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1.1.   Latar Belakang 
 

Pada kurun waktu 2010-2014, Kementerian Pertanian telah 

menetapkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan 

berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian 

pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani sebagai visi 

pembangunan pertanian. Sistem pertanian industrial merupakan 

suatu sistem yang menerapkan integrasi usaha tani disertai dengan 

koordinasi vertikal dalam satu alur produk, sehingga karakteristik 

produk akhir yang dipasarkan dapat dijamin dan disesuaikan dengan 

preferensi konsumen akhir. Dalam upaya mencapai tujuan 

pembangunan pertanian industrial berkelanjutan tersebut, 

penelitian dan pengembangan (litbang) di bidang pertanian 

mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis.  

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, 

tugas untuk melaksanakan litbang pertanian berada di Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang merupakan salah satu 

unit  eselon I di bawah Kementerian Pertanian. Selama kurun waktu 

2005-2009, Badan 

Litbang Pertanian 

telah menunjukkan 

perannya secara 

signifikan melalui 

inovasi dan 

pengembangan 

teknologi berupa 
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varietas unggul, pengelolaan tanaman terpadu, teknologi alat dan 

mesin pertanian (alsintan) dan pasca panen, pengembangan model 

kelembagaan serta saran kebijakan untuk mendukung pencapaian 

swasembada beras dan jagung, peningkatan produktivitas, nilai 

tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan 

kesejahteraan petani.  

Dalam menjalankan perannya ke depan, permasalahan yang 

dihadapi semakin kompleks, seperti 1) makin terbatasnya 

sumberdaya lahan, air dan energi; 2) perubahan iklim global; 3) 

perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat; 4) status dan luas 

kepemilikan lahan; 5) rendahnya diseminasi inovasi teknologi; 6) 

kelembagaan serta terbatasnya akses permodalan; 7) tekanan 

globalisasi dan liberalisasi pasar; 8) pesatnya perubahan kemajuan 

teknologi dan informasi pertanian global; dan 9) dinamika politik 

dalam dan luar negeri. Dalam rangka 

mengatasi permasalahan tersebut, Badan 

Litbang Pertanian telah, sedang dan akan terus 

berinisiatif melakukan langkah-langkah 

visioner melalui reorganisasi dan 

restrukturisasi program, optimalisasi 

pemanfaatan dan peningkatan sumberdaya 

penelitian yang dimiliki.  

Paradigma Badan Litbang Pertanian 

dalam era pembangunan yang makin 

kompetitif adalah penciptaan teknologi 
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pertanian yang memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk 

mewujudkan peran litbang dalam pembangunan pertanian (impact 

recognition) dan nilai ilmiah tinggi (scientific recognition) untuk 

pencapaian status sebagai lembaga penelitian berkelas dunia (a 

world class research institution). Perubahan lingkungan strategis baik 

internal maupun eksternal harus dijawab dengan meningkatkan 

prioritas dan kualitas hasil litbang yang berorientasi pasar baik 

domestik maupun internasional dan berdaya saing tinggi. Guna 

menjawab kesemuanya itu, ke depan Badan Litbang Pertanian akan 

meningkatkan kerja sama/networking baik dengan pemerintah 

daerah, lembaga penelitian dan pelaku usaha nasional maupun 

internasional. 

Peran Badan Litbang Pertanian yang semakin besar harus 

didukung oleh sumber daya yang memadai (SDM, pendanaan dan 

sarana-prasarana). SDM yang berkarakter dan kompeten akan terus 

dikembangkan melalui sistem rekruitmen berbasis kompetensi dan 

peningkatan kompetensi melalui pelatihan jangka pendek dan jangka 

panjang. Sumber dana yang memadai baik untuk penelitian maupun 

penguatan sarana dan prasarana akan terus diupayakan baik melalui 

pendanaan APBN, APBD, maupun peningkatan kerja sama luar 

negeri dan dalam negeri.  

Pengembangan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) ditujukan untuk mengubah penggunaan IPTEK dari yang 

berciri tradisional ke arah yang lebih maju. Dengan sumberdaya 

yang terbatas dan tatanan pasar yang sangat kompetitif, penerapan 

inovasi teknologi merupakan faktor kunci dalam pengembangan 
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pertanian industrial unggul berkelanjutan. Inovasi teknologi harus 

bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas produksi dan 

produktivitas sehingga dapat memacu pertumbuhan produksi dan 

peningkatan daya saing. Disamping itu, Inovasi teknologi juga 

diperlukan dalam pengembangan produk (product development) 

dalam rangka peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan 

transformasi produk sesuai dengan preferensi konsumen.  

Badan Litbang Pertanian akan terus mengembangkan kegiatan 

manajemen dengan melakukan sinkronisasi dan konsolidasi dalam 

penyusunan strategi, arah kebijakan dan kebijakan litbang pertanian. 

Untuk mencapai harmonisasi perencanaan kegiatan litbang 

pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, dan bersinergi dengan 

sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian, Badan 

Litbang Pertanian perlu menyusun rencana strategis (renstra) 

sehingga hasil litbang yang dicapai dapat memberikan arti dalam 

mendukung pencapaian pembangunan pertanian nasional yang 

berbasis iptek. 

 
1.2. Tujuan Penyusunan Renstra 
 

Dokumen Renstra ini merupakan acuan dan arahan bagi Unit 

Kerja dan Jajaran Birokrasi di lingkup Badan Litbang Pertanian 

dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian dan 

pengembangan pertanian periode 2010-2014 secara menyeluruh, 

terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub-

sektor terkait. 
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Penyusunan Rencana Strategis Badan Litbang Pertanian 

dilaksanakan dengan mengacu kepada Undang Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025; 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2010-2014; dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014.  

Renstra Badan Litbang Pertanian merupakan dokumen 

perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, 

kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penelitian dan 

pengembangan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan 

oleh Badan Litbang Pertanian selama lima tahun ke depan (2010-

2014). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas 

potensi, peluang, tantangan dan permasalahan termasuk isu 

strategis terkini yang dihadapi pembangunan pertanian dan 

perkembangan IPTEK dalam lima tahun ke depan. Renstra Badan 

Litbang Pertanian 2010-2014 merupakan implementasi dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-

2014 bidang penelitian dan pengembangan pertanian.  

Reformasi perencanaan dan penganggaran 2010-2014 

mengharuskan Badan Litbang Pertanian merestrukturisasi program 

dan kegiatan dalam kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja 

(Performance-based Budgeting). Untuk itu, dokumen renstra ini 

dilengkapi dengan indikator kinerja utama sehingga akuntabilitas 

pelaksana kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi selama 

periode  tahun 2010-2014.  



Rencana Strategis  
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2010-2014 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 
KONDISI UMUM 
  



8 Rencana Strategis  
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2010-2014 

 
2.1. Organisasi 

Status organisasi Badan Litbang Pertanian sampai saat ini 

terdiri dari jajaran eselon II yang meliputi: (1) Sekretariat Badan; (2) 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan; (3) Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura; (4) Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan; (5) Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Peternakan; (6) Pusat Sosial Ekonomi 

dan Kebijakan Pertanian; (7) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran 

Teknologi Pertanian; (8) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Sumberdaya Lahan Pertanian; (9) Balai Besar Pengembangan 

Mekanisasi Pertanian; (10) Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian; 

(11) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen 

Pertanian; (12) Balai Besar Penelitian 

Tanaman Padi; (13) Balai Besar 

Penelitian Veteriner; dan (14) Balai 

Besar Pengkajian dan Pengembangan 

Teknologi Pertanian. Sedangkan 

Lembaga Riset Perkebunan Indonesia 

(LRPI) telah mengalami transformasi 

menjadi PT. Riset Perkebunan 

Nusantara (PT. RPN), sesuai 

persetujuan/dukungan Menteri 

Pertanian melalui Surat Nomor 

BAB II 
KONDISI UMUM 
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199/TU.210/M/9/2009 tanggal 9 September 2009. 

Meskipun organisasi Pusat, Puslitbang, Balai Besar, Balai 

Penelitian, Balai Pengkajian, dan Loka Penelitian lingkup Badan 

Litbang Pertanian saat ini dinilai telah mencapai bentuk yang cukup 

optimal, namun akan disempurnakan untuk periode lima tahun 

mendatang. Spesialisasi komoditas dan bidang masalah pada 

struktur organisasi saat ini telah sesuai dan dapat mendukung 

fungsi-fungsi sistem agribisnis suatu komoditas secara utuh, 

walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek kebutuhan SDM 

dan fasilitas.  

 
2.2. Sumberdaya (Manusia, Sarana-prasarana, dan Anggaran) 
 

Dalam pengembangan  sumberdaya, Badan Litbang Pertanian 

berupaya  mengembangkan kapasitas institusi menuju pengelolaan 

litbang yang profesional dan berintegritas tinggi. Untuk mewujudkan 

hal tersebut, Badan Litbang Pertanian perlu didukung oleh Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang handal dan 

berkarakter dengan 

persyaratan 

kompetensi tertentu. 

Persyaratan kompetensi bagi 

SDM peneliti merupakan 

persyaratan yang mutlak diperlukan 

untuk menjamin terselenggaranya kegiatan 

penelitian dan pengembangan yang berkualitas. 
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Disamping itu, persyaratan kompetensi tersebut diarahkan agar SDM 

Badan Litbang Pertanian dapat menjadi lebih profesional dan 

terampil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Badan 

Litbang Pertanian memberikan prioritas tinggi terhadap 

peningkatan kualitas SDM dalam menjamin tersedianya tenaga 

handal dalam melaksanakan program penelitian pertanian. 

Jumlah SDM Badan Litbang Pertanian per Desember 2009 

sebanyak 8.124 orang atau 36.46 % dari total SDM Kementerian 

Pertanian yang berjumlah 22.281 orang. SDM tersebut terdistribusi 

ke 65 Satuan kerja (Satker) di lingkungan Badan Litbang Pertanian. 

Perkembangan komposisi SDM Badan Litbang Pertanian menurut 

tingkat pendidikan dalam lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1.  Perkembangan Komposisi  SDM Badan Litbang 
Pertanian Tahun 2005 – 2009 menurut Tingkat 
Pendidikan  

No. Pendidikan 2005 2006 2007 2008 2009 

1 S3 310 322 365 375 372 

2 S2 1.068 1.077 1.104 1.093 1.098 

3 S1 1.879 1.846 1.786 1.797 1.787 

4 <S1 4.468 4.398 4.557 4.964 4.867 

 TOTAL 7.725 7.643 7.812 8.229 8.124 
 
 

Berdasarkan bidang tugasnya, SDM Badan Litbang Pertanian 

pada tahun 2009 terdiri atas tenaga fungsional (termasuk peneliti 
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non kelas dan fungsional non peneliti) sebanyak 3.346 orang 

(41,2%), dan tenaga administrasi 4.778 orang (58,8%). Adapun 

perkembangan jumlah tenaga fungsional dalam lima tahun terakhir 

disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Perkembangan Komposisi Tenaga Fungsional Badan 
Litbang Pertanian Tahun 2005– 2009  

No. Jabatan Fungsional 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Peneliti 1.601 1.617 1.522 1.542  1.634  
2 Perekayasa 28 28 30 31 32 

3 Penyuluh Pertanian 220 326 204 197 206 

4 Teknisi Litkayasa 767 749 665 634 570 

5 Pustakawan 78 73 85 87 86 

6 Arsiparis 14 14 21 22 23 

7 Pranata Komputer 14 15 12 12 9 

8 Analis Kepegawaian 10 8 7 5 5 

9 Perencana 1 1 1 1 1 

10 Pranata Humas - - 7 7 4 

11 Statistisi 3 2 2 2 3 

12 Pengawas Bibit Ternak - - - - 2 

13 Medik Veteriner - - - - 1 

 Jumlah 2.736 2.833 2.556 2.540 2.576 

  
Tenaga fungsional di Badan Litbang Pertanian terdiri atas 

peneliti, perekayasa, penyuluh, litkayasa, pustakawan, arsiparis, 

pranata komputer, analis kepegawaian, perencana, pranata humas, 
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statistisi, pengawas bibit ternak, dan medik veteriner. Sedangkan 

khusus untuk tenaga fungsional peneliti, distribusi menurut jenjang 

jabatannya disajikan pada Tabel 3. 
 

Tabel 3.  Jenjang Jabatan Peneliti Badan Litbang Pertanian 
No. Jenjang 

Jabatan 
2005 2006 2007 2008 2009 

1 Peneliti Pertama 352 355 356 319 400 
2 Peneliti Muda 473 478 459 456 457 
3 Peneliti Madya 415 541 470 524 517 
4 Peneliti Utama 361 243 237 243 260 
 Jumlah 1.601 1.617 1.522 1.542 1.634 

 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM lingkup Badan 

Litbang Pertanian, selama periode 2005-2009 telah dilakukan 

pengiriman petugas belajar D3, S1, S2, dan S3 baik ke Universitas di 

dalam maupun luar negeri sebanyak 317 orang, dengan rincian 

seperti terlihat pada Tabel 4. 
 

Tabel 4.  Petugas Belajar Badan Litbang Pertanian Dalam dan 
Luar Negeri  Tahun 2005 – 2009 

Program 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah 
Dalam Negeri - 97 91 75 48 311 

D3 - 3 3 0 0 6 
S1 - 4 4 0 0 8 
S2 - 48 38 25 24 135 
S3 - 42 46 50 24 162 

Luar Negeri - - - 1 5 6 
D3 - - - - - 0 
S1 - - - - - 0 
S2 - - - - 4 4 
S3 - - - 1 1 2 

Jumlah - 97 91 76 53 317 
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 Untuk menjawab tantangan globalisasi dalam kaitannya 

dengan standarisasi lembaga penelitian dan peningkatan daya saing 

komersial hasil dan jasa penelitian, Badan Litbang Pertanian harus 

mampu memberikan jaminan mutu terhadap hasil-hasil 

penelitiannya dan mendapatkan pengakuan secara nasional dan 

internasional melalui proses akreditasi/sertifikasi. Jaminan mutu 

dan pengakuan akreditasi/sertifikasi tersebut hanya dapat dicapai 

bila laboratorium dan unit kerja lingkup Badan Litbang Pertanian 

dapat menerapkan Good Laboratory Practices (GLP) dan Quality 

Management System (QMS) dalam melaksanakan segala kegiatannya. 

GLP dan QMS tersebut dapat dilaksanakan melalui implementasi 

sistem akreditasi/sertifikasi dengan dasar acuan standar yang ada. 

Dasar acuan yang digunakan untuk GLP adalah ISO/IEC 17025: 2005, 

sedangkan QMS dasar acuannya adalah ISO 9001:2008. Dalam 

pelaksanaannya, implementasi ISO/IEC 17025: 2005 pada unit kerja 

lingkup Badan Litbang 

Pertanian diarahkan 

untuk pengembangan 

laboratorium uji mutu 

dan produk, termasuk 

uji mutu benih/bibit. 

Sedangkan 

implementasi ISO 

9001: 2008 akan lebih 

diarahkan untuk 
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pengembangan manajemen Unit Kerja dan sertifikasi Unit Pengelola 

Benih Sumber (UPBS) pada Balai Penelitian Komoditas. 

Laboratorium pengujian lingkup Balai Besar, Balai dan Loka 

Penelitian di Badan Litbang Pertanian sebanyak 166 yang meliputi 

bidang analisis: uji tanah, pupuk, tanaman, mutu benih, air, alsin 

pertanian, proksimat pangan dan pakan, penyakit hewan serta mutu 

dan keamanan pangan hasil pertanian, dan biologi molekuler serta 

fasilitas BSL3 untuk penanganan mikroba. Sampai dengan tahun 

2009, sebanyak 17 UPT laboratoriumnya telah terakreditasi, seperti 

terlihat pada Tabel 5.  

 
Tabel 5.   Laboratorium Pengujian Terakreditasi ISO/IEC 

17025:2005 

No UPT Ruang Lingkup Pengujian yang 
Terakreditasi 

1 BBP Mektan Pengujian Traktor, Pompa Air dan Alsin 
Pascapanen Biji-bijian 

2 BB Padi Pengujian Proksimat dan Mutu Benih 
UPBS ISO 9001:2008 

3 BB SDLP/Balai 
Penelitian Tanah 

Pengujian Tanah, Pupuk dan Air 

4 BB-Biogen Pengujian GMO Kualitatif dan RAPD 

5 BB Veteriner Pengujian Penyakit Hewan, keamanan 
pangan dan BSL3 

6 BB Pascapanen Pengujian Karakterisasi Tepung 

7 Balitbu Pengujian Mutu Benih 
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No UPT Ruang Lingkup Pengujian yang 
Terakreditasi 

8 Balitsa Pengujian Virus, Tanah, Tanaman dan 
Pupuk 

9 Balittro Pengujian Fisiologi dan Ekofisiologi 

10 Balithi Pengujian Mutu Benih 

11 Balitnak Pengujian Proksimat Pakan 

12 BPTP Sumut Pengujian Tanah dan Pupuk 

13 BPTP Sumbar Pengujian Tanah dan Pupuk 

14 BPTP DIY Pengujian Tanah dan Pupuk 

15 BPTP Jatim Pengujian Tanah dan Pupuk 

16 BPTP NTB Pengujian Tanah dan Pupuk 

17 BPTP Sulsel Pengujian Tanah dan Pupuk 

 

Selain laboratorium, dalam pelaksanaan tupoksinya, Badan 

Litbang Pertanian juga didukung oleh 118 kebun percobaan yang 

digunakan untuk penelitian pemuliaan dan teknik budidaya tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan seluas 5.726,5 ha. 

Luas kebun yang digunakan khusus untuk ex-situ konservasi plasma 

nutfah aneka buah (durian, mangga, pisang, jeruk, apel, anggur) 

40,86 ha, untuk tanaman perkebunan (kelapa, kapuk, lada, kayu 

manis, cengkeh, pala) 1.556,8 ha dan untuk pakan serta ternak (sapi, 

kambing dan domba) 224,25 ha. Secara rinci sebaran dan luas kebun 

percobaan disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7. 
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Tabel 6.  Distribusi Luas Kebun Percobaan Lingkup Badan  

Litbang Pertanian menurut Agroekosistem 

No. Agroekosistem Luas KP (ha) 
1. Lahan Irigasi  804,40 
2. Tadah Hujan  480,19 
3. Rawa Lebak  270,13 
4. Pasang Surut   235,30 
5. Lahan Kering  2.251,27 
6. Lain-Lain 1.685,24 
 Total 5.726,52 

 

Tabel 7.  Distribusi Kebun Percobaan Lingkup Badan Litbang 
Pertanian 

No. Puslitbang/BB Jumlah KP Luas KP (ha) 
1. Puslitbang Tanaman Pangan 13 979,62 
2. Puslitbang Hortikultura 16 356,95 
3. Puslitbang Perkebunan 19 852,90 
4. Puslitbang Peternakan 8 125,57 
5. BB SDLP 7 212,37 
6. BB-Biogen 3 30,95 
7. BBP2TP 52 3.168,17 
 Total 118 5.726,52 

 

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 teknologi yang lebih 

berorientasi pasar dan berdaya saing. Namun demikian, dengan 

semakin meningkat dan kompleksnya tantangan pembangunan 
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pertanian, masih diperlukan dukungan pendanaan yang lebih besar 

untuk meningkatkan hasil penelitian berupa inovasi teknologi dan 

varietas unggul berdaya saing. Perkembangan penganggaran lingkup 

Badan Litbang pertanian lima tahun terakhir seperti terlihat pada 

Tabel 8. 

 
Tabel 8.   Perkembangan Anggaran Badan Litbang Pertanian 

Tahun Anggaran 2005-2009 per Jenis Belanja  
(Rp milyar) 

 

No Tahun Belanja  
Pegawai 

Belanja 
 Modal 

Belanja  
Operasional 

Total  
Anggaran 

1 2005 201,50 91,50 159,90 452,90 

2 2006 260,46 83,32 236,80 580,58 

3 2007 324,98 126,63 328,74 780,35 

4 2008 391,15 106,11 240,41 737,67 

5 2009 464,27 49,76 345,53 859,56 
 
 
2.3. 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. 
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Penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan harus 

mengedepankan spirit yang berpijak pada sistem perencanaan dan 

penganggaran yang terintegrasi untuk perspektif jangka menengah 

dan berbasis kinerja yang mencakup 3 (tiga) aspek berupa unified 

budgeting, performance based budgeting, dan medium term 

expenditure frame work.  

