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BAB IV
DISEMINASI INOVASI DAN INFORMASI HASIL
TANAMAN REMPAH DAN OBAT
Balittro di 2016 melaksanakan Kegiatan Ekspose dan Diseminasi berisi
partisipasi dalam pameran, publikasi, kerjasama penelitian, pengelolaan
perpustakaan, seminar internasional, seminar rutin, pendampingan teknologi
budidaya dan pengelolaan website. Balittro telah berpartisipasi pada 2 kali
ekspose yang dilaksanakan di lingkup balitbang Pertanian maupun di luar
Balitbang pertanian. Kegiatan Publikasi telah menerbitkan publikasi Buletin
Penelitian Tanaman Rempah dan Obat yang mengakomodasi hasil penelitian
primer, sedangkan untuk artikel lain dapat berupa review, sirkuler dan Warta
Balittro. Kerjasama penelitian telah mengakomodasi pelaksanaan beberapa
kegiatan penelitian yang dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan
pemerintah maupun swasta. Seminar rutin dan sarasehan telah
melaksanakan 11 kali pertemuan dengan total pembicara sebanyak 26 judul.
Forum Komunikasi Jambu Mete Nasional II telah dilaksanakan pada 12 dan
13 Oktober 2016 dengan mengundang pembicara dari luar, Balittro dan
peserta dari luar Balittro, dengan dihadiri oleh 150 peserta. Perpustakaan
telah melakukan penambahan data pustaka berupa buku dan digitalisasi
data.
1. Pelaksanaan Ekspose dan Pameran

a. The 44 th Session and M eetings of I PC

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, membuka sekaligus
memberikan sambutan dalam acara The 44th Session and Meetings of
International Pepper Community (IPC) yang diselenggarakan di Merlyn Park
Hotel. Dalam sambutannya, Mendag mengatakan bahwa rangkaian sidang
tahunan IPC harus dapat memperkuat kerja sama antarnegara produsen lada
dunia, serta menghasilkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga
lada dan situasi perdagangan lada yang bersifat berkelanjutan. Pada
kesempatan tersebut, Mendag juga berkesempatan menyerahkan IPC Award
bagi tiap-tiap negara anggota IPC dan membuka pameran produk berbasis
lada. Pertemuan IPC ke-44 di Jakarta yang berlangsung pada 8-11 Agustus
2016, terdiri dari lima rangkaian pertemuan, yaitu Executive Meeting of Head
of Delegations, Pepper Exporters and Importer, Business Session, dan
Plenary Session.
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Gambar 13. Pertemuan ke 44 IPC
b. Hari Pangan Sedunia ke-36, Boyolali

Kementerian Pertanian (Kementan) memperingati Hari Pangan Sedunia
(HPS) ke-36 di Boyolali Jawa Tengah pada 28-30 Oktober 2016. Tema HPS
Internasional adalah “Climate is Changing, Food Agriculture Must Too’” dan
tema HPS Nasional adalah “Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan
Mengantisipasi Era Perubahan Iklim”. HPS tahun 2016 dicanangkan sebagai
Hari Pangan Indonesia atau “Indonesia World Food Day”.

Gambar 14. HPS ke 36, Boyolali
2. Publikasi Hasil Penelitian
Kegiatan utama yang dilakukan adalah menjaga kelangsungan
penerbitan naskah atau jurnal primer yang telah diakui oleh masyarakat luar,
yaitu Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Bul Littro).
Kelangsungan penerbitan dan konsitensi mutu maupun jumlah artikel adalah
tugas utama pada kegiatan di 2016, seiring dengan adanya rencana
perubahan poin penilaian akreditasi oleh LIPI. Pada tahun 2016, Buletin
Littro telah terbit untuk Volume 27, No. 1 dan No. 2. Pada masing-masing
nomor berisi 10 naskah primer dan beberapa diantara penulisnya adalah
peneliti atau pengajar di luar lingkup Badan Litbang Pertanian.
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Gambar 15. Buletin penelitian TRO
Sampai saat ini, telah diterbitkan dua WARTA Balittro yaitu Volume 33
nomor 65 dan Volume 33 nomor 66. Jumlah artikel untuk tiap penerbitan
bervarasi tergantung pada panjang-pendeknya artikel yang diterima oleh
redaksi pelaksana. Pada terbitan WARTA Volume 33 nomor 65 dan Volume
33 nomor 66, penulis di dalamnya bervariasi mulai teknisi litkayasa hingga
peneliti yang bermaksud menguraikan ide-ide atau pengalaman penelitian
maupun pengalaman dalam penulisan naskahnya yang dirasa bermanfaat
untuk dibaikan dengan pembaca lainnya. Dengan melihat penulis yang
memasukkan naskah maka target dari penerbitan WARTA telah tercapai
yaitu teknisi dan litkayasa. Untuk ke depan penulis dari sub bagian tata
usaha perlu didorong untuk menguraikan gagasan maupun pengalamannya
yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah atau sedang dilakukan, agar
tiap staf Balittro memahami kesulitan atau kondisi di masing-masing jenis
pekerjaan yang ada di Satuan Kerja.

