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Abstrak. BBP2TP dalam kedudukannya sebagai unit kerja Badan Litbang Pertanian yang 
memiliki tugas pokok melakukan pengkajian dan berfungsi sebagai koordinasi BPTP seluruh 
Indonesia memiliki peran strategis dalam penyediaan inovasi pertanian, mendukung  
keberhasilan capaian Program Strategis Dep. Pertanian. Dukungan BBP2TP terhadap Program 
Strategis Departemen Pertanian difokuskan pada penguatan muatan inovasi pertanian 
disesuaikan dengan karakteristik program. Bentuk dukungan yang dominan dilakukan adalah  
pengawalan/pendampingan inovasi pertanian, rekayasa kelembagaan dan percepatan arus 
diseminasi inovasi pertanian. Prakteknya kegiatan tersebut dilakukan secara langsung oleh 
BPTP di bawah koordinasi BBP2TP.  
 
Kata Kunci: Inovasi Pertanian, Program Strategis, Departemen Pertanian, BBP2TP, BPTP. 

Pendahuluan 

Pembangunan pertanian nasional akhir-akhir ini menunjukan kinerja yang semakin 
dinamis, ditandai dengan lahirnya berbagai Program Strategis Departemen Pertanian 
yang diprakarsai beberapa Ditjen Teknis terkait. Ditjen Tanaman Pangan mengusung 
Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) dan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 
Terpadu (SLPTT) Jagung dan Kedelai;  Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 
(PUAP) diprakarsai Setjen, Gerakan Nasional (Gernas) Kakao dari Ditjen Perkebunan, 
Pengembangan Kawasan Hortikultura dari Ditjen Hortikultura, dan Program Peningkatan 
Swasembada Daging Sapi (P2SDS) dari Ditjen Peternakan. 

Keberadaan berbagai program strategis tersebut merupakan langkah kongkrit dalam 
pencapaian visi dan misi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan, yaitu mewujudkan 
Masyarakat pedesaan yang progresif dalam kegiatan agribisnis sehingga mampu 
menciptakan dan mengisi kesempatan kerja produktif dan mampu meningkatkan 
pertumbuhan pendapatan di tingkat wilayah dan nasional. 

Strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang ditempuh adalah  kombinasi dari 
pemantapan peningkatan produktivitas pertanian berspektrum luas dan investasi pada 
layanan sosial di satu sisi, dengan peningkatan keterkaitan dan saling ketergantungan 
antar pembangunan pedesaan dan kelompok industri terkait, serta pertumbuhan 
pertanian dan pedesaan. Sasarannya adalah terwujudnya pertanian tangguh untuk 
pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk 
pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani. 

                                                 
1Makalah disajikan dalam Seminar Nasional  Membangun Sistem Inovasi di Perdesaan : Tema Menjadikan 
Inovasi Badan Litbang Pertanian Tersedia Secara Cepat, Tepat dan Murah. Bogor, 15 – 16 Oktober 2009. 
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Program strategis Dep. Pertanian telah mendorong Badan Litbang Pertanian untuk 
memberikan dukungan guna mencapai keberhasilannya. Pemberian dukungan tersebut 
memenuhi amanat UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara Ps 9 yang 
mengharuskan unsur Badan dalam Kementerian Negara berfungsi sebagai pendukung.  

Dalam tataran praktis, implementasi dukungan Badan Litbang Pertanian terhadap 
Program Strategis Departemen Pertanian mendorong semua  Unit Kerja (UK) dan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Litbang Pertanian untuk bertindak proaktif. 

Berkenaan dengan dukungan Badan Litbang tersebut, peran Balai Besar Pengkajian dan 
Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) cukup penting dan strategis. BBP2TP 
sebagai UK Badan Litbang Pertanian yang memiliki fungsi koordinasi BPTP seluruh 
Indonesia sekaligus menjadi jembatan penghubung antara pusat penelitian dengan para 
pengguna dan Dirjen teknis terkait. Dengan demikian BBP2TP dapat memainkan peran 
sebagai penentu keberhasilan pencapaian tujuan Program Strategis Departemen 
Pertanian. 

Apa saja kegiatan yang dapat dijalankan BBP2TP dan bagaimana melakukan peran  
dalam mendukung Program Strategis Dep. Pertanian, menjadi topik utama dalam 
pembahasan makalah ini. 