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan kegiatan 

pengawasan dan penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan 

program litbang. Monitoring ditujukan untuk memantau proses 

pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap program 

yang dituangkan di dalam Renstra. 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 2010-2014 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. 

Secara operasional, dalam rangka terlaksananya good 

governance di UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian, Sistem 

Pengawasan Internal (SPI) diterapkan di setiap UK/UPT melalui 
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pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) yang dilengkapi dengan 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPI.  

Selain itu untuk mengukur indikator kinerja utama (IKU), 

Badan Litbang Pertanian mencanangkan sistem pengendalian kinerja 

litbang dengan mengharuskan setiap UK/UPT menyusun Pedoman 

Manajemen Operasional (PMO) yang berisi uraian kegiatan utama 

serta target dan realisasi pencapaian sasarannya secara reguler pada 

setiap triwulan. 

 

2.4  Kinerja Badan Litbang Pertanian Tahun 2005 - 2009  

Mengacu pada renstra periode 2005 - 2009, berbagai inovasi 

teknologi telah dihasilkan (success story) untuk menjawab tantangan 

dalam pembangunan pertanian. Inovasi teknologi tersebut 

mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, 

sumberdaya lahan dan lingkungan, bioteknologi dan sumberdaya 

genetika, mekanisasi, pascapanen, sosial ekonomi dan kegiatan 

penyebaran inovasi teknologi, serta efisiensi penggunaan 

sumberdaya.  

Hasil penelitian yang paling penting untuk mendukung 

swasembada beras adalah varietas unggul padi dan penggunaan 

pupuk yang efisien. Dalam periode 2005-2009 telah dirakit 20 

varietas unggul padi baik untuk lahan sawah, lahan rawa maupun 

lahan kering. Varietas unggul tersebut umumnya memiliki kelebihan 

tersendiri. Varietas Inpari 1 dengan potensi hasil 10 ton/ha 

misalnya, berumur lebih genjah, sedangkan Inpari 10 Laeya, potensi 
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hasil 7 ton/ha, hemat dalam penggunaan air. Pada awal tahun 2009 

mulai dirakit varietas unggul sangat genjah (95-104 hari setelah 

semai, HSS) hingga ultra genjah (<85 HSS) yang diharapkan dapat 

mendukung upaya peningkatan produksi melalui peningkatan 

indeks pertanaman (IP). 

Varietas IR64 dengan potensi hasil 5 ton/ha yang hingga 

tahun 2005 masih mendominasi areal pertanaman padi pada lahan 

sawah irigasi, mulai tahun 2006 telah digeser popularitasnya oleh 

varietas Ciherang, potensi hasil 5 – 8,5 ton/ha, dengan luas areal 

pertanaman 31,3% dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 41,5%, 

sementara luas areal pertanaman IR64 pada tahun yang sama 

masing-masing 23,6% dan 17,1%. Beberapa varietas unggul lainnya 

seperti Mekongga, Cigeulis, Cibogo, dan Aek Sibundong yang dilepas 

setelah Ciherang kini telah pula populer di sebagian petani. Dewasa 

ini sekitar 90% lahan sawah sudah ditanami dengan varietas unggul 

yang berdaya hasil tinggi dan tahan terhadap hama dan penyakit 

tertentu dari total areal panen seluas 12 juta ha. Dengan 

peningkatan produktivitas 0,75 ton gabah/ha dan harga gabah Rp 

2.800/kg, sumbangan penggunaan varietas unggul baru padi 

mencapai Rp 22,7 triliun pada tahun tersebut. 

Data pada tahun 2008 menunjukkan varietas Ciherang makin 

mendominasi areal pertanaman padi di hampir semua sentra 

produksi padi, terutama di Jawa yang memasok 60% produksi padi 

nasional. Di Jawa Barat dan Jawa Timur, lebih dari 50% areal 

pertanaman padi telah ditanami dengan varietas Ciherang. Selain 
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Ciherang, sebagian petani masih menanam varietas IR64, terutama 

di Jawa Tengah. Secara umum kedudukan varietas IR64 telah 

digantikan oleh Ciherang yang rasa dan mutunya setara dengan 

IR64. Varietas Cigeulis juga disukai oleh sebagian petani di Jawa 

Barat dan Jawa Timur, masing-masing dengan proporsi 9,80% dan 

6,74% dari total areal pertanaman padi. Di Jawa Tengah sebagian 

petani lebih menyukai varietas Pepe selain Ciherang dan IR64. 

Selain berdaya hasil tinggi dan tahan hama penyakit, aspek 

citarasa, toleransi terhadap cekaman lingkungan seperti kekeringan, 

rendaman akibat banjir, dan kesehatan pun telah mendapat 

perhatian. Varietas Inpara 3 toleran terhadap rendaman selama 

seminggu. Diperkirakan sekitar 100 ribu hektar lahan sawah 

terancam rendaman karena banjir setiap tahun. Kini sedang diuji 

secara intensif IR64 sub-1 yang toleran rendaman hingga 10-14 hari. 

Dalam periode 2005-2009 telah dihasilkan lima varietas 

jagung hibrida dan satu varietas unggul komposit (bersari bebas). 

Kelima varietas hibrida itu diberi nama Bima 2 Bantimurung, Bima 3 

Bantimurung, Bima 

4, Bima 5, dan  

Bima 6 dengan daya  

hasil lebih dari 10 

ton/ha dan dapat 

beradaptasi di lahan 

yang kurang subur. 

Umur panennya pun 
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tergolong genjah, sekitar 100 hari. Bima 2 Bantimurung dan Bima 3 

Bantimurung juga memiliki keistimewaan bila dibandingkan dengan 

jagung lainnya karena daunnya tetap hijau meski menjelang panen. 

Hal ini tentu menguntungkan karena bisa digunakan petani untuk 

pakan. Varietas unggul jagung komposit yang dilepas dalam periode 

tersebut diberi nama Anoman 1. Varietas unggul ini memiliki biji 

putih, toleran kekeringan, dan berbatang kokoh dengan daya hasil 6-

7 ton/ha.  

Orba dan Wilis adalah varietas unggul kedelai yang telah lama 

berkembang di lahan petani. Bagi petani yang lebih menyukai 

kedelai berbiji besar untuk tahu dan tempe, telah tersedia pula 

varietas Anjasmoro. Dalam periode 2005-2009 telah dihasilkan tujuh 

varietas unggul kedelai yang pengembangannya diarahkan pada 

lahan sawah. Relatif sama dengan varietas Anjasmoro yang memiliki 

biji besar, varietas Grobogan juga cocok untuk dijadikan bahan baku 

tempe. Setelah melalui serangkaian seleksi di beberapa daerah, 

terutama di Grobogan, varietas unggul ini diketahui mampu 

berproduksi 2,7-3,0 ton/ha pada umur 74 hari. Varietas Gepak Ijo 

dan Gepak Kuning disukai oleh petani di bagian barat Jawa Timur 

dengan potensi hasil 2,5 ton/ha, biji kecil sesuai untuk kecambah 

dan tahu.  

Varietas kedelai berbiji hitam lebih cocok digunakan sebagai 

bahan baku kecap. Varietas Detam 1 dan Detam 2 memiliki biji 

berwarna hitam dengan potensi hasil 2,5 ton/ha. Sebelumnya 

Puslitbangtan juga telah menghasilkan varietas kedelai berbiji hitam 

dengan nama Merapi dan Cikuray.  
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Dominasi varietas unggul baru jagung dan kedelai masing-

masing 45% dan 80% dari total areal panen berturut-turut seluas 4 

juta ha dan 0,7 juta ha. Peningkatan produktivitas komoditas 

palawija ini melalui penerapan varietas unggul baru masing-masing 

1,0 ton/ha untuk jagung, dan 0,5 ton/ha untuk kedelai. Dengan harga 

jagung, dan kedelai masing-masing Rp 2.150 dan Rp 6.250, maka 

kontribusi pengembangan varietas unggul baru komoditas jagung 

dan kedelai masing-masing sebesar Rp 3,9 triliun dan Rp 1,8 triliun 

pada tahun 2007.  

Sejak lebih dari satu dekade yang 

lalu, sebagian lahan sawah mengalami 

penurunan produktivitas, sebagaimana 

tercermin dari pelandaian laju produksi 

padi. Badan Litbang Pertanian telah 

berupaya menghasilkan inovasi 

peningkatan produksi padi. Melalui 

penelitian secara intensif telah 

dihasilkan inovasi Pengelolaan Tanaman 

dan Sumber Daya Terpadu atau lebih 

popular disingkat PTT. Pada prinsipnya 

PTT adalah pendekatan dalam budidaya 

yang mengutamakan pengelolaan 

tanaman, lahan, air, dan organisme 

pengganggu tanaman (OPT) secara 

terpadu. Tidak sama dengan program 
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Insus dan Supra Insus yang merupakan paket teknologi yang 

penerapannya tanpa memperhatikan kondisi sumber daya yang ada, 

PTT adalah kombinasi teknologi pilihan yang penerapannya 

disesuaikan dengan kondisi dan potensi setempat. Penerapan PTT 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui 

penerapan teknologi yang cocok untuk kondisi setempat yang dapat 

meningkatkan produksi, mutu hasil, dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Pengujian di 28 kabupaten selama tahun 2002-2003 

menunjukkan bahwa penerapan PTT di lahan sawah irigasi 

meningkatkan hasil padi rata-rata 1 ton/ha. Selain meningkatkan 

hasil padi, penerapan PTT juga efisien dalam penggunaan benih, 

pupuk, dan air irigasi. Hal ini tentu berdampak terhadap peningkatan 

keuntungan. Dengan penerapan PTT, keuntungan yang diperoleh 

dari usaha tani padi 35% lebih besar dibandingkan dengan non-PTT. 

Data ini menunjukkan bahwa PTT dapat diandalkan dalam 

meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani. PTT tidak saja 

berkembang untuk tanaman padi, tetapi juga jagung dan kedelai. Di 

beberapa sentra produksi dikembangkan pula PTT jagung pada 

lahan sawah tadah hujan di Pangkep dan Sidrap, Sulawesi Selatan. 

Sejak pencanangan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional 

(P2BN) tahun 2007, PTT dijadikan inovasi teknologi untuk 

peningkatan produktivitas dan produksi beras nasional. Untuk 

memudahkan dan mempercepat diseminasi PTT oleh petani pada 

tahun 2008 PTT dikenalkan melalui praktek langsung di lapang yang 
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disebut sekolah lapang PTT (SL-PTT). Peneliti Badan Litbang 

Pertanian turut serta mengawal diseminasi PTT.  

SL-PTT dilaksanakan tidak hanya untuk komoditas padi, tetapi 

juga untuk jagung dan kedelai. Pengembangan PTT padi pada SL-PTT 

tahun 2008, 2009 dan 2010 berturut-turut meliputi areal seluas 1,53 

juta ha, 2,1 juta ha, dan 2,5 juta ha.  Areal pengembangan PTT jagung 

pada SL-PTT tahun 2008, 2009 dan 2010 berturut-turut meliputi 

areal seluas 190 ribu ha, 90 ribu ha, dan 150 ribu ha. Sedangkan 

untuk pengembangan PTT kedelai pada SL-PTT tahun 2008, 2009 

dan 2010 berturut-turut meliputi areal seluas 20 ribu ha, 100 ribu 

ha, dan 250 ribu ha. Swasembada padi dan jagung berhasil dicapai 

sejak tahun 2008 dan dapat dipertahankan sampai tahun 2009. 

Melalui kegiatan penelitian dan pengembangan hortikultura 

telah dihasilkan varietas unggul komoditas hortikultura sebanyak 

103 VUB yang dilepas oleh Menteri Pertanian, yaitu terdiri atas 

Sayuran 7 VUB untuk komoditas bawang merah, kentang, dan cabe 

merah; Buah Tropika sebanyak 29 VUB untuk komoditas pisang, 

manggis, mangga, alpokat, durian pepaya, melon, dan salak;  

Tanaman Hias  sebanyak 55 VUB untuk komoditas krisan, lili, 

anggrek gladiol, mawar, sedap malam, anthurium, anyelir, alpinia, 

taponochilus, dan zingiber serta  Jeruk dan  Buah Subtropika 

sebanyak 12 VUB untuk komoditas jeruk, anggur, dan apel. Selain 

varietas unggul, Puslitbang Hortikultura juga menghasilkan  

teknologi perbanyakan benih secara in vitro dan in vivo, 13 teknologi 

produksi yang efisien dan ramah lingkungan, 11 teknologi 
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pengendalian OPT utama, PTT (mangga, pisang, manggis, nenas, 

jeruk, pepaya, durian, kentang, cabai, bawang merah, tomat, krisan, 

mawar dan jeruk), 25 produk biopestisida/biofertilizer dan 2 teknik 

deteksi cepat penyakit utama serta opsi-opsi kebijakan yang terkait 

dengan litbang hortikultura.  Teknologi tersebut telah 

didiseminasikan melalui berbagai kegiatan gelar teknologi, pameran, 

PRIMA TANI, seminar/simposium, jurnal primer, tabloid Sinar Tani, 

forum komunikasi penelitian dan lain-lain. Puslitbang Hortikultura 

sampai dengan tahun 2009 telah memproduksi benih hortikultura 

melalui UPBS (Unit Pengelola Benih Sumber) berupa benih Sayuran: 

16,3 kg Benih Inti (bawang merah, cabai merah, dan buncis), 15,035 

ton Benih Sumber (bawang merah, cabai merah, mentimun, buncis  

rambat); 9.290 plantlet dan 15.600 G0 kentang; Buah tropika:   3.250 

benih sumber  durian dan alpukat) dengan teknik grafting; Tanaman 

Hias : benih  sumber In vivo:  krisan: 457.860 stek dan 59.394 

tanaman (mawar potong, 

mawar mini, gladiol, 

sedap malam, lili); Benih 

Sumber In Vitro sebanyak 

10.768 botol benih 

(krisan, mawar potong, 

lili, anggrek,   anthurium, 

dan anyelir). Tanaman 

Jeruk dan Buah 

Subtropika: 488 BF Pohon 

Induk/Benih Dasar dan 
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2426 BPMT (jeruk, apel, anggur, lengkeng, dan strowberi)  

Dalam rangka meningkatkan kapasitas, publisitas dan 

pengembangan hasil penelitian hortikultura, Puslitbang Hortikultura 

telah melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam 

dan luar negeri. Kerjasama penelitian di dalam negeri melibatkan 

Direktorat Jenderal Hortikultura, perguruan tinggi, BATAN, 

pemerintah daerah, unit kerja terkait lingkup Badan Litbang 

Pertanian, BPTP, asosiasi, pengusaha swasta dan gabungan 

kelompok tani (gapoktan)/kelompok tani (poktan). Kerjasama 

penelitian dengan institusi di luar negeri antara lain dengan IAEA, 

HORTIN, CIP, PRI-The Netherlands, ACIAR, Bioversity International, 

dan SAKATA-Japan. Kerjasama tersebut diarahkan pada upaya 

peningkatan kompetensi SDM, pengembangan teknik, protokol, dan 

prosedur pemuliaan, perbenihan, budidaya yang efisien dan ramah 

lingkungan, serta diseminasi hasil penelitian. Selama kurun waktu 

2005 – 2009 telah terjalin dan terlaksana 200 kerjasama yang terdiri 

dari 123 kerjasama dalam negeri dan 27 kerjasama luar negeri. 

Dalam bidang perkebunan telah dihasilkan berbagai inovasi 

teknologi tanaman perkebunan antara lain berupa varietas unggul 

baru, teknologi budidaya dan teknologi pengolahan hasil 

perkebunan. Selama periode tersebut, telah dihasilkan varietas 

unggul baru sebanyak 52 varietas terdiri dari 15 varietas tanaman 

obat, 7 varietas tanaman industri, 18 varietas tanaman serat dan 

tembakau, dan 8 vareitas tanaman kelapa. Beberapa teknologi 

pengendalian hama dan penyakit yang dihasilkan berupa produk 
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biopestisida yaitu pestisida nabati (CEES, Cekam, Bio Protektor-1, 

Mitol), dan pestisida hayati (Metharrin-1, Beauverin-1, Organo-Triba, 

Bio-Triba, Bio-Fob, Organik-Fob, Organeem, MABA, formula akarisida 

berbahan aktif polisulfida, bioinsektisida berbahan aktif B. Bassiana), 

pengendalian hayati Brontispa, pengendalian penyakit  busuk pucuk 

dan gugur buah kelapa, PHT kapas, lada , jambu mete, vanili, 

cengkeh, gambir, kayu manis, PHT Oryctes dan PHT sexava. 

Teknologi pengolahan hasil perkebunan yang telah dihasilkan antara 

lain diversifikasi produk pangan yaitu biskuit dan ice cream dari 

pengolahan VCO dan produk turunannya, minuman kesehatan 

berupa Temulawak Greng, Purwoceng Stamina, Secang Fit, 

Temulawak Cemerlang, Teh Rosella, Androcap Sambiloto dan 

Asiaticap. Formula jamu ternak, pupuk organik, dan beberapa alat 

pengolahan hasil perkebunan seperti kompor berbahan bakar nabati 

(BBN), tungku batubara, gasifikasi tembakau virginia, mesin 

pengupas jarak pagar dan beberapa alat pengolahan pasca panen 

perkebunan lainnya. Selain itu juga telah dihasilkan beberapa 

rekomendasi kebijakan terkait komoditas kapas, lada, nilam, kelapa, 

tanaman BBN dan beberapa komoditas tanaman perkebunan 

lainnya. 

Dalam bidang peternakan telah dihasilkan bibit unggul ternak 

hasil pemuliaan (Domba Komposit, Kambing Boerka, Itik Mojosari 

Alabio, Ayam unggul KUB, tanaman pakan ternak toleran naungan). 

Berbagai inovasi teknologi di bidang pemuliaan, reproduksi ternak, 

formula pakan, produk biologi dan veteriner (teknik diagnostik), 

termasuk antisipasi perkembangan flu burung yang telah menjadi 
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isu penting internasional. Inovasi teknologi tersebut diharapkan 

dapat mengatasi masalah yang dihadapi dalam pengembangan usaha 

peternakan dewasa ini.  

Sistem integrasi ternak-tanaman (crops livestock system) 

diyakini sebagai salah satu alternatif yang paling sesuai untuk 

meningkatkan pemanfaatan lahan dan dikembangkan sebagai 

kantung ternak. Selain memberikan tambahan pendapatan kepada 

petani juga dapat memperbaiki 

kesuburan lahan dan mendukung 

keberkelanjutan usaha tani. 

Puslitbangnak telah 

mengintroduksikan sistem integrasi 

sapi-padi melalui Program 

Peningkatan Produktivitas Padi dan 

Ternak (P3T) dengan memanfaatkan 

jerami fermentasi sebagai pakan, 

sedangkan kotorannya diproses 

menjadi biogas dan kompos. Sistem 

integrasi ternak-tanaman telah dikembangkan pula di kawasan 

perkebunan kelapa sawit di Bengkulu. Dengan sentuhan teknologi, 

limbah perkebunan sawit yang berupa pelepah, serat perasan buah, 

lumpur sawit, solid decanter, solid membran, dan bungkil inti sawit 

digunakan untuk pakan utama. Penelitian menunjukkan, pemberian 

pakan limbah sawit untuk sapi Bali ternyata meningkatkan bobot 

badan ternak sampai 0,58 kg/ekor/hari. Keberhasilan 
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pengembangan sistem integrasi sapi-kelapa sawit di Bengkulu 

mendasari pengembangan sistem usaha tani ini di daerah lain dan 

dijadikan program Nasional oleh Ditjen Perkebunan melalui replikasi 

integrasi sapi-kelapa sawit di 7 provinsi. Replikasi tersebut banyak 

dilakukan pula oleh perkebunan sawit swasta maupun pemerintah 

daerah. Di Kalimantan Selatan, misalnya, Dinas Peternakan Provinsi 

Kalimantan Selatan mulai mengembangkan sistem integrasi sapi-

kelapa sawit di Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, Tabalong, 

Balangan, dan Kabupaten Tanah Laut pada lahan seluas 162.000 ha. 