Gambar 16. Warta Balittro
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Sirkuler (1) Sirkuler Teknologi Produksi dan Pengawasan Mutu Rimpang Benih
Jahe Putih Besar (Zingiber officinale Rosc.); (2) Sirkuler Informasi Teknologi Teknik
Budidaya Pala (Myristica fragrans), merupakan sirkuler yang diterbitkan pada 2016.
Kedua sirkuler tersebut merupakan respon dari Balittro akan kecenderungan
budidaya tanaman rempah dan obat yang mengarah pada budidaya secara organik.

Gambar 17. Serkuler Informasi Teknologi TRO
Selain itu juga diterbitkan Buku Tanaman Obat seta Buku Pemuliaan Pala:
Sejarah, Sosial Ekonomi, dan Prospek Pengembangan (Terbitan khusus). Setelah
tanaman jahe, nilam dan cengkeh dan mentha merupakan komoditi yang
permintaan nasionalnya tinggi

Gambar 18. Terbitan khusus TRO
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3.

Pengelolaan Kerjasama Penelitian

Tabel 22. Kerjasama dengan swasta
No.

Judul Kerjasama

Mitra Kerjasama

Perjanjian

1

Pengembangan bioaditif
berbasis tanaman aromatik

PT. Sinergi Alam Bersama

MOU

2

Pengembangan formula ramuan
demam berdarah dengue
(DEHAF)

PT. Soho Industri
Pharmasi

MOU

3

Pendampingan penangkaran
benih tanaman lada

Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten
Banjarnegara

MOU

4.

13 Desember 2016

Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan

Kegiatan seminar rutin balai sudah dilakukan sebanyak 11 kali terhitung dari
bulan Januari sampai Desember 2016, kegiatan ini memprentasikan hasil-hasil
penelitian dan terkumpul sebanyak 26 judul makalah berdasarkan spesialisasi antara
lain di bidang hama dan penyakit tanaman, agronomi, pemuliaan, pasca panen,
kesehatan dan artikel ilmiah lainnya.
Tabel 23. Pelaksanaan seminar/sarasehan rutin
No

Penyaji (Instansi)

Tanggal

Judul/Tema

1

Deden Sumirat Hidayat,
M.Kom

07 Januari
2016

Pengembangan Jurnal Elektronik menggunakan
aplikasi Open Journal System (OJS)

2

Para Ketua Kelompok
Peneliti

17 Februari
2016

Penelitian dan arah penelitian kedepan

3

Prof. Dr. Rosihan
Rosman

22 Maret 2016

4

Prof. Dr. Agus Kardinan

5

Dr. Joko Pitono

6

Dr. Sukamto

Metode penentuan efisiensi kebutuhan pupuk
untuk tanaman berbasis data penelitian dan
kimia tanah
Nawacita pemerintah program 1000 desa
organik
Kalkulasi fungi ekologis tanaman jambu mete
pada pengembangan pertanian lahan kering
Pengendalian biologi penyakit tanaman

7
8

Jajat Darajat dan
Rudi Suryadi
Ir. Sri Wahyuni

9

Ir. Usman Das, M.Agr.Sc.

10

Ir. Michellia Darwis, MS.

19 April 2016

31 Mei 2016

Upaya mengatasi penyakit BPB lada melalui
penyambungan lada liar Rinu (Piper spp.)
Improve population sebagai salah satu strategi
pemuliaan tanaman pala
Strategi peningkatan produktivitas lahan dan
jambu
mete
dalam
pemangkasan
dan
penjarangan tanaman
Kebutuhan tanaman rempah dan obat sebagai
bumbu dapur dan jamu gendong di Indonesia
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11

Setiawan, SP., M.Sc.