Materi pembahasan bersumber dari pembelajaran pelaksanaan berbagai program yang 
telah menunjukkan indikasi keberhasilan di daerah. Penyajian di susun secara sistematis 
mulai dengan mengemukakan eksistensi BBP2TP, kemudian diikuti beberapa 
pembelajaran dalam penyelenggaraan berbagai Program Strategis Departemen 
Pertanian. 

Eksistensi BBP2TP 

Kelahiran BBP2TP merupakan bagian dalam sejarah pembangunan pertanian yang 
diawali pada tahun 2002 dengan nama Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi 
Pertanian  disingkat BP2TP (Kepmentan No. 77/Kpts/OT.210/1/2002, Tanggal 29 Januari 
2002). 

Seiring dengan tuntutan perubahan lingkungan internal dan eksternal Badan Litbang 
Pertanian, pada pertengahan 2005 status BP2TP ditingkatkan menjadi Balai Besar P2TP 
(Permentan No. 301/Kpts/OT.104/ 7/2005 Tgl 25 Juli 2005).  BBP2TP merupakan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Litbang Pertanian. 

Program pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian dirancang untuk 
meningkatkan peran dan kemampuan institusi BBP2TP dalam mengkoordinasikan dan 
membina pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan perakitan teknologi spesifik 
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lokasi yang dilakukan oleh BPTP; serta mempercepat pemasyarakatan inovasi teknologi 
yang telah dihasilkan oleh UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian. 

Peran tersebut dijalankan oleh BBP2TP dengan menetapkan visinya untuk menjadi 
institusi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian nasional terkemuka yang 
mampu memberikan pelayanan prima dalam penyediaan dan  fasilitasi informasi 
teknologi pertanian spesifik lokasi kepada berbagai pemangku kepentingan. Misinya 
adalah:  (1) Melaksanakan percepatan diseminasi kepada para pengguna serta 
meningkatkan penjaringan umpan balik inovasi pertanian, (2) Melaksanakan pengkajian 
dan pengembangan model teknologi pertanian regional dan nasional; (3) Melaksanakan 
pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan 
pengembangan teknologi pertanian; (4) Membangun jaringan kerja sama dan 
mendayagunakan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian; dan (5) 
Meningkatkan kapabilitas dan optimalisasi sumberdaya pengkajian dan pengembangan 
teknologi pertanian. 

Visi dan misi yang diembannya kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi 
yaitu: (a) Perumusan program dan evaluasi pengkajian dan pengembangan teknologi 
pertanian; (b) Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan 
pengembangan teknologi pertanian; (c) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan 
norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian; (d) 
Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi unggulan; (e) Pelaksanaan 
pengkajian dan pengembangan model teknologi pertanian regional dan nasional; dan (f) 
Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.  

Disamping tugas pokok tersebut, BBP2TP juga mendapat tugas melakukan koordinasi 
dan pembinaan terhadap BPTP sesuai SK Kepala Badan Litbang Pertanian No 
344/Kpts/OT.140/J/12/2005. Pemberian mandat BBP2TP untuk melakukan koordinasi 
dan pembinaan terhadap BPTP terkait erat dengan tekad Badan Litbang Pertanian untuk 
mengakselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan oleh 
Badan Litbang Pertanian maupun lembaga penelitian dan pengembangan lain yang ada 
di Indonesia.  

Fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap BPTP dilaksanakan BBP2TP dengan 
memanfaatkan jaringan penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Pertanian 
dan/atau lembaga litbang lainnya. Selain itu, BBP2TP juga berperan dalam pembinaan 
pengembangan sumberdaya manusia (termasuk pembinaan karier struktural dan 
fungsionalnya) serta melakukan koordinasi dan pembinaan dalam publikasi hasil-hasil 
penelitian/pengkajian yang telah dihasilkan oleh BPTP. 

Fungsi koordinasi dan pembinaan ini menjadi sangat penting karena seperti telah 
dikemukakan, BPTP merupakan UPT Badan Litbang Pertanian yang berkedudukan di 
provinsi berhubungan langsung dengan pengguna di daerah. Lembaga pengkajian ini 
juga menjadi mitra kerja bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dalam mendukung 
Pembangunan Pertanian Wilayah.  
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Mitra kerja yang dilakukan lembaga pengkajian tersebut  antara lain terkait dengan 
kegiatan-kegiatan dekonsentrasi/pembantuan yang penjabarannya dalam bentuk 
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) usahatani padi, jagung dan kedelai, 
Pengembangan Kawasan Hortikultura, Gerakan Nasional Kakao dan Peningkatan 
Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) yang telah ditetapkan sebagai Program 
Strategis Departemen Pertanian. 