Selain pada kelapa sawit sistem integrasi ternak-tanaman juga 

dikembangkan pada tanaman kelapa, kakao dan lada. 

Lahan merupakan bagian penting dalam budidaya pertanian, 

namun umumnya masyarakat belum mendayagunakan lahan secara 

optimal.  Pemanfaatan lahan sering tidak sesuai dengan karakteristik 

tanah sehingga menimbulkan ketidakseimbangan unsur hara dalam 

tanah, erosi, longsor, kekeringan dan banjir. Pembuangan limbah 

industri ke badan-badan air juga berpotensi mencemari tanah.  

Selain itu, perubahan iklim akibat pemanasan global (global 

warming) berdampak terhadap siklus hidrologis dalam bentuk 

perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan 

laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat 

menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. 

Di Bidang Sumberdaya Lahan selama periode 2005-2009 telah 

dihasilkan tiga atlas dan berbagai informasi spasial/peta tentang 

potensi sumberdaya lahan dan peta pupuk, tujuh teknologi dan 

formula pupuk, delapan tool/kits/perangkat lunak, lebih dari 15 



Rencana Strategis  
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2010-2014 

31 

 

teknologi pengelolaan lahan, termasuk lahan rawa, empat atlas 

kalender tanam, enam teknologi pengelolaan sumberdaya iklim dan 

air, pengelolaan lingkungan, road map strategi menghadapi 

perubahan iklim, dll.  Dalam aspek kebijakan telah dihasilkan enam 

Keputusan/Peraturan Menteri Pertanian terkait dengan kebijakan/ 

rekomendasi pupuk dan optimalisasi lahan (SK Mentan No. 1/2006 

tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah 

Spesifikasi Lokasi, SK Mentan No. 2/2006 tentang Pembentukan Tim 

Penyusun Konsep Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional, 

Permentan No. 40/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan 

K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi, Permentan No. 53/2007 tentang 

Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat, 

Permentan No. 23/2008 tentang Harga Referensi Benih Penjenis 

Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Litbang Pertanian, dan 

Permentan No. 14/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan 

Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit), 12 rekomendasi kebijakan 

dan policy brief yang terkait dengan pupuk, lahan, perubahan iklim, 

pengembangan lahan rawa, dan lingkungan pertanian.  

 Bioteknologi berperan penting dalam mewujudkan pertanian 

tangguh. Teknik kultur jaringan, misalnya, dimanfaatkan untuk 

menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak, seragam, bebas 

penyakit dalam waktu cepat. Sementara marka molekuler dan 

kloning gen diaplikasikan untuk mempercepat proses perakitan 

varietas unggul. Melalui rekayasa genetik diperoleh pula tanaman 

yang mempunyai potensi genetik lebih baik, seperti pengembangan 
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kentang tahan penyakit hawar daun. Bioteknologi juga bermanfaat 

dalam mengkonservasi plasma nutfah tanaman. Di samping itu, 

pengelolaan plasma nutfah tanaman dapat lebih efisien melalui 

analisis sidik jari DNA sebagaimana yang dilakukan terhadap plasma 

nutfah padi. Mikroba memiliki potensi besar sebagai sumber pupuk 

atau pestisida biologis, probiotik, vaksin dan hormon. Mikroba juga 

bermanfaat dalam perombakan limbah pertanian, agen bioremediasi 

atau bioproses untuk mengubah limbah menjadi produk yang 

bermanfaat sehingga mampu mengatasi masalah pencemaran 

lingkungan. Salah satu produk yang dihasilkan untuk perombakan 

limbah pertanian menjadi kompos adalah Orlitani. Dalam 

pengendalian serangga hama tanaman pertanian, telah 

dikembangkan formula feromon seks sintetik untuk pengendalian 

hama ulat grayak bawang merah, hama penggerek batang jagung, 

hama penggerek batang padi kuning. Teknologi ini signifikan dalam 

menurunkan serangan hama dan penggunaan insektisida kimia. 

Alat dan mesin pertanian berperan penting dalam 

pengembangan pertanian modern. Pemanfaatan alat dan mesin 

pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi, 

menghasilkan produk yang berkualitas, dan mengelola limbah 

pertanian menjadi produk yang bermanfaat. Badan Litbang 

Pertanian telah menghasilkan, melakukan uji adaptasi dan 

mengembangkan alat dan mesin pertanian di beberapa daerah untuk 

mendukung PTT padi, jagung dan kedelai, pengembangan kawasan 

hortikultura dan PSDS melalui integrasi sapi-sawit dan sapi-tanaman 

pangan serta alsintan untuk penyediaan pupuk organik. Alat dan 
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mesin tersebut mendapat respon yang baik dari pengguna. 

Penyempurnaan alat dan mesin terus dilakukan untuk meningkatkan 

unjuk kerja dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna. 

Berbagai inovasi teknologi pascapanen telah dihasilkan dan 

sebagian sudah didiseminasi  oleh pengguna melalui penerapan 

model teknologi pascapanen di lapangan. Inovasi teknologi 

pascapanen unggulan pada tahun 2005-2009 yaitu: (1) Tepung 

substitusi terigu (tepung kasava fermentasi, jagung fermentasi, 

formula tepung komposit); (2) Produk pangan alternatif berbahan 

lokal yang mampu mensubstitusi terigu 20-40% (mie dan aneka 

produk pangan dari sagu, ubi jalar, jagung, dan talas); (3) Produk 

pangan fungsional (beras beriodium, beras berindeks glikemik 

rendah); (4) Teknologi penanganan produk segar (mangga, salak, 

manggis) untuk transportasi ekspor; (5) Teknologi pengeringan dan 

penyimpanan (in store-drying) bawang merah dapat menekan 

kerusakan bawang merah dari 20% menjadi 10,13% dan 

memperpanjang umur simpan sampai 2 bulan; (6) Test Kit yang 

dapat mendeteksi cepat (1 menit) total mikroba susu segar; dan (7) 

Teknologi pengolahan untuk industri pedesaan (puree buah, jeruk, 

VCO, lada dan minyak nilam).  

Berbeda dengan penelitian yang bersifat teknis, output yang 

dihasilkan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-

KP) bukanlah teknologi yang bersifat tangible (teknologi yang dapat 

dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan rumusan kebijakan 

atau program dan rumusan rekayasa kelembagaan yang bersifat 
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intangible. Secara umum hasil-hasil penelitian sosial ekonomi 

pertanian dan analisis kebijakan PSE-KP dikelompokkan menjadi 4 

(empat).  Pertama: sintesis, pertimbangan dan advokasi kebijakan dan 

program pembangunan pertanian. Hasil analisis ini digunakan untuk 

memberikan opsi rumusan kebijakan dan program (sintesis), 

pemikiran akademis mengenai evaluasi kebijakan dan program 

pembangunan pertanian (pertimbangan), dan memperjuangkan suatu 

kebijakan yang dianggap layak dan patut atau menolak kebijakan yang 

dianggap tidak layak dan tidak patut (advokasi). Sintesis kebijakan 

disampaikan langsung kepada pimpinan Kementerian Pertanian. 

Kedua: rekayasa model inovasi kelembagaan pembangunan pertanian. 

Kelembagaan merupakan faktor penting dalam mengatur hubungan 

antar manusia untuk penguasaan faktor produksi yang langka. Ketiga: 

analisis mengenai kinerja dan dinamika lingkungan strategis 

pembangunan pertanian yang meliputi: (1) ekonomi makro dan mikro 

serta perdagangan internasional, (2) pengelolaan sumberdaya dan 

agribisnis berkelanjutan, (3) sistem inovasi teknologi pertanian, (4) 

ketahanan pangan dan kemiskinan, dan (5) dinamika sosial ekonomi 

pedesaan. Keempat: sarana dan prasarana simulasi evaluasi kebijakan, 

kinerja dan dinamika lingkungan strategis pembangunan pertanian. 

Hasil kegiatan ini berupa pangkalan data dan model simulasi dinamika 

ekonomi makro dan mikro. 

Lambatnya penyampaian inovasi Badan Litbang Pertanian 

kepada pengguna ditengarai sebagai penyebab rendahnya adopsi 

oleh petani. PRIMA TANI merupakan modus diseminasi yang dirakit 

berdasarkan kondisi spesifik lokasi, berkembang secara luas di 
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berbagai wilayah dan kemudian dijadikan model nasional dalam 

rangka mempercepat pemasyarakatan inovasi. PRIMA TANI semula 

hanya dilaksanakan di 22 lokasi di 14 provinsi pada tahun 2005, dan 

berkembang menjadi 209 lokasi di 33 provinsi pada tahun 2009, dan 

telah mendorong terjadinya peningkatan produktivitas padi, jagung, 

dan kedelai, masing-masing sebesar 1,82 ton/ha/musim; 3,30 

ton/ha/musim, dan 0,65 ton/ha/musim, dengan luas pengembangan 

4.526 ha, 1.126 ha, dan 108 ha. Demikian pula untuk kakao, kopi dan 

karet masing-masing sebesar 0,57 ton/ha/tahun, 0,54 ton/ha/ 

tahun, dan 0,20 ton/ha/tahun dengan luas pengembangan 3.861 ha, 

1.017 ha, dan 404 ha. Peningkatan populasi ternak sapi potong, 

kambing, dan domba masing-masing juga tercapai sebesar 78 

ekor/tahun, 11 ekor/tahun, dan 167 ekor/tahun. PRIMA TANI juga 

menumbuhkan lembaga penangkar benih di sejumlah lokasi seperti 

padi sawah di 20 lokasi, jagung di 9 lokasi, kakao di 7 lokasi, dan kopi 

di 7 lokasi. Model PRIMA TANI bahkan telah menginspirasi 

pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian selanjutnya 

melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga 

Mandiri yang Mengakar pada Masyarakat (LM3), Farmer 

Empowerment through Agricultural Technology and Information 

(FEATI), Gerakan Nasional Kakao (Gernas Kakao), Program 

Pengembangan Kawasan Hortikultura (P2KAH), dan Program 

Swasembada Daging Sapi (PSDS).  
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Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 

merupakan program terobosan Kementerian Pertanian dalam 

pembangunan perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat 

pengentasan kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran 

melalui penumbuhan usaha-usaha agribisnis. Badan Litbang 

Pertanian turut berperan dalam pelaksanaan program PUAP. 

Program PUAP dimulai pada tahun 2008, dengan penyebaran dana 

pada 10.504 desa/Gapoktan sebesar Rp. 1.053,8 milyar atau 98% 

dari target yang direncanakan. Sampai dengan tahun 2009, telah 

dilakukan penambahan sejumlah 9.884 desa/Gapoktan sehingga 

implementasi PUAP tercatat sebanyak 20.426 lokasi desa di 417 

kabupaten dan 33 provinsi, dengan penyaluran dana sebesar Rp. 

988.3 milyar (98.84%). Dana operasionalisasi di lapangan, 

dilaksanakan melalui jalinan kerja sama antara Tim Pembina 

Provinsi, Tim Teknis Kabupaten, yang dibantu oleh 778 Penyelia 

Mitra Tani (PMT) dan 15.978 Penyuluh Pendamping (PP). Kegiatan 

usaha produktif PUAP berdasarkan RUB atas dasar alokasi biaya 

terdiri dari: (1) 38% Tanaman Pangan, 8,7% Hortikultura, 11,1% 

Perkebunan, 15,9% Peternakan dan 19,8% Non Budidaya (off farm). 

Dana PUAP 2009 yang telah didistribusikan oleh BB Pengkajian 

digunakan BPTP untuk mencetak 312 judul media diseminasi, antara 

lain: leaflet, poster, brosur, juknis, buku, CD yang juga telah 

didistribusikan sebanyak 3 eksemplar setiap judulnya kepada 

masing-masing Gapoktan. Setiap BPTP rata-rata mencetak 9-10 judul 

materi diseminasi. Selain itu, pada tahun 2009, BPTP juga telah 
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menyampaikan laporan kinerja PMT 2009 dan success story desa 

atau Gapoktan berprestasi.  

Sejak lima tahun terakhir, Kementerian Pertanian melakukan 

pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dalam 

pengembangan tanaman padi. Dalam upaya percepatan diseminasi 

pendekatan PTT padi ini, sejak tahun 2007 telah dicanangkan upaya 

pemasalannya melalui pendekatan Sekolah Lapang PTT atau SL PTT 

sekaligus sebagai salah satu program strategis Kementerian 

Pertanian. Pendekatan tersebut ditempuh sebagai langkah 

operasional dalam meningkatkan produktivitas padi untuk 

mepercepat pencapaian swasembada beras yang berkelanjutan. 

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, tentu membutuhkan 

dukungan dari seluruh pihak yang berkepentingan. Badan Litbang 

Pertanian (c.q. BB Pengkajian) dituntut untuk berperan aktif dalam 

mensukseskan program tersebut. Pada tahun 2009, BPTP 

ditargetkan mendampingi dan mengawal pada 60% lokasi SL PTT 

padi, jagung, dan kedelai masing-masing di 32 provinsi, 21 provinsi, 

dan 14 provinsi. Dalam implementasi di lapangan, model 

pendampingan BPTP bersinergi dengan institusi lainnya seperti 

Puslitbang Tanaman Pangan, BB Padi, BB Sumberdaya Lahan, dan BB 

Mekanisasi Pertanian.  

Program FEATI dimulai sejak tahun 2007 dan dirancang untuk 

dilaksanakan selama lima tahun. Tujuan program adalah untuk 

menjawab masih lemahnya pemberdayaan petani dan organisasi 

petani dalam peningkatan produktivitas, pendapatan, dan 
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kesejahteraan petani. BB Pengkajian dan 18 BPTP, melaksanakan 

Komponen C yang terfokus pada Perbaikan Pengkajian dan 

Diseminasi Teknologi Pertanian melalui penguatan kemitraan antara 

penelitian – penyuluhan – organisasi petani – agribisnis. Selama tiga 

tahun terakhir sudah cukup banyak capaian kegiatan yang diraih 

seperti inovasi rehabilitasi kebun kakao di Sumut, pengembangan 

perbenihan padi sawah di NTB, inovasi teknologi beras merah di 

Jateng, dan berbagai inovasi lainnya yang bisa dicatat sebagai 

keberhasilan kinerja kegiatan. Hasil penilaian Bank Dunia pada 

Midterm Review Mission bulan Februari/Maret 2010 menyatakan 

kinerja komponen C  memuaskan (satisfactory). 

Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi 

(P4MI) didesain untuk meningkatkan kesejahteraan/pendapatan 

petani miskin melalui inovasi produksi dan pasar pertanian. Lokasi 

program ini meliputi Kabupaten Temanggung dan Blora - Provinsi 

Jateng, Kabupaten Donggala - Provinsi Sulteng, Kabupaten Lombok 

Timur - Provinsi NTB, dan Kabupaten Ende - Provinsi NTT. Pada 

awalnya lokasi kegiatan ditargetkan di 1.000 desa namun 

berkembang menjadi 1.067 desa. Komponen P4MI meliputi 

pemberdayaan petani, pengembangan sumber informasi pertanian, 

dukungan pengembangan inovasi teknologi pertanian dan 

diseminasi, serta manajemen. Melalui program ini telah berhasil 

dikembangkan infrastruktur, seperti jaringan irigasi, jalan produksi 

antar desa, serta fasilitas penyediaan sarana produksi dan 

pemasaran usahatani. Program ini berhasil memacu pengembangan 

partisipasi masyarakat/petani dalam investasi desa berupa swadaya 
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dana yang mencapai 28,53% dari total dana yang digunakan selama 

kurun waktu 2003 – 2008.  

Selain menghasilkan inovasi teknologi dan kelembagaan, 

Badan Litbang Pertanian memberikan perhatian cukup besar 

terhadap kegiatan diseminasi agar inovasi teknologi yang dihasilkan 

dapat dimanfaatkan pengguna, terutama petani. Media cetak, media 

elektronis, media online,  pameran/ekspose, gelar teknologi, dan 

temu lapang dimanfatkan untuk mempercepat penyebarluasan 

informasi. Pengembangan bank pengetahuan komoditas dilakukan 

agar pengguna lebih mudah mendapatkan informasi.  Untuk 

memudahkan pengguna mengakses dan mendapatkan informasi 

pertanian, Badan Litbang Pertanian mengembangkan perpustakaan 

berbasis teknologi informasi di seluruh UK/UPT serta membangun 

pusat informasi di tingkat petani seperti klinik agribisnis dan unit 

pelayanan informasi pertanian desa. 

Pada periode 2005-2009 alokasi anggaran yang 

diperuntukkan bagi Badan Litbang Pertanian sebesar Rp. 3,9 triliun. 

Kontribusi pengembangan varietas unggul tanaman pangan dihitung 

dari selisih produktivitas varietas unggul baru  hasil pemuliaan 

litbang pertanian dengan yang  lainnya dan tingkat adopsi khususnya 

untuk padi, jagung dan kedelai pada tahun 2007 saja mencapai Rp 

28,4 triliun. Kontribusi dari tiga komoditas tanaman tersebut telah 

dapat menutupi lebih dari 700% total anggaran yang digunakan 

Badan Litbang Pertanian selama 5 tahun pada periode di atas.   
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Pasar hasil pertanian pangan maupun non pangan, ke depan 

akan mengalami perubahan fundamental di sisi permintaan karena 

adanya perubahan lingkungan strategis domestik maupun 

internasional. Dalam hal ini, kondisi permintaan melebihi sisi 

penawaran karena semakin intensifnya proses industrialisasi di 

berbagai  negara dan perubahan penduduk dunia dalam jumlah dan 

komposisi. Dalam beberapa tahun ke depan harga hasil pertanian 

diperkirakan akan memasuki era harga mahal. Indonesia perlu 

menyesuaikan diri dalam memasuki era harga hasil pertanian mahal 

ke depan.  Terkait dengan dinamika perubahan lingkungan strategis 

domestik maupun internasional tersebut, perlu dicermati berbagai 

aspek terkait dengan potensi (kekuatan dan peluang) maupun 

permasalahan/kelemahan dan implikasinya yang dihadapi sektor 

pertanian khususnya yang terkait dengan litbang pertanian agar 

mampu merumuskan perencanaan strategis lima tahun ke depan 

secara lebih kontekstual. 
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3.1. Potensi  

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk, Permintaan Pangan 
dan Pakan 

Beberapa negara Asia seperti Cina, India dan Indonesia, akhir 

akhir ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat 

melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara maju. Data 

International Monetary Fund (IMF) tahun 2007 mencatat bahwa 

negara berkembang dengan penduduk 75% dari penduduk dunia 

perekonomiannya tumbuh antara 6 - 9%. Dengan pertumbuhan 

tersebut, penduduk negara-negara berkembang mengalami 

peningkatan daya beli dan mendorong peningkatan konsumsi 

pangan yang cukup besar. Sebagai contoh, data Food and Agricultural 

Organization (FAO) tahun 2007 mencatat konsumsi berbagai pangan 

di Cina sejak tahun 1990 meningkat 50 - 400%. Pada periode yang 

sama peningkatan konsumsi berbagai pangan di India naik 20 - 70%. 

Di Indonesia, pertumbuhan sektor pertanian berkontribusi 

terhadap ekonomi Indonesia sebesar 3,57% per tahun selama 

periode 2005 - 2009. Pertumbuhan ekonomi tersebut berkontribusi 

pada keberhasilan mengurangi kemiskinan dan kelaparan. 

