sebesar Rp.2.628.010.000,- Adapun realisasi keuangan atas dasar 

SP2D sampai dengan akhir TA.2015 sebesar Rp 6.801.049.415 (95,67%). 

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2015 disebabkan antara lain : (1) kesiapan 

dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, (2) Kerjasama yang baik 

antara peneliti, penyuluh, litkayasa, dan seluruh staf administrasi/keuangan LPTP 

Sulawesi Barat; (3) Kerjasama yang terjalin baik dengan dinas/instansi terkait baik di 

tingkat pusat maupun daerah; dan (4) Perhatian dan dukungan yang tinggi dari Kepala 

LPTP Sulawesi Barat. 

Namun demikian , dalam pencapaian indicator kinerja pada tahun 2015 masih 

dijumpai beberapa kendala seperti pemilihan lokasi yang tidak tepat sehingga gagal 

panen. Waktu tanam yang tidak tepat karena adanya pergeseran musim, 

menyebabkan  target tidak tercapai. Meskipun demikian upaya perbaikan terus 

dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dengan dinas terkait. 
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I. PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Kepemerintahan yang baik  (good governance ) merupakan issu yang paling 

banyak mengemukadalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Dalam dunia 

birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan  kewajiban 

Untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang 

bersangkutan yang  telah ditetapkan dalam TAP MPR-RI nomor XI/MPR/1998, tentang 

penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi  dan nepotisme,  UU 

nomor 28 tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut Tap MPR 

tersebut. Sebagai tindak lanjut dari produk hukum tersebut, telah diterbitkan Inpres 

nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan 

melalui pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji tingkat capaian 

kinerja dan membandinhkannya dengan target yang telah ditetapkan, membandingkan 

dengan kinerja sebelumnya dan lebih luas lagi memperhatikan standar kinerja yang 

berlaku di Negara lain, serta mengidentifikasi kendala/hambatan dan permasalahan 

serta langka langkah yang telah dilakukan oleh Kementrian Pertanian dalam rangka 

perbaikan kinerja. Penyusunan LAKIP berpedoman kepada peraturan MenPAN dan RB 

no.Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara 

wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta 

kewenagan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis 

yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. 

Berdasarkan hal tersebut maka Loka  Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP) 

Sulawesi Barat yang merupakan salah satu  instansi pemerintah dan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahhan negara akan mempertanggung jawabkan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan 

berdasar pada perencanaan stratejik yang telah ditetapkan.  Keberadaan LPTP di 

Sulawesi Barat berperan  sebagai : (i) penyedia teknologi tepat guna spesifik lokasi 
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sesuai dengan kondisi  biofisik  dan sosial ekonomi petani. (ii) mempercepat  adopsi  

teknologi oleh pengguna dengan cara mendekatkan pelayanan  penelitian pengkajian 

dan diseminasi teknologi ke pengguna akhir  di sentra-sentra produksi  pertanian, dan 

(iii) sebagai mitra kerja khususnya inovasi baru bagi dinas teknis terkait dalam mencari 

terobosan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. 

 

I.2 Tujuan  

 Sebagai salah satu unit kerja mandiri yang berada dibawah Badan Litbang 

Pertanian, maka Loka  Pengkajian Teknologi Pertanian  memiliki kewajiban untuk 

mempertanggung jawabkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan atas pelaksanaan 

DIPA Tahun 2015. Dengan demikian tujuan penyusunan LAKIP Loka Pengkajian 

Teknologi Pertanian  Sulawesi Barat adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan pencapaian sasaran kinerja pengkajian dan diseminasi inovasi 

pertanian spesifik lokasi 

b. Menganalisis senjang (gap) pencapaian kinerja dengan rencana kinerja pengkajian 

dan diseminasi inovasi pertanian spesifik lokasi 

c. Menganalisis langkah-langkah operasional peningkatan kinerja pengkajian dan 

diseminasi inovasi pertanian spesifik lokasi 
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II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
 

II.1 Visi dan Misi 

Visi  

LPTP Sulawesi Barat sebagai unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian, yaitu : 

“ Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan petanian yang mampu 

menjamin ketersediaan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi untuk 

mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di 

Sulawesi Barat ”.  

Misi 

Dalam mewujudkan penjabaran visi tersebut maka ditetapkan Misi BPTP Sulawesi 

Barat sebagai berikut : 

1. Mendukung percepatan pembangunan teknologi pertanian dengan 

menyediakan paket teknologi pertanian spesifik lokasi 

2. Mempercepat transfer teknologi pertanian kepada pengguna dan 

mendapatkan umpan balik untuk penajaman program pengkajian selanjutnya 

3. Melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian berdasarkan 

keragaman sumberdaya pertanian. 

 

II.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan : 

Sesuai dengan uraian visi, misi, tugas dan fungsi LPTP, maka kegiatan pada tahun 

2015 merupakan tahapan dalam mencapai tujuan LPTP 

1. Mengidentifikasi, mengkarakterisasi dan menghasilkan teknologi pemanfaatan 

sumberdaya pertanian secara optimal, diantaranya sumberdaya tanah, air dan 

agroklimat. 

2. Menghasilkan dan mendiseminasikan inovasi tenologi pertanian spesifik lokasi 

untuk meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing produk pertanian. 

3. Menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial, ekonomi, dan rekayasa 

kelembagaan dalam rangka mendukung pengembangan agribisnis dan 

pengembangan pertanian. 
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4. Menghasilan model pengembangan agribisnis berbasis komoditas, 

agroekosistem dan atau wilayah. 

5. Menigkatkan kapasitas dan profesionalisme  SDM, ketersediaan sarana dan 

prasarana litkaji serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga. 

Sasaran : 

Sasaran yang ingin dicapai oleh Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat 

baik yang dijabarkan dalam sasaran tahunan maupun pada akhir rencana strategi 

adalah : 

1. Tersedianya inovasi teknologi pertanian unggulan  sesuai dengan kebutuhan 

petani dan pengguna lainnya. 

2. Tersedianya dan berfungsinya model pengembangan agribisnis berbasis 

komoditas, agroekosistem dan wilayah. 

3. Tersedianya dan berfungsinya rekomendasi kebijakan sosial, ekonomi dan 

kelembagaan untuk mendukung pengembangan agribisnis dan pembanguna 

daerah dan nasional. 

4. Meningkatnya intensitas, efektivitas dan efesiensi diseminasi dan mekanisme 

penjaringan umpan balik inovasi dari pengguna 

5. Meningkatnya kapasitas dan profisionalisme sumberdaya manusia, sarana dan 

prasarana serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga.  

 

II.3 Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan 2015 

Sebagai Unit Kerja Litbang Pertanian yang ada di daerah dan  bersentuhan 

langsung dengan pengguna,   Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi 

Barat dituntut untuk berperan secara nyata dalam kegiatan pengkajian dan 

peningkatan diseminasi inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh UK/UPT 

Lingkup Badan Litbang.  Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam 

Rencana Kinerja Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA-KL) Loka Pengkajian 

Teknologi Pertanian Sulawesi Barat telah mengimplementasikan  Kegiatan 

Prioritas Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian 
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melalui beberapa kegiatan utma dan indikator kinerja, yang mengacu pada  RKA-

KL dan POK (Petunjuk Operasional Kinerja)  tahun 2015, telah disusun Rencana 

Kinerja Tahunan (table 1).   

 

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Tersedianya teknologi 

pertanian unggulan  

Jumlah teknologi spesifik lokasi 6 teknologi 

2 Meningkatnya 
penyebarluasan teknologi 

pertanian unggulan 
spesifik lokasi 

Jumlah teknologi yang didiseminasikan ke 
pengguna 

 

1 teknologi 

3 Meningkatnya manajemen 
pengkajian dan 

pengembangan inovasi 
pertanian 

Jumlah laporan strategis nasional/daerah 
yang memperoleh pendampingan inovasi 

oleh BPTP dan mencapai target 
sasarannya 

7 laporan 

4 Meningkatnya kerjasama 

nasional dan internasional 
(di bidang pengkajian, 
diseminasi, dan 

pendayagunaan) 

Jumlah laporan kerjasama pengkajian, 

pengembangan dan pemanfaatan hasil 
penelitian dan pengembangan pertanian 

2 laporan 

5 Meningkatnya sinergi 

operasional pengkajian 
dan pengembangan 
inovasi pertanian 

Jumlah rekomendasi kebijakan 

Pembangunan Nasional 

1 Rekomendasi 

 

  Rencana Kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi kontrak 

Kinerja Loka Pengkajian Teknologi Pertanian untuk Tahun 2015 melalui Penetapan 

Kinerja Tahunan (tabel 2). 
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Tabel 2. Penetapan Kinerja Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Tahun 2015 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Tersedianya teknologi 
pertanian unggulan spesifik 
lokasi  

Jumlah teknologi spesifik lokasi 6 teknologi 

2. Meningkatnya penyebarluasan 
teknologi pertanian unggulan 
spesifik lokasi 

Jumlah teknologi yang 
didiseminasikan kepada 
pengguna/stakeholder 

1 teknologi 

3. Meningkatnya manajemen 
pengkajian dan 
pengembangan inovasi 

pertanian 

Jumlah laporan strategis 
nasional/daerah yang memperoleh 
pendampingan inovasi oleh BPTP dan 

mencapai target sasarannya. 

     7 laporan 

4. Meningkatnya kerjasama 

nasional dan internasional (di 
bidang pengkajian, diseminasi, 
dan pendayagunaan) 

Jumlah laporan kerjasama 

pengkajian, pengembangan dan 
pemanfaatan hasil penelitian dan 
pengembangan pertanian 

2 dokumen 

5. Meningkatnya sinergi 
operasional pengkajian dan 
pengembangan inovasi 

pertanian 

Jumlah rekomendasi kebijakan 
Pembangunan Nasional 

1 Rekomendasi 
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Mencermati Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan 

(PKT) Tahun 2015, belum  terlaksana sesuai yang direncanakan. Jumlah teknologi 

spesifik lokasi yang ditargetkan 6 teknologi, yang dicapai hanya 5 teknologi.  Hal 

tersebut  disebabkan oleh  lokasi kegiatan tidak ada sumber air yang memadai, 

sehingga kegiatan pertanian di wilayah tersebut sangat tergantung pada musim hujan. 

Pada jadwal penanaman yang telah ditentukan hujan tidak turun, sehingga menunggu 

hujan di bulan Desember. Kegiatan Pengkajian Budidaya bawang merah belum dapat 

dilaporkan sehingga pelaksanaan  kegiatan teknologi spesifik lokasi hanya mencapai 83  

% .  Namun pada indikator kinerja “Jumlah Teknologi yang Didiseminasikan Kepada 

Pengguna/Stakeholder”, melalui kegiatan “ Temu aplikasi, Siaran radio, Penas/HPS dan 

Diseminasi Inovasi Teknologi melalui pekan agro inovasi”   telah terlaksana 100%  

Demikian juga untuk indikator kinerja pada kegiatan Pendampingan Inovasi Pertanian 

dan Program Strategis telah tercapai 5 kegiatan.  

Tersedianya  teknologi di balai-balai penelitian nasional lingkup Badan Litbang 

Pertanian maupun inovasi pertanian spesifik lokasi di BPTP  membuka peluang yang 

besar untuk secepatnya di diseminasikan ke pengguna, mengingat besarnya harapan 

pengguna dan stakeholder lainnya terhadap inovasi teknologi spesifik lokasi.  

Adapun masing-masing anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Pagu Anggaran berdasarkan Output Kegiatan Loka Pengkajian Teknologi 

Pertanian TA 2015 

KODE OUTPUT KEGIATAN PAGU  

  Pengkajian dan Percepatan Diseminasi  
Inovasi Teknologi Pertanian 

6.330.491.000 

1801.003 Laporan Pengelolaan Satker 718.751.000 

1801.008 Laporan Kerjasama, Pengkajian, Pengembangan dan 
Pemanfaatan Hasil Litbang 

65.400.000 

1801.010 Laporan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan satker 56.200.000 

1801.013 Teknologi Spesifik Lokasi 501.600.000 

1801.015 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian 52.800.000 

1801.018 Teknologi yang terdiseminasikan ke pengguna 227.500.000 

1801.019 Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan 

inovasi pertanian dan program strategis nasional 

948.200.000 

1801.27 Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri 
Berkelanjutan Spesifik Lokasi 

368.200.000 

1801.025 Produksi benih 184.800.000 
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1801.994 Layanan Perkantoran 2.332.040.000 

1801.996 Perangkat Pengolah data dan komunikasi 62.000.000 

1801.997 Peralatan dan fasilitas kantor 182.300.000 

1801.998 Gedung dan Bangunan (M2) 282.700.000 

 

Anggaran secara keseluruhan kegiatan LPTP Sulawesi Barat adalah Rp 

6.330.491.000,- Untuk mencapai sasaran 1 kegiatan utama LPTP Sulawei Barat 

dialokasikan anggaran sebesar Rp 540.552.000,- (7,6%), sasaran 2 Rp 173.100.000,- 

(1,1%), sasaran 3 alokasi anggaran sebesar Rp 1.090.474.000,- (15,3%), sasaran 4 

dialokasikan anggaran sebesar Rp 81.400.000,- (1,1%) Anggaran untuk spesifik lokasi, 

diseminasi, anjak dan pendampingan adalah Rp 1.885.526.000,- (25,10%) yang 

meliputi anggaran untuk kegiatan belanja bahan, honor output kegiatan, belanja jasa 

profesi dan belanja perjalanan, sementara anggaran tertinggi adalah kegiatan Gedung 

dan bangunan yaitu Rp 1.981.490.000,- (27,9%), diikuti anggaran untuk layanan 

perkantoran sebesar Rp 1.766.867.000,- (24,9%), dan anggaran untuk laporan 

pengelolaan satker sebesar Rp 636.051.000 (8,9). Anggaran yang dialokasikan untuk 

layanan perkantoran digunakan untuk membayarkan gaji, tunjangan, belanja uang 

makan PNS dan belanja uang lembur, sedangkan anggaran gedung dan bangunan 

dialokasikan untuk membangun gedung perkantoran, dan alokasi anggaran laporan 

pengelolaan satker digunakan untuk jilid, cetak, fotocopy dalam rangka penulisan dan 

penyusunan laporan seluruh kegiatan kantor. 
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III. AKUNTABILITAS KINERJA 
 

III.1 Akuntabilitas Kinerja Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi 

Barat 

Dalam tahun anggaran 2015, Loka pengkajian Teknologi Pertanian dengan 

mengacu pada Renstra Badan Litbang Pertanian  telah menetapkan lima sasaran 

strategis yang akan dicapai yaitu: (1) Tersedianya inovasi pertanian unggul spesifik 

lokasi, (2) Terdiseminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi yang unggul serta 

terhimpunnya umpan balik dari implementasi program dan inovasi pertanian unggul 

spesifik lokasi, (3) Adanya sinergi operasional serta terciptanya manajemen pengkajian 

dan pengembangan inovasi pertanian Unggul spesifik lokasi, (4) Dihasilkannya 

rumusan rekomendasi kebijakan mendukung percepatan pembangunan pertanian 

wilayah berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi, (5) Terjalinnya kerjasama nasional 

dan internasional di bidang pengkajian, diseminasi, dan pendayagunaan inovasi 

pertanian. Kelima sasaran tersebut dicapai melalui satu kegiatan prioritas, yaitu 

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian, untuk mendukung 

Program Badan Litbang yaitu “Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya 

Saing”.  Kelima sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 17 indikator kinerja output 

berupa: 1) jumlah teknologi spesifik lokasi; 2) Jumlah teknologi yang didiseminasikan 

ke pengguna; 3) Jumlah kegiatan pendampingan model diseminasi spektrum multi 

channel dan program strategis nasional/daerah; 4) Jumlah rekomendasi kebijakan 

mendukung empat sukses Kementerian Pertanian; 5) Jumlah kerjasama pengkajian, 

pengembangan dan pemanfaatan inovasi pertanian.  

Jumlah Teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan oleh Loka Pengkajian Teknologi 

Pertanian selama tahun 2015 tersebut mendukung terciptanya Scientific Base  Badan 

Litbang. Demikian pula halnya untuk output teknologi yang didiseminasikan kepada 

stakeholder merupakan Impact Base dari hasil kegiatan pengkajian yang telah 

dilakukan.  Dengan demikian capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Loka Pengkajin 

Teknologi Pertanian selama Tahun 2015 tersebut mengarah kepada spirit Badan 

Litbang yaitu “Science.Innovation.Network.” 
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III.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan 

dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan 

tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis 

dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan 

realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didifinisikan 

sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan 

dengan tujuan yang selalu ditetapkan. 

Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator 

sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif 

dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan 

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang 

akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat 

tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-out), tahap pelaksanaan (on-going), 

maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Selain itu indikator 

kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi atau unit 

kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju kepada tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi 

kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/ 

kegiatan dan pada akhirnya kinerja Instansi/unit kerja pelaksanaannya. 

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua 

kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Spesifik dan 

jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, 

(3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan 

keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus 

fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator 

dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki 

beberapa fungsi yaitu (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu 

kegiatan dilaksanakan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi 

kinerja unit kerja. 
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka  Pengkajian Teknologi 

Pertanian diawali dengan perencanaan dengan menyusun penggunaan sarana, sumber 

daya manusia, melalui suatu proses, menghasilkan suatu teknologi dan memberikan 

kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu faktor yang dapat dinilai 

dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan 

sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Adapun kriteria keberhasilannya dilihat 

dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan 

dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 

(empat) kategori keberhasilan, yaitu (1) sangat berhasil: capaian >100 persen; (2) 

berhasil: capaian 80-100 persen; (3) cukup berhasil: capaian 60-79 persen; dan 

tidak berhasil: capaian 0-59 persen.  

Tabel 4.  Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Loka Pengkajian Teknologi 
Pertanian Tahun 2014 dan 2015. 

 

NO

. 

 

SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

2014 2015 

URAIAN Target Capaian % Target Capaian % 

01. Tersedianya inovasi 

pertanian unggul spesifik 

lokasi 

Jumlah 

teknologi 

spesifik lokasi 

1 1 100 4 6 100 

02. Terdiseminasinya inovasi 

pertanian spesifik lokasi 

yang serta terhimpunnya 

umpan balik dari 

implementasi program 

dan inovasi pertanian 

unggul spesik lokasi 

Jumlah 

teknologi yang 

didiseminasikan 

ke pengguna 

1 1 100 6 6 100 

03. Adanya sinergi 

operasional serta 

terciptanya managemen 

pengkajian dan 

pengembangan inovasi 

pertanian unggul spesifik 

lokasi 

Jumlah kegiatan 

pendampingan 

model 

diseminasi 

spekturm 

multichannel 

dan program 

strategis 

nasional/daerah 

6 6 100 7 7 100 
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Pengukuran tingkat capaian kinerja Loka Pengkajian teknologi Pertanian  Tahun 

2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran 

dengan realisasinya. Realisasi yang dibandingkan terhadap target indikator kinerja 

sasaran sampai akhir tahun 2015 menunjukkan bahwa target sasaran kegiatan tahun 

2015 telah dianggap berhasil. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator 

sasaran tersebut terangkum sebagaimana tabel berikut: 

Tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja Loka Pengkajian Teknologi Pertanian  

tahun 2014 dan 2015 secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai 

keberhasilan dari sasaran yang ditargetkan pada tahun tersebut. Hal ini dapat dicapai 

karena kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung oleh 

anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Demikian pula halnya untuk 

kegiatan penyediaan teknologi spesifik lokasi yang target serta realisasinya lebih besar 

dibandingkan tahun sebelumnya, Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan 

teknologi spesifik lokasi dalam rangka mendukung kebutuhan pembangunan di daerah 

semakin meningkat. Selain itu, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang 

tepat waktu, Intensifnya kegiatan, kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara 

sumberdaya manusia (peneliti, penyuluh, litkayasa, dan tenaga administrasi), dan 

dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan.  

 

04. Dihasilkannya rumusan 

rekomendasi kebijakan 

mendukung percepatan 

pembangunan pertanian 

wilayah berbasis inovasi 

pertanian spesifik lokasi 

Jumlah 

rekomendasi 

kebijakan 

mendukung 

empat sukses 

Kementerian 

Pertanian 

1 1 100 1 1 100 

05. Terjalinnya kerjasama 

nasional dan 

internasional di bidang 

pengkajian, 

diseminasi, dan 

pendayagunaan 

inovasi pertanian 

Jumlah 

kerjasama 

pengkajian, 

pengembanga

n dan 

pemanfaatan 

inovasi 

pertanian 

1 1 1 1 1 100 
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III.3  Analisis Capaian Kinerja 

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2015 LPTP dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Sasaran 1 : Tersedianya  Teknologi Pertanian Spesifik lokasi 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja sebagai 

berikut: 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Jumlah teknologi spesifik lokasi 4 Teknologi  6 teknologi 100 

Indikator kinerja sasaran yang di ditargetkan sebanyak 4 teknologi dalam Tahun 2015  

dicapai 6 teknologi atau 100 persen, Adapun output yang dihasilkan berupa:  

Tabel 5. Rekapitulasi Teknologi Spesifik Lokasi LPTP Sulbar 

No Kategori Jumlah  

1 Paket Teknologi Budidaya Perkebunan 2 Teknologi 

2 Paket Budidaya Hortikultura 1 teknologi 

3 Paket Teknologi Pascapanen 1 teknologi 

4 Paket Sumberdaya Lahan dan AEZ 1 Teknologi 

5 Paket Teknologi Sumberdaya Genetik 1 teknologi 

 

Jumlah teknologi spesifik lokasi yang telah dihasilkan dari kegiatan pengkajian 

dengan basis budidaya perkebunan antara lain  teknologi integrasi budidaya kakao 

dengan ternak kambing yang ramah lingkungan yang dapat meningkatkan produksi 

dan pendapatan petani , teknologi pengelolaan limbah tanaman kakao dan limbah 

ternak kambing untuk budidaya kakao dan pakan ternak kambing (zero wastes). Dari 

kegiatan tersebut terjadi peningkatan produktivitas kakao meskipun belum signifikan 

pada semua kelompok koperator. Inovasi teknologi peningkatan mutu biji kakao telah 

diadopsi sebagian anggota meskipun belum besar tingkat adopsinya. Peningkatan 

Produktivitas kakao juga dilakukan melalui Introduksi Klon-klon unggul. Pengkajian ini 
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mengintroduksikan 6 klon unggul  yaitu KW 523, KW 617, Gene J, dan M01, S1 dan 

S2. 