Kehadiran institusi pengkajian di tiap provinsi merupakan perwujudan kebijakan 
pemerintah untuk mempercepat alih teknologi dan arus informasi dari sumber teknologi 
(peneliti) kepada sasaran (pelaku utama dan pelaku usaha).  

Harapan tersebut dapat terwujud melalui BPTP karena sumberdaya pendukung dalam 
lembaga tersebut terdiri dari peneliti dan penyuluh. Dengan demikian institusi BPTP  
memperkuat  keterkaitan penelitian  dan penyuluhan pertanian. 

Kebijakan pemerintah membangun lembaga pengkajian di provinsi juga merupakan 
respon terhadap berlangsungnya otonomi daerah yang berimplikasi terjadinya 
desentralisasi dan reorientasi pembangunan pertanian dari yang bersifat umum ke arah 
spesifik lokasi. 

Departemen Pertanian  memperkuat implementasi desentralisasi tersebut dengan cara 
dekonsentrasi kegiatan penelitian dan pengkajian (litkaji). Keberadaan BPTP akan 
mendorong pemberdayaan SDM dan pemanfaatan sumberdaya lokal (local genius) di 
setiap provinsi. 

Pelaksanaan litkaji oleh BPTP dalam operasionalnya dimediasi oleh BBP2TP bekerjasama 
dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Balai Besar Pengembangan 
(BBP) dan Balai Penelitian (Balit) Komoditas yang melaksanakan penelitian hulu 
(upstream research).  Dalam hal pengembangan buah-buahan misalnya, maka Balit 
yang mendukung adalah Balai Penelitian Buah-buahan (Balitbu) yang harus menjadi 
acuan dalam penerapan teknologinya. 

Untuk lebih mempercepat pencapaian sasaran, kegiatan litkaji diprioritaskan pada  
agribisnis komoditas unggulan nasional dan spesifik daerah yang mendukung kebijakan 
pembangunan pertanian wilayah. 

Dalam menjalankan tugas pokoknya, BPTP memiliki 8 (delapan) program utama, yaitu: 

(1) Inventarisasi, Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian Spesifik 
Lokasi. 

Program ini mewadahi penelitian karakterisasi dan analisis zona agro ekologi 
(ZAE) dan penelitian lain yang terkait dengan sumber daya lahan dan air, 
sumber daya manusia dan sumber daya pertanian lainnya.  



5 
 

Informasi keberadaan sumberdaya pertanian ini juga   merupakan basis bagi 
pengkajian teknologi spesifik lokasi berbasis agroekosistem.   

Melalui inventarisasi dan pengembangan sumberdaya pertanian akan diperoleh 
basis bagi penelitian dan pengkajian teknologi spesifik lokasi berbasis 
agroekosistem yang meliputi aspek teknis, biofisik, sosial dan ekonomi. 

(2) Penelitian dan Pengkajian Inovasi Pertanian (teknologi dan kelembagaan) 
unggulan daerah nasional, regional dan spesifik lokasi) 

Litkaji inovasi pertanian inovasi spesifik lokasi terdiri dari:  

(a) Penelitian terapan di kebun percobaan, yaitu penelitian terhadap masalah 
nyata yang ditemukan di lapangan dan hasilnya dapat diterapkan untuk 
memecahkan masalah teknologi yang dihadapi petani, 

(b) Penelitian dan pengkajian adaptif, yaitu merupakan kegiatan untuk 
menguji kesesuaian atau daya adaptasi (fine tuning) komponen-
komponen teknologi yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi 
petani. Litkaji adaptif ini dimaksudkan untuk mendapatkan paket 
teknologi yang sesuai dengan kondisi bio-fisik, sosial-ekonomi, dan 
lingkungan setempat, dan  

(c) Penelitian dan pengkajian sistem usaha tani (SUT) merupakan litkaji 
untuk mengkaji lebih lanjut paket teknologi yang terbaik hasil penelitian 
dan pengkajian adaptif.  

Litkaji ini menekankan kepada kesesuaian paket teknologi terhadap 
kondisi sosial ekonomi petani (farmer’s circumstances). Sumber teknologi 
dapat berasal dari hasil pengkajian adaptif, atau dari sumber lain tanpa 
melalui tahap adaptasi, tetapi teknologi tersebut diyakini dapat menjawab 
permasalahan yang sedang dihadapi 

(3) Pengkajian Model Pengembangan Pertanian Industrial. 

Untuk teknologi yang telah terbukti beradaptasi dengan baik, berkembang, dan 
memiliki keunggulan komparatif dilakukan pengkajian pertanian industrial.   

Output kajian adalah terwujudnya model pengembangan pertanian industrial, 
yaitu hasil pengkajian yang bisa diformulasikan dalam kebijakan operasional 
sebagai suatu pilot project.  

Pengkajian dilakukan bekerjasama dengan pihak lain, khususnya Lingkup Badan 
Litbang Pertanian yang sasarannya diarahkan kepada terwujudnya pertanian 
industrial. 

(4) Percepatan Diseminasi Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi 

Program ini dimaksudkan sebagai respon terhadap dinamika pembangunan 
pertanian yang semakin cepat yang menuntut percepatan alih teknologi.  
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Teknologi yang didiseminasikan adalah teknologi yang dinilai sudah mantap dan 
unggul disebarluaskan kepada pengguna melalui penggunaan media komunikasi 
yang efektif. 

(5) Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian Berbasis Inovasi  Pertanian Spesifik 
Lokasi 

Analisis kebijakan pembangunan pertanian diarahkan untuk memfasilitasi adopsi 
teknologi, pengembangan agribisnis, serta mendukung pembangunan pertanian 
wilayah dan perdesaan. Analisis ini diharapkan mampu memecahkan 
permasalahan teknis, sosial, dan ekonomi pembangunan pertanian wilayah 
dalam arti luas, baik yang bersifat responsif maupun antisipatif.  

(6) Kerjasama-Kemitraan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Inovasi 
Pertanian Spesifik Lokasi 

Program ini dimaksudkan selain untuk menghasilkan inovasi teknologi, juga 
secara implisit mendorong terbentuknya hubungan sinergi antar lembaga 
penelitian dan pengkajian (jejaring pengkajian).  

Dalam implementasinya program ini bisa dilakukan antar instansi penelitian 
dengan Perguruan Tinggi, dengan swasta dan dengan BUMN. 

(7) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Melaksanakan Fungsi Koordinasi 

Program ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 
kelembagaan dalam melaksanakan fungsi koordinasi. Ruang lingkupnya meliputi 
berbagai aspek, mulai dari perencanaan, implementasi sampai pada tataran 
monitoring dan evaluasi. 

(8) Pendampingan Program Strategis Departemen Pertanian 

Kegiatan pendampingan perlu dilakukan untuk menjamin kesinambungan 
pelaksanaan program. Wujud pendampingan untuk setiap program strategis 
Departemen Pertanian disesuaikan dengan karakteristik kegiatan, sehingga 
pelaksanaan pendampingan berjalan dengan efektif. 

Sebagai implementasi dukungan BPTP terhadap pengembangan hortikultura 
khususnya buah-buahan dilakukan melalui pengawalan teknologi. Dalam tataran 
praktis, pengawalan difokuskan pada tiga hal yaitu aspek teknis, rekayasa 
kelembagaan  dan percepatan diseminasi. 

 
Implementasi Peran BBP2TP 

Dalam tataran praktis, peran BBP2TP dalam mendukung Program Strategis Dep. 
Pertanian diwujudkan dalam tiga bentuk kegiatan, yaitu: (a) Pengawalan/ 
Pendampingan Inovasi Teknologi Pertanian, (b) Rekayasa Kelembagaan dan (c) 
Percepatan Arus Diseminasi Inovasi Pertanian 
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Pengawalan/Pendampingan Inovasi Teknologi Pertanian 

Pengawalan/pendampingan inovasi teknologi pertanian bertujuan untuk 
mengoptimalkan peran BPTP dalam mengintervensi dan menginfiltrasi muatan inovasi 
pertanian dalam implementasi Program Strategis Departemen Pertanian.  

Melalui kegiatan ini diharapkan minimal 90 % inovasi teknologi pertanian hasil Litbang 
Pertanian diterapkan dalam implementasi Program Strategis Dep. Pertanian utamanya 
pada P2BN dan SLPTT Padi, Jagung & Kedelai. Pada program strategis lainnya seperti 
dalam implementasi PUAP, Gernas Kakao, Pengembangan Kawasan Hortikultura dan 
P2SDS minimal dapat menggunakan 25% inovasi teknologi Badan Litbang Pertanian. 
Harapan lainnya, akan muncul satu sampai dua paket saran/usulan  perumusan 
kebijakan responsif dan antisipatif pengembangan Program Strategis Deptan dari tiap 
BPTP  terkait. 

Berikut adalah wujud pengawalan/pendampingan terhadap Program Strategis 
Departemen Pertanian: 

(a) Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dan SL-PTT Padi, Jagung dan 
Kedelai. 

Pendampingan terhadap Program P2BN, SL-PTT Jagung dan Kedelai adalah  
memberikan dorongan/motivasi kepada pelaku utama dan pelaku usaha untuk 
memanfaatkan paket teknologi hasil Litbang Pertanian yang dikemas dalam 
pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (teknologi utama dan pilihan). 

Wujud pendampingan  dilakukan melalui: 

• Menyiapkan Petunjuk Teknis (Juknis) dan SOP (Struktur Operasional 
Prosedur) untuk setiap teknologi tersebut. 

• Menyiapkan  modul pelatihan SLPTT untuk PL 1 yang memuat paket 
teknologi hasil litbang pertanian. 

• Membuat demplot atau gelar teknologi di lokasi P2BN 
• Membuat demplot atau gelar teknologi di lokasi LL dalam SLPHT.    

(b) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 

Wujud pendampingan  BPTP yang dapat dilakukan untuk mendukung PUAP 
mengacu pada panduan PUAP, yaitu:  
• Mengidentifikasi dan menentuan lokasi desa PUAP 
• Mengidentifikasi dan menyiapkan kebutuhan inovasi teknologi pertanian 

(on farm dan off farm) dalam penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB). 
• Menyiapkan materi pelatihan inovasi teknologi dan kelembagaan pertanian 

untuk Trainer Of Master Trainers (TOMT) bagi Penyelia Mitra Tani (PMT) 
dan Penyuluh Pendamping (PP) 

• Menjadi narasumber dalam TOMT  
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(c) Program Peningkatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi  (P2SDS) 

Pendampingan  BPTP yang dilakukan terhadap Program P2SDS adalah  
memberikan dorongan/motivasi kepada pelaku utama dan pelaku usaha untuk 
memanfaatkan paket teknologi hasil Litbang Pertanian yang terdiri dari:  

• Identifikasi dan karakterisasi  pejantan unggul penghasil sement 
• Teknologi penggemukan sapi potong biaya rendah 
• Teknologi reproduksi sapi (termasuk anak sapi kembar) 
• Wujud pendampingan  dilakukan melalui: 
• Menyiapkan Juknis dan SOP (struktur Operasional Prosedur) untuk setiap 

teknologi tersebut. 
• Menyiapkan  modul pelatihan penggemukan dan reproduksi sapi 
• Membuat percontohan penggemukan sapi 

(d) Gerakan Nasional (Gernas) Kakao 

Pendampingan  BPTP yang dilakukan terhadap Program Gernas Kakao adalah  
memberikan dorongan/motivasi kepada pelaku utama dan pelaku usaha untuk 
memanfaatkan paket teknologi hasil Litbang Pertanian yang terdiri dari 
penyediaan bahan tanam klonal kakao unggul, teknik sambung bibit dari benih 
dengan entres klon unggul melalui sambung pucuk dan sambung samping, dan 
teknik somatic embryogenesis/SE dan teknologi pengendalian PBK dan VSD 

Wujud pendampingan  dilakukan melalui: 

• Menyiapkan Juknis dan SOP (struktur Operasional Prosedur) untuk setiap 
teknologi tersebut. 

• Menyiapkan  modul pelatihan teknik sambung bibit dan pengendalian PBK & 
VSD 

• Membuat percontohan penyambungan bibit 

(e) Pengembangan Kawasan Hortikultura  

Pendampingan  BPTP yang dilakukan terhadap Program Pengembangan 
Kawasan Hortikultura  adalah  memberikan dorongan/motivasi kepada pelaku 
utama dan pelaku usaha untuk memanfaatkan paket teknologi hasil Litbang 
Pertanian yang terdiri dari fasilitasi penyediaan benih hortikultura, varietas 
unggul baru dan penggunaan alat dan mesin pertanian (pengemasan dan 
pemilahan) 

Wujud pendampingan dilakukan melalui: 

• Menyiapkan juknis untuk identifikasi dan karakterisasi benih hortikultura 
varietas unggul baru. 

• Menyiapkan modul pelatihan PHT, GAP/SOP dan menjadi narasumber dalam 
pelatihan tersebut 
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• Fasilitasi pembuatan  demplot teknologi di tingkat lapang   

(f) Program Unggulan  Daerah (PUD) 

Program unggulan daerah yang dimaksud adalah program pembangunan 
pertanian yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan mendukung 
pembangunan daerah setempat. Lokaksinya bisa di level provinsi dan 
kabupaten. 