Berkurangnya kemiskinan akan mengurangi kontribusi faktor 

penyebab bencana karena penduduk akan mampu menghindari 

daerah yang rawan bencana. Penduduk miskin di Indonesia pada 

tahun 1999 mencapai 48 juta jiwa (23,43%), menurun menjadi 37,3 

juta jiwa (17,42%) pada tahun 2003, 36,1 juta jiwa (16,66%) pada 

tahun 2004 dan terus berkurang menjadi 32,5 juta jiwa (14,15%) 

pada tahun 2009.   
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Pertumbuhan penduduk Indonesia lima tahun terakhir rata-rata 

1,27%/tahun dengan jumlah penduduk saat ini 237 juta jiwa. Dinamika 

pertumbuhan penduduk Indonesia tersebut ditinjau dari kualitas, 

pasar tenaga kerja, tingkat pendidikan, mobilitas, dan aspek gender 

tentu akan sangat berpengaruh terhadap keragaan pembangunan 

pertanian di masa mendatang.  Ada dua aspek yang perlu mendapat 

perhatian serius akibat pertumbuhan penduduk tersebut yaitu: (a) 

meningkatnya dan bergesernya pola permintaan terhadap produk-

produk pertanian, baik dalam jumlah, kualitas, maupun  

keragamannya,  serta terhadap bahan baku; dan (b) meningkatnya 

ketersediaan tenaga kerja dan tekanan permintaan terhadap lahan 

untuk penggunaan non-pertanian. 

Dinamika pertumbuhan penduduk dan pendapatan masyarakat  

Indonesia yang diperkirakan terjadi dalam lima tahun ke depan, 

berpotensi menciptakan peluang pasar yang besar bagi produk 

pertanian dengan tingkat kualitas yang lebih baik. Permintaan 

terhadap pangan (food) dan produk non-pangan (fiber) yang makin 

berkualitas mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan 

pendapatan masyarakat. Permintaan tersebut tetap akan 

tersegmentasi berdasarkan golongan pendapatan masyarakat, dimana 

proporsi produk yang diminta untuk konsumsi masyarakat 

berpendapatan menengah dan rendah masih akan dominan.   
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Permintaan pasar domestik, di samping jumlah dan 

kualitasnya yang makin meningkat, juga keragaman produk yang 

diminta bervariasi, dari pangan pokok saja ke pangan pokok plus 

pangan bernilai tinggi, seperti hortikultura, daging ternak, susu sapi 

dan minyak nabati, sehingga akan membuka peluang pasar terhadap 

diversifikasi produk dan berkembangnya industri pangan (food) dan 

pakan (feed) di hilir. Permintaan terhadap bahan baku industri pangan 

dan pakan juga akan mengalami pergeseran ke arah pasokan yang 

kontinyu dan homogen untuk memenuhi tuntutan permintaan yang 

lebih berkualitas dan tepat waktu.  

 

3.1.2. Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem 

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah 

(mega biodiversity), termasuk plasma nutfah. Bio-diversity darat 

Indonesia merupakan terbesar nomor dua di dunia setelah Brasil, 

sedangkan bila termasuk kelautan maka Indonesia nomor satu 

dunia. Keaneka ragaman hayati yang didukung dengan sebaran 

kondisi geografis, berupa dataran rendah dan tinggi serta iklim yang 

sesuai berupa limpahan sinar matahari, intesitas curah hujan yang 

hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, serta keaneka 

ragaman jenis tanah memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis 

tanaman dan ternak asli daerah tropis maupun komoditas introduksi 

dari daerah sub topis secara merata sepanjang tahun di Indonesia. 

Aneka ragam dan besarnya jumlah plasma nutfah tanaman 

dan hewan yang sudah beradaptasi dengan iklim tropis merupakan 
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sumber materi genetik yang dapat direkayasa untuk menghasilkan 

varietas dan klon tanaman unggul serta bangsa ternak. Hal ini dapat 

dilihat dengan beragamnya jenis komoditas pertanian tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sudah sejak 

lama diusahakan sebagai sumber pangan dan pendapatan 

masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembangunan pertanian perlu 

adanya kebijakan untuk perlindungan dan tata aturan pemanfaatan 

keanegaragaman hayati tersebut. 

 

3.1.3. AFTA dan ACFTA  

Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas 

ASEAN (AFTA) dan ASEAN-China (ACFTA), produk pertanian 

Indonesia, baik bahan mentah maupun olahan, seperti minyak sawit 

dan turunannya, karet olahan, biji kakao, dan lainnya berpeluang 

untuk dipasarkan ke pasar ASEAN dan China. Apabila peluang pasar 

dalam dan luar negeri dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan 

nilai tambah dan daya saing berbasis pada keunggulan komparatif 

dan kompetitif,  maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat 

potensial bagi hasil pertanian Indonesia. China, Malaysia dan 

Singapura merupakan pasar utama Indonesia dalam ekspor hasil 

pertanian di atas.  

Perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia telah 

memberi arti penting bagi perekonomian Indonesia. Namun 

demikian, Indonesia perlu mengantisipasi kemungkinan penurunan 
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harga di pasar global dengan diliberalisasikannya perdagangan 

bilateral, hal ini akan memberikan peluang untuk merebut pasar 

sekaligus bisa menjadi ancaman tersendiri. Implikasinya, dibutuhkan 

kebijakan yang komprehensif dan konsisten dalam sistem 

pengembangan komoditas ekspor. 

 

3.1.4. Ketersediaan Sumber Energy Alternatif (Nabati)   

Saat ini, bahan bakar fosil (fossil fuel) masih menjadi tumpuan 

utama sumber energi tak terbarukan, yaitu minyak bumi, batubara 

dan gas alam. Dalam pemanfaatannya, di Indonesia selama ini telah 

terjadi eksploitasi sangat masif yang mengakibatkan Indonesia 

dalam waktu dekat akan mengalami krisis energi akibat habisnya 

cadangan sumber-sumber energi tersebut. Indonesia akan menjadi 

net-importer minyak bumi kecuali jika ditemukan cadangan minyak 

baru. 

Selain itu, sumber energi fosil mengakibatkan pencemaran 

udara yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit energi tersebut, 

seperti gas sulfur dioksida (SO2) dan gas-gas rumah kaca (GRK), 

seperti karbon dioksida (CO2). Banyak penelitian menyebutkan 

bahwa GRK telah memicu terjadinya pemanasan global. Lebih lanjut, 

pemanasan global telah memicu terjadinya perubahan iklim (climate 

change) yang berdampak pada gangguan di sektor pertanian. 

Meningkatnya kelangkaan dan pemanasan global akibat 

konsumsi energi fosil telah mendorong banyak negara untuk 

mensubstitusi atau mengurangi pemanfaatan energi fosil dengan 
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energi dari tanaman. Jagung, ubikayu, tebu, sagu dan aren digunakan 

untuk memproduksi etanol, sedangkan minyak sawit, minyak 

kedelai, minyak rape seed, jarak pagar, kelapa dan kemiri sunan 

sunan sunan sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia juga telah 

menyusun road map penggunaan etanol dan biodiesel untuk 

keperluan transportasi, industri manufaktur, dan pembangkit tenaga 

listrik. Dengan tersusunnya road map ini tentunya akan 

mempengaruhi kebijakan dalam pembangunan pertanian dalam 

kaitannya dengan penyediaan bahan bakar nabati (bio-fuels)   
 

3.1.5. Kebijakan Otonomi Daerah  

Seiring dengan pelaksanaan era otonomi daerah melalui 

diterapkannya UU No.32 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 

tahun 2000 tentang Otonomi Daerah, telah terjadi beberapa 

perubahan penting yang berkaitan dengan peran pemerintah pusat 

dan daerah. Pada sektor pertanian, peran pemerintah yang 

sebelumnya sangat dominan, saat ini berubah menjadi fasilitator, 

stimulator atau promotor pembangunan pertanian. Pembangunan 

pertanian pada era otonomi daerah akan lebih mengandalkan 

kreativitas masyarakat di setiap daerah. Selain itu, proses 

perumusan kebijakan juga akan berubah dari pola top-down dan 

sentralistik menjadi pola bottom-up dan desentralistik. Perencanaan 

dan pelaksanaan program pembangunan akan lebih banyak 

dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya akan 

menangani aspek-aspek pembangunan pertanian yang bernilai 
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strategis, aspek-aspek pembangunan yang tidak efektif dan tidak 

efisien ditangani oleh pemerintah daerah atau menangani aspek-

aspek pembangunan pertanian untuk kepentingan beberapa daerah 

dan nasional.  

Penerapan manajemen otonomi daerah diharapkan dapat 

mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian 

khususnya dan pembangunan ekonomi secara nasional. Saat ini 

Badan Litbang Pertanian mempunyai BPTP di seluruh propinsi yang 

merupakan UPT pusat di daerah dengan mandat pengkajian inovasi 

teknologi tepat guna spesifik lokasi. Peran BPTP tentunya adalah 

selain untuk menyalurkan inovasi teknologi hasil litbang pertanian, 

juga untuk mensinergikan program dan kebijakan pusat dengan 

daerah. Dalam kaitannya dengan pendanaan untuk kegiatan litbang, 

undang-undang juga mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah 

dalam pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan aspek penelitian 

dan pengembangan. Atas dasar itulah, potensi pembiayaan daerah 

dalam sharing pendanaan litbang menjadi aspek penting dalam 

mempercepat laju pembangunan pertanian di daerah. 

 

3.1.6. Posisi dan Jejaring Badan Litbang Pertanian  

 Saat ini sudah banyak tersedia paket teknologi tepat guna 

hasil litbang pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk 

meningkatkan produktifitas, kualitas dan kapasitas produksi aneka 

produk pertanian. Berbagai varietas, klon dan bangsa ternak berdaya 

produksi tinggi; berbagai teknologi produksi pupuk dan produk bio; 

alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca 
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panen dan pengolahan hasil pertanian sudah cukup banyak 

dihasilkan para peneliti di lembaga penelitian maupun yang 

dihasilkan oleh masyarakat petani. Beberapa keberhasilan alih 

teknologi di sektor pertanian melalui program PRIMA TANI, SLPTT, 

P2BN, telah mampu menggiatkan kegiatan agribisnis spesifik lokasi. 

Dalam struktur organisasi, Badan Litbang Pertanian memiliki 

14 Eselon II, 19 Balai Penelitian dan 32 BPTP di setiap provinsi serta 

1 (satu) Satuan Kerja Pengkajian Teknologi Pertanian.  Lokasi UPT 

Badan Litbang Pertanian yang tersebar di seluruh provinsi di 

Indonesia merupakan potensi dan kekuatan Badan Litbang dalam 

mengakselerasi inovasi teknologi yang dihasilkan untuk 

dimanfaatkan oleh pengguna dengan memadukan kebutuhan 

spesifik lokasi. 

Jejaring kerja merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi 

suatu lembaga penelitian. Jejaring kerja ini bermanfaat untuk 

optimalisasi penggunaan sumberdaya, menghindari tumpang-tindih 

penelitian, meningkatkan kualitas penelitian dan mengefektifkan 

diseminasi hasil penelitian. Saat ini Badan Litbang Pertanian 

memiliki jejaring kerja yang cukup luas baik nasional maupun 

internasional. Secara nasional telah terbentuk konsorsium penelitian 

untuk beberapa komoditas dan bidang masalah yang melibatkan 

beberapa lembaga penelitian di bawah koordinasi Kementerian 

Ristek (LIPI, BATAN, BPPT) dan beberapa perguruan tinggi. Untuk 

mengefektifkan diseminasi telah terbentuk pula jejaring kerja 

dengan pemerintah daerah, pihak swasta dan instansi pengambil 
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kebijakan baik dalam lingkup Kementerian maupun di luar 

Kementerian Pertanian. Secara international, Badan Litbang 

Pertanian juga terlibat dalam jejaring kerja, baik bilateral, 

multilateral maupun regional. 

Potensi untuk memperluas dan memperkuat jejaring  kerja 

masih besar.  Kerjasama dengan pihak swasta  masih dapat diperluas 

dan diperkuat, baik dengan memanfaatkan dana corporate social 

responsibility (CSR), maupun dengan memanfaatkan PP 35/2006 

yang memberikan insentif pajak bagi badan usaha yang  membiayai 

kegiatan penelitian. Badan Litbang Pertanian juga telah membuat 

nota kesepahaman dengan hampir semua  provinsi dan kabupaten 

dalam penelitian dan diseminasi. Nota kesepahaman ini dapat 

ditindaklanjuti dengan program nyata dengan memanfaatkan  

jejaring kerja internal litbang  dengan BPTP sebagai ujung tombak. 

Selain itu jejaring kerja antar lembaga penelitian juga masih dapat 

diperluas ke perguruan tinggi di daerah dan  masih perlu diperkuat 

karena tumpang-tindih topik penelitian masih terjadi. 

Kerja sama dan jejaring kerja  internasional juga masih 

berpotensi untuk diperluas dan diperkuat. Secara bilateral 

Kementerian Pertanian telah membuat nota kesepahaman dengan 

kementerian beberapa negara seperti Malaysia, Brazil, Slovakia, 

Laos, dan Tunisia.  Badan Litbang Pertanian juga sudah membuat 

nota kesepahaman dengan lembaga-lembaga penelitian 

internasional seperti ACIAR, CIRAD dan Embrapa. Secara 

multilateral, Badan Litbang Pertanian juga membuat nota 

kesepahaman dengan beberapa organisasi dan lembaga penelitian 
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internasional seperti CIMMYT, IRRI dan CIP. Nota kesepahaman ini 

dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan penelitian bersama, 

pertukaran tenaga ahli dan informasi.  Selain itu masih juga terbuka 

peluang untuk  membuat nota kesepahaman baru dengan beberapa 

Negara atau lembaga penelitian internasional lainnya.     

 

3.1.7. Dukungan Pendanaan 

Sebagai lembaga negara di bawah naungan Kementerian 

Pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan Badan Litbang 

Pertanian bersumber dari APBN yang dituangkan dalam DIPA.  

Kepastian adanya pembiayaan ini merupakan landasan yang kuat 

bagi Badan Litbang Pertanian untuk menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya. Walaupun masih relatif kecil, jumlah dana yang 

dialokasikan ke Badan Litbang Pertanian secara nominal cenderung 

naik dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, anggaran Badan Litbang 

Pertanian pada tahun 2005 sebesar Rp. 452,9 milyar naik hampir 

dua kali lipat pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 859,5 milyar. 

Dalam hal penggalian sumber dana lain di luar APBN, 

paradigma baru yang timbul akibat penerapan UU No. 18/2002, 

adalah: (a) kerjasama penelitian dan pengembangan antara lembaga 

tingkat pusat dan lembaga tingkat daerah digalakkan; (b) kerjasama 

penelitian dan pengembangan antara lembaga publik dan lembaga 

swasta dirangsang; (c) kerjasama penelitian dan pengembangan 

antara lembaga nasional dan internasional diberi porsi lebih besar. 

Dampak positif dari kerjasama tersebut antara lain adalah adanya 
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sumber pendanaan di luar APBN yang apabila dapat dikelola dengan 

baik secara mandiri dapat memberikan dorongan bagi 

perkembangan litbang pertanian. Namun demikian, penerapan UU 

No. 18/2002 khususnya dalam hal pemanfaatan secara langsung 

pendapatan dari hasil komersialisasi teknologi masih perlu 

diperjuangkan. 

 

3.2. Permasalahan  

3.2.1. Sumber Daya dan Pemanfaatan Hasil Penelitian  

Saat ini Badan Litbang Pertanian memiliki pegawai sebanyak 

8.124 orang, terdiri atas 3.346 orang (41.2%) tenaga fungsional dan 

54.778 orang (58,8%) tenaga administrasi. Jumlah tenaga fungsional  

peneliti adalah 1,542 orang, dengan komposisi S3, S2 dan S1, masing-

masing 375 orang (4.55%), 1.091 orang (13.27%), dan 1.797 orang 

(21.84%). Komposisi tersebut untuk institusi penelitian dan 

pengembangan berdasarkan tupoksinya dirasa belum memadai. 

Berdasarkan hasil kajian critical mass, idealnya jumlah tenaga 

khususnya peneliti (termasuk perekayasa dan penyuluh) sampai 

dengan tahun 2013 adalah 2.826 orang dengan komposisi S3, S2 dan 

S1 masing-masing sebanyak 605, 1.076, dan 1.145 orang. Jumlah 

peneliti tersebut  adalah sekitar 121% dibanding jumlah peneliti 

yang ada saat ini. Upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi 

komposisi tersebut adalah melakukan rekruitmen calon peneliti 

dengan kualifikasi S2 dan S1 dan melakukan pelatihan jangka 

panjang melalui program S2  dan S3.  
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Sarana penelitian berupa laboratorium berjumlah 166 buah 

yang ada di Balai Penelitian pada umumnya digunakan secara 

optimal untuk penelitian. Dari 166 laboratorium tersebut, baru 17 

laboratorium yang telah terakreditasi 

berdasarkan ISO 17025: 2005. 

Tantangan ke depan adalah 

peningkatan kompetensi 

laboratorium yang belum 

terakreditasi hingga diperoleh 

pengakuan internasional melalui 

akreditasi. Daya saing ilmiah dan komersial 

selanjutnya harus dijadikan sasaran 

dalam pengembangan laboratorium. 

Sarana penelitian lain berupa 

kebun percobaan yang ada seluas 5.726,5 

ha,  baik yang dikelola oleh Balai Penelitian 

maupun BPTP sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal 

untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Hanya beberapa 

kebun percobaan yang sudah dimanfaatkan secara optimal baik 

untuk penelitian maupun untuk pemasalan benih dan sebagai 

sumber PNBP. Keadaan demikian terjadi karena berbagai hal yang 

sulit diatasi seperti, sistem pengelolaan kebun yang kurang tepat 

karena SDM yang lemah, dana pengelolaan kebun yang kurang 

memadai, peneliti yang kurang berminat melakukan penelitian di 

kebun dan faktor lain.  
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Hasil penelitian berupa paten, lisensi dan lainnya serta 

penyaluran hasil penelitian masih berskala nasional dan tingkat 

komersialisasinya masih rendah, kecuali untuk benih padi dan 

kelapa sawit.  Indonesia bahkan menjadi pengguna paten atau lisensi 

hasil pertanian dari negara lain.  Permasalahan ini terkait dengan 

masih belum kondusifnya sistem hukum yang mengatur 

komersialisasi hasil penelitian.  Potensi kerugian yang timbul 

tentunya sulit diprediksi secara kuantitatif mengingat berbagai 

faktor yang mempengaruhi perolehan royalti, antara lain 

dipengaruhi oleh :  

1. Kesepakatan besarnya persentase royalti antara Unit Kerja 

pemilik HKI dengan industri sebagai penerima lisensi; 

2. Nilai ekonomis dari teknologi hasil litbang yang dilisensikan; 

3. Kondisi lingkungan strategis seperti : potensi pasar 

(kebutuhan dan daya beli), iklim/cuaca, geografis untuk 

distribusi, dukungan kelembagaan dan lembaga keuangan; dan 

4. Persaingan industri baik domestik maupun internasional 

(teknologi luar). 

 

3.2.2. Sarana dan Kelembagaan Sarana Produksi  

 Hingga saat ini masih dijumpai adanya senjang (gap) antara 

produktivitas dan mutu di lembaga penelitian dan di tingkat petani.  

Akar masalah yang utama adalah (a) perbedaan ketersediaan sarana 

produksi, yaitu benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, 

pestisida/aneka obat, alat dan mesin pertanian dan (b) belum 
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berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. 

Keterbatasan sarana seperti jalan usaha tani akan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kelancaran arus input dan output 

produksi pertanian yang tentunya akan berpengaruh terhadap 

produktivitas pertanian secara keseluruhan. Keterbatasan 

kelembagaan tani juga akan berpengaruh terhadap kemudahan 

dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dan 

penyaluran/pemasaran hasil pertanian. 

 Dalam pembangunan pertanian ke depan, senjang ini harus 

dipersempit melalui pengembangan sarana dan kelembagaan yang 

memadai di tingkat usaha tani. Upaya pengembangan harus 

dilakukan secara bertahap hingga mencapai kondisi yang ideal.  