Teknologi Perbaikan budidaya kakao yang ramah lingkungan dilakukan dengan  

penerapan (1) pemangkasan yaitu pemangkasan bentuk, Pemangkasan pemeliharaan, 

dan pemangkasan produksi dan pemangkasan pohon induk, (2) Pemupukan yaitu 

Sesuai dengan dosis dan umur tanaman dan dibuatkan piringan, (3) Panen Sering 

dilakukan untuk membuang semua buah yang terkena hama/penyakit buah yang tidak 

bagus, (5) Sanitasi kebun dilakukan dengan mebenamkan kulit buah kakao, daun, 

ranting hasil pangkasan kedalam rorak yang dibuat serta membersihkan gulma, (7) 

teknologi Sambung Samping Menggunakan Entres dari klon Unggul Sudah adaptasi 

Yaitu KW 617, KW 523, Gene j,  M 01, Sulawesi 1 dan Sulawesi 2, (8)  Pengendalian 

Hama/Penyakit dilakukan dengan Konsep PHT,  Sesuai dengan dosis dan jenis H/P dan 

mengunakan musuh alami, (10) panen; ditunjukan penampakan fisik Buah yang siap di 

panen. 

Dari hasil kajian  Klon jenis KW 617  mempunyai  Karakteristik mutu biji: bobot 

biji kering  ≥ 1 gram, rata-rata produksi   ± 2,2 kg/pohon/tahun, dan hama 

penggerak. Klon Jenis KW 523 mempunyai karakteristik mutu biji: bobot biji kering  ≥ 

1,5 gram rata-rata produksi   ± 2,1 kg/pohon/tahun,. Klon jenis Gene J mempunyai 

karakteristik mutu biji: bobot biji kering ≥ 1 gram rata-rata produksi   ± 2,0 

kg/pohon/tahun , dan klon jenis M01 mempunyai karakteristik mutu biji: bobot biji 

kering ≥ 2 gram rata-rata produksi   ± 2,0 kg/pohon/tahun. 

Teknologi Pasca Panen Mendukung Olahan pangan Lokal di Sulbar telah 

dikembangkan  melalui teknologi pembuatan jepa berbahan baku ubi kayu dengan 

penambahan tepung kelapa. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan 5 produk 

olahan  jepa  aneka rasa yakni : jepa oerginal, jepa rasa kelapa, jepa rasa kacang 

hijau, jepa rasa coklat,dan  jepa rasa abon. Dari hasil uji organoleptik menunjukkan 

bahwa ada dua rasa yang disukai yakni rasa abon dan rasa kacang hijau, namun dari 

segi aroma yang disukai adalah rasa coklat dan rasa kelapa dan dari segi warna yang 

disukai adalah jepa rasa coklat dan dari segi tekstur adalah jepa rasa kelapa. Teknologi 

yang dianjurkan yakni pengolahan kelapa menjadi tepung dan menjadi pengganti 

kelapa basah yang biasa digunakan oleh masyarakat,  umumnya sudah dapat diterima 

dan diintroduksi oleh pembuat jepa (petani koooperator). Penambahan tepung kelapa 

sebagai bahan perenyah pada produk jepa memberikan rasa yang lebih gurih, tekstur 
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yang lembut aroma yang khas dan tahan lebih lama ( jepa semi basah 3 hari dan jepa 

kering 6 bulan) dibandingkan olahan jepa cara petani yang menggunakan kelapa parut 

biasa hanya awet sampai 6 jam setelah produksi (jepa semi basah). Bila ditinjau dari 

segi peningkatan produksi, jepa cara petani  83 kemasan/produksi meningkat menjadi 

108 kemasan/produksi setelah menggunakan teknologi yang dianjurkan. Rata-rata 

penerimaan usahatani mencapai Rp. 403.083/produksi yang sebelumnya hanya 

memperoleh Rp. 147.783/produksi. 

Teknologi yang terkait dengan sumberdaya lahan adalah telah menghasilkan 1 

buah peta AEZ skala 1 : 50.000 untuk kabupaten Polman dan Mamasa Provinsi 

Sulawesi Barat, beserta rekomendasi budidaya pertanian. 

Teknologi untuk ketegori hortikultura talah dilakukan pengkajian budidaya 

bawang merah spesifik lokasi. Sampai akhir Januari 2015 hasil kajian budidaya bawang 

merah belum dapat dilaporkan disebabkan karena tanaman bawang merah belum 

panen, diperkirakan akan panen pada bulan akhir bulan Februari 2015. Kendalanya 

adalah dilokasi pengkajian tidak ada sumber air yang memadai kecuali air hujan (tadah 

hujan) sehingga bawang merah ditanam pada awal musim hujan (tadah hujan). Di 

kabupaten Majene awal musim hujan jatuh pada awal Desember sehingga kegiatan 

operasional pengkajian di lahan petani dilaksanakan pada awal Desember 2015. 

Pengelolaan Sumber daya Genetik di Sulawesi Barat dilakukan dengan : 1) 

Inventarisasi dan karakterisasi SDG tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 

spesifik di Sulawesi Barat (padi gogo, ubi-ubian, langsat,  pisang, durian, kopi, dll),   2)  

Mendapatkan informasi tingkat keberagaman dan status SDG tanaman pangan, 

hortikultura, dan perkebunan spesifik di Sulawesi Barat (padi gogo, ubi-ubian, langsat, 

pisang, durian, kopi, dll),   3) Inisiasi pembentukan Komda SDG Provinsi Sulawesi Barat  

Hasil inventarisasi SDG tanaman di dua kabupaten tersebut cukup banyak, 

namun yang bisa dilakukan karakterisasi (karakterisasi terbatas pada gabah/buah dan 

tanaman) hanya beberapa antara lain untuk tanaman pangan : padi sawah (9 jenis), 

padi ladang (6 jenis), jewawut (3 jenis); hortikultura buah: langsat (1 jenis), durian (3 

jenis), pisang (2 jenis), markisa belanda       (1 jenis), terung belanda (1 jenis); 

hortikultura sayur: bawang daun (3 jenis), paprika (2 jenis), kacang merah (1 jenis), 

kacang buncis (2 jenis); tanaman perkebunan : kopi (4 jenis); dan tanaman farmaka : 

bawang berlian (1 jenis), terung bunga (1 jenis), laleo (1 jenis), dan kloro (1 jenis). 
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Indeks keragaman spesies tanaman pada kedua lokasi survei berbeda, dimana 

Kabupaten Mamasa mempunyai nilai indeks Shanon yang lebih besar dibandingkan 

dengan kabupaten Majene. Keragaman tanaman di Kabupaten Mamasa lebih tinggi 

dibandingkan di kabupaten Majene, dimana indeks keragaman spesies di kabupaten 

Mamasa sekitar 1,00 sedangkan di Majene sebesar 0,65. Hal ini menunjukkan bahwa 

jumlah spesies tanaman di Mamasa lebih banyak dari jumlah spesies tanaman di 

Majene.  