Contoh  PUD: Seed center di DI Yogjakarta; Operasi Pangan Riau Makmur di 
Provinsi Riau; Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis di Jawa Tengah dan di Jawa 
Barat; Bumi Sejuta Sapi  Di NTB;Gempita Ratu di Banten. 

PUD tersebut didukung  sumber dana APBD,  APBN (Dekon, DAK, TP), serta 
Corporate Social Responsibility (CSR).  

Wujud pendampingan  yang dapat dilakukan terhadap PUD adalah : 

• Fasilitasi benih varietas unggul baru 
• Fasilitasi alat dan mesin pertanian  
• Rekomendasi pemupukan spesifik lokasi (peta, PUPS, PUTK, PUTS, dan 

BWD) serta dekomposer 
• Menyiapkan Juknis dan modul pelatihan serta menjadi narasumber dalam 

pelatihan. 
• Fasilitasi penyelenggaraan demplot teknologi pertanian di tingkat lapang    

Mekanisme Pengawalan/Pendampingan.  

Kegiatan pengawalan/pendampingan dalam pengembangan Program Strategis Dep. 
Pertanian akan berjalan efektif jika dilakukan secara sistematis dengan 
mempertimbangkan tahap-tahap kegiatan yang seirama dengan  pengembangan 
program. Dalam tataran praktis mekanisme pengawalan digambarkan dalam tahapan 
kerja  sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi karakteristik Program Strategis yang akan dilakukan.  

• Apa yang menjadi tujuan dan luaran dari Program Strategis. 
• Berapa skala luasan kegiatan tersebut? 
• Teknologi apa yang diperlukan untuk mendukung pengembangan pertanian 

tersebut. 
• Adakah teknologi yang dibutuhkan itu di Balai Penelitian Komoditas? 
• Berapa orang petani yang terlibat dalam kegiatan itu? 
• Siapa saja pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan pengembangan 

buah-buahan. 

2. Melakukan intervensi inovasi teknologi 

Intervensi inovasi teknologi dapat dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut: 

• Fasilitasi penyediaan benih hortikultura, varietas unggul baru. 
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• Penggunaan alat dan mesin pertanian (pengemasan dan pemilahan) 
• Penyusunan juklak untuk identifikasi dan karakterisasi benih hortikultura 

varietas unggul baru. 
• Menyiapkan modul pelatihan  
• Menjadi nara sumber dalam pelatihan  
• Fasilitasi pembuatan  demplot teknologi di tingkat lapang   

3. Melakukan intervensi rekayasa kelembagaan tani 

Intervensi atau menyusupkan inovasi kelembagaan kepada masyarakat tani melalui 
kegiatan yang direncanakan atau memanfaatkan momentum kegiatan yang ada. 

Kegiatan intervensi melalui kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan melalui 
undangan pertemuan kepada peserta yang terlibat dalam pengembangan buah-
buahan. Pertemuan bertujuan untuk urun rembug pembentukan kelembagaan 
dalam bentuk yang  disepakati, misalnya kelompok tani buah-buahan. 

Pertemuan dirancang sedemikian rupa sehingga menarik untuk diikuti oleh warga. 
Keluaran dari pertemuan warga ini adalah munculnya kesepakatan terhadap 
beberapa aturan main yang dibahas. Misalnya, bagaimana mekanisme untuk 
mendapatkan bibit buah-buahan yang berkualitas baik, bagaimana cara 
mendapatkan modal untuk pengembangan usaha dan lain-lain yang seirama.  

4. Pencatatan Lapang 

Pencatatan merupakan bagian penting yag tidak terpisahkan dalam kegiatan 
pengembangan buah-buahan. Materi yang dicatat utamanya terkait dengan 
kejadian yang berlangsung pada saat pengembangan buah-buahan di lakukan, 
fokus pada aspek teknologi dan perkembangan kelembagaan. 

5. Sintesis dan Pelaporan Kegiatan 

Hasil pencatatan lapang menjadi sumber utama yang harus di analisis. Arah analisis 
ditujukan pada upaya mencari solusi terhadap persoalan yang muncul pada saat 
intervensi inovasi teknologi dan kelembagaan untuk selanjutnya dilaporkan. 

6. Pelaporan kegiatan  

Pelaporan kegiatan dilakukan secara berkala minimal satu triwulan satu kali. Materi 
yang dilaporkan adalah progress atau perkembangan yang terjadi di lapangan. 

Rekayasa Kelembagaan 

Keberhasilan Program Strategis Dep. Pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan 
inovasi teknologi, akan tetapi juga ditentukan aspek kelembagaan. Oleh karena itu 
pengawalan BPTP tidak hanya fokus pada aspek teknologi, akan tetapi juga pada aspek 
kelembagaan. 

Kelembagaan yang dimaksud meliputi kelembagaan yang terkait dengan pasar input, 
pasar output, pengolahan hasil, permodalan dan kelembagaan tani. Pasar input 
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menyediakan unsur-unsur teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan  produktivitas 
seperti benih dan bibit, pupuk, peralatan, pestisida dan sejenisnya. 

Kelembagaan-kelembagaan tersebut pada intinya diperlukan untuk memperlancar 
kegiatan petani dalam memperoleh unsur-unsur  teknologi yang dibutuhkan dengan 
mudah, murah dan tepat waktu; mudah dalam menjual hasil, mengetahui standar 
kualitas olahan produk buah-buahan, serta mampu menyediakan modal usaha. 

Dalam hal rekayasa kelembagaan ini yang paling penting adalah bagaimana 
menumbuhkan kelembagaan tani yang dinamis dan akomodatif terhadap perkembangan 
teknis, sosial, dan ekonomi yang terjadi. Indikator kelembagaan yang dinamis dicirikan 
oleh solidnya struktur organisasi kelembagaan tani,  didukung oleh aturan main yang 
jelas, dan kegiatannya tetap eksis. 

Langkah pengawalan dalam rekayasa kelembagaan yang  dilakukan adalah 
memprakarsai jalinan komunikasi. Intensitas komunikasi yang dibangun tidak hanya 
antar anggota kelompok, akan tetapi juga penting untuk menjalin hubungan antara 
kelompok dengan pemangku kepentingan. 

Terjadinya intensitas komunikasi akan memperlancar arus informasi dari berbagai 
sumber sehingga semua anggota kelompok  punya akses informasi yang baik dan luas.  
Akseptabilitas terhadap sumber informasi akan mendukung kinerja usaha yang 
dilakukan petani.  

Percepatan Arus Diseminasi Inovasi Pertanian 

Eksistensi  BPTP semenjak 15 tahun  lalu (1994/1995) telah berperan nyata dalam 
mendukung pembangunan pertanian wilayah melalui penyediaan  komponen dan paket 
inovasi teknologi pertanian unggulan yang tepat guna dan adaptif. 

Inovasi teknologi BPTP yang dihasilkan berupa varietas unggul, teknologi pengelolaan 
tanaman dan sumber daya lahan terpadu, teknologi pengolahan alat mesin pertanian 
yang adaptif, kelembagaan dan rumusan kebijakan telah berperan secara nyata dapat 
menaikkan nilai tambah produk sehingga mendukung pertumbuhan produksi berbagai 
komoditas pertanian menuju pengembangan usaha dan sistem agribisnis.  

Untuk mempercepat inovasi teknologi hasil Litbang tersebut dilakukan melalui berbagai 
pendekatan, yakni: membangun forum komunikasi, melakukan open house, mencetak 
dan menyebarluaskan bahan penyuluhan, road show, pengembangan teknologi skala 
ekonomi, memprakarsai terbentuknya show window dan menjadi agen pemasaran 
teknologi. 

(a) Membangun Forum Komunikasi dengan Stakeholders 

Forum komunikasi merupakan wadah yang efektif untuk menjalin komunikasi 
antar BPTP dengan pihak-pihak terkait. Fungsi forum komunikasi dapat 
dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan teknologi dari BPTP kepada pihak 
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stakeholder, dan menginformasikan kebutuhan teknologi dari stakeholder kepada 
BPTP. 

Formatnya bisa dilakukan dalam bentuk coffee morning atau pertemuan 
bulanan, dengan target pertemuan bisa dilakukan minimal satu bulan sekali. 
Outputnya adalah jalinan kesepakatan atau komitment antara BPTP dengan 
pihak stakeholder terkait dengan akomodasi inovasi teknologi pertanian dalam 
program pengembangan buah-buahan. 

(b) Melakukan open house 

Open house diprakarsai BPTP dengan mengundang seluruh Dinas Teknis lingkup 
pertanian di setiap kabupaten secara bergiliran. Frekuensinya minimal satu kali 
dalam satu tahun, melibatkan Puslitbang dan Balit terkait. 