 

3.2.3. Perubahan Iklim Global 

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir 

memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim (climate 

change) akibat pemanasan global (global warming). Perubahan iklim 

diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan 

dan sektor pembangunan pertanian. Beberapa peneliti 

memperkirakan dampak perubahan iklim terhadap produksi 

serealia akan terjadi sampai 2080. Indonesia sebagai negara 

kepulauan yang terletak di daerah khatulistiwa termasuk wilayah 

yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan pola curah 

hujan, kenaikan muka air laut, kenaikan suhu udara dan peningkatan 

frekuensi kejadian iklim ekstrim adalah dampak serius perubahan 
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iklim yang dihadapi Indonesia. Pertanian merupakan sektor yang 

mengalami dampak paling serius dan kompleks akibat perubahan 

iklim tersebut, yaitu terkait dengan aspek biofisik dan teknis, serta 

aspek sosial dan ekonomi.  Oleh sebab itu, perubahan iklim 

dikhawatirkan akan mendatangkan masalah baru bagi keberlanjutan 

produksi pertanian, terutama tanaman pangan.  

Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah terjadinya 

penurunan produksi pertanian serta ancaman perubahan 

keanekaragaman hayati yang pada akhirnya dapat menjadi penyebab 

meningkatnya eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan. 

Kondisi tersebut dapat berakibat pula pada bergesernya pola dan 

kalender tanam serta diperlukannya upaya khusus untuk pemetaan 

daerah rawan banjir dan kekeringan. Di pihak lain, kemampuan para 

petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi 

prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu 

menentukan awal musim tanam serta melakukan adaptasi terhadap 

perubahan iklim. 

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan 

iklim global adalah meningkatkan kemampuan petani dan petugas 

lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah 

antisipasi dan adaptasi yang diperlukan. Disamping itu, perlu 

diciptakan teknologi tepat guna dan berbagai varietas yang memiliki 

potensi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran kenaikan suhu, 

kekeringan, banjir/genangan dan salinitas. 
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3.2.4. Mutu dan Keamanan Pangan  

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. Pada perkembangannya persaingan antar negara 

akan diterjemahkan menjadi persaingan antar rantai pasok plus 

berbagai fasilitas yang dimungkinkan melalui infrastruktur dan 

kebijakan.  

Dalam kaitan pembangunan pertanian berkelanjutan, 

standarisasi proses dan produk spesifik rantai pasok menimbulkan 

konsekuensi diterapkannya standar lingkungan.  Standar lingkungan 

tersebut dikaitkan dengan emisi karbon, perubahan iklim, 

biodiversity, kualitas lahan, air dan hutan yang digunakan untuk 

mengembangkan pertanian. Output yang dihasilkan dari 

pembangunan pertanian harus mengandung citra ramah lingkungan 

sebagai branding. Branding ini menjadi permasalahan ketika standar 

lingkungan yang ditetapkan terlalu kaku dan tidak sesuai dengan 

kemampuan penerapannya atau manakala standar lingkungan yang 

ditetapkan berubah-ubah. Dalam kaitan produksi dan perdagangan, 
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branding ramah lingkungan ini menjadi hambatan teknis untuk 

berproduksi dan melakukan perdagangan.    

Seperti halnya pada branding, labelling diterapkan untuk 

memenuhi tuntutan informasi keamanan dan kesehatan pangan.  

Dalam standar tersebut, kandungan pangan ditetapkan dan diberi 

atribut dapat membahayakan kesehatan. Labelling ini menjadi 

permasalahan karena berkembang menjadi hambatan teknis untuk 

berproduksi dan melakukan perdagangan. Peningkatan daya saing 

produk pangan Indonesia terhadap produk impor terkait dengan 

peningkatan kualitas/mutu dan keamanan pangan.  

 
3.2.5. Kelangkaan Energi Fosil 

Kelangkaan sumber energi fosil tersebut memicu kenaikan 

harga BBM di pasar internasional hingga antara US$ 80 -100/barel 

dan menimbulkan kenaikan biaya produksi. Seperti diketahui, BBM 

digunakan di industri pupuk, transportasi, dan industri pangan.  Oleh 

karena itu, kenaikan harga BBM akan menimbulkan kenaikan biaya 

produksi usaha pertanian.  Selain itu juga meingkatkan biaya 

produksi produk olahan pangan yang menggunakan bahan bakar 

dari energi fosil.  Atas dasar hal tersebut, maka perlu dikembangkan 

pemanfaatan energi alternatif terbarukan berbasis nabati dan 

pemanfaatan limbah pertanian. Penelitian dan pengembangan 

alternatif energi tersebut harus diarahkan untuk dapat menekan 

ongkos penggunaan energi secara signifikan.   
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3.2.6. Status, Konversi dan Degradasi Lahan  

Dari sisi skala penguasaan lahan,  jumlah rumah tangga petani 

gurem yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat 

dari 10,9 juta rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 13,7 juta 

rumah tangga.  Adapun rataan pemilikan lahan petani di perdesaan 

sebesar 0,41 ha dan 0,96 ha masing-masing di Jawa dan Luar Jawa, 

dengan rataan pemilikan lahan cenderung menurun. Kondisi 

tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan 

pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta 

terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya 

untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman 

pangan.   

Konversi sawah menjadi lahan non pertanian dari tahun 1999-

2002 mencapai 563.159 ha atau 187.719,7 ha/tahun. Antara tahun 

1998-1999, neraca pertambahan lahan sawah seluas 1,6 juta ha, 

namun antara tahun 1999-2002 terjadi penciutan luas lahan seluas 

0,4 juta ha atau 141.285 ha/tahun. Data BPS tahun 2004 

menunjukkan bahwa besaran laju alih fungsi lahan pertanian dari 

lahan sawah ke non sawah sebesar 187.720 ha/tahun, dengan 

rincian alih fungsi ke non pertanian sebesar 110.164 ha/tahun dan 

alih fungsi ke pertanian lainnya sebesar 77.556 ha/tahun. Adapun 

alih fungsi lahan kering pertanian ke non pertanian sebesar 9.152 

ha/tahun.  

Permasalahan lain terkait dengan lahan adalah terjadinya 

degradasi lahan. Degradasi lahan adalah terjadinya penurunan 
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kemampuan lahan, aktual dan potensial, untuk menghasilkan barang 

dan jasa kuantitatif dan kualitatif atau nilainya sebagai sumberdaya 

ekonomi sebagai akibat terjadinya beberapa proses degradatif. Hal 

tersebut menyebabkan menurunnya kapasitas produktif sebuah 

ekosistem, dan mempengaruhi iklim global melalui kemampuannya 

dalam mengubah keseimbangan air dan energi dan merusak daur 

biogeokimia Terjadinya degradasi lahan disebabkan oleh 

ketidaksesuaian (mismatch) antara kemampuan lahan dengan 

penggunaan lahan. Pengaruh degradasi lahan disamping 

mengakibatkan menurunnya produktivitas pertanian dan 

lingkungan, juga akan mengarah pada kegagalan pencapaian 

pembangunan pertanian berkelanjutan.  

 

3.3. Implikasi bagi Badan Litbang Pertanian  

3.3.1. Kebijakan Litbang Pertanian  

Tuntutan jaman menghendaki pergeseran peranan 

masyarakat yang lebih dominan dan pemerintah lebih berperan 

sebagai fasilitator. Dengan demikian, reformasi total menuntut 

perlunya segera melaksanakan rekonstruksi kelembagaan 

pemerintahan publik berdasarkan prinsip good governance dengan 

tiga karakteristik utama, yaitu kredibilitas, akuntabilitas, dan 

transparansi. Kebijakan pembangunan dirancang secara transparan 

dan melalui debat publik, dilaksanakan secara transparan dan 

diawasi oleh publik, sedangkan pejabat pelaksana bertanggung 

jawab penuh atas keberhasilan dari kebijakan tersebut.  
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Implikasi penting bagi Badan Litbang Pertanian 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 

pertanian serta kemutakhiran teknologi yang dihasilkan; (3) 

memperluas jaringan kerjasama penelitian antar lembaga penelitian 

nasional secara sinergis dalam rangka pemanfaatan/diseminasi hasil 

penelitian. Litbang pertanian harus fokus pada penciptaan teknologi 

benih/bibit, pupuk, alsintan dan teknologi pengolahan untuk 

peningkatan nilai tambah yang berdaya saing. Litbang komoditas 

harus ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing 

komoditas dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen, 

baik pasar domestik, maupun pasar ekspor.  

Penelitian kebijakan tetap diperlukan baik dalam rangka 

evaluasi kebijakan maupun penyusunan usulan rekomendasi 

kebijakan pembangunan pertanian. Rekomendsai kebijakan 

mencakup aspek teknologi, ekonomi, sosial (kelembagaan) dan 

lingkungan serta fokus pada upaya untuk mendukung terwujudnya 

pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber 

daya lokal. Khusus tentang penelitian kelembagaan, ke depan 

penelitian yang harus dilakukan adalah bagaimana petani 

memperoleh akses informasi teknologi, permodalan dan pasar yang 

diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian.  

Terkait dengan akses modal, penelitian yang diperlukan adalah 
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bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga 

perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan 

dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan. 

Dalam kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah,  Badan 

Litbang Pertanian perlu  merumuskan mekanisme perencanaan 

penelitian maupun pengkajian dengan memperhatikan keinginan 

petani, pelaku agribisnis dan pemangku kepentingan lainnya di 

daerah.  Selain itu,  implikasi perlu dibangun sistem inovasi 

pertanian yang utuh mulai dari hulu sampai ke hilir yang bersifat 

inovasi spesifik lokasi.  

 

3.3.2.  Penelitian Food, Feed, Bio Fuel dan Bio Fibre (4-F) 

Secara umum orientasi litbang pertanian adalah mendukung 

pencapaian produktivitas dan produksi 4-F (Food, Feed, Fiber dan 

Fuel). Berdasarkan potensi dan peluang pengembangan, Badan 

Litbang Pertanian menetapkan prioritas komoditas untuk food, feed 

dan fibre adalah sebagai berikut; (1) tanaman pangan terdiri dari 

padi (hibrida dan VUTB), jagung (hibrida dan komposit), dan kedelai; 

(2) tanaman hortikultura: jeruk, mangga, pisang, cabai, bawang 

merah dan anggrek; (3) komoditas perkebunan: biofarmaka, kelapa, 

lada, kapas, panili, sawit, karet, kakao, tebu, teh, kopi, aromatik dan 

jambu mete; serta (4) komoditas ternak yang terdiri dari ayam, itik, 

sapi, domba dan kambing. Selain prioritas komoditas nasional 

tersebut, masih dapat diusulkan komoditas spesifik daerah yang 

memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh daerah lain 

maupun negara lain. 
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Dengan makin terbatasnya ketersediaan energi dari fosil, 

maka harus dicarikan sumber energi alternatif lain. Dari hasil 

penelitian, beberapa tanaman (seperti kelapa sawit, jagung, ubi kayu, 

tebu, tanaman jarak, kemiri sunan, sagu, aren dan kelapa) dan 

limbah pertanian (seperti jerami, tongkol dan hijauan lainnya, sabut 

kelapa, tandan kosong sawit dan kotoran ternak) dapat diolah 

menjadi sumber energi alternatif terbarukan. Apabila energi sumber 

nabati dan limbah ini dapat dikembangkan masyarakat terutama di 

perdesaan maka akan dapat diciptakan masyarakat yang mandiri 

energi terutama untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga 

sehari-hari. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengembangan 

bahan bakar nabati, litbang pertanian akan berorientasi pada 

pengembangan dan pemanfaatan tanaman dan limbah tersebut 

diatas secara efisien dengan sasaran ongkos produksinya  menjadi 

lebih rendah dibanding energi fosil.  

Dalam pelaksanaannya, Badan Litbang Pertanian semaksimal 

mungkin akan mendorong pelaksanaan penelitiannya bekerjasama 

dengan mitra, dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 

pertanian atas dasar permintaan termasuk penelitian untuk 

menjawab permasalahan mendesak serta kasus-kasus darurat 

nasional maupun daerah secara proporsional.  
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3.3.3. Penelitian Sumber Daya Lahan dan Bioteknologi  

Dalam lima tahun ke depan, optimalisasi pemanfaatan lahan 

kering yang banyak tersedia di luar Jawa menjadi sangat penting. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Litbang Pertanian perlu 

mengidentifikasi lokasi dan luasan lahan kering yang cocok untuk 

budidaya pertanian, mengidentifikasi komoditas yang memiliki 

keuntungan komparatif tertinggi dan merakit inovasi teknologi 

budidaya di lahan kering yang menghasilkan produktivitas  

tinggi, efisien, dan melestarikan sumberdaya dan lingkungan. Pada 

saat bersamaan, Badan Litbang Pertanian dalam kaitan dengan 

menurunnya efisiensi sistem irigasi dan penurunan kualitas DAS 

perlu mencari inovasi teknologi antara lain: (1) varietas unggul baru 

toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik dengan produktivitas 

tinggi; (2) pola manajemen air irigasi yang efisien; (3) teknologi 
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penanggulangan kelelahan lahan (soil fatigue); (4) sistem usahatani 

konservasi di DAS yang berwawasan lingkungan; (5) pengembangan 

komoditas pertanian bernilai tinggi, khususnya untuk lahan sawah di 

Jawa. 

Untuk menekan laju konversi lahan pertanian diperlukan 

penelitian kebijakan tentang bagaimana melindungi keberadaan 

lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; 

meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta 

pengendalian pertumbuhan penduduk.  Selain itu, untuk mengatasi 

dan mengantisipasi degradasi sumber daya lahan diperlukan 

penelitian tentang bagaimana melakukan rehabilitasi dan konservasi 

lahan secara teknis, dan biologis (vegetatif) melalui penerapan 

teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan serta 

pengaturan dan pengendalian tata ruang kawasan. 

Sebagai konsekuensi dari strategi dan kebijakan umum 

penanggulangan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian 

seperti yang digariskan oleh Kementerian Pertanian, maka Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian akan melaksanakan 

rencana aksi antisipasi dan adaptasi perubahan iklim global, berupa: 

1. Pemetaan daerah rentan perubahan iklim (terutama rawan 

bencana banjir, kekeringan, penciutan dan degradasi lahan) 

serta delineasi wilayah/lahan berdasarkan tingkat 

dampaknya. 
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2. Penyusunan panduan/tool (seperti kalender tanam dinamik, 

peta wilayah prioritas penanganan bencana banjir dan 

kekeringan) serta pengembangan sistem informasi iklim dan 

bencana, serta sistem peringatan dini banjir dan kekeringan. 

3. Perakitan teknologi, seperti varietas unggul (toleran 

genangan, kekeringan, salinitas, umur genjah, organisme 

pengganggu tanaman), pupuk organik /hayati, 

amelioran/pembenah tanah, dan teknologi pengelolaan 

lahan/tanah/pemupukan dan air. 

4. Sosialisasi dan pengembangan teknologi model untuk 

adaptasi perubahan iklim, seperti Pengelolaan Tanaman 

Terpadu (PTT), Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak 

(SITT), Teknologi Hemat Air (THA), dan Carbon Efficient 

Farming (CEF). 

 

Sedangkan untuk penurunan emisi gas rumah kaca, Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian dapat berperan dalam 

mendukung  Program Utama Rencana Aksi Nasional Penurunan 

Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-PE-GRK)  melalui: 

1. Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya tanaman 

ramah lingkungan. 

2. Penelitian dan pengembangan pupuk organik dan 

biopestisida. 

3. Penyediaan informasi/data potensi lahan untuk areal 

pertanian di lahan tidak berhutan, lahan terlantar dan 

terdegradasi (APL = area penggunaan lain). 
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4. Penelitian dan pengembangan pemanfaatan kotoran/urine 

ternak dan limbah pertanian untuk energi dan pupuk 

organik. 

5.  Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, 

metodologi MRV (measurable, reportable, verifiable) sektor 

pertanian, termasuk areal pertanian berkelanjutan di lahan 

gambut. 

6. Sosialisasi Permentan No. 14 tahun 2009, tentang Pedoman 

Pengelolaan Lahan Gambut untuk Perkebunan Kelapa Sawit. 

 
Upaya peningkatan peran pembangunan pertanian yang 

berkelanjutan perlu didukung oleh keunggulan komparatif yang 

berbasis sumberdaya hayati, termasuk di dalamnya sumber plasma 

nutfah, baik tanaman maupun mikroba. Kekayaan keanekaragaman 

hayati harus menjadi modal dasar dalam pengembangan 

bioteknologi. Bioteknologi memberikan pilihan alternatif dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari 

serta perakitan varietas-varietas unggul baru, seperti melalui 

bioprospekting; identifikasi dan aplikasi marka molekuler untuk 

sifat-sifat penting pada tanaman;  identifikasi, isolasi dan 

karakterisasi gen; rekayasa genetika tanaman dan mikroba;  dan 

kultur in vitro. 
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Program pemuliaan untuk mendapatkan varietas unggul lebih 

terarah dan dapat dipercepat melalui bioteknologi.  Marka molekuler 

dapat digunakan sebagai alat bantu dalam seleksi, sehingga seleksi 

dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Sedangkan teknik 

kultur in vitro dapat dimanfaatkan untuk pembentukan populasi 

atau galur-galur yang diperlukan dalam perakitan varietas baru, 

selain untuk menghasilkan bibit tanaman bebas penyakit dalam 

jumlah banyak dan seragam dengan waktu lebih cepat dibandingkan 

dengan cara konvensional. Pemanfaatan lain dari teknik kultur in 

vitro adalah perbaikan tanaman melalui seleksi in vitro dan 

keragaman somaklonal.  Mikroba dapat dimanfaatkan untuk 

menghasilkan pestisida hayati yang ramah lingkungan dan senyawa 

bioaktif yang potensial untuk keperluan industri, serta sumber gen-

gen penting untuk keperluan rekayasa genetika. Aspek penting 

lainnya dari penggunaan bioteknologi adalah perakitan tanaman 

transgenik atau yang dikenal juga dengan istilah rekayasa genetik 

melalui integrasi gen tertentu langsung ke dalam genom tanaman 

target. Penggunaan tanaman transgenik yang secara global 

menunjukkan peningkatan luas areal penanaman setiap tahunnya.   

Permasalahan penting yang dihadapi di Indonesia dan 

diharapkan dapat diatasi dengan bioteknologi antara lain 

pembentukan varietas tanaman pangan dengan produktivitas tinggi 

dan umur sangat genjah, tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik 

tertentu, efisien terhadap input seperti pupuk, pembentukan 

tanaman hortikultura dengan sifat tertentu seperti buah tanpa biji,  
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teknik mikropropagasi pada beberapa tanaman buah tropis serta 

tanaman hortikultura penting lainnya.   

 

3.3.4. Pemanfaatan Hasil dan Jejaring Kerja  

Penerapan invensi hasil litbang pertanian dalam rangka 

percepatan diseminasi inovasi teknologi, merupakan faktor penentu 

bagi upaya percepatan pelaksanaan program pembangunan 

pertanian dalam arti umum.  Badan Litbang Pertanian sebagai 

sumber utama inovasi teknologi pertanian harus menghasilkan 

invensi yang terencana, terfokus dengan sasaran yang jelas dan 

dapat diterapkan pada skala industri untuk memecahkan masalah 

aktual yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Dalam rangka pencapaian hal tersebut, invensi Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian harus dapat diwujudkan 

menjadi inovasi yang berdaya saing, adaptif dan mudah diadopsi 

melalui proses alih teknologi. Dalam proses alih teknologi ini, Balai 

Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BALAI PATP) sebagai institusi 

yang memasarkan teknologi hasil Badan Litbang Pertanian 

mempunyai peran dalam upaya perlindungan invensi teknologi 

Badan Litbang Pertanian melalui pengelolaan Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) dan komersialisasinya melalui lisensi dan public 

private partnership (PPP) serta pengelolaan royaltinya. Peran 

tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam 



70 Rencana Strategis  
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2010-2014 

 
pencapaian tujuan Badan Litbang Pertanian untuk mendapatkan 

impact recognition dari hasil-hasil penelitiannya. 

Pada periode 2007 – 2010 sebanyak 21 invensi telah 

dilisensikan (Tabel 9). Sebagian besar perkembangan pelaksanaan 

lisensi belum sesuai dengan yang diharapkan, karena berbagai hal 

seperti permasalahan produk, kualitas dari teknologi yang 

dilisensikan, penyediaan bahan baku (tetua/konsentrat) dari 

UK/UPT pemilik teknologi, pengawalan teknologi, dan kurangnya 

kesiapan dari lisensor dalam mengembangkan teknologi tersebut.  

 

Tabel 9. Daftar perjanjian lisensi sampai dengan Desember 2010 

No Teknologi UK/UPT Lisensor Nomor Perjanjian 

1 Jagung Hibrida 
Varietas Bima 2 
Bantimurung  

Balitsereal PT Saprotan Nusantara 
Agro Utama 

78/TP.143/J.2.3/06/2007 

2 Padi Hibrida Varietas 
Maro 

BB Padi PT Dupont Indonesia 62/LB.150/J.2.2/01.07 

3 Pupuk Mikroba Rhizo 
Plus 

BB Biogen PT Hobson Interbuana 
Indonesia 

678/KL.410/I.9/4/08 

4 Produksi Massal dan 
Pemasaran Prima 
BAPF 

Balithi PT Primasid Andalan 
Utama 

29/PL.420.J.3.3/1/2008 

5 Pupuk Mikroba Pelarut 
Fosfat 

BB Biogen PT Nusa Palapa Gemilang 816/KL.401/I.9/5/2008 

6 Jagung Hibrida 
Varietas Bima 4  

Balitsereal PT. Bintang Makmur 
Pasifik 

342/LB.220/I.1.1/03/2009 

7 Jagung Hibrida 
Varietas Bima 5  

Balitsereal PT Sumber Alam Sutera 343/LB.220/I.1.1/03/2009 
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No Teknologi UK/UPT Lisensor Nomor Perjanjian 

8 Jagung Hibrida Varietas 
Bima 6  

Balitsereal PT Makmur 
Sejahtera Utama 

344/LB.220/I.1.1/03/2009 

9 Kenaf Varietas KR 15 Balittas PT Global Agrotek 
Nusantara 

344/LB.220/I.1.1/03/2009 

10 Starter Biologically 
Modified Cassava Flour 
(Starter Bimo CF) 

BB Pasca 
Panen 

PT. Multi Prima 
Sejahtera 

 

11 Pupuk Bio BUS Balittanah PT Bio Industri 
Nusantara  

1240/SR.130/I.6.2/06/2010 
26/SP/BIN/VI/2010 

12 Pupuk DSA 
(Decomposer super 
aktif) 

Balittanah PT. Bintang Timur 
Pasifik 

1463/SR.130/I.6.2/07/2010    
/BTP-DIR/I/10 

13 Biopestisida SlNPV Balittas PT Probio 1262.1/HK.130/I.4.2/11/2010 
14 Biopestisida HaNPV Balittas PT Probio 1262.2/HK.130/I.4.2/11/2010 
15 Padi Hibrida Hipa 8 BB padi PT. Dupont 1325/LB.150/I.2.1/11.9 
16 Padi Hibrida Hipa 9 BB Padi PT. Metahelik Life 

Science 
1326/LB.150/I.2.1/11.10 

17 Padi Hibrida Hipa 10 BB Padi PT. Petrokimia 
Gresik 

1327/LB.150/I.2.1/11.10 

18 Padi Hibrida Hipa 11 BB Padi PT. Petrokimia 
Gresik 

1328/LB.150/I.2.1/11.10 

19 Jagung Hibrida Bima 9 Balitsereal PT. Tosa Agro 159/SR.340/I.2.3/11/2010 
02/TAG/LEGAL/XI/2010 

20 Jagung Hibrida Bima 10 Balitsereal PT. Tosa Agro 160/SR.340/I.2.3/11/2010 
03/TAG/LEGAL/XI/2010 

21 Jagung Hibrida Bima 11 Balitsereal PT. Tosa Agro 161/SR.340/I.2.3/11/2010 
04/TAG/LEGAL/XI/2010 
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Kendala-kendala dalam proses alih teknologi antara lain:  

1. Invensi yang telah dilindungi Kekayaan Intelektualnya 
belum berorientasi kebutuhan pasar, sehingga relatif sangat 
sedikit invensi yang dilisensi oleh industri; 

2. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan 
lisensi, antara lain disebabkan oleh : (1) teknologi belum 
matang (prematur); (2) terjadi ketidaksesuaian antara hasil 
penelitian dengan hasil pemasalan; (3) belum disusunnya 
SOP protokol produksi masing-masing invensi; (4) 
pengawalan, pendampingan dan edukasi kepada lisensor 
masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan; 

3. Pengelolaan pendapatan alih teknologi belum didukung oleh 

regulasi yang memadai (PP 20/2005 tentang alih teknologi; 

PP 35/2007 tentang insentif, PMK 40/2009 tentang Sikubah, 

UU 47/2004 tentang PNBP, Permentan 53/2006 tentang 

kerjasama penelitian) sehingga terjadi “disincentif” 

penelitian yang mematahkan semangat para 

peneliti/perekayasa untuk menghasilkan penelitian yang 

memenuhi “scientific recognition”. 

Selanjutnya, peningkatan kegiatan kerjasama dan jejaring 

kerja dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme yang 

dikelompokkan menjadi: (1) memperkuat dan memperluas jejaring 

kerja dengan lembaga-lembaga penelitian pemerintah dan 

perguruan tinggi untuk mengoptimalkan penggunaan sumberdaya, 

menghilangkan tumpang-tindih penelitian, konvergensi program 

litbang dan meningkatkan kualitas penelitian; (2) memperkuat  
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keterkaitan dengan swasta, lembaga penyuluhan  dan pengambil 

kebijakan dengan melibatkan mereka pada tahap penyusunan 

program dan perancangan penelitian untuk mengefektifkan 

diseminasi hasil penelitian ; dan (3) meningkatkan keterlibatan 

dalam jejaring kerja internasional baik bilateral, multilateral maupun 

regional.    

Dalam konteks kerjasama bilateral fokus kegiatan tergantung 

pada tingkat kemajuan negara-negara mitra di bidang ekonomi dan 

IPTEK.  Dengan negara-negara maju, seperti Amerika, Perancis dan 

Australia, fokus kegiatan pada meningkatkan kemampuan peneliti-

peneliti litbang di bidang metodologi dan bantuan dana penelitian. 

Dengan negara-negara yang tingkat kemajuannya setara dengan 

Indonesia, fokus kegiatan adalah pada tukar-informasi, tenaga ahli 

atau kegiatan penelitian bersama; sedangkan dengan negara-negara 

yang tingkat kemajuannya di bawah Indonesia, maka Badan Litbang 

Pertanian perlu memberikan bantuan teknik, baik tenaga ahli, 

peralatan maupun pelatihan. 

 

3.3.5.  Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Peneliti Badan Litbang Pertanian harus merupakan peneliti 

yang profesional, yaitu seseorang yang menghasilkan jasa atau 

layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang 

dijalaninya. Peneliti yang telah ahli dalam suatu bidang disebut 

"profesional" dalam bidangnya. Selain profesional, peneliti juga 

harus memiliki karakter yang kuat dalam hal tanggung jawab, jujur, 
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respek, integritas, bermartabat dan patriotik dalam arti mempunyai 

kebanggaan sebagai bangsa.   

Laboratorium dan kebun percobaan sangat potensial untuk 

dimanfaatkan sebagai sumber PNBP.  Masalah SDM yang lemah, dana 

pengelolaan kebun yang kurang memadai, peneliti yang kurang 

berminat melakukan penelitian di kebun berimplikasi pada perlunya 

dilakukan revitalisasi SDM dan pendanaan.  Pelatihan dan magang di 

laboratorium atau kebun percobaan yang telah berkembang perlu 

dilakukan, disamping mencoba melakukan kerjasama dengan pihak 

ketiga (outsourcing) jika dana APBN terbatas.   

 

3.3.6 Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Badan 
Litbang Pertanian 

Untuk menjawab tantangan globalisasi, standarisasi lembaga 

penelitian dalam kaitannya dengan kebijakan komersialisasi hasil 

dan jasa penelitian, Badan Litbang Pertanian harus mampu 

memberikan jaminan mutu terhadap hasil-hasil penelitiannya dan 

mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional melalui 

proses akreditasi/sertifikasi. Jaminan mutu dan pengakuan 

akreditasi/sertifikasi tersebut hanya dapat dicapai bila laboratorium 

dan unit kerja lingkup Badan Litbang Pertanian dapat menerapkan 

Good Laboratory Practices (GLP) dan Quality Management System 

(QMS) dalam melaksanakan segala kegiatannya. GLP dan QMS 

tersebut dapat dilaksanakan melalui implementasi sistem 

akreditasi/sertifikasi dengan dasar acuan standar yang ada. Dasar 

acuan yang digunakan untuk GLP adalah ISO/IEC 17025: 2005, 
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sedangkan QMS dasar acuannya adalah ISO 9001:2008. Dalam 

pelaksanaannya, implementasi ISO/IEC 17025: 2005 pada unit kerja 

lingkup Badan Litbang Pertanian diarahkan untuk pengembangan 

laboratorium uji mutu dan produk, termasuk uji mutu benih/bibit. 

Sedangkan implementasi ISO 9001: 2008 akan lebih diarahkan untuk 

pengembangan manajemen Unit Kerja dan sertifikasi Unit Pengelola 

Benih Sumber (UPBS) yang ada di Satker lingkup Badan Litbang 

Pertanian. 

Sesuai dengan perbedaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) 

Balai Penelitian Komoditas (Balit Komoditas) dan Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian (BPTP), maka arah pengembangan keberadaan 

laboratorium di kedua Unit Kerja tersebut harus juga dibedakan. 

Sesuai dengan Tupoksinya, laboratorium pada Balit Komoditas harus 

lebih diarahkan sebagai Laboratorium Penelitian (Research 

Laboratory), dimana laboratorium pada Unit Kerja ini harus 

ditempatkan sebagai pusat aktivitas dan keahlian (center of 

excellent) dari penelitian yang dilakukan. Sarana, SDM dan ruang 

lingkup keahliannya harus dikembangkan secara spesifik 

disesuaikan dengan Tupoksi utamanya.  

Untuk laboratorium pada BPTP pengembangannya lebih 

diarahkan sebagai laboratorium pelayanan (service laboratory). 

Sarana, SDM dan ruang lingkupnya bisa lebih luas dan lebih bersifat 

umum serta lebih ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan 

masyarakat pengguna di bidang pertanian secara umum. Contoh 

contoh laboratorium pelayanan (service laboratory) yang telah 
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banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna adalah laboratoium 

uji tanah, air, pupuk, pestisida, serta proximat pangan dan pakan. 

Mengingat bahwa investasi pengembangan laboratorium 

memerlukan dana yang relatif besar, maka diantara 33 BPTP 

diseluruh Indonesia perlu dipilih yang akan terus dikembangkan. 

Dasar pemilihannya bisa berdasarkan wilayah (regional: Indonesia 

Barat, Tengah dan Timur) ataupun berdasarkan mandat yang 

diterima BPTP dari Kementrian Pertanian sebagai penguji produk 

tertentu (pupuk, pestisida, pakan atau yang lainnya)  

Selanjutnya, antar BPTP dan Balit Komoditas lingkup Badan 

Litbang Pertanian, kerjasama laboratorium perlu dibangun dan 

diformulasikan dengan baik agar potensi yang dimiliki satu 

laboratorium dapat dimanfaatkan oleh laboratorium lainnya. 

Identifikasi kompetensi dan kedudukan masing masing laboratorium 

perlu segera dilakukan sebagai dasar penyusunan konsep kerjasama 

tersebut. 

Selain laboratorium, dalam pelaksanaan tupoksinya, Badan 

Litbang Pertanian juga didukung oleh 118 kebun percobaan yang 

digunakan untuk penelitian pemuliaan dan teknik budidaya tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan seluas 5.726,5 ha. 

Luas kebun yang digunakan khusus untuk ex-situ konservasi plasma 

nutfah aneka buah (durian, mangga, pisang, jeruk, apel, anggur) 40,86 

ha untuk tanaman perkebunan (kelapa, kapuk, lada, kayu manis, 

cengkeh, pala) 1.556,8 ha dan untuk pakan serta ternak (sapi, 

kambing dan domba) 224,25 ha.  
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Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

2010-2014 ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi 

Kementerian Pertanian dan memperhatikan dinamika lingkungan 

strategis, perkembangan iptek, serta kondisi yang diharapkan pada 

tahun 2014. 

 

4.1. Visi Badan Litbang Pertanian 
 

“Pada tahun 2014 menjadi lembaga penelitian dan 

pengembangan pertanian berkelas dunia yang menghasilkan dan 

mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mewujudkan 

pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumber daya 

lokal”  

 

4.2. Misi Badan Litbang Pertanian 
 
1. Menghasilkan, mengembangkan dan mendiseminasikan 

inovasi teknologi, sistem dan model serta rekomendasi 

kebijakan di bidang pertanian yang berwawasan 

lingkungan dan berbasis sumber daya lokal guna 

mendukung terwujudnya pertanian industrial unggul 

berkelanjutan. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya penelitian dan 

pengembangan pertanian serta efisiensi dan efektivitas 

pemanfaatannya. 

3. Mengembangkan jejaring kerja sama nasional dan 

BAB IV 
VISI, MISI, TUJUAN, 

SASARAN DAN 
TARGET 
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internasional (networking) dalam rangka penguasaan 

Iptek (scientific recognition) dan peningkatan peran 

Badan Litbang Pertanian dalam pembangunan 

pertanian (impact recognition). 

 

4.3. Tujuan 
 

1. Menghasilkan varietas unggul baru dan 

mengembangkan teknologi benih, bibit, pupuk, alat dan 

mesin pertanian, pengendalian organisme pengganggu 

tanaman (OPT) dan ternak, serta teknologi pascapanen 

dalam rangka mendukung peningkatan produksi, nilai 

tambah, daya saing dan ekspor. 

2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi lembaga 

(capacity building) untuk menghasilkan, 

mengembangkan, mendiseminasikan, dan 

mempromosikan teknologi berbasis sumberdaya lokal 

dalam penyediaan dan perbanyakan benih, bibit, pupuk, 

aneka obat, alat dan mesin pertanian, teknologi 

pascapanen, serta bioteknologi. 

3. Menghasilkan, mengembangkan dan mendiseminasikan 

teknologi mutakhir terutama bioteknologi bidang 

pangan yang mampu mengantisipasi perubahan iklim 

global, gangguan OPT, serta preferensi pengguna 

teknologi dalam rangka peningkatan produksi,  

diversifikasi pangan, nilai tambah dan daya saing. 
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4. Meningkatkan efektifitas berbagai metode dan media 

diseminasi inovasi teknologi pertanian kepada petani 

dalam rangka mendukung pengembangan sistem 

pertanian industrial. 

5. Mengkaji dan mengembangkan berbagai model kerja 

sama kelembagaan antar pelaku usaha untuk 

mendiseminasikan hasil inovasi dan kelembagaan 

kepada petani dan pengguna secara proporsional untuk 

mendukung pengembangan sistem pertanian industrial. 

6. Menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan 

pertanian yang bersifat antisipatif dan responsif untuk 

mendukung pengembangan sistem pertanian industrial, 

serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

petani. 

 

4.4. Sasaran  

Sebagai lembaga penelitian dan pengembangan yang berkelas 

dunia, sasaran yang harus dicapai :  

1. Terciptanya varietas unggul, galur/klon dalam rangka 

peningkatan produksi dan produktivitas mendukung 

pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; 

2. Terciptanya inovasi teknologi produksi dan pengelolaan 

sumberdaya pertanian mendukung pencapaian 

swasembada dan swasembada berkelanjutan; 

3. Terciptanya inovasi teknologi pascapanen hasil pertanian 

berbasis sumberdaya lokal mendukung diversifikasi 
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pangan dan peningkatan nilai tambah, daya saing, dan 

ekspor; 

4. Tersedianya kebijakan pengembangan kelembagaan 

agribisnis dan agroindustri untuk peningkatan 

kesejahteraan petani; 

5. Meningkatnya diseminasi dan promosi inovasi teknologi 

pertanian, serta jejaring kerjasama nasional dan 

internasional; 

6. Meningkatnya jumlah publikasi di jurnal ilmiah nasional 

dan internasional, hak kekayaan intelektual (HKI), serta 

komersialisasi hasil penelitian; 

 

4.5. Target Utama Badan Litbang Pertanian 

Dalam lima tahun ke depan (2010 – 2014),  Badan Litbang 

Pertanian mempunyai beberapa target utama di berbagai bidang 

yaitu : 

 

4.5.1.  Tanaman Pangan  

1. Padi, jagung hibrida dan kedelai tropika umur  sangat 

genjah, tahan hama penyakit dan toleran kekeringan, 

mendukung peningkatan indeks panen 

2. Gandum tropika adaptif ketinggian tempat < 400 m 

dpl produksi tinggi 

3. Padi, jagung, dan ubi jalar untuk pangan fungsional 

4. Sorgum dan ubi kayu untuk pangan dan bioenergi 
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5. Kacang tanah dan kacang hijau untuk pengembangan 

industri agro 

6. Teknologi peningkatan produktivitas dan teknologi 

pengelolaan hara/lahan dan air mendukung 

peningkatan indeks panen 

7. Pengembangan sistem perbenihan tanaman pangan 

dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 

9000-2001 dalam produksi benih sumber.  

 

4.5.2.  Tanaman Hortikultura 

1. Kentang tropika produksi tinggi 

2. Aneka buah tropika dan sub tropik seedless (manggis, 

durian, duku, salak, rambutan dan jeruk) 

3. Tanaman hias varietas novelty dan toleran hama 

penyakit utama (krisan dan anggrek) 

4. Benih dan bibit sumber unggul harga murah, tahan 

penyakit dan beradaptasi dengan perubahan iklim 

(bawang merah, kentang, durian, manggis, jeruk, 

krisan dan anggrek) 

 

4.5.3.  Tanaman Perkebunan 

1. Penyediaan benih dan bibit unggul tebu, kopi, kakao, 

lada, jambu mete, kelapa melalui kultur jaringan 

(somatic embryogenesis)  
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2. Kopi, kakao, karet, teh, kelapa sawit, tebu, kapas, jarak 

pagar, kelapa, lada, jambu mete, tanaman obat dan 

aromatik produktivitas tinggi 

3. Aren  genjah 

4. Tanaman Bahan Bakar Nabati (BBN): kemiri sunan 

dan jarak pagar produktivitas dan kadar minyak tinggi 

5. Tanaman perkebunan untuk biopestisida 

6. Teknologi pengelolaan tanaman perkebunan rendah 

emisi dan ramah lingkungan 

7. Tanaman perkebunan untuk pangan fungsional 

 

4.5.4. Peternakan dan Veteriner  

1. Galur unggul sapi, kambing, domba, ayam, itik, aneka 

ternak dan tanaman pakan 

2. Teknologi pakan LEISA berbasis bahan lokal  

3. Teknologi reproduksi (inisiasi program twinning sapi)  

4. Teknologi perbibitan ternak dan perbenihan tanaman 

pakan 

5. Teknologi integrasi ternak dan tanaman   

6. Sumber daya genetik lokal, teknologi vaksin ternak 

isolat lokal, teknik diagnosa penyakit hewan strategis 

dan formula obat biofarmaka untuk hewan 

7. Rekomendasi pembangunan peternakan dan 

veteriner 
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4.5.5. Sumber Daya Lahan Pertanian  

1. Tersedianya formula pupuk hayati/organik 

2. Tersedianya formula dekomposer  

3. Tersedianya prototipe kits/tool 

4. Informasi dan inovasi Iptek Sumber Daya Lahan 

5. Tersedianya teknologi antisipasi perubahan iklim 

 

4.5.6. Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian  

1. Galur padi tahan blas multigenik, hawar daun dan 

kekeringan 

2. Kedelai produktivitas tinggi dan umur genjah 

3. Galur padi dan jagung transgenik efisien pupuk  

4. Klon gen untuk umur genjah dan produktivitas tinggi 

5. Peta gen sifat-sifat penting pada kelapa sawit, padi, 

jarak pagar, dan sapi 

6. Galur gandum tropika produktivitas tinggi 

7. Galur manggis dan durian tanpa biji 

8. Galur kentang transgenik tahan hawar daun 

9. Galur padi hibrida 

10. Sidik jari DNA tanaman pertanian 

 

4.5.7. Alat dan Mesin Pertanian  

1. Prototipe alsintan untuk peningkatan produktivitas 

dan efisiensi budidaya pertanian 

2. Prototipe alsintan untuk peningkatan kualitas dan 

nilai tambah produk pertanian 
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3. Prototipe alsintan untuk pemanfaatan produk dan 

limbah pertanian guna penyediaan sumber energi 

alternatif terbarukan. 

4. Prototipe alsintan untuk mendukung pengembangan 

pengolahan segar dan industri hilir untuk 

peningkatan nilai tambah, substitusi impor dan 

mendorong pertumbuhan ekspor. 

 

4.5.8. Pascapanen  

1. Teknologi penepungan berbasis sumber daya lokal 

untuk diversifikasi pangan dan substitusi pangan 

impor.  

2. Teknologi penanganan segar hasil pertanian dan 

ternak yang dapat memperpanjang daya simpan dan 

menekan kerusakan untuk tujuan ekspor dan 

domestik. 

3. Produk/teknologi untuk peningkatan nilai tambah, 

daya saing dan ekspor produk pertanian.  

 

4.5.9. Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  

1. Rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan 

daya saing dan perlindungan usaha pertanian 

2. Rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan 

sumberdaya pertanian dan pembangunan 

infrastruktur pertanian 
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3. Rekomendasi kebijakan terkait dengan 

pengembangan kelembagaan dan peraturan 

mendorong iklim usaha yang kondusif 

4. Rekomendasi kebijakan terkait dengan makro 

ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor 

pertanian 

5. Rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika 

pembangunan ekonomi pertanian dan perdesaan 

6. Rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu 

kebijakan aktual 

 

4.5.10. Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian  

1. Database hasil Litbang Pertanian yang mutakhir 

2. Meningkatnya penerbitan hasil Litbang Pertanian di 

jurnal nasional dan internasional  

3. Tercetak dan tersebarnya bahan diseminasi dan 

peningkatan kemampuan akses informasi untuk 

penyuluh 

4. Terbangunnya perpustakaan digital 

5. Memanfaatnya diseminasi dan promosi inovasi 

litbang pertanian 

 

4.5.11. Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian  

1. Tersedianya teknologi spesifik lokasi. 

2. Dipercepatnya diseminasi teknologi spesifik lokasi. 
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3. Terdampingnya inovasi pada program strategis 

nasional dan daerah. 

4. Meningkatkan kerjasama pengkajian, pengembangan, 

dan pemanfaatan inovasi pertanian. 

 

4.5.12. Alih Teknologi Kepada Dunia Usaha 

1. Meningkatnya jumlah invensi litbang pertanian yang 

dilindungi HKI;  

2. Terwujudnya jaminan keberhasilan pemanfaatan 

invensi litbang pertanian melalui kegiatan pralisensi; 

3. Meningkatnya jumlah kerjasama alih teknologi baik 

lisensi (komersial dan non komersial) maupun private 

public partnership hasil litbang pertanian; 

4. Terdefinisikannya dengan jelas tata aturan penggunaan 

royalti hasil alih teknologi guna meningkatkan motivasi 

peneliti/perekayasa untuk menghasilkan karya 

penelitian yang berguna bagi pembangunan pertanian; 

5. Meningkatnya publikasi alih teknologi yang bernilai 

HKI. 

 4.5.13. Manajemen dan Kelembagaan  

1. Manajemen penelitian dan pengembangan efektif dan 

efisien. 

2. Terbangunnya SIM yang terintegrasi 
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3. Sistem penganggaran yang berbasis kinerja dan 

berjangka menengah yang mampu mendorong 

peningkatan aktivitas penelitian 

4. Meningkatnya kapasitas SDM berkarakter dan 

mempunyai kompetensi melalui pendidikan jangka 

panjang (program studi S2 dan S3), jangka pendek 

(pelatihan, magang, Post Doct/Master) dan Scientific 

Exchange. 

5. Meningkatnya sistem rekrutmen SDM yang 

mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan 

litbang. 

6. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana yang 

memadai untuk mendukung kegiatan penelitian. 

7. Optimalnya penggunaan dan pemanfaatan sarana dan 

prasarana dalam mendukung kegiatan penelitian dan 

pelayanan kepada stakeholders. 

8. Terbangunnya kerjasama (networking) yang kuat  

dan saling menguntungkan dengan stakeholder di 

dalam dan luar negeri. 
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Arah kebijakan dan strategi litbang pertanian merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Program Kementerian Pertanian 

yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 

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.  

 

5.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 

 
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian mengacu 

pada sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2010-2014. Arah 

kebijakan Kementerian Pertanian yang terkait dengan tupoksi Badan 

Litbang Pertanian adalah: 

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya 

yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain 

bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, dan Sekolah 

Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT). 

2. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan 

gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang 

berkelanjutan.  

3. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri.  

4. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-

produk substitusi komoditas impor.  

BAB V 
ARAH KEBIJAKAN  

DAN STRATEGI 
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5. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok 

tani.  

6. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional.  

7. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan 

sarana, pelatihan, dan pendampingan.  

8. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan 

bunga rendah.  

9. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha 

melalui  promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang 

kondusif.  

10. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara 

vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani 

produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya 

saing tinggi di pasar lokal maupun internasional.  

11. Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal terbarukan 

untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di 

perdesaan dan mensubstitusi BBM.  

12. Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung 

pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan 

stabilisasi harga di sentra produksi.  

13. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama 

penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu.  

14. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah 

nasional. 
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15. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik 

lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat 

dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani.  

16. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang 

berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan 

daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, 

mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan 

ekonomi desa-kota. 

17. Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang 

berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif 

perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian 

Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk 

bersubsidi.  

18. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan 

pertanian yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 

yakni akuntabel, efisien, dan berorientasi pelayanan publik. 

Strategi Kementerian Pertanian dirumuskan dalam 7 (tujuh) 

Gema Revitalisasi, yaitu : 

1. Revitalisasi Lahan 

2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan 

3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana 

4. Revitalisasi Sumber Daya Manusia 

5. Revitalisasi Pembiayaan Petani 

6. Revitalisasi Kelembagaan Petani 

7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir 
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5.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Litbang Pertanian 

Arah kebijakan dan strategi litbang pertanian ke depan 

disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan 

pertanian 2010 – 2014 melalui peningkatan penguasaan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang 

inovatif, efisien dan efektif dengan mengedepankan kaidah ilmiah 

dan berkontribusi terhadap perkembangan iptek. Kebijakan tersebut 

diimplementasikan melalui pemanfaatan sumberdaya penelitian 

yang ada secara optimal dan meningkatkan jejaring kerjasama 

dengan institusi lain baik nasional maupun internasional. Dalam 

upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian, 

rumusan arah kebijakan litbang pertanian dikelompokkan ke dalam 

4 (empat) kategori sesuai dengan 4 (empat) target sukses 

Kementerian Pertanian, yaitu: (1) Pencapaian swasembada dan 

swasembada berkelanjutan; (2) Peningkatan diversifikasi pangan; 

(3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; (4) 

Peningkatan kesejahteraan petani. 
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5.2.1. Arah Kebijakan  

Arah kebijakan Badan Litbang Pertanian meliputi : 

1. Dukungan terhadap pencapaian swasembada dan 
swasembada berkelanjutan : 

a. Memfokuskan pada penciptaan inovasi teknologi 

benih/bibit unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian 

(alsintan) untuk mendukung pencapaian sasaran 

pembangunan pertanian, yaitu: (1) pemantapan 

swasembada beras, jagung, daging ayam, dan gula 

konsumsi; (2) pencapaian swasembada kedelai, daging 

sapi, gula industri; dan (3) peningkatan produksi susu 

segar, buah, sayur, bunga, tanaman perkebunan dan 

produk-produk pertanian substitusi impor. 

b. Memprioritaskan penyediaan inovasi teknologi untuk 

optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian 

c. Mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. 

d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengkajian teknologi 

dan adaptasi inovasi teknologi spesifik lokasi untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian 

nasional yang beragam. 

2. Dukungan terhadap peningkatan diversifikasi pangan : 

a. Mendukung percepatan diversifikasi pangan berbasis 

sumber daya lokal melalui penyediaan inovasi teknologi. 

b. Melakukan promosi dan diseminasi penggunaan pangan 

lokal non beras sebagai sumber karbohidrat 
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3. Dukungan terhadap peningkatan nilai tambah, daya saing 
dan ekspor : 

a. Memperkuat inovasi teknologi dan kelembagaan untuk 

pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan 

berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah, 

daya saing dan ekspor produk pertanian. 

b. Mempercepat penyediaan inovasi teknologi untuk 

pengembangan bio-energy berbasis bahan baku lokal 

terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi 

masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi 

BBM. 

4. Dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan petani : 

a. Mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui 

pengembangan rekayasa model kelembagaan dan 

rumusan kebijakan pembangunan pertanian antisipatif 

dan responsif yang berpihak kepada petani. 

b. Memberikan bantuan benih/bibit dan bimbingan 

teknologi kepada petani/kelompok tani di pedesaan. 

5.2.2. Strategi Litbang Pertanian 

1. Optimalisasi pemanfaatan data/informasi & inovasi 

IPTEK yang sudah ada. 

2. Meningkatkan perakitan dan penyediaan varietas/galur 

unggul, benih, bibit, dan inovasi sistem perbenihan 
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berdaya saing serta memperkuat Unit Pengelolaan 

Benih Sumber (UPBS).  

3. Meningkatkan inovasi teknologi pasca panen yang 

unggul dan adaptif berbasis sumberdaya lokal. 

4. Meningkatkan inovasi pupuk, bio pestisida/bio kontrol, 

vaksin, alsintan dan pengelolaan infrastruktur 

pertanian.  

5. Meningkatkan intensitas pendampingan, magang, 

pelatihan, dan konsultasi agribisnis. 

6. Meningkatkan akses petani terhadap sumber-sumber 

pembiayaan pertanian dan penguatan kelembagaan.  

7. Optimalisasi sumber daya penelitian dalam rangka 

memacu peningkatan produktivitas dan kualitas 

penelitian (scientific recognition), dan produk 

berwawasan lingkungan, aman, sehat, utuh dan halal 

serta dihasilkan dalam waktu yang singkat, efisien dan 

berdampak luas (impact recognition) melalui kegiatan 

diseminasi yang intensif. 

8. Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengembangan 

dengan lembaga nasional dan internasional. 

9. Meningkatkan promosi dan diseminasi hasil penelitian 

melalui berbagai spektrum kepada seluruh stakeholders 

nasional maupun internasional untuk mempercepat 

proses pencapaian sasaran pembangunan pertanian 

(impact recognation) pengakuan ilmiah internasional 

(scientific recognation) dan perolehan sumber-sumber 
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pendanaan penelitian lainnya diluar APBN (eksternal 

fundings).  

10. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapabilitas 

sumberdaya penelitian melalui perbaikan sistem 

rekrutmen dan pelatihan SDM, penambahan sarana dan 

prasarana, dan struktur penganggaran yang sesuai 

dengan kebutuhan institusi litbang yang berkelas dunia. 

11. Mendorong inovasi teknologi yang mengarah pada 

pengakuan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) secara nasional dan internasional.  

12. Menyempurnakan manajemen penelitian dan 

pengembangan pertanian yang akuntabel dan good 

governance. 

13. Memanfaatkan teknologi yang bersifat high technology 

untuk analisis genom dan ekspresi gen dalam 

mempercepat pembentukan varietas unggul baru, 

rekayasa genetik (seedless), kultur jaringan dan Somatic 

Embryogenesis (SE) untuk pemassalan benih, Gas 

Chromatography-Mass Spectrometry (GCMS) untuk 

flavour berbasis komoditas, Portable Gas 

Chromatography (GC) untuk mengukur emisi gas rumah 

kaca di lapangan dalam rangka mengantisipasi 

perubahan iklim, Liquid Chromatography-Mass 

Spectrometry (LCMS) untuk deteksi residu, 

laboratorium Biosafety Level 3 (BSL3), pemanfaatan 
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teknologi non-distructive test dan image processing 

untuk grading ukuran dan kualitas buah tropika. 

 

5.2.3. Kegiatan dan Strategi Pendanaan 

Berdasarkan orientasi output dan outcome yang ingin dicapai 

2010-2014, kegiatan penelitian dan pengembangan di masing-

masing Unit Kerja diarahkan pada 2 kategori, sebagai berikut 

(Gambar 1) : 

a. Kategori I: Scientific based activities (SBA), yaitu kegiatan 

penelitian upstream untuk menghasilkan inovasi teknologi dan 

kelembagaan pendukung yang mempunyai muatan ilmiah, 

fenomenal, dan futuristik untuk mendukung peningkatan 

produksi 5 komoditas prioritas, dan 34 fokus komoditas 

pertanian.  

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. 
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Gambar 1.   Strategi Pendanaan Litbang Pertanian 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kegiatan penelitian 

dan pengembangan pertanian yang bersumber dari pendanaan 

internal (APBN Badan Litbang Pertanian) dikelompokkan menjadi: 

1. Penelitian upstream dengan alokasi porsi pendanaan 50-60%. 

2. Penelitian adaptif yang mendukung langsung pencapaian 

program utama Kementerian Pertanian berupa kegiatan 

penelitian adaptif dan diseminasi, dengan alokasi porsi 

pendanaan 20-30%. 

3. Penelitian kolaboratif (konsorsium dan kerja sama) berupa 

penelitian upstream dan adaptif, dengan alokasi porsi 

pendanaan 10-20%. 
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Upaya peningkatan pendanaan di luar APBN akan dilakukan 

melalui peningkatan kerja sama penelitian dan pemanfaatan hasil 

penelitian baik dalam dan luar negeri. Khusus kerjasama dalam 

negeri akan ditingkatkan melalui kerja sama dengan pemerintah 

daerah dan swasta dengan mengacu pada PP 35/2008.  

 
5.2.4. Kegiatan dan Strategi Pengembangan SDM 

 
Untuk mengembangkan SDM yang handal, program 

Pengembangan SDM Badan Litbang Pertanian dilaksanakan melalui 

(1) pelatihan jangka panjang; (2) pelatihan jangka pendek; dan (3) 

dukungan sistem manajemen SDM yang efektif. Pelatihan jangka 

panjang dilakukan untuk menyiapkan SDM dan meningkatkan 

kualitasnya, dengan mengirim pegawai tugas belajar S2 dan S3, di 

dalam maupun luar negeri. Bidang pendidikan yang ditempuh 

diutamakan bidang ilmu dasar dan strategik. 

Pelatihan jangka pendek untuk meningkatkan 

profesionalisme SDM yaitu melalui yaitu Scientific Exchange, Specific 

Training, Visiting Scientist, Post Doctoral, Diklat Fungsional dan 

Pelatihan Teknis Pejabat Fungsional, Pengembangan karakter SDM  

serta pembinaan/transfer knowledge dari peneliti senior ke yunior.   

Sistem manajemen SDM yang efektif dikembangkan untuk 

meningkatkan profesionalisme SDM dan memberikan dukungan 

manajemen litbang. Sistem manajemen SDM ini berupa aplikasi 

pendukung administrasi kepegawaian dan layanan informasi 

pegawai yang akan ditingkatkan, mencakup : (a) SIM Kepegawaian 

(SIMPEG); (b) Aplikasi Monitoring/Tracking Usulan PAK Peneliti; (c) 
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Sistem Monitoring Kenaikan Pangkat; dan  (d) Layanan Informasi 

Kepegawaian melalui web (Intranet Litbang).  

 

5.2.5. Kegiatan dan Strategi Pengembangan Sarana dan 
Prasarana Penelitian dan Pengembangan Pertanian  

 
Secara ilmiah hasil litbang pertanian dapat berhasil dengan 

baik dicapai melalui penyediaan sarana dan prasarana yang 

memadai, utamanya terkait dengan pengembangan sarana dan 

prasarana laboratorium, kebun percobaan, informasi dan teknologi 

komunikasi.  

Tujuan pengembangan pengembangan laboratorium adalah 

antara lain (1) penyediaan fasilitas dan peralatan yang memadai 

untuk mendukung tugas dan fungsi institusi Badan Litbang 

Pertanian; (2) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem 

manajemen kualitas pada laboratorium agar mampu menjamin 

akurasi output yang dihasilkan, sehingga secara nasional dan 

internasional dapat diakui. Mengingat hal tersebut, maka 

pengembangan laboratorium, tidak hanya pada pengembangan 

kapasitas, tetapi juga dalam sistem manajemen kualitas yang 

didasarkan pada standar internasional ISO/IEC 17025: 2005. Saat ini 

dari 156 laboratorium di 65 institusi Badan Litbang Pertanian, 17 

laboratorium telah memperoleh sertifikat ISO/IEC 17025:2005, 

enam laboratorium dalam proses memperoleh sertifikat, dan 

delapan laboratorium  mendapat tugas untuk menguji kualitas 

pupuk di Indonesia. 
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Dalam rangka mengoptimalkan laboratorium penelitian, maka 

pengembangan laboratorium diarahkan menjadi tiga tingkat yaitu:  

1. Laboratorium teknologi dasar: fasilitas standar lab yang 

diperlukan sebagai lembaga penelitian.  

2. Laboratorium teknologi lanjutan: lab unggulan di masing-

masing UPT yang merupakan pengembangan dari lab yang 

sekarang ada, contoh lab tanah tingkat regional di 8 BPTP.  

3. Laboratorium acuan: lab acuan dan pembina lab sejenis dan 

tempat penelitian untuk kegiatan penelitian yang tidak dapat 

dilaksanakan di lab dasar maupun lab lanjut (Bioteknologi, 

Tanah, Veteriner, Pascapanen, Flavor, Mekanisasi, 

Perbanyakan komersial melalui kultur jaringan dan somatic 

embriogenesis). 

Dengan demikian, pengembangan laboratorium tidak 

dilaksanakan secara merata ke seluruh UK/UPT Badan Litbang 

Pertanian dengan jenis laboratorium yang sama.  

Untuk lebih mengoptimalkan laboratorium, pengelolaan lab 

juga perlu mendapat perhatian, terutama pada:  

1. Sistem manajemen: networking antar laboratorium dasar, 

teknologi lanjutan, dan laboratorium acuan, monitoring dan 

evaluasi laboratorium.  

2. Manajemen sumberdaya mencakup staf, keuangan dan 

material laboratorium 
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3. Pelaksanaan pengujian: pengendalian penggunaan, 

ketertelusuran terhadap acuan dan jaminan mutu hasil 

pengujian (standarisasi  dan akreditasi laboratorium)  

4. Siklus perbaikan berkelanjutan: kalibrasi, siklus perbaikan dan 

perawatan berkelanjutan.  

 

Di samping laboratorium, kebun percobaan (KP) merupakan 

sarana yang penting untuk mendukung penelitian dan 

pengembangan pertanian. Dewasa ini, Badan Litbang Pertanian 

mengelola 118 KP dengan luas 5.726,5 ha, yang terdiri dari : 

1. Lahan Irigasi      804,40 ha 

2. Lahan Tadah Hujan     480,19 ha 

3. Lahan Rawa Lebak      270,13 ha 

4. Lahan Pasang Surut        235,30 ha 

5. Lahan Kering          2.251,27 ha 

6. Lain-lain         1.685,24 ha 

 

Pengembangan kebun percobaan diarahkan untuk: 

1. Aktualisasi pelaksanaan litbang melalui pemanfaatan kebun 

percobaan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan 

pengembangan pertanian;  

2. Aktualisasi keunggulan teknologi hasil penelitian dengan 

memanfaatkan kebun percobaan untuk diseminasi teknologi 

melalui show window hasil Badan Litbang Pertanian, sarana 

training, temu teknologi, dan gelar teknologi; 
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3. Pendukung pembiayaan litbang  

• Pemanfaatan untuk peningkatan PNBP;  

• Pemanfaatan untuk Kerjasama guna mendapatkan hibah. 

Pengembangan kebun percobaan dilaksanakan melalui: 

1. Pengembangan kebun percobaan untuk sepenuhnya sebagai 

sarana penelitian dengan memperbaiki fasilitas kebun 

percobaan seperti perbaikan atau penyediaan rumah kaca, 

rumah sere, sumber air dan pendukung lainnya. 