12

Prof. Dr. Supriadi, M.Sc.

13

Dr. Devi Rusmin

14

Rubi Heryanto, SP.

15

17

Rismayani, SP. dan
Maya Mariana, SP.
Dra. Endang
Hadipoentyanti
Rudi Suryadi, SP., M.Si.

18

Dr. Dono Wahyuno

19

Nur Laela Wahyuni, SP

20

Andriana Kartikawati, SP

21

Miftakhurohmah, SP.,
M.Si. dan Prof. Dr.
Supriadi
Dini Florina, SP., Dr.
Dono Wahyuno dan Dr.
Siswanto
Prof. Dr. Rosihan
Rosman
Susi Purwiyanti, SP.,
M.Si.
Prof. Dr. Supriadi

16

22
23
24
25
26

14 Juni 2016

19 Juli 2016

Dr. Ireng Darwati, Dr.
Nurliani Bermawie dan Ir.
Octivia Trisilawati, M.Sc.

23 Agustus
2016

Strategi penanggulangan perubahan iklim pada
lada
Mengapa perolehan angka kredit karya tulis
ilmiah lebih kecil dari perkiraan
Peningkatan produksi dan mutu rimpang benih
jahe putih besar melalui pendekatan pola
pertumbuhan dan keseimbangan hormonal
dengan aplikasi Paclobutrazol
Status plasma nutfah tanaman rempah dan obat
di Balittro
Activities during integrated pest management
course at Wageningen University
Pengelolaan plasma nurfah tanaman rempah
dan obat
Adaptasi jinten hitam (Nigella sativa L.) di
Indonesia
Pengelilaan laboratorium penguji Balittro

28 September
2016

Respon tanaman lada (Piper nigrum L.) varietas
Ciinten terhadap iradiasi sinar Gamma
Isolasi dan seleksi bakteri Endofit berasal dari
tanaman jahe merah (Zingiber officinale var.
Rubrun) yang berpotensi sebagai pemacu
pertumbuhan tanaman
Penanganan aflatoksin pada biji mete

23 November
2016

Kepekatan Erythricium salmonicolor Penyebab
Gejala Jamur Upas pada Kemiri Sunan terhadap
Suhu, Cahaya dan Fungisida
Identifikasi dan karaketerisasi iklim lokasi
pengembangan tanaman jambu mete Indonesia
Sosialisasi workshop pendaftaran varoietas
tanaman
Open Jurnal System (OJS) : Siapa peduli?

28 Desember
2016

Sistim optimasi produksi dengan pembentukan
kanopi tanaman : Studi kasus pada Mango
Research Station, Caims, North Queensland,
Australia

Gambar 19. Seminar Rutin TRO
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Sebagai kelanjutan dari Forum Komunikasi Jambu Mete Nasional yang
dilaksanakan pada tahun 1996, Forum Komunikasi Jambu Mete Nasional II
dirancang untuk menghimpun berbagai informasi terkini tentang capaian
yang telah diperoleh dan program strategis yang tengah dilaksanakan oleh
berbagai Stake holder. Agenda utama dalam bentuk Diskusi Panel dan
Seminar. Partisipan dapat menyampaikan hasil penelitian maupun ide-ide
pemikiran terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan tanaman jambu
mete. Forum Komunikasi Jambu Mete Nasional II dilaksanakan di Auditorium
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat selama 2 hari, tanggal 12 dan
13 Oktober 2016.

Gambar 20. Forum komunikasi jambu mete

5. P endam pingan
Pendampingan yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
adalah menerima kunjungan dari masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan
baik dari dalam maupun luar negeri, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi
negeri maupun swasta, siswa dari tingkat TK, SD, SLTP, maupun SLTA.

Gambar 21. Pendampingan stake holder
6. Perpustakaan
Kegiatan perpustakaan yang telah dilakukan pada tahun 2016 diantaranya
yaitu :
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1. Dalam beberapa tahun ini perpustakaan tidak ada pembelian/pengadaan buku
maupun bahan pustaka lainnya. Penambahan koleksi bahan pustaka hