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Kata Pengantar 
 

Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan 

Informasi Pertanian (P3TIP) atau Farmer Empowerment 

Through Agricultural Technology and Information (FEATI), 

pada tahun 2011 ini memasuki tahun ke 5 (lima) yang 

merupakan tahun terakhir Fase I. 

Selama periode 2007 – 2010, kegiatan P3TIP/FEATI di 

beberapa daerah telah mampu mendorong motivasi 

petani meningkatkan kinerja usahataninya. Pembelajaran 

teknologi dari kegiatan ARF yang dikelola FMA telah 

menjadi pendorong utama.  

Untuk mengungkap keberhasilan P3TIP/FEATI dalam 

mendorong motivasi petani tersebut sehingga petani 

lebih berdaya perlu dilakukan pengukuran dengan 

instrumen yang standar, agar informasi yang diperoleh 

merepresentasikan kondisi kegitan P3TIP/FEATI secara 

menyeluruh.  

Buku Petunjuk Teknis ini menjadi instrumen untuk 

mengukur indikator keberhasilan P3TIP/FEATI untuk 

Komponen C yang menjadi tanggungjawab Badan Litbang 

Pertanian. 

Saya berharap Buku Petunjuk Teknis ini dapat dijadikan 

acuan bagi petugas lapang di seluruh BPTP yang masuk 

wilayah kerja P3TIP/FEATI. 

Jakarta,  Februari 2011 

Kepala Balai Besar Pengkajian, 

Dr. Ir. Kasdi Subagyono, MSc 
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1. Pendahuluan 
 

1.1. Latar Belakang 

Dalam periode 2007 – 2010, Program Pemberdayaan 

Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) 

atau Farmer Empowerment Through Agricultural 

Technology and Information (FEATI) yang  berlangsung di 

18 wilayah BPTP seluruh Indonesia telah mampu 

mendorong motivasi petani meningkatkan kinerja 

usahataninya. 

Program yang memfasilitasi kegiatan penyuluhan 

pertanian yang dikelola oleh petani atau Farmer 

Managed Extention Activities (FMA) itu dalam 

imlementasinya menerapkan berbagai kegiatan yang 

meliputi, pelatihan, workshop atau kegiatan diseminasi 

seperti peragaan demonstrasi plot (demplot).  

Dari kegiatan tersebut tentu sudah ada pembelajaran 

positip yang mendorong petani mampu menjadi 

penyuluh swadaya bagi lingkungannya. Optimisme 

tersebut didasarkan karena program P3TIP/FEATI ini  

petani difasilitasi untuk merencanakan dan mengelola 

sendiri kebutuhan belajarnya, sehingga proses 

pembelajaran berlangsung lebih efektif dan sesuai 

dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.  

Metode yang digunakan menitikberatkan pada 

pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan 
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kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam 

pengelolaan kegiatan penyuluhan pertanian. 

Secara keseluruhan P3TIP/FEATI memiliki 5 (lima) 

komponen, yaitu:  

(1) Penguatan sistem penyuluhan kabupaten yang 

sesuai dengan kebutuhan petani,  

(2) Penguatan kelembagaan dan kemampuan 

petugas,  

(3) Pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian 

kebutuhan petani,  

(4) Penyediaan layanan informasi pertanian, dan  

(5) Dukungan kebijakan penyuluhan pusat.  

Dari ke lima komponen tersebut, Badan Litbang Pertanian 

memiliki tanggung jawab terhadap Komponen C yaitu 

pelaksanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi 

teknologi kebutuhan petani. 

Komponen C ini secara umum bertujuan untuk 

mengenalkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 

petani dan pasar serta meningkatkan kapasitas Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) supaya berfungsi 

lebih efektif.  

Tujuan umum tersebut di kemukakan dalam tujuan 

spesifik, sebagai berikut: (1) Menguatkan kelembagaan 

penelitian untuk mendukung pengkajian dan diseminasi 

teknologi pertanian; (2) Meningkatkan hubungan 
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keterkaitan Penelitian – Penyuluhan – Petani, dan (3) 

Menyediakan dukungan koordinasi dan manajemen bagi 

pelaksanaan P3TIP/FEATI di lingkup Badan Penelitian dan 

Pengembangan (Litbang) Pertanian. 

Buku Petunjuk Teknis  ini disiapkan oleh Tim Teknis Balai 

Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 

(BBP2TP) untuk membantu petugas lapang melakukan 

pengukuran keberhasilan P3TIP/FEATI sesuai  tolok ukur 

yang telah ditetapkan dalam Project Managemet Manual 

dan Peraturan Menteri Pertanian No: 29/Permentan/ 

OT.140/3/2007 dengan fokus pada Komponen C yang 

menjadi tanggung jawab Badan Litbang Pertanian. 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan 

Secara umum pengukuran keberhasilan P3TIP/FEATI  

bertujuan untuk mengungkap tingkat keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi 

teknologi kebutuhan petani (Komponen C) dalam 

mendukung eksistensi petani. 

Secara spesifik pengukuran  keberhasilan P3TIP/FEATI  

adalah untuk: 

(1) Mengukur tingkat partisipasi anggota Poktan/ 

Gapoktan dalam kegiatan pengkajian teknologi 

pertanian. 
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(2) Mengetahui capaian tingkat produktivitas anggota 

Poktan/Gapoktan yang menerapkan hasil 

pengkajian. 

(3) Mengetahui penerapan paket teknologi BPTP oleh 

Poktan/Gapoktan dalam kegiatan penyuluhan 

yang dikelola petani. 

(4) Mengetahui tingkat kepuasan anggota Poktan/ 

Gapoktan terhadap jasa penelitian dan 

pengembangan serta pengkajian teknologi 

pertanian. 

(5) Mengetahui partisipasi pemangku kepentingan 

dalam kegiatan FEATI?P3TIP 

Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai dari  pelaksanaan kegiatan 

pengkajian dan diseminasi teknologi kebutuhan petani 

dalam P3TIP/FEATI  : 

(1) Paling sedikit 60% anggota Poktan/Gapoktan 

berperan dalam kegiatan kajian teknologi 

pertanian secara partisipatif 

(2) Paling sedikit 80% di antara anggota 

Poktan/Gapoktan yang menerapkan hasil kajian 

BPTP,  meningkat produktivitasnya. 

(3) Paling sedikit 60% paket teknologi BPTP 

diterapkan oleh Poktan/Gapoktan dalam  kegiatan 

penyuluhan yang dikelola petani, 
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(4) Paling sedikit 70% anggota Poktan/Gapoktan puas 

terhadap jasa penelitian dan pengembangan serta 

pengkajian teknologi pertanian. 

(5) Paling sedikit pada akhir kegiatan P3TIP/FEATI 

partisipasi pemangku kepentingan mencapai 10 

%. 

Sebelum masuk substansi pengukuran keberhasilan, 

terlebih dulu dikemukakan kegiatan Pemetaan/Mapping 

FMA diikuti dengan Peningkatan Skala  atau scaling up 

FMA masing-masing pada Bab 2 dan Bab 3. Muatan dari 

kedua Bab tersebut menjadi dasar melakukan 

pengukuran keberhasilan P3TIP/FEATI. 

Pada Bab 4, masuk materi Indikator Keberhasilan 

P3TIP/FEATI Komponen C memuat indikator berdsarkan 

Kepmentan dan Project Manual Management FEATI. 

Setelah diketahui indikatornya, baru masuk Bab 5 tentang 

Pengukuran Indikator. Pengukuran indikator didasarkan 

pada Indikator dalam Bab 4. Secara berturut-turut 

meliputi pengukuran indikator (e), (f) dan (g) diikuti 

pengukuran kontribusi pemangku kepentingan. Uraian 

diakhiri dengan Bab 6 sebagai Penutup. Sementara itu 

instrumen untuk mengumpulkan data/informasi yang 

disajikan sebagai lampiran  dalam Buku ini setelah Bab 

Penutup. 
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2.  Pemetaan (Mapping) FMA   
 

2.1. Pengertian 

Pemetaan atau Mapping FMA adalah pengelompokkan 

FAM berdasarkan suatu kriteria tertentu. Pengelompokan 

bisa didasarkan pada aspek kegiatan yang dominan 

dikerjakan FMA. Dalam hal ini pengelompokkan bisa 

berdasarkan muatan pembelajaran, menurut subsektor 

pertanian misalnya kelompok tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan, dan atau jenis 

komoditas dari salah satu sub sektor. 

Jika ternyata di kabupaten itu bergerak di satu subsektor 

saja misalnya hanya di bidang tanaman saja, maka 

pengelompokkan bisa berdasarkan jenis tanaman yang 

dikembangkan. Misalnya FMA Padi, FMA Jagung, FMA 

Pisang, dan seterusnya. 

Bisa juga pengelompokkan didasarkan pada bidang 

masalah, sehingga menjadi FMA kelompok budidaya, 

pasca panen, pengolahan hasil, dan pemasaran. 

Intinya pengelompokkan FMA bisa dilakukan menurut 

pertimbangan yang akan memudahkan kita dalam 

perencanaan atau pendampingan dan pengawalan 

teknologi. 
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2.2. Tujuan 

Sebagaimana telah dikemukakan, pemetaan FMA ada 

hubungannya dengan langkah pendampingan dan atau 

pengawalan teknologi yang akan dilakukan. Disamping itu 

pengelompokkan FMA ada hubungan dengan efisiensi 

anggaran.  

Mengingat anggaran terbatas, tidak mungkin dilakukan 

pendampingan kepada seluruh lokasi FMA, maka cara 

terbaik yang efektip adalah melakukan fokus pembinaan 

pada perwakilan kelompok FMA tertentu. 

Perwakitan FMA yang dibina akan menjadi center of 

excellent dan menjadi show window di wilayah tersebut. 

FMA lain yang kegiatannya sama dengan FMA yang dibina 

bisa melakukan peniruan dengan berbagai cara. Baik 

melalui kunjungan atau magang. 

FMA yang dibina menjadi tempat belajar bagi kelompok 

FMA lainnya yang sejenis. Sebagai ilustrasi, jika di satu 

wilayah kabupaten terdapat 40 FMA dan setelah 

diidentifikasi ternyata terdapat 17 FMA bergerak di 

bidang usahatani padi, 8 FMA bergerak dalam usahatani 

jagung, 7 FMA mengelola peternakan sapi potong dan 

sisanya 8 FMA lagi bergerak dalam kegiatan pengolahan 

pisang, maka kelompok FMA di wilayah kabupaten itu 

terbagi ke dalam 4 kelompok kegiatan berdasarkan 

bidang usaha  (Gambar 1) 
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Gambar 1.  Hasil Pemetaan FMA 

Dalam tataran praktis pemetaan FMA bisa dilakukan 

pengelompokkan proposal berdasarkan komoditas atau 

teknologi yang sama 

2.3. Tahapan  Pembinaan 

(1) Pilih salah satu FMA contoh dari setiap kelompok 

untuk dilakukan pembelajaran melalui Dem Farm 

atau workshop. FMA contoh yang dipilih adalah 

FMA yang sudah atau sedang melaksanakan Dem 

Farm atau pembelajaran.  

(2) Jika  di wilayah itu belum ada lokasi FMA sesuai 

kriteria tersebut, bisa saja memilih FMA yang baru. 

Pemilihan FMA dilakukan berdasarkan kesepakatan 

dengan pihak Bapeluh setempat. 
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(3) Dalam hal penentuan jumlah kabupaten dan FMA 

contoh yang dipilih sebagai pembelajaran itu agar 

disesuaikan dengan ketersediaan dana di BPTP. 

Prinsipnya  makin banyak percontohan  inovasi 

teknologi akan semakin cepat. 

(4) Bagi kelompok FMA yang tidak melakukan kegiatan 

Dem Farm, pembelajaran bisa dilakukan melalui 

workshop atau kegiatan diseminasi. Materinya 

disesuaikan dengan kebutuhan teknologi FMA. 

(5) Pembelajaran dengan menggunakan peragaan 

Dem Farm dapat dilakukan kepada FMA lain lintas 

kabupaten pada  satu kelompok proposal 

berdasarkan  komoditas/teknologi yang sama.  
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3. Peningkatan Skala (Scaling up) FMA 
 

3.1. Pengertian 

Peningkatan skala atau scaling up : adalah suatu kegiatan 

peningkatan skala usaha yang dilakukan oleh FMA dalam 

menghasilkan suatu produk pertanian yang dibutuhkan 

pasar.  

Scaling up dapat bersifat horisontal maupun vertikal. 

Scaling up horizontal adalah peningkatan jumlah/ 

kuantitas produk dengan  kualitas produk yang sama, 

sedangkan scaling up vertikal adalah peningkatan kualitas 

produk. 

Dalam hubungan dengan scaling up ini, yang relevan bagi 

Badan Litbang adalah scaling up vertikal atau scaling up 

teknologi. Untuk mendukung scaling up ini, dibutuhkan 

inovasi teknologi melalui pembelajaran FMA.  

3.2. Tujuan 

Kegiatan scaling up yang dilakukan oleh FMA baik 

horisontal maupun vertikal, bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja FMA ke arah peningkatan kualitas 

penggunaan inovasi teknologi dan perkembangan usaha 

FMA .  