Kegiatan open house dapat dilakukan di kantor BPTP dan di kebun percobaan. Di 
BPTP bentuknya bisa dalam bentuk visitor display  dan temu informasi teknologi 
pertanian. Sementara itu di kebun percobaan bisa dilakukan dengan 
memanfaatkan momentum penerapan teknologi tertentu. 

Momentum Musrembag di provinsi juga bisa dimanfaatkan untuk membuka show 
window, sehingga pejabat dari dinas Kabupaten/Kota peserta Musrembang dapat 
menghadirinya. 

Dalam show window, kehadiran peneliti dan penyuluh menjadi bagian yang 
menentukan keberhasilan. 

(c) Mencetak dan Menyebarluaskan Bahan Penyuluhan 

Salah satu tupoksi BPTP adalah merakit hasil pengkajian menjadi bahan 
penyuluhan. Dalam hubungan dengan tugas pengawalan BPTP terkait dengan 
pengembangan buah-buahan, penyusunan materi dapat diarahkan salah satunya 
untuk mendukung teknologi pengembangan buah-buahan. 

Materi dicetak dalam bentuk brosur atau lembar informasi teknologi  dalam 
jumlah yang cukup berdasarkan sasaran yang dituju. 

(d) Melakukan Road Show 

Kegiatan road show dapat dilakukan bersamaan dengan acara pertemuan di 
kabupaten pada saat penyampaian informasi hasil pengkajian BPTP. 

Kegiatan  road show  terbukti efektif dalam menyebarluarkan inovasi, ditandai 
oleh respon positif berupa umpan balik. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan 
dikantor Bupati/Walikota dengan mengundang Bappeda, Dinas Lingkup Pertanian  
dan BAPELUH jika sudah dibentuk. 
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Target road show ditingkat Kabupaten/Kota adalah :   

• Tersosialisasinya program pengembangan buah-buahan dan rekomendasi 
teknologinya, hasil litkaji BPTP  

• Diperolehnya umpan balik dan sinkronisasi  inovasi teknologi yang 
diperlukan dalam mendukung program pengembangan buah-buahan 

(e) Pengembangan Teknologi Skala Ekonomi 

Kegiatan pengembangan teknologi skala ekonomi dapat disinergikan dengan 
program Pemda setempat melalui APBD, Dekon, swasta dan BUMD. 

(f) Membangun Show Window 

Kegiatan pengawalan pengembangan buah-buahan melalui show window dapat 
dilakukan di kebun percobaan. Ada baiknya kegiatan ini dilakukan secara 
kerjasama dengan Pemda, swasta dan koperasi BPTP. 

Kegiatannya bisa difokuskan pada percontohan dalam memproduksi benih, bibit, 
penggunaan alat mesin pertanin, penggunaan pupuk organik, dan kegiatan 
sejenis lainnya. 

(g) Menjadi Agen Pemasaran Teknologi 

Percepatan diseminasi akan dapat terjadi juga bila BPTP dapat memainkan peran 
sebagai “agen pemasaran teknologi”. Kegiatan ini dapat dilakukan bila inovasi 
teknologi Badan Litbang Pertanian telah digunakan pada pembangunan 
pertanian di daerah dengan cara meniintroduksi (varietas baru, teknologi 
budaya), mendistribusikan publikasi hasil kajiannya, mengundang pada waktu 
panen dari hasil pengkajian 

Kesimpulan 

Berkenaan dengan tugas pokok BBP2TP dan fungsinya sebagai koordinasi seluruh BPTP, 
maka kiprah BBP2TP dalam penyediaan inovasi pertanian mendukung Program Strategis 
Dep. Pertanian sangat menentukan keberhasilan capaian program. 

Dukungan BBP2TP terhadap Program Strategis Departemen Pertanian dilakukan sesuai 
dengan eksistensi institusi BBP2TP sebagai lembaga pengkajian. Dukungan lebih 
difokuskan pada penguatan muatan inovasi pertanian. 

Muatan inovasi pertanian dalam mendukung Program Strategis disesuaikan dengan 
karakteristik program yang dijalankan. Bentuk dukungan yang dominan dilakukan adalah  
pengawalan/pendampingan inovasi pertanian, rekayasa kelembagaan dan percepatan 
arus diseminasi inovasi pertanian. Prakteknya kegiatan tersebut dilakukan secara 
langsung oleh BPTP di bawah koordinasi BBP2TP. Dalam hal ini BBP2TP memfasilitasi 
penyediaan petunjuk pelaksanaannya. 
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