2. Pengembangan kebun percobaan untuk kebun bibit/benih 

dengan perbaikan antara lain gedung proses, lantai jemur, dan 

gudang.  

3. Pengembangan kebun percobaan untuk kebun koleksi, plasma 

nutfah dengan fungsi utama untuk pengamanan kebun.  

4. Pengembangan kebun percobaan untuk diseminasi antara lain 

melalui show window. 

5. Pengembangan kebun percobaan dalam rangka kerjasama 

penelitian dengan stakeholders. 

 

Teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan yang 

sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan diseminasi 

hasil penelitian. Hampir seluruh institusi Badan Litbang Pertanian 

(Pusat, Puslitbang, BPTP, Balit, Lolit) telah dilengkapi dan 

mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

meskipun kapasitas dan kapabilitas masih sangat terbatas. Dengan 

demikian peningkatan kapabilitas dan kualitas teknologi informasi 

dan komunikasi ini menjadi target utama, disamping laboratorium 
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dan kebun percobaan, dalam pengembangan sarana dan prasarana 

Badan Litbang Pertanian. Dengan adanya pengembangan sarana 

teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan Unit Kerja (UK) dan 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat berkomunikasi lebih efektif. 

Kemampuan ini akhirnya dapat mengalirkan data antar UK/UPT 

Badan Litbang Pertanian dengan lebih baik, sehingga kualitas hasil 

litbang pertanian juga lebih baik, baik substansi maupun manajemen 

penelitian dan pengembangan pertanian. Komunikasi informasi 

dengan lembaga litbang pertanian internasional pun dapat 

dilaksanakan dengan lebih baik. 

Pengembangan sarana dan prasarana litbang pertanian yang 

lain yang tidak kalah pentingnya ialah pengembangan laboratorium 

dan klinik mobile Badan Litbang Pertanian. Sekarang ini telah 

tersedia 38 Laboratorium dan Klinik Mobile Badan Litbang 

Pertanian, yang utamanya membantu BPTP untuk melaksanakan 

kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah 

analisa in situ seperti pupuk, tanah, serta monitoring hama dan 

penyakit.   
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6.1. Program Badan Litbang Pertanian 

Program Badan Litbang Pertanian pada periode 2010-2014 

diarahkan untuk penciptaan teknologi dan varietas unggul 

berdaya saing. Oleh karena itu Badan Litbang Pertanian 

menetapkan kebijakan alokasi sumber daya litbang menurut 

komoditas prioritas utama yang ditetapkan oleh Kementerian 

Pertanian, yaitu 5 komoditas prioritas (padi, jagung, kedelai, sapi, 

dan tebu) dan 34 fokus komoditas lainnya mencakup: pangan (ubi 

kayu dan kacang tanah), hortikultura (kentang, cabai merah, bawang 

merah, mangga, manggis, pisang, anggrek, krisan, durian dan jeruk), 

perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, sagu, aren, kakao, kopi, teh, 

kina, lada, jambu mete, kapas, tembakau, cengkeh, jahe, dan nilam), 

serta peternakan (sapi perah, kambing, domba,  babi, ayam buras 

dan itik).  

 

6.2. Kegiatan Litbang Pertanian  
 
Sesuai dengan organisasi Badan Litbang Pertanian, program 

Badan Litbang Pertanian untuk periode 2010-2014 terdiri dari 12 

kegiatan. Keterkaitan antara kegiatan dengan target sukses 

Kementerian Pertanian tercantum pada Tabel 10. Kegiatan lingkup 

Badan Litbang Pertanian   sebagai berikut: 
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6.2.1. Kegiatan Litbang Tanaman Pangan  
 

Kegiatan Litbang Tanaman Pangan diarahkan pada perakitan 

varietas tanaman pangan umur ultra genjah, toleran terhadap 

cekaman biotik/abiotik, dan adaptif untuk daerah tropis serta 

dampak perubahan iklim global. Selain itu, juga dirakit inovasi 

teknologi untuk peningkatan produktivitas benih F1 hibrida padi dan 

jagung serta akselerasi produksi dan penyebaran benih sumber 

untuk mempercepat diseminasi varietas unggul baru. Sejalan dengan 

hal tersebut, juga diprogramkan penelitian untuk menghasilkan 

teknologi budidaya pendukung peningkatan produktivitas dan 

peningkatan indeks panen yang efisien dan ramah lingkungan serta 

teknologi panen dan pasca panen primer. 

 

6.2.2. Kegiatan Litbang Tanaman Hortikultura diarahkan pada 
 

Kegiatan Litbang Tanaman Hortikultura diarahkan pada 

pemuliaan dan pengelolaan sumberdaya genetik hortikultura 

sebagai bahan perakitan varietas unggul baru adaptif daerah tropis 

(genjah, better eating quality, seedless, trendsetter), serta inovasi 

teknologi modern yang efektif, efisien dan ramah lingkungan 

berbasis sumber daya lokal yang dapat mengantisipasi perubahan 

iklim dan menanggulangi permasalahan OPT. 

 

6.2.3. Kegiatan Litbang Tanaman Perkebunan  
 

Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan dilakukan 

dalam konteks kebijakan prioritas komoditas melalui kegiatan 
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pemuliaan dan pengelolaan sumberdaya genetik, inovasi teknologi 

budidaya dan pengolahan hasil, serta rekomendasi kebijakan 

berbasis: (1) pengembangan bahan bakar nabati (jarak pagar, kemiri 

sunan sunan, sagu, dan aren); (2) penghasil serat (kapas dan kenaf) 

dan pemanis (stevia, tebu, dan bit); (3) kelapa, aren dan kelapa 

sawit; (4) tanaman obat (tembakau, dan kina) dan aromatik (minyak 

atsiri); (5) rempah dan tanaman penyegar (kakao, kopi, dan teh); 

serta  (6) komoditas lain seperti karet dan tanaman industri lain. 

 

6.2.4. Kegiatan Litbang Peternakan dan Veteriner 
 

Penelitian peternakan dan veteriner dilaksanakan melalui 

pengelolaan sumber daya genetik, perakitan galur baru ternak 

(dengan konsep low external input) dan varietas tanaman pakan. 

Perakitan inovasi teknologi budi daya ternak dan tanaman pakan 

mengantisipasi perubahan iklim serta rekomendasi kebijakan 

peternakan dan veteriner. Pengembangan sistem integrasi ternak 

dengan komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan. Sedangkan 

penelitian veteriner dilaksanakan untuk mendukung peningkatan 

populasi ternak, meningkatkan status kesehatan hewan, keamanan 

pangan dan pengendalian penyakit zoonosis.   

 

 

6.2.5. Kegiatan Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian 
 

Inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya lahan 

pertanian meliputi pemetaan tanah sistematis dan pemetaan tematik 
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di lokasi terpilih,  yang dilakukan dengan memanfaatkan citra satelit, 

digital elevation model (DEM) berbasis GIS. Penelitian optimalisasi 

pemanfaatan sumber daya lahan, berupa pengembangan inovasi 

teknologi pengelolaan sumber daya lahan pertanian (sawah, lahan 

kering,  lahan rawa, iklim dan air), formulasi pupuk (anorganik, 

organik, hayati dan pengembangan teknologi nano) dan formulasi 

pembenah tanah. Sementara kegiatan mitigasi dan adaptasi 

perubahan lingkungan pertanian terdiri dari perakitan teknologi 

mengantisipasi pencemaran lingkungan pertanian, perubahan iklim 

global (teknologi rendah emisi dan measurable, reportable, verifiable 

(MRV) methodology) dan lahan terdegradasi. 

 

6.2.6. Kegiatan Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik 
Pertanian  

 
Kegiatan Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik 

Pertanian diarahkan kepada pengelolaan, pemanfaatan dan 

pelestarian sumber daya genetik pertanian seperti tanaman dan 

mikroba; kloning gen dan pengembangan peta genetik sifat-sifat 

penting komoditas pertanian; perbaikan komoditas pertanian untuk 

sifat-sifat unggul (produktivitas, adaptabilitas, tahan cekaman biotik) 

melalui teknik kultur in vitro, rekayasa genetik, atau marka 

molekuler; serta pemanfaatan bioteknologi untuk perbanyakan bibit, 

pengolahan produk dan limbah pertanian. 
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6.2.7. Kegiatan Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan 
Pertanian ditunjukan untuk 

 
Kegiatan Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 

ditujukan untuk menghasilkan pengetahuan, data, informasi, analisis 

dan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan hasil: (1) 

pengkajian kebijakan penguatan dan perlindungan usaha pertanian; 

(2) pengkajian kebijakan sumberdaya alam, infrastruktur dan 

investasi pertanian; (3) pengkajian kebijakan kelembagaan dan 

regulasi pertanian; (4) pengkajian kebijakan ekonomi makro, 

ketahanan pangan,  pengentasan kemiskinan dan pembangunan 

perdesaan; (5) penelitian dinamika ekonomi pertanian dan 

perdesaan; serta (6) pelaksanaan evaluasi dan tanggap cepat atas isu 

kebijakan aktual; dan  (7) diseminasi hasil dan peningkatan 

kapasitas lembaga. 

 

6.2.8. Kegiatan Perekayasaan/Penelitian dan Pengembangan 
Mekanisasi  Pertanian 

 
Perekayasaan/penelitian dan pengembangan mekanisasi 

meliputi lima kegiatan utama, yaitu perekayasaan/penelitian 

teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas 

dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pertanian, peningkatan 

kualitas dan nilai tambah produk pertanian, pemanfaatan limbah dan 

sumber daya energi terbarukan di bidang pertanian, pengembangan 

dan penerapan teknologi mekanisasi pertanian berbasis kemitraan 
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dan analisis dan sintesis kebijakan untuk percepatan pengembangan 

mekanisasi pertanian.  

 

6.2.9. Kegiatan Litbang Pascapanen Pertanian 
 

Kegiatan penelitian dan pengembangan pascapanen 

difokuskan untuk menghasilkan inovasi teknologi penanganan dan 

pengolahan hasil pertanian mendukung pencapaian target 

diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan 

ekspor. Kegiatan dilakukan baik dalam skala laboratorium, pilot 

maupun skala operasional meliputi penanganan segar produk 

pertanian, diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor, serta 

pengembangan produk dan teknologi untuk meningkatkan nilai 

tambah dan daya saing.  

 

6.2.10. Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran 
Teknologi Pertanian 

 
Pengembangan perpustakaan digital lingkup Kementerian 

Pertanian dilakukan untuk lebih meningkatkan pengelolaan dan 

pemanfaatan informasi melalui peningkatan keahlian SDM. 

Peningkatan penyebarluasan teknologi pertanian terus dilakukan 

melalui berbagai media diseminasi, antara lain media elektronik, 

cetak, pameran dan seminar serta media tradisional yang 

berkembang di masyarakat. Peningkatan kegiatan komunikasi dan 

partisipasi kegiatan ilmiah dilakukan melalui seminar, workshop, 

magang, pengembangan website, dan publikasi ilmiah baik nasional 

maupun  internasional. Pengembangan sistem komunikasi Badan 
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Litbang Pertanian dengan pengguna dilakukan untuk mengefektifkan 

pemenuhan kebutuhan teknologi. 

 

6.2.11. Kegiatan Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi 
Pertanian 

 
Program pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi 

pertanian meliputi kegiatan pengkajian spesifik lokasi, percepatan 

diseminasi inovasi, dan koordinasi. Kegiatan pengkajian spesifik 

lokasi dilakukan dengan memadukan hasil penelitian UK/UPT 

lingkup Badan Litbang Pertanian dengan lokal genius yang 

dikembangkan masyarakat. Percepatan diseminasi inovasi pertanian 

melalui pengembangan berbagai pendekatan untuk menunjang 

terwujudnya pertanian industrial perdesaan. Koordinasi dilakukan 

dalam rangka mensinergikan kegiatan pengkajian di 32 BPTP. 

 

6.2.12. Kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitas dan 
Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang 
Pertanian  

 
Kegiatan pengembangan kelembagaan mencakup 

pengembangan budaya kerja inovatif berorientasi bisnis melalui 

peningkatan jumlah institusi di lingkup Badan Litbang Pertanian 

yang menerapkan reformasi birokrasi secara menyeluruh, 

pengembangan sumber daya litbang (SDM, sarana dan prasarana) 

diikuti pengembangan standarisasi dan akreditasi lembaga dan 

pranata litbang. Di samping itu, untuk memicu tercapainya output 

yang optimal, maka akan dilakukan pengembangan manajemen 
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teknologi dan sistem informasi, koordinasi jaringan kerja sama 

penelitian dan pengkajian, reformasi perencanaan dan 

penganggaran, monitoring dan evaluasi serta penyiapan regulasi 

paten dan lisensi. 

Tabel 10.  Keterkaitan  Kegiatan Litbang Pertanian terhadap 
Pencapaian Empat  Target Sukses Kementerian 
Pertanian 2010-2014 

No Kegiatan 

Target Sukses Kementerian Pertanian 
1 2 3 4 

Swasembada 
padi, jagung, 
kedelai, gula, 
daging 

Diversifikasi 
pangan 

Nilai tambah, 
daya saing 
dan ekspor 

Kesejahteraan 
petani 

1 Penelitian dan 
Pengembangan Tanaman 
Pangan 

    

2 Penelitian dan 
Pengembangan 
Hortikultura 

    

3 Penelitian dan 
Pengembangan 
Perkebunan 

    

4 Penelitian dan 
Pengembangan 
Peternakan dan Veteriner 

    

5 Penelitian dan 
Pengembangan Sumber 
Daya Lahan Pertanian 

    

6 Penelitian dan 
Pengembangan 
Bioteknologi dan Sumber 
Daya Genetik Pertanian 

    

7 Penelitian/Analisis Sosial 
Ekonomi dan Kebijakan 
Pertanian 

    

8 Perekayasaan/Penelitian 
dan Pengembangan 
Mekanisasi Pertanian 

    

9 Penelitian dan 
Pengembangan Pasca 
Panen 
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6.3. Indikator Kinerja Utama 
 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian tahun 2010-2014 sesuai dengan Program 

Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing seperti 

terlihat pada Tabel 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kegiatan 

Target Sukses Kementerian Pertanian 
1 2 3 4 

Swasembada 
padi, jagung, 
kedelai, gula, 
daging 

Diversifikasi 
pangan 

Nilai 
tambah, 
daya saing 
dan ekspor 

Kesejahteraan 
petani 

10 Pengembangan Perpustakaan 
dan Penyebaran Teknologi 
Pertanian 

    

11 Pengkajian dan Percepatan 
Diseminasi Inovasi Pertanian 

    

12 Dukungan Manajemen, 
Fasilitas dan Instrumen 
Teknis dalam Pelaksanaan 
Kegiatan Litbang Pertanian 
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Tabel 11.  Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan 

Litbang Pertanian 2010 – 2014 
 

No 
Sasaran Indikator Kinerja 

(1) (2) 
1 Terciptanya varietas unggul, 

galur/klon dalam rangka 
peningkatan produksi dan 
produktivitas mendukung 
pencapaian swasembada dan 
swasembada berkelanjutan; 

− Jumlah varietas unggul baru padi, jagung, kedelai dan 
tanaman pangan lainnya 

− Jumlah varietas unggul baru dan  tanaman hortikultura 
(tanaman sayuran, buah tropika dan sub tropika, dan 
hias) 

− Jumlah varietas/klon unggul  tanaman perkebunan 
dengan produktivitas tinggi dan bermutu. 

− Jumlah galur unggul/harapan ternak dan tanaman 
pakan ternak (TPT) spesifik lokasi 

 

2 Terciptanya inovasi teknologi 
produksi dan pengelolaan 
sumberdaya pertanian 
mendukung pencapaian 
swasembada dan swasembada 
berkelanjutan; 

− Jumlah teknologi baru pengelolaan sumber daya lahan 
dan lingkungan pertanian secara berkelanjutan, serta 
formula pupuk 

− Jumlah teknologi baru pengelolaan sumber daya lahan 
dan lingkungan pertanian secara berkelanjutan, serta 
formula pupuk 

− Jumlah prototipe alat dan mesin untuk peningkatan 
efisiensi sistem produksi pertanian, kualitas, nilai 
tambah dan daya saing produk dan limbah pertanian.  

− Jumlah teknologi vaksin ternak isolate lokal, diagnostik 
dan formula obat biofarmaka untuk hewan 

− Jumlah teknologi budidaya  dan panen  
− Jumlah teknologi dan manajemen antisipasi,  adaptasi, 

dan mitigasi perubahan iklim 
− Jumlah teknologi spesifik lokasi 

3 Terciptanya inovasi teknologi 
pascapanen berbasis sumberdaya 
lokal mendukung diversifikasi 
pangan dan peningkatan nilai 
tambah, daya saing, dan ekspor 

− Jumlah teknologi penanganan segar produk pertanian, 
teknologi dan produk diversifikasi pangan, subsitusi  
pangan impor, dan teknologi pengembangan produk 
bernilai tambah dan berdaya saing. 

4 Tersedianya kebijakan  
pengembangan kelembagaan 
agribisnis dan agroindustri untuk 
peningkatan kesejahteraan petani 

− Jumlah kebijakan untuk penguatan daya saing, 
perlindungan usaha pertanian, penguatan kelembagaan 
dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor 
pertanian dan perdesaan. 
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No 
Sasaran Indikator Kinerja 

(1) (2) 
5 Meningkatnya diseminasi dan 

promosi inovasi teknologi 
pertanian, serta jejaring 
kerjasama nasional dan 
internasional; 

− Jumlah teknologi yang terdiseminasi kepada  Pengguna 
/stake holder 

− Jumlah kerjasama penelitian nasional dan internasional 

6 Meningkatnya jumlah publikasi di 
jurnal ilmiah nasional dan 
internasional, hak kekayaan 
intelektual (HKI), serta 
komersialisasi hasil penelitiann 

− Jumlah publikasi hasil litbang pertanian 
− Prosentase perpustakaan digital  
− Jumlah invensi yang memperoleh HKI 
− Jumlah invensi yang dilisensi dunia industri 

 
 

Indikator-indikator tersebut akan dijadikan sebagai indikator 

utama pencapaian sasaran kegiatan pada masing-masing unit kerja 

lingkup Badan Litbang Pertanian. Secara rinci sasaran strategis dan 

IKU Badan Litbang Pertanian beserta sasaran kuantitatifnya 

disajikan pada Lampiran 1. Sedangkan pada tahun 2010-2014 

sasaran RPJM Badan Litbang, indikator dengan dengan dilengkapi 

target keluaran serta kebutuhan pembiayaan tahun 2010 – 2014 

disajikan pada lampiran 2. 
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Renstra Badan Litbang Pertanian periode 2010-2014 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN periode 2010-2014) bidang penelitian 

dan pengembangan pertanian. Proses penyusunannya, mencakup 

sinkronisasi dan konsolidasi manajemen litbang pertanian sehingga 

tercipta sistem koordinasi dan kondisi yang kondusif bagi 

berfungsinya mandat pelaksanaan kegiatan litbang oleh seluruh 

UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian.  

Dokumen Renstra ini selanjutnya dijadikan acuan dan arahan 

bagi Unit Kerja di lingkup Badan Litbang Pertanian dalam 

merencanakan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan 

pertanian periode 2010-2014 secara menyeluruh, terintegrasi, 

efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sub-sektor/sektor 

terkait. Reformasi perencanaan dan penganggaran 2010-2014 

mengharuskan Badan Litbang Pertanian untuk merestrukturisasi 

program dan kegiatan dalam kerangka performance based budgeting 

dan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term 

expenditure frame work – MTEF).  

Dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja 

utama sehingga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan beserta 

organisasinya dapat dievaluasi selama periode tahun 2010-2014.  

Selain itu, Renstra ini juga dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah 

Daerah dalam menyusun Renstra Daerah guna mendukung 

pencapaian sasaran penelitian dan pengembangan pertanian 

BAB VII 
PENUTUP 
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sekaligus pembangunan pertanian yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Pertanian.  


	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan Kementerian Pertanian dalam /pembangunan perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran melalui penumbuhan usaha-usaha ag...