3.3. Pendekatan 

Pembelajaran FMA dapat dilakukan dengan peragaan 

lapang melalui Dem Farm atau pembelajaran di kelas 
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atau di lapang dalam bentuk workshop dengan contoh 

konkrit. 

Untuk mempercepat proses pembelajaran inovasi 

teknologi digunakan pendekatan Mother

(MBT) (Gambar 2) 

 

 

 Gambar 2. Ilustrasi Pendekatan Mother-Baby Trial

 

Scalling Up inovasi teknologi melalui pendekatan 

tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Dimulai dari pemetaan desa berdasarkan  kelompok desa 

yang lahan usahanya homogen dari aspek bio

agroekosistem atau kesamaan komoditas utama yang 

FMA 
Contoh 

(Mother)

FMA lain dalam 
satu kelompok 
yg sama (baby)

FMA lain dalam 
satu kelompok 

yang sama 
(baby)

Kelompok lain 
dalam FMA 
yang sama

FMA lain dalam 
satu kelompok 

yang  sama 
(baby)

Pertanian    

atau di lapang dalam bentuk workshop dengan contoh 

Untuk mempercepat proses pembelajaran inovasi 

Mother Baby Trial 

 

Baby Trial 

endekatan MBT 

dengan tahapan sebagai berikut:   

kelompok desa 

n dari aspek bio-fisik, 

agroekosistem atau kesamaan komoditas utama yang 

FMA lain dalam 
satu kelompok 
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diusahakan. Dengan demikian dalam satu kabupaten bisa 

memiliki lebih dari satu kelompok desa. 

Di setiap kelompok desa dipilih satu FMA model yang 

akan dijadikan sebagai Mother. Identifikasi komoditas 

yang akan dikembangkan menjadi usaha agribisnis. 

Komoditas yang dipilih harus sesuai dengan potensi 

wilayahnya secara bio-fisik dan agroekosistem, 

mempunyai peluang pasar serta sesuai minat petani 

sebagai pelaku utama untuk mengembangkan komoditas 

tersebut. 

Setelah mendapat kesepakatan  komoditas yang akan 

dikembangkan menjadi usaha agribisnis, lakukan 

identifikasi teknologi petani yang biasa dilakukan pada 

komoditas tersebut (existing technology), kemudian 

tentukan perbaikan teknologi yang dibutuhkan sesuai 

teknologi hasil kajian  BPTP atau Badan Litbang Pertanian.  

Misalnya: 

• varietas yang digunakan petani adalah varietas lokal 

atau tidak berlabel, ganti dengan varietas unggul atau 

berlabel.  

• Pupuk yang digunakan belum berimbang, ganti 

menjadi penggunaan pupuk berimbang. 

• Untuk ternak misalnya belum menggunakan 

konsentrat, atau takaran hijauan yang diberikan 

belum sesuai dengan berat bobot badan (10 % dari 

BB), maka teknologi perbaikannya adalah pemberian 
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konsentrat dan takaran hijauan yang diberikan 

perhari minimal beratnya 10 % dari BB. 

Mengimplementasikan teknologi yang telah diperbaiki 

terhadap komoditas yang akan dijadikan usaha agribisnis, 

pada satu kelompok tani melalui kegiatan  Demonstrasi 

Usahatani (Dem Farm).  

Pelaksanaan Dem Farm melalui on farm, dengan 

pemberdayaan kelompok tani, terhadap aspek teknologi 

dan kelembagaan. Pelaksanaan Dem Farm dilakukan 

melalui pendekatan learning by doing, agar kelompok 

tani yang menjadi kooperator dalam Dem Farm tersebut 

mampu menyerap dan mengaplikasikan teknologi yang 

sedang didemonstrasikan, sehingga nantinya mereka 

mampu menjadi FMA yang diharapkan, yaitu penyuluhan 

yang dikelola oleh petani.  Dem Area ini sekaligus menjadi 

Mother. 

Selama kegiatan pemberdayaan petani melalui Dem 

Farm, diundang wakil kelompok tani lain dalam satu 

kelompok desa homogen, untuk dilatih tentang tahapan 

teknologi yang sedang didemonstrasikan pada Mother, 

melalui proses learning by doing . Biaya pelaksanaan 

proses learning by doing ini menggunakan biaya hibah 

(grant)  dari FMA yang diundang. 

FMA yang telah mendapat latihan melalui proses learning 

by doing ini tahap selanjutnya menjadi baby. Makin 

banyak baby-nya maka makin cepat transfer teknologi 

atau pengembangannya (scalling up).  
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Hubungan Mother dan baby sama dengan hubungan 

antara inti dan plasma. Dalam kegiatan usaha agribisnis, 

Mother bisa bertindak sebagai agen penjualan dari 

produk yang dihasilkan oleh baby-nya, dengan azas saling 

menguntungkan. Kegiatan yang berlangsung pada FMA 

dananya dibiayai dari dana yang dialokasikan di BPTP. 

Pelaksanaan Dem Farm atau pendekatan Mother baby ini 

dilakukan secara terus menerus, sambil setiap tahun 

meningkatkan skalanya, sehingga pada jangka menengah 

atau panjang, usaha agribisnis melalui pengembangan 

inovasi secara nyata dapat diwujudkan.  

Pengertian agribisnis adalah pemberdayaan petani pada 

tiga sub sistem produksi, yaitu sub sistem pra panen 

(pemberdayaan penyediaan input produksi secara 

mandiri dan berkelompok), sub sistem produksi 

(perbaikan teknologi yang dibutuhkan agar produktivitas 

dan efisiensi usahataninya meningkat), sub sistem pasca 

panen (melalui penjualan secara berkelompok untuk 

meningkatkan posisi tawar petani, atau peningkatan nilai 

tambah produk melalui penerapan teknologi pasca 

panen, produk yang dijual produk setengah jadi atau 

final, sehingga nilai tambah produk tersebut bisa 

dinikmati oleh petani).  

Selama proses Dem Farm dilaksanakan, lakukan 

diseminasi teknologi melalui pembelajaran/temu 

lapang/workshop ke FMA lain yang masih dalam satu 
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kelompok proposal/komoditas/teknologi, dengan jalan 

mengundang atau mendatangi anggota FMA. 

Untuk mempercepat proses diseminasi ke FMA lain 

diperlukan peran aktif dari Bakorluh, Bapeluh dan BPP. 

Sehingga FMA yang melaksanakan Dem Farm menjadi 

Mother sedangkan FMA pembelajaran menjadi Baby 

Focus kegiatan scaling up meliputi : peningkatan jumlah 

anggota atau kelompok yang dibina, peningkatan volume 

produk yang dihasilkan baik kuantitas dan kualitas, 

peningkatan jaringan pemasaran, peningkatan jaringan 

kemitraan dengan pihak lain (pemerintah, LSM maupun 

swasta). 

3.4. Pengukuran Scaling up 

(1) Peningkatan jumlah anggota kelompok yang dibina. 

Ukurannya dilihat dari ada tidaknya peningkatan jumlah 

anggota kelompok yang dibina dibandingkan kondisi 

tahun sebelumnya.  

Misal pada tahun awal yang terlibat ada 10 petani/ 

peternak anggota, tahun berikutnya jumlah yang terlibat 

lebih besar dari 10 orang. Begitu seterusnya sehingga 

jumlah anggota yang terlibat dalam kegiatan Dem Farm 

setiap tahunnya terus bertambah.   

 

(2) Peningkatan volume produk usaha. 
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Setiap tahun terjadi peningkatan volume produk usaha 

seiring dengan peningkatan jumlah anggota yang terlibat. 

Peningkatan bisa dilihat dari volume (tonase) maupun 

kualitas yang dihasilkan. 

Peningkatan kualitas dilihat dari klas/grade produk yang 

dihasilkan. Dari produk untuk konsumsi menjadi produk 

untuk benih misalnya pada komoditas padi atau kedelai. 

(3) Peningkatan jaringan pemasaran. 

Setiap tahun terjadi penambahan jaringan pemasaran, 

termasuk segmen pasarnya. Misalnya semula jangkauan 

pasarnya terbatas pada pasar desa, sekarang telah 

menjangkau pasar kecamatan bahkan ke pasar 

kabupaten, atau bertambahnya jumlah agen pemasaran/ 

pedagang perantara. 

(4) Peningkatan kemitraan. 

Misalnya tadinya belum ada kemitraan dengan pihak lain 

sekarang telah menjalin kemitraan. Kemitraan yang 

dimaksud adalah misalnya kemitraan dengan pipak BPSB 

dalam menghasilkan benih, kemitraan dengan pihak bank 

dalam penyediaan kredit, dengan pihak swasta misalnya 

kios atau toko yang mau menampung produk yang 

dihasilkan dan bentuk kemitraan lainnya untuk 

mengembangkan usaha yang sedang di jalankan. 

Hasil pengukuran scaling up tersebut ditampilkan dalam 

Tabel 1. 

Tabel 1.  Penilaian Scaling up FMA 
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No Indikator Tahun 2007 Tahun 2011 
Peningkat-

an 

1. Jumlah anggota 

kelompok yang dibina 
   

2. Volume produk usaha    

3. Jaringan pemasaran    

 • Pasar desa    

 • Agen pemasaran    

 • Pedagang perantara    

4. Kemitraan    

 • Pengadaan benih dg 

BPSB (kg) 
   

 • Kredit dari LKM (Rp)    

 • Kredit dari Bank (Rp)    
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4. Indikator Keberhasilan P3TIP/FEATI 

Komponen C  
 

Tanggungjawab Badan Litbang Pertanian dalam 

hubungan dengan kegiatan P3TIP/FEATI difokuskan pada 

Komponen C dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 29/ 

Permentan/ OT.140/3/2007 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan 

Informasi Pertanian,  pada Pasal 3 ayat 2, poin  e, f dan g.  

Uraian dalam Pasal 3 ayat 2 tersebut itulah yang 

selanjutnya menjadi indikator keberhasilan FEATI/PP3TIP 

dari perspektif tugas Badan Litbang Pertanian sebagai 

penjabaran Komponen C. 

Disamping ketentuan dalam Keputusan Menteri 

Pertanian tersebut, keberhasilan P3TIP/FEATI ini 

ditetapkan dalam Project Manual Management FEATI 

utamanya terkait dengan keharusan adanya partisipasi 

pendanaan dari pihak luar (bukan dana FEATI). 

4.1. Jenis Indikator 

(1) Indikator  “e” 

Paling sedikit 60% (enam puluh persen) anggota 

Poktan/Gapoktan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan 

kajian/uji coba teknologi secara partisipatif, dan minimal 

80% (delapan puluh persen) diantaranya meningkat 
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produktivitasnya melalui penerapan teknologi hasil 

kajian/uji coba tersebut. 

(2) Indikator  “ f ” 

Paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari paket 

teknologi yang dihasilkan BPTP diterapkan oleh Poktan/ 

Gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang 

dikelola oleh petani. 

(3) Indikator  “g” 

Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) anggota Poktan/ 

Gapoktan memperoleh kepuasan dari jasa Litbang dan 

pengkajian teknologi pertanian. 

(4) Indikator Kontribusi/Partisipasi Stakeholders 

Di dalam Project Manual Management FEATI disebutkan 

bahwa pada akhir kegiatan P3TIP/FEATI partisipasi 

pemangku kepentingan paling sedikit mencapai 10 %. 

Partisipasi yang dimaksud adalah sharing pendanaan di 

luar FEATI. 

Dana luar FEATI yang dimaksud antara  lain dana dari 

Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD, dari masyarakat 

(community) termasuk di dalamnya dari Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM). Dana lainnya adalah dari 

pihak swasta dan atau Badan Usaha milik Negara 

(BUMN). 

Dalam hal ini wujud sharing tidak harus tunai, akan tetapi 

bisa juga “in-kind”.  
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4.2. Pengukuran Indikator 

(1) Pengukuran Indikator  “e” 

Pengertian indikator poin ”e” ini adalah, pada akhir 

program minimal 60 persen dari anggota Poktan/ 

Gapoktan terlibat dalam kegiatan diseminasi yang 

dilakukan melalui Dem Farm. Jadi yang diukur dari 

indikator ini adalah jumlah anggota Poktan/Gapoktan 

yang terlibat aktif dalam kegiatan Dem Farm. 

Kalau DA dilakukan pada satu poktan, dengan anggota 

berjumlah 50 orang, maka untuk memenuhi indikator 

poin e, pada akhir program minimal anggota yang ikut 

sebagai petani kooperator dalam kegiatan Dem Farm 

totalnya minimal berjumlah 30 orang (60 %). Skala Dem 

Farm bisa berupa  luasan (hektar) untuk tanaman atau 

populasi (ekor) untuk teknologi ternak.  

Untuk mencapai kriteria 60 persen total anggota terlibat 

dalam pelaksanaan Dem Farm pada akhir proyek, dapat 

dilakukan perencanaan yang matang dari mulai tahun 

awal, dicatat berapa anggota yang terlibat. Tahun 

berikutnya dicatat juga berapa tambahan anggota yang 

terlibat, dan seterusnya sehingga pada akhir tahun 

proyek jumlah anggota yang terlibat dalam Dem Farm 

mencapai minimal 60 persen dari total anggota 

Poktan/Gapoktan.  