Kemetaraan spesies tanaman pada kedua lokasi survei tergolong sangat 

rendah, yang ditunjukkan oleh nilai Equitablity Index sebesar 0,17 dan 0,23, masing-

masing untuk kabupaten Majene dan Mamasa, sangat jauh dari angka 1. Hal ini berarti 

bahwa pada kedua jenis lokasi survei tersebut terdapat dominasi spesies-spesies 

tertentu atau jumlah individu spesies tertentu jauh lebih banyak dari spesies lainnya. 

Tingkat kemiripan struktur spesies yang ditunjukkan oleh nilai koefisien 

Sorenson (SC) antar kedua kabupaten survei memperlihatkan ketidakmiripan spesies, 

yang ditunjukkan oleh nilai SC sebesar 0,50.   

 

Sasaran 2 : Terdiseminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi yang 

unggul serta terhimpunnya umpan balik dari implementasi 
program dan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur melalui jumlah teknologi yang 

didiseminasikan kepada pengguna. Adapun pencapaian indikator kinerja adalah 

sebagai berikut:  

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Jumlah teknologi yang didiseminasikan  1 1 100 

Indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam Tahun 2015 terlah tercapai sebesar 100 

persen atau terealisasi 1  kegiatan dari 1 target yang direncanakan. 

Adapun uraiannya sebagai berikut : 

Tabel 6. Rekapitulasi Teknologi yang didiseminasikan  
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No Uraian Jumlah  

1 Diseminasi teknologi melalui Temu Aptek 7 

2 Diseminasi paket teknologi melalui media elektronik 12 

3 Diseminasi paket teknologi melalui PENAS 17 

4 Diseminasi paket teknologi melalu Pekan Agro 
Inovasi/Pameran Agro Inovasi 

8 

Terdesiminasinya  1 paket inovasi teknologi pertanian hasil Litkaji melalui kegiatan: 1) 

Temu Aplikasi  Paket Teknologi Pertanian (APTEK)/apresiasi teknologi  yang melibatkan 

peneliti, penyuluh, dan instansi terkait lainnya,  Adapun paket teknologi yang dimaksud 

adalah Program dan Sistem Penyuluhan di Sulawesi Barat, Program Kerja LPTP 

Sulawesi Barat dalam Penyampaian teknologi Pertanian ke Pengguna, Teknologi 

Tanaman Pangan (PTT dan Katam Terpadu),  Teknologi Produksi Benih Sumber 

(UPBS), Teknologi Produksi Kakao (Integrasi kakao dan ternak), Teknologi Tanaman 

Hortikultura (M-KRPL), Teknologi Tanaman Hortikultura (Teknologi Produksi Bawang 

Merah), Teknologi Pengolahan Pangan Lokal di Sulawesi Barat, dan Pelestarian Sumber 

Daya Genetik di Sulawesi Barat dan dilakukan melalui kegiatan pertemuan Aplikasi 

Paket Teknologi Pertanian (APTEK)/apresiasi teknologi yang dihadiri Penyuluh Bakorluh 

Prov. Sulawesi Barat 3 orang, Penyuluh lapangan tingkat kabupaten 22 orang, 

koordinator  BP3K 9 orang, Penyuluh THL 1 orang, Kepala Sekolah 2 orang, Guru 1 

orang dan Ketua KTNA/Petani 2 orang.  

2)  Terkomunikasikannya/tersosialisasinya 1 paket hasil litkaji yang dilakukan melalui 

media elektronik kepada pengguna antara lain: Pentingnya penggunaan Benih 

Berlabel, Teknologi Pembuatan Susu Jagung, Meningkatkan Produksi Kakao Melalui 

Introduksi Klon-klon Unggul, Keuntungan Sistim Tanam Jajar Legowo, Pemanfaatan 

KATAM untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, Integrasi ternak kambing dan 

kakao, Pupuk dan pemupukan, Pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan gizi dan 

pendapatan keluarga, Teknologi Produksi Benih Sumber, Pemanfaatan Urine Kambing, 

Pembuatan MOL dan pestisida nabati, dan Pemanfaatan Buah aren menjadi manisan 

kolang-kaling 

3). Terdiseminasinya 1 paket inovasi pertanian hasil litkaji melalui kegiatan PENAS . 

Materi inovasi unggulan spesifik lokasi yang ditampilkan antara lain Dalam Bentuk 

Leaflet: Pemanfaatan limbah kulit kakao menjadi pakan ternak kambing, Sistem bubu 

perangkap tikus, Pemanfaatan urine kambing pada perkebunan kakao di Sulawesi 
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Barat, Sistem Informasi Kalender tanam terpadu, Varietas Unggul Baru (VUB) spesifik 

lokasi Sulawesi Barat, Model Kawasan Rumah Pangan Lestari, Pembuatan dan 

pemanfaatan pupuk organic berbahan baku local pada tanaman kakao, Klon KW 617. 

Dalam Bentuk Buklet: Rekomendasi teknologi pesifik lokasi Padi-Jagung-kedelai di 

Sulawesi Barat, Petunjuk Teknis Budidaya tomat ramah lingkungan, Mempermudah 

tanaman kakao, Teknologi spesifik lokasi mendukung sekolah lapang pengelolaan 

tanaman terpadu (SL-PTT) padi provinsi Sulawesi Barat, Petunjuk teknis integrasi 

tanaman kakao dengan ternak kambing, Petunjuk pelaksanaan pengembangan M-

KRPL, Petunjuk teknis budidaya cabai merah ramah lingkungan, Deskripsi Varietas 

Unggul Baru Padi. Dalam Bentuk Rolling Bunner dan X Bunner: Sistim Produksi Benih 

Unggul, Mewujudkan Pertanian Bio Industri berkelanjutan melalui pengembangan 

kakao terintegrasi dengan ternak kambing di Sulawesi Barat, Inovasi PTT Padi dan 

Katam Terpadu untuk swasembada beras berkelanjutan di Sulawesi Barat. Dalam 

Bentuk Benda Sesungguhnya Benih Padi Berlabel putih dengan varietas inpari 13 dan 

inpari 16, Pestisida nabati “Urine Kambing” dan Jepa Berbagai rasa. 

4). Terdesiminasinya 1 paket inovasi pertanian hasil litkaji melalaui kegiatan Pekan 

Agro Inovasi/Pameran Agro Inovasi yang menampilkan display brosur/ buku/ video, 

display tanaman (hasil koleksi SDG, KRPL, PTT, Kakao, dan lain-lain), dan display 

produk (Jepa, UPBS, Benih KBI, SDG,  Pakan ternak, Bio urine). 

Sasaran 3 : Adanya sinergi operasional serta terciptanya manajemen 

pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul 
spesifik lokasi 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur melalui jumlah teknologi yang 

didiseminasikan kepada pengguna. Adapun pencapaian indikator kinerja adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 7. Indikator Kinerja LPTP Sulawesi Barat. 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Jumlah laporan kegiatan pendampingan model 

diseminasi spektrum multi chanel dan program 
strategis nasional/daerah  

7 7 100 

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi 
kegiatan serta administrasi keuangan, 

3 3 100 
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kepegawaian, dan sarana prasarana 

Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya 6 5 100 

Jumlah BPTP yang menerapkan ISO 9001:2008    

Jumlah Laboratorium yang terfungsikan secara 

produktif 

- - - 

Jumlah unit usaha penangkaran benih sumber 
yang diberdayakan 

- - - 

Jumlah publikasi bertaraf nasional/internasional - - - 

Jumlah website yang ter-update secara 
berkelanjutan 

12 12 100 

Indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam Tahun 2015 terlah tercapai 

sebesar 100 persen atau terealisasi 7  kegiatan dari  target yang direncanakan. 