Tahap selanjutnya pada akhir kegiatan Dem Farm yaitu 

pada akhir tahun proyek, dilakukan survei kepada total 
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anggota yang terlibat atau petani kooperator mengenai 

peningkatan produktivitas usahatani. Hasil survei 

mengharuskan minimal 80 persen dari anggota yang 

terlibat, produktivitas usahataninya meningkat dari 

sebelumnya.  

Untuk mengukur peningkatan produktivitas usahatani, 

maka harus ada data dasar (base line) yaitu rata-rata 

produktivitas usahatani sebelum dilakukan kegiatan Dem 

Farm.  

Cara pengukuran produktivitas, untuk tanaman diukur 

ton/ha sedangkan untuk ternak ruminansia diukur 

pertambahan BB/hari (bobot badan). Pengukuran BB, 

dapat didekati melalui pendugaan bobot ternak. Sebelum 

kegiatan Dem Farm, ternak pada umur tertentu ditaksir 

berapa beratnya, setelah kegiatan Dem Farm, ternak itu 

diukur lagi sehingga akan diperoleh angka BB 

perubahannya. Pendugaan berat dapat dilakukan oleh 

beberapa petani lalu di rata-ratakan. 

Pengukuran indikator “e” dilaksanakan pada FMA yang 

melakukan uji coba teknologi di seluruh kabupaten lokasi 

FEATI. 

Teknologi uji coba yang diamati adalah seluruh 

paket/komponen teknologi yang diuji oleh Poktan pada 

FMA tersebut. (Catatan : jumlah teknologi dan jumlah 

Poktan yang melaksanakan uji coba teknologi pada FMA 

tertentu dapat lebih dari satu).  
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Data yang dibutuhkan dikumpulkan dari seluruh petani 

anggota Poktan yang melaksanakan dan/atau mengikuti 

uji coba teknologi dan pengumpulan data tersebut 

dibantu oleh PPL pendamping dengan menggunakan 

Daftar Isian 1. Hasil pengolahan data ditabulasikan dalam 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Penilaian Indikator “e” (contoh pengisian) 

Kab 

Jumlah 

Poktan 

melakukan uji 

coba 

teknologi 

(Poktan) 

Jumlah 

anggota 

Poktan 

(orang) 

Anggota Poktan 

terlibat uji coba 

teknologi 1) 

Anggota Poktan 

menerapkan 

teknologi yang 

diuji coba 2) 

Anggota Poktan 

yang provitasnya 

naik 3) 

Jumlah 

(orang

) 

(%) 

Jumlah 

(orang

) 

(%) 

Jumlah 

(orang

) 

(%) 

(A) (B) (B)/(A) (C) (C)/(B) (D) (D)/(C) 

1 2 50 40 80 30 75 24 80 

2 3 60 60 100 50 83 45 90 

3 dst        

4 dst        

5 dst        

Total 110 100 90 80 80 69 85 

 

Keterangan: 

1) adalah anggota Poktan yang melaksanakan dan/atau yang mengikuti pertemuan 

dalam pelaksanaan uji coba teknologi. 

2) adalah anggota Poktan yang menerapkan sebagian atau seluruh komponen 

teknologi yang diuji coba. 

3) Adalah anggota Poktan yang menerapkan teknologi yang diuji coba pada lahan 

garapannya dan produktivitasnya naik. Jika yang diuji coba adalah teknologi 

pasca panen/pengolahan hasil pertanian maka perubahan yang diamati adalah 

peningkatan mutu produk yang dihasilkan. 
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(2) Pengukuran Indikator  “ f ” 

Indikator ini mengukur jumlah teknologi yang diterapkan 

oleh Poktan/Gapoktan. Untuk mempermudah 

perhitungan terlebih dahulu perlu dirumuskan batasan  

pengukuran teknologi  :  

(1) Minimal 60 persen komponen teknologi yang 

diintroduksikan dalam Dem Farm pada akhir proyek, 

diterapkan oleh anggota Poktan/Gapoktan pada 

FMA model. 

(2) Minimal 60 persen dari total teknologi yang 

diintroduksikan di setiap povinsi atau kabupaten 

diterapkan oleh Poktan/Gapoktan pada akhir 

proyek. 

Cara perhitungan poin (1)  

• Unit analisisnya adalah petani anggota Poktan/ 

Gapoktan pelaksana Dem Farm. 

• Lakukan survei kepada responden (petani pelaksana 

Dem Farm) di setiap FMA model, berapa rata-rata 

jumlah komponen teknologi yang diterapkan oleh 

setiap petani pada akhir proyek, dari total 

komponen teknologi yang diintroduksikan pada 

Dem Farm. 

• Hitung berapa komponen yang bisa diterapkan 

setiap responden, lalu cari total rata-ratanya dari 

seluruh responden. 
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• Total rata-rata komponen teknologi yang diterapkan 

petani minimal 60 persen dari total komponen 

teknologi yang diintrodusikan pada Dem Farm. 

Misalnya pada kegiatan Dem Farm, komponen 

teknologi yang diperbaiki ada 5 komponen, 

sedangkan dari hasil analisis total rata-rata 

komponen yang diterapkan adalah 3,7 komponen, 

artinya petani telah menerapkan 74 persen  (3,7 

dibagi 5 kali 100%) teknologi yang telah 

diintroduksikan.  

Cara perhitungan poin (2) 

• Unit analisisnya atau satuannya adalah poktan/ 

gapoktan pengguna teknologi. 

• Inventarisasi total teknologi yang diintroduksikan 

pada setiap Poktan/Gapoktan atau FMA model. 

Teknologi pada satu FMA model dihitung satu 

teknologi, teknologi dengan komoditas yang sama 

dianggap satu teknologi. Sehingga didapat jumlah 

teknologi yang diintroduksikan pada satu kabupaten 

atau provinsi.  

• Lakukan survei di setiap unit FMA model yang 

dilaksanakan introduksi teknologi. Metodanya 

melalui wawancara kelompok atau FGD (Focus 

Group Discussion), tiap kelompok (FMA model) 

diwakili oleh 5 hingga 10 anggota. 
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• Pertanyaannya adalah apakah teknologi yang 

diitroduksikan dalam Dem Farm telah dilaksanakan 

oleh anggotanya. Batasan diterapkan atau tidak 

diterapkan, gunakan indikator poin e yaitu teknologi 

itu diterapkan apabila minimal 60 persen 

anggotanya menerapkan, bila kurang dari 60 persen 

dianggap tidak diterapkan. 

• Teknologi yang sama yang dilakukan dibeberapa 

FMA model, hasil wawancara grup dirata-ratakan, 

hasil rata-rata jawaban grup itulah sebagai jawaban 

teknologi yang bersangkutan. 

• Kemudian jawaban dari masing-masing teknologi 

tersebut ditotal berapa yang menjawab 

menerapkan teknologi dan berapa yang menjawab 

tidak menerapkan teknologi. 

• Jawaban poin 7 minimal 60 persen dari jawaban 

kelompok menjawab bahwa teknologi tersebut 

diterapkan. 

Pengukuran indikator 2 dilaksanakan pada seluruh FMA. 

Data yang dibutuhkan dikumpulkan dari pengurus 

Poktan/Gapoktan, dibantu oleh PPL pendamping dengan 

menggunakan Daftar Isian 2. Hasil pengolahan data 

ditabulasikan dalam Tabel 3. 
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Tabel 3. Penilaian Indikator “ f ” (contoh pengisian) 

Ka

b 

Jumlah 

FMA 

Jumlah teknologi (paket 

atau komponen) yang 

disosialisasikan oleh 

BPTP*) 

 

Teknologi BPTP yang 

disuluhkan oleh Poktan 

Jumlah 

(paket/kom

ponen) 

(%) 

(A) (B) (B)/(A) 

1 40 8 6 75 

2 30 6 6 100 

3     

4     

Rata-rata 7 6 86 

Keterangan : 

Teknologi yang didiseminasikan adalah komponen teknologi yang disosialisasikan 

melalui  kegiatan penyebaran leaflet / brosur / juknis teknologi, pembuatan demplot, 

dan pertemuan dengan petani / Poktan / PPL pendamping. 

 

(3) Pengukuran Indikator  “ g “ 

Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) anggota Poktan/ 

Gapoktan memperoleh kepuasan dari jasa Litbang dan 

pengkajian teknologi pertanian. 

Indikator ini mengukur kepuasan pengguna (petani) 

terhadap pelayanan diseminasi teknologi oleh BPTP. Pada 

akhir proyek minimal 70 persen anggota poktan/ 

gapoktan merasa puas. Sehingga unit analisisnya adalah 
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anggota (petani) Poktan/Gapoktan. Tingkat kepuasan 

anggota Poktan/Gapoktan diukur dari aspek : 

• Perencanaan teknologi yang akan didiseminasikan 

pada Dem Farm 

• Pelaksanaan kegiatan Dem Area 

• Pendekatan pemberdayaan masyarakat tani 

• Pendekatan diseminasi yang dilakukan 

• Manfaat teknologi yang didiseminasikan 

Pengukuran Tingkat Kepuasan 

• Unit analisisnya adalah anggota Poktan/Gapoktan 

• Responden Poktan/Gapoktan di tiap Kabupaten 

• Tehnik pengumpulan data melalui kuisener yang 

telah dipersiapkan terlebih dahulu, responden 

adalah Poktan/Gapoktan yang diwakili oleh 5 hingga 

10 orang anggota dan keterwakilan gender.  

• Data kemudian ditabulasi dari kelima aspek yang 

dikaji, untuk melihat tingkat kepuasan anggota. 

Pengukuran Indikator “g” dilaksanakan pada 2 FMA lokasi 

demplot dan 2 FMA lain di setiap kabupaten.  

FMA contoh yang dipilih mewakili kluster komoditas dan 

menurut kelompok teknologi yang diperkenalkan 

(budidaya tanaman, budidaya ternak, pengolahan hasil 

pertanian, sarana produksi) sesuai hasil pemetaan 

sebelumnya. 

Data yang dibutuhkan dikumpulkan dari 10 petani contoh 

untuk setiap kelompok teknologi di setiap FMA contoh 

dan pengumpulan data tersebut dibantu oleh PPL 
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pendamping dengan menggunakan Daftar Isian 3. Hasil 

pengolahan data ditabulasikan dalam Tabel 4. 

 

Tabel 4. Penilaian Indikator “g” 

Kelompok 

Teknologi 

Jumlah 

petani 

contoh 

(orang) 

Jasa Litbang dan Pengkajian 

Tingkat kepuasan (% 

petani) * 

S
a

n
g

a
t 

p
u

a
s 

P
u

a
s 

K
u

ra
n

g
 p

u
a

s 

Budidaya 

Tanaman 

N1 • Penyediaan infotek yang dibutuhkan    

• Temu lapang/temu teknis/temu usaha     

• Bimbingan lapangan pelaksanaan uji 

coba teknologi 

   

• Narasumber dalam pelatihan teknologi    

Nilai Rata-rata    

Budidaya 

Ternak 

N2 • Penyediaan infotek yang dibutuhkan    

• Temu lapang teknik pelaksanaan uji 

coba teknologi  

   

• Bimbingan lapangan pelaksanaan uji 

coba teknologi 

   

• Narasumber dalam pelatihan teknologi    

Nilai Rata-rata    

Pengolah

an hasil 

Pertanian 

N3 • Penyediaan infotek yang dibutuhkan    

• Temu lapang teknik pelaksanaan uji 

coba teknologi  

   

• Bimbingan lapangan pelaksanaan uji 

coba teknologi 

   

• Narasumber dalam pelatihan teknologi    

Nilai Rata-rata    

Sarana 

produksi 

N4 • Penyediaan infotek yang dibutuhkan    

• Temu lapang teknik pelaksanaan uji 

coba teknologi  

   

• Bimbingan lapangan pelaksanaan uji 

coba teknologi 

   

• Narasumber dalam pelatihan teknologi    

Nilai Rata-rata    

Keterangan : 

  *) Persentase terhadap jumlah petani contoh (N1........N4). 

**) Khusus untuk lokasi FMA yang melaksanakan uji coba teknologi. 
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(4) Pengukuran Kontribusi /Partisipasi Stakeholders 

Di samping berdasarkan Permentan No.29/Permentan 

/OT.140/3/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan 

Informasi Pertanian, penilaian keberhasilan juga 

mempertimbangkan Project Manual Management FEATI.  

Dari sisi partisipasi stakeholder (pemangku kepentingan), 

keberhasilan FEATI diukur dari indikator nilai kontribusi 

yaitu:   

(1) Minimal 10 % dari biaya kegiatan BPTP pada akhir 

kegiatan diperoleh dari sumber Non Pemerintah. 

(2) Minimal ada 10 % partisipasi APBD Provinsi dan 

atau Kabupaten 

Kontribusi adalah korbanan yang dicurahkan kepada 

kegiatan, dinilai dengan uang. Wujudnya bisa barang 

(natura), jasa (pelayanan). Proksi perhitungannya adalah 

nilai beli atau sewa barang, atau bayar honorarium, sewa 

tempat, dan upah. 

Untuk mengukur keberhasilan berdasarkan indikator a 

dan b, cara perhitungannya bisa dilakukan dengan 

pendekatan Financial Matrik Program (Tabel 5). 

Data yang diperlukan adalah informasi tentang besarnya 

dana yang digunakan dalam setiap kegaitan FEATI secara 

terinci, baik yang sifatnya tunai (cash) maupun Non Tunai 

(inkind). Form berikut merupakan contoh financial matrik 

yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi  
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Tabel  5. Identifikasi Sumber Pendanaan Dalam Rangka 

Penyelenggaraan FMA 

No Kegiatan BPTP 

Sumber Dana FEATI 

(APBN) 

Sumber Dana Non 

FEATI (APBD, Swasta, 

Masyarakat) 

Institusi Nilai (Rp) Institusi Nilai (Rp) 

1 Demplot 0,1 ha     

 

• Sarana/prasara

na 

• BPTP 2.500.000 • Dinas 

Pertania

n (sewa 

traktor) 

50.000 

 

 

   

 • Swasta 

(pestisid

a,pupuk) 

200.000 

 • Tenaga Kerja   • Petani 50.000 

 
• Narasumber 1 

org 

• BPTP 500.000   

2 Temu Usaha     

 • Tempat  
 • Kepala 

Desa 

150.000 

 
• Sarana/prasara

na 

• BPTP 1.500.000   

 
• Narasumber  2 

org 

• BPTP 500.000 Pedagang 

2 orang 

500.000 

 • Konsumsi  
 • Masy.ta

ni 

50.000 

 
• Transport ke 

lokasi 
 

 • Petani 75.000 

3 
Penyebaran 

leaflet 

• BPTP 2.500.000   

 dst     

 …     

 Total  7.500.000  1.075.000 

 

Dengan informasi seperti yang tertera dalam Tabel 5, 

dapat dihitung kontribusi/partisipasi stakeholders  dalam 

memberikan sharing kegiatan FMA. 
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Berdasarkan informasi itu diketahui bahwa kegiatan 

Temu Usaha menyerap dana Rp 8.575.000, sebagai 

penjumlahan dari sumber dana FEATI (APBN) sebesar Rp  

7.500.000  dan Sumber Dana Non FEATI (APBD, Swasta, 

Masyarakat) sebesar Rp 1.075.000.  

Pertanyaannya berapa persen sharing dari stakeholders 

dalam pendanaan P3TIP/FEATI? 

Untuk menjawab persoalan itu, perhitungannya bisa 

dilakukan sebagai berikut: 

Kontribusi dari stakeholders dapat dihitung dari korbanan 

stakeholders dibagi total biaya seluruh kegiatan di kalikan 

100 %. 

      Rp 1.075.000 

Kontribusi stakeholders =                                  x   100 % =  14,33 %  

  Rp 7.500.000 

 

Jika ingin mengetahui secara rinci kontribusi parsial dari 

masing-masing kontributor menurut sumber APBD, 

Swasta dan Masyarakat, cara perhitungannya sama. 

Tinggal memilah mana anggaran yang berasal dari 

sumber-sumber tersebut. 

Dari Tabel 5, diketahui sumber dari APBD (Dinas 

Pertanian) berjumlah Rp 50.000; dari swasta berjumlah 

(Rp 200.000) dan sisanya (Rp 825.000) dikelompokkan 

dari masyarakat yaitu (Petani, Kepala Desa dan 

Pedagang). 

 
Rp 50.000 

Kontribusi APBD  =                                    x   100 % =  0,67 % 

Rp 7.500.000 
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Rp 200.000 

Kontribusi Swasta  =                                    x   100 % =  2,67 % 

Rp 7.500.000 

 

     Rp 825.000 

Kontribusi Masyarakat  =                                    x   100 % =  11,00 % 

    Rp 7.500.000 

 

Dari perhitungan itu dapat disimpulkan bahwa kontribusi 

dari stakeholders dalam kegiatan P3TIP/FEATI  secara 

keseluruhan mencapai 14,33 %.  

Secara terinci kontribusi itu berasal dari APBD 0,67 %; 

dari pihak swasta 2,67 % dan dari masyarakat 11,00 %. 

Catatan:  

Kontribusi pendanaan dari sumber di luar P3TIP/FEATI 

tersebut bisa berbentuk tunai, bisa juga tidak tunai 

sebagai in-kind yaitu jumlah barang yang diperhitungkan 

nilainya. 

Contoh:  

Kontribusi petani menyediakan lahan seluas 0,1 ha, dinilai 

dari nilai sewa lahan tersebut. 

Kepala Desa menyediakan gedung untuk temu usaha, 

kontribusinya dinilai sebagai sewa gedung. 

Dst.  
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Penutup 

 

Petunjuk teknis (juknis) pengukuran keberhasilan 

P3TIP/FEATI disiapkan oleh Tim Teknis BBP2TP, bertujuan 

membantu tugas BPTP dalam mengimplementasikan 

cara-cara pengukuran indikator keberhasilan 

P3TIP/FEATI.  

Dari kegiatan ini diharapkan pengkaji di BPTP tidak hanya 

puas dengan melaporkan kegiatan normatif sebagai 

pertanggungjawaban administratif. Pengkaji hendaknya 

bisa memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh 

sebagai bahan publikasi. 

Beberapa publikasi yang dapat dihasilkan meliputi 

Success Story, Warta, Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk jurnal 

ilmiah, Prosiding, Tulisan Populer untuk dipublikasikan di 

Surat Kaba, Tabloid Sinar Tani, Majalah Pertanian, Materi 

Siaran Radio, dan lain-lain. 

Oleh karena itu motivasi pencatatan dan 

pendokumentasian kegiatan selain untuk bahan laporan 

teknis, juga harus dianggap sebagai bagian dalam upaya 

mengumpulkan data untuk dijadikan publikasi tersebut. 

Untuk keberhasilan P3TIP/FEATI, koordinasi antara BPTP 

dengan pemangku kepentingan  menjadi faktor kunci. 

Oleh karena itu jalinan kerjasama yang sudah terjalin 
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dengan baik selama ini antara  BPTP dengan pihak lain itu 

perlu terus dibina dan ditingkatkan intensitasnya. 

Selamat Bekerja !.  
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Lampiran 

 

Daftar Isian 1.  Keterlibatan petani dalam uji coba teknologi. 

 

(A) Teknologi Budidaya Tanaman dan Ternak 

Kabupaten   : ……………………….… 

FMA/Desa lokasi uji coba teknologi : ……………..…………… 

Poktan pelaksana uji coba teknologi : ….………………..…….. 

Jumlah anggota Poktan (orang) : ............................. 

Komoditas   : ………………………..… 

Teknologi yang diuji coba   : .....................….….......................  

N

o 

Nama 

petani  

Melaksan

akan uji 

coba 

teknologi 

(ya/tidak) 

Mengikuti 

pertemuan 

dalam 

pelaksanaan uji 

coba teknologi 

(ya/tidak) 

Menerapkan 

teknologi yang 

diuji coba pada 

usaha 

agribisnisnya 

(ya/tidak) 

Perubahan 

produktivitas setelah 

menerapkan teknologi 

yang diuji coba 

Selisih (E)-

(D) bernilai 

positip 

(ya/tidak)  Sebe-

lum 

Sete-

lah  
Selisih 

(A) (B) (C) (D) (E) (E)-(D)  

1 ...........

. 

       

2 ...........

. 

       

3 ...........

. 

       

. ...........

. 

       

. ...........

. 

       

N ...........

. 

       

Total 

Ya 

=.......... 

Ya =.............. Ya =..............    Ya 

=.............. 

Tidak 

=..... 

Tidak =......... Tidak =.........    % petani *)  

= ..... 

Keterangan : 

*) Persentase terhadap total petani yang menerapkan teknologi uji coba pada lahan garapannya  

    (total “Ya” pada kolom C). 
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(B) Teknologi Pasca Panen/Pengolahan Hasil Pertanian 

Kabupaten   : ………………..……….… 

FMA/Desa lokasi uji coba teknologi : ………………..………… 

Poktan pelaksana uji coba teknologi : ….………..…………….. 

Jumlah anggota Poktan (orang) : ............................. 

Komoditas   : …………………………… 

Teknologi yang diuji coba   : .....................….…....................... 

N

o 

Nama 

petani  

Melaksan

akan uji 

coba 

teknologi 

(ya/tidak) 

Mengikuti 

pertemuan 

dalam 

pelaksanaan 

uji coba 

teknologi 

(ya/tidak) 

Menerapkan 

teknologi yang 

diuji coba pada 

usaha 

agribisnisnya 

(ya/tidak) 

Perubahan mutu 

produk setelah 

menerapkan teknologi 

yang diuji coba 

Selisih (E)-(D) 

bernilai 

positip 

(ya/tidak)  
Sebe

-lum 

Sete-

lah  
Selisi

h 

(A) (B) (C) (D) (E) 
(E)-

(D) 
 

1 ...........

. 

       

2 ...........

. 

       

3 ...........

. 

       

. ...........

. 

       

. ...........

. 

       

N ...........

. 

       

Total 

Ya =.......... Ya =.............. Ya =..............    Ya =.............. 

Tidak =..... Tidak =......... Tidak =.........    % petani *) 

 = ........ 

Keterangan : 

*) Persentase terhadap total petani yang menerapkan teknologi uji coba pada usaha  

    agribisnisnya (total “Ya” pada kolom C). 
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Daftar Isian 2.  Teknologi BPTP yang disuluhkan oleh Poktan/Gapoktan. 

Kabupaten : ................................... 

No 
Nama Poktan/ 

Gapoktan 

Informasi teknologi yang 

diperoleh dari BPTP *) 

Teknologi yang disuluhkan kepada anggota 

Poktan/Gapoktan 

(ya/tidak) 

1 ....................... 1...................................  

  2...................................  

  3...................................  

  4...................................  

  5...................................  

  6..................................  

  7..................................  

  8...................................  

2 ....................... 1...................................  

  2...................................  

  3...................................  

  4...................................  

  5...................................  

  6..................................  

  7..................................  

  8...................................  

3 ....................... 1...................................  

  2...................................  

  3...................................  

  4...................................  

  5...................................  

  6..................................  

  7..................................  

  8...................................  

 

Keterangan : 

*) Informasi teknologi BPTP yang diperoleh dari penyebaran leaflet /brosur / juknis teknologi,  

   pembuatan demplot dan pertemuan dengan BPTP.  



 

Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan  Informasi Pertanian   |  39  

 

Daftar Isian 3. Kepuasan Anggota Poktan/Gapoktan Terhadap Layanan Jasa Litbang 

dan Pengkajian Teknologi. 

 

(A) Teknologi Budidaya Tanaman dan Ternak 

Kabupaten   : …………………..………… 

FMA/Desa   : ……………..……………… 

Lokasi uji coba teknologi (ya/tidak) : …………………………..… 

Jumlah anggota Poktan (orang) : ................................ 

Komoditas   : …………………………… 

Teknologi budidaya tanaman atau budidaya ternak (pilih salah satu) : 

.....................….…...... 

 

Nama 

Petani 

Penyediaan 

informasi 

teknologi yang 

dibutuhkan *) 

Temu lapang / 

temu teknis/ 

temu usaha 

Bimbingan 

lapangan 

pelaksanaan uji 

coba teknologi 

Narasumber 

dalam pelatihan 

teknologi 

S
a

n
g

a
t 

p
u

a
s 

P
u

a
s 

K
u

ra
n

g
 p

u
a

s 

S
a

n
g

a
t 

p
u

a
s 

P
u

a
s 

K
u

ra
n

g
 p

u
a

s 

S
a

n
g

a
t 

p
u

a
s 

P
u

a
s 

K
u

ra
n

g
 p

u
a

s 

S
a

n
g

a
t 

p
u

a
s 

P
u

a
s 

K
u

ra
n

g
 p

u
a

s 

1…….....             

2…….....             

3…….....             

             

             

10……...             

Keterangan : 

*) Penyediaan informasi teknologi oleh BPTP yang dilaksanakan melalui penyebaran leaflet /  

    brosur / juknis teknologi, pembuatan demplot dan pertemuan dengan petani.  
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(B) Teknologi pasca panen/pengolahan dan sarana produksi 

Kabupaten   : …………………… 

FMA/Desa   : …………………… 

Lokasi uji coba teknologi (ya/tidak) : …………………… 

Jumlah anggota Poktan (orang) : ...................... 

Komoditas   : …………………… 

Teknologi pasca panen/pengolahan atau sarana produksi (pilih salah satu) : 

.....................….…... 

 

Nama 

Petani 

Penyediaan 

informasi 

teknologi yang 

dibutuhkan *) 

Temu lapang / 

temu teknis/ 

temu usaha 

Bimbingan 

lapangan 

pelaksanaan uji 

coba teknologi 

Narasumber 

dalam pelatihan 

teknologi 

S
a

n
g

a
t 

p
u

a
s 

P
u

a
s 

K
u

ra
n

g
 p

u
a

s 

S
a

n
g

a
t 

p
u

a
s 

P
u

a
s 

K
u

ra
n

g
 p

u
a

s 

S
a

n
g

a
t 

p
u

a
s 

P
u

a
s 

K
u

ra
n

g
 p

u
a

s 

S
a

n
g

a
t 

p
u

a
s 

P
u

a
s 

K
u

ra
n

g
 p

u
a

s 

1…….....             

2…….....             

3…….....             

             

             

10……...             
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Catatan: 
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