Adapun uraiannya sebagai berikut : 

Tabel 8. Rekapitulasi kegiatan pendampingan model diseminasi spektrum multi chanel 

dan program strategis nasional/daerah 

 
No 

Uraian Jumlah 

1 Paket teknologi dalam pendampingan PTT Padi 1 

2 Paket teknologi dalam pendampingan PTT Kedelai 1 

3 Teknologi Kalender Tanam 1 

4 Paket teknologi dalam pengembangan m-P3MI 1 

5 Paket teknologi dalam pengembangan KRPL 1 

6 Pendampingan PUAP 1 

7 Produksi Benih  1 

 

Program pendampingan dilaksanakan untuk mengawal diterapkannya teknologi 

dengan pendekatan PTT dilahan usahatani padi dengan baik. Hasil pelaksanaan 

program PTT tahun 2012 dan 2014 telah terbukti bahwa pelaksanaan program PTT 

membawa dampak terhadap peningkatan produktivitas dan produksi padi di Sulawesi 

Barat.Hasil pendampingan PTT padi oleh LPTP Sulawesi Barat tahun 2015 diperoleh 

hasil antara lain: a) Pendampingan PTT padi di Sulawesi Barat telah dilaksanakan 

melalui beberapa kegiatan yaitu sosialiasi teknologi produksi padi spesifik lokasi, 

distribusi bahan informasi teknologi produksi padi, kunjungan/pendampingan langsung 
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lapangan, dan menjadi narasumber pada kegiatan pelatihan dan pertemuan; b) 

Tingkat penerapan komponen teknologi PTT padi ditingkat petani baru mencapai 

30,76% dengan rincian komponen dasar sebesar 33,64% dan komponen pilihan 

sebesar 27,89%; c) Rata-rata produktivitas padi pada peserta SL-PTT mencapai 5,16 

t/ha dengan menggunakan sistem legowo, sedangkan dengan cara tegel telah 

mencapai 4,49 t/ha, sedangkan cara petani baru mencapai 4,13 t/ha; d) Produktivitas 

hasil display/peragaan VUB padi dapat mencapai rat-rata 7,0 t/ha lebih di kabupaten 

Mamuju dan majene, sedangkan di Kabupaten Polewali Mandar telah mencapai rata-

rata diatas 10,0 t/ha lebih. Sedangkan gelar teknologi telah dicapai rata-rata lebih dari 

10,0 t/ha; e) Telah tersedian rekomendasi teknologi padi spesifik lokasi dan petunjuk 

teknis pelaksanaannya secara spesifik untuk semua kabupaten yang ada di Sulawesi 

Barat; dan f) Beberapa masalah/faktor dan kendala yang mempengaruhi peningkatan 

produksi padi di Sulawesi barat antara lain: status kepemilikan lahan, ketersediaan 

benih VUB padi berkualitas (bersertifikat), modal dan biaya usahatani, tenaga kerja, 

hama dan penyakit. 

 Kegiatan pendampingan PTT kedelai  bertujuan:  a) Melakukan sosialisasi dan 

percontohan penerapan pendekatan PTT kedelai dilahan Tadah Hujan,  b) 

Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani tentang budidaya kedelai 

menggunakan pendekatan PTT, c)  Meningkatkan Produktivitas Kedelai dan 

Pendapatan Petani.  Demfarm PTT kedelai menunjukan bahwa  komponen teknologi 

PTT yang diterapkan secara sinergis mampu meningkatkan hasil dan pendapatan 

petani. 

Teknologi PTT dengan komponen benih bermutu, varietas unggul baru (VUB 

Anjamoro, Argomulyo, Burangrang, dan Gorbokan), Jarak tanam yang tepat/populasi 

optimal, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama terpadu memberikan hasil 

varietas Argomulyo 2,30 t/ha, Anjasmoro 2,25 t/h, Burangrang 2,17 t/ha dan 

Grobokan 1,90 t/ha,  atau rata-rata 2,16 t/ha. Dengan demikian dapat meningkatkan 

kesejahteraan petani dengan perolehan pendapatan rata-rata Rp 8.210.000 dengan 

B/C ratio >1 yaitu 1.19. 

Pelaksanaan kegiatan pendampingan katam terpadu tahun 2015  telah 

dilakukan: (1) Sosialisasi kalender tanam terpadu dan adaptasi pengaruh perubahan 

iklim telah dilakasanakan pada tingkat kabupaten yaitu Mamuju, Majene, Polewali 
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Mandar, Mamasa, dan Mamuju Utara. Kalender tanam terpadu telah tersosialisasi 

sampai pada tingkat kecamatan (BPP/BP3K) untuk MT.II dan MT. III 2014/2015, dan 

MT.I 2015/2015;  (2) Telah dilakukan updating data pola tanam dan waktu tanam 

untuk MT.II/MK.1 dan MT.III/MK.2 2014/2015 serta MT.I 2015/2015;  (3) Telah 

dilakukan updating luas lahan baku sawah dan potensi terjadinya bencana yaitu 

banjir, kekeringan, dan serangan hama dan penyakit pada pertanaman pada setiap 

musim tanam; dan 4) Telah dibuat rekomendasi teknologi spesifik lokasi untuk 

pemupukan, varietas, dan pola tanam padi, jagung, dan kedelai disemua kecamatan 

yang ada pada setiap kabupaten di Sulawesi barat. 

Model pengembangan Pertanian Perdesaan melalu inovasi (m-P3MI) yang 

dilaksanakan di Sulawesi di Sulawesi Barat focus kegiatannya adalah Model Integrasi 

Kakao dengan Ternak Kambing. Kegiatan yang di bangun merupakan unit percontohan 

penggunaan inovasi yang menyediakan solusi terhadap peningkatan produksi dan 

pendapatan petani.  Kegiatan ini melibatkan 5 kelompok tani dan bertujuan : 1) 

Menyebar luaskan informasi model teknologi integrasi kakao dengan kambing pada 

wilayah pengembangan kakao di Sulawesi Barat, 2) Pembinaan kelompok tani kakao 

rakyat, 3) Memfasilitasi kemitraan petani dengan pedagang kakao Sulawesi barat. Out 

put dari kegiatan ini adalahmendapatkan 1(satu) model Agribisnis Pengembangan 

Integrasi Kakao dengan ternak kambing yang dapat meningkatkan produksi kakao dan 

pendapatan petani. Capaian hasil pelaksanaan kegiatan m-P3MI di kabupaten Mamuju 

adalah : 1) Bertambahnya jumlah petani adopter dari 11 kk menjadi 99 kk dalam 

kelompok tani dan 20 kk diluar kelompok tani dan 15 kk dari luar desa binaan. 

Teknologi yang diadopsi adalah system perkandangan, pengolahan pakan dari kulit 

buah kakao, pengolahan pestisida nabati dan dan pebgolahan limbah (uriene 

kambing), 2) Terjadinya perkembangan skala usaha yaitu petani adapter yanghanya 

bergerak di usahatani kakao, mulai mengembangkan usahatani ternak kambing 

(diantaranya memanfaatkan urein sebagai biourien dan kompos dari limbah ternak 

kambing, 3) terbentuknya 1 unit usaha pembibitan ternak kambing dan 1 unit usaha  

dan 1 unit usaha pengolahan limbah, 4) Produksi tanaman kakao meningkat dari 

775kg/ha/tahun menjadi 1.019,4 ton/ton/ha/tahun, demikian pula dengan produksi 

ternak yang awalnya 15 ekor menjadi 79 ekor, 5) Terjalinnya jejarin kerja LPTP 

sebagai sumber teknologi dengan Pemda kabupaten Mamuju erta penyuluh.  
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KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) 

Pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan di  5 kabupaten  

meliputi pelatihan, penyuluhan, penyebaran bahan Diseminasi dalam bentuk leflet, 

video dan poster. Pelatihan  yang dilakukan a.l : teknik penyemaian, penanaman dan 

pengendalian hama dan penyakit, pembuatan MOL dan pestisida nabati,  

Pelaksanaan pembinaan KBD lama  kabupaten yang masing-masing kabupaten 

sebanyak 2 unit. Pembinaan  KBD yaitu dukungan dalam bentuk materi dan dukungan 

kelembagaan.  Dukungan dalam bentuk materi meliputi suplay benih dan suplay 

polibag ke petani kooperator dan dukungan kelembagaan yaitu pelatihan manajemen 

KBD, pendampingan pengelolaan KWT secara periodik,  dan peningkatan motivasi lokal 

dan kaderisasi motivator baru. 

Pendampingan PUAP 

Dalam perjalanan PUAP dari tahun 2008 sampai dengan 2015 telah terbentuk 

beberapa LKM-A di 5 Kabupaten/Kota dengan jumlah 183 LKM-Adesa/gapoktan (posisi 

s.d Desamber 2015) 

Tabel 9. Perkembangan Jumlah Gapoktan dan LKM-A Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2015. 

 

No KAB./KOTA JML. PMT 

 

GAPOKTAN 
PUAP S.D. 

2015 

JML.LKM-A 

 

Keterangan 

1 POLEWALI MANDAR 7 167 167  

2 MAMASA 5 171 0  

3 MAJENE 3 84 6  

4 MAMUJU 5 179 6  

5 MAMUJU UTARA 3 63 4  

 

JUMLAH 81 664 183  

    Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015. 
 
Dari tabel diatas, terlihat bahwa selama enam tahun pelaksanaan PUAP dari tahun 

2008-2015, gapoktan yang mendapat dana BLM-PUAP sebanyak 664 gapoktan, dan 

sudah membentuk LKM-A sebanyak  183 serta yang berbadan hukum baru  gapoktan. 

Lambatnya pembentukan LKM-A ini disebabkan a.l: a). Pendamping Gapoktan (PMT 
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dan Penyuluh) berbeda persepsi tentang pembentukan LKM-A sebagai akibat 

perbedaan latar belakang pendamping; b)  Masih adanya tarik menarik kepentingan 

antara Pengurus (Ketua) dengan Pengelola (Manager LKM-A) tentang pengelolaan 

dana BLM-PUAP; c) Koordinasi Tim Teknis dan Pendamping masih kurang akibat 

kesibukan masing-masing. 

Penyediaan dan perbanyakan benih sumber yang dilaksanakan oleh Loka 

Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat melalui kerjasama dengan Petani 

Penangkar di tiga lokasi (kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamasa) dengan 

target produksi benih sumber sebanyak 14 ton tidak tercapai oleh karena , Kegiatan 

perbenihan yang dilaksanakan di desa Kuo, kecamatan Pangale, kabupaten Mamuju 

Tengah dan di desa Lambanan, kecamatan Masama, kabupaten Mamasa mengalami 

gagal panen karena serangan penyakit blas yang berat di kedua lokasi tersebut serta 

kekeringan di desa Kuo, Mamuju Tengah. 

Hasil gabah calon benih dari tiga varietas yang ditanam di desa Toabo, kecamatan 

Papalang, kabuapten Mamuju sebanyak 11.091,93 kg, dan UPBS LPTP Sulbar 

memperoleh bagian sebanyak 1.146,45 kg GKP (10,34%), lebih rendah dari hasil 

kesepakatan awal sebanyak 25%. 

Hasil pengujian yang dilakukan oleh BPSBTPH terhadap hasil gabah diperoleh 

sekitar 6.670 kg (60,14%) yang lolos sebagai benih sumber, dimana 801 kg atau  

12,01 % terdapat di UPBS LPTP Sulawesi Barat dan 5.869 kg di petani penangkar 

sebagai stok benih sumber. 

 Varietas Inpari 30 Ciherang sub 1 dan Mekongga secara ekonomis layak 

diusahakan untuk benih sumber karena mempunyai R/C rasio di atas 1, sedangkan 

Inpari 13 tidak layak. 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM yang mendukung pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat, telah 

mengikuti  beberapa kegiatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel. Secara 

keseluruhan jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pembinaan SDM pada tahun 

2015 adalah 3 orang  sedikit berkurang dibandingkan dengan tahun 2014 yakni 15 

orang,  namun jika dilihat dari jenis pelatihan/diklat pada tahun 2015 lebih beragam. 

Pelatihan jangka panjang diperuntukkan bagi pegawai yang akan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang  D3, S1, S2 dan S3. Pada tahun 2015, terdapat 3 petugas 
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belajar dalam negeri. Jumlah petugas belajar tersebut sebenarnya masih kurang 

dibandingkan dengan  tingginya minat pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan, hal 

ini disebabkan  karena terbatasnya sumber dana APBN yang tersedia. Adapun 

pelatihan jangka pendek diimplementasikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan di 

luar maupun di dalam negeri, sedangkan  pegawai yang mengikuti  diklat fungsional  

pada tahun 2015 tidak ada, hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya formasi. 

Pelatihan lainnya seperti seminar, workshop dan  apresiasi lainnya sanyat besar 

manfaatnya guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta kompetensi 

pegawai yang berdampak pada peningkatan kualitas kegiatan pengkajian dan 

pelayanan kepada stakeholders.  

Tabel 10.  Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di Loka Pengkajian Teknologi 
Pertanian  tahun   2015. 

No. Jenis Peningkatan Kompetensi Pegawai Jumlah (orang) 

2014 2015 

I Pelatihan Jangka Panjang      

1 Tugas Belajar Dalam Negeri     

  -       Program S3   

  -       Program S2 1 2 

  -       Program S1 0 1 

2 Tugas Belajar Luar Negeri     

  -       Program S3   

  -       Program S2   

II Pelatihan Jangka Pendek     

3 Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama  2 

4 Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Lanjut  1 

5 Diklat Dasar Penyuluh Tingkat Ahli   

6 Diklat Analis Kepegawaian     

  -       Tingkat Ahli   1 

  -       Tingkat terampil    

6 Diklat Teknisi Litkayasa    

7 Diklatpim     

  -         Tingkat III 1 - 

  -         Tingkat IV   

8 Diklat Prajabatan    

9 Training Jangka Pendek Luar Negeri 1  

10 Training Jangka Pendek Dalam Negeri   

  Total  7 
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Terkait dengan jumlah website yang ter-update secara berkelanjutan di Loka 

Pengkajian teknologi Pertanian, Pengembangan website diawali dengan perancangan 

desain web yang mengakomodir dan di organisir sedemikian rupa sehingga 

memudahkan bagi pengguna untuk menelusuri informasi yang dibutuhkan. Setelah itu 

dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengemasan data dan informasi ke dalam situs 

web. Pembaharuan informasi yang disajikan menjadi sangat penting di dalam 

penyajian situs tersebut.  Oleh karena itu pembaharuan atau update informasi harus 

dilakukan sesering mungkin, sehingga para pengguna informasi dapat mendapatkan 

informasi sesuai yang dibutuhkan.  Website LPTP yang dirancang menggunakan 

Software Jomla format CMS dan mengacu pada standar baku website yang ditetapkan 

Badan Litbang Pertanian.   Upload menggunakan software WinSCP. Situs Loka LPTP 

Sulbar untuk dapat dinikmati oleh pengguna internet, selama ini menggunakan Hosting 

Badan Litbang Pertanian dengan alamat http://www.sulbar.litbang.pertanian.go.id  

Pengelolaan website LPTP secara berkala dan sesuai aktifitas di LPTP dilakukan 

updating konten. Selama periode Januari-Desember 2015 telah dilakukan sebanyak 30 

kali updating terkait dengan kegiatan di LPTP. Adapun informasi materi update di 

Website, sejak Januari – Desember 2015 adalah sbb : 

 Pembaharuan Struktur Organisasi LPTP Sulawesi Barat  

 Updeting Berita terbaru mengenai kegiatan pengkajian dan diseminasi yang 

dilaksanakan oleh LPTP Sulawesi Barat 

 Updeting   Info teknologi  Badan Litbang Pertanian. 

 Perbaikan system jaringan VPN secara berkala   

 

Sasaran 4 :  Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung 
percepatan pembangunan pertanian wilayah berbasis 

inovasi pertanian spesifik lokasi 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja dengan 

pencapaian target dari indikator kinerja adalah sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Jumlah rekomendasi kebijakan 
pembangunan pertanian 

1 rekomendasi 1 rekomendasi 100 

http://www.sulbar.litbang.pertanian.go.id/
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Pada tahun anggaran 2015 telah dihasilkan sejumlah 1 rekomendasi kebijakan 

atau telah tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Rekomendasi kebijakan 

yang dihasilkan berupa Rumusan kebijakan antisipatif dan responsif spesifik wilayah, 

regional dan nasional yang sebagian besar terkait dengan aspek sosial ekonomi dan 

komoditas pertanian. Sebagai gambaran adalah dari aspek ekonomi telah dihasilkan 

berbagai rekomendasi kebijakan yaitu pengembangan M-KRPL, ketahanan dan 

diversifikasi pangan, peningkatan kinerja lembaga penyuluhan, pengembangan 

pertanian organik, kelembagaan, permodalan, pendampingan PUAP, pengembangan 

kawasan perbatasan, pembangunan pertanian wilayah, strategi percepatan diseminasi 

inovasi pertanian melalui SDMC, serta pemetaan AEZ. Sedangkan rekomendasi pada 

komoditas tanaman pangan yang telah dihasilkan diantaranya adalah PTT,  

pengembangan atau peningkatan produksi padi, kedelai, dan jagung.  

 

Sasaran 5 :  Terjalinnya kerjasama nasional dan internasional di bidang 
pengkajian, diseminasi, dan pendayagunaan inovasi 

pertanian 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja dengan 

pencapaian targetnya adalah sebagai berikut:  

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Jumlah kerjasama pengkajian, pengembangan 

dan pemanfaatan inovasi pertanian 

2 2 100 

 

 Sejalan dengan program Kementerian Pertanian yang dikaitkan dengan 

perkembangan  kebutuhan inovasi dan teknologi di sektor pertanian, di akhir semester 

dua tahun 2015, Badan Litbang Pertanian melalui BBP2TP dan/atau BPTP diminta 

untuk melakukan kerja sama dalam negeri yaitu kerja sama operasional dan kerja 

sama lintas UK/UPT Badan Litbang. Kerja sama pada tahun 2015 adalah 2 kegiatan 

yang didanai oleh  SMARTD masing-masing : 1) Model Akselerasi Percepatan 

Pembangunan Ramah Lingkungan Lestari (m-AP2RLL) dan,  2)  Model Percepatan 

Pembangunan Perdesaan melalui Inovasi (m-P3MI). 
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VI. AKUNTABILITAS KEUANGAN LPTP SULAWESI BARAT 

Pada TA. 2015 Loka Pengkjian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat mengelola 

anggaran APBN (DIPA) No. 018.09.2.500957/2015 tanggal 14 November 2014 dengan 

pagu awal TA. 2015 adalah sebesar Rp  5.691.988.000,- Selama kurun waktu tersebut, 

revisi anggaran DIPA telah dilakukan sebanyak 4 kali revisi pertama Rp 

7.098.964.000,- revisi ke dua Rp 7.108.554.000,- revisi ke tiga Rp 7.093.323.000,- 

revisi ke empat Rp 7.093.323.000,- usulan revisi dimaksud memperhatikan dan 

mempertimbangkan adanya alokasi anggaran antara beberapa sub kegiatan dan akun 

yang perlu penyesuaian antara lain, untuk pembayaran gaji dan Tunjangan (001) akun 

belanja gaji pokok PNS (511111) penyesuaian semula Rp 850.821.000,- menjadi RP 

859.321.000,- Akun Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123) penyesuaian semula 

Rp 11.700.000,- menjadi 14.700.000,- Akun Belanja Tunjangan Fungsional PNS 

(511124) penyesuaian semula Rp 119.950.000,- menjadi 128.450.000,- Akun belanja 

tunjangan PPH PNS (511125) penyesuaian semula Rp 27.635.000,- menjadi Rp 

29.135.000,- akun belanja Tunjangan Umum PNS (511151) penyesuaian semula Rp 

38.090.000,- menjadi Rp 38.590.000,- dan Akun Belanja Uang Makan PNS (511129) 

semula Rp 112.500.000,- menjadi Rp 90.500.000,- 
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V. PENUTUP 

 

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan 

bahwa kinerja kegiatan penelitian dan pengkajian Loka Pengkajian dan Pengembangan 

Teknologi Pertanian dan sasaran kumulatif tahun 2015 telah dicapai dengan baik. Hal 

ini ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain : 

1. Capaian indikator kinerja kegiatan penelitian LPTP tahun 2015 umumnya telah 

terealisasi sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dengan kata lain kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan 

cukup baik. Demikian pula, dengan capaian lima sasaran kumulatif Loka  

Pengkajian Teknologi Pertanian dalam tahun 2015, baik yang mencakup keluaran 

kegiatan penelitian maupun kegiatan diseminasi teknologi dan kerjasama 

penelitian juga menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari realisasi 

capaian dan target yang telah ditetapkan (100%). 

2. Dalam hal sinergi kerjasama dengan Daerah, maka pada masa yang akan datang 

agar diupayakan untuk meningkatkan frekuensi sosialisasi kerjasama dengan 

stakeholder untuk menjalin kerjasama dalam bentuk MoU sehingga didapatkan 

persamaan persepsi masalah pendanaan dan pengadministrasian kerjasama 

secara legal.  

3. Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan pengkajian dan diseminasi 

adalah :  

a. Melakukan pola kerjasama Balit Komoditas dengan BPTP agar terjadi transfer 

pengetahuan dari tenaga peneliti Balit ke peneliti yang ada di BPTP dan secara 

bertahap mengatasi permasalahan SDM yang belum memadai. 

b. Perlunya inventarisasi teknologi atau komponen teknologi yang telah dihasilkan 

Balit Komoditas secara berkala untuk mendapatkan inovasi baru dan merakit 

teknologi yang mengikuti berkembangnya usahatani yang berwawasan 

agribisnis, bernilai tambah, serta berwawasan lingkungan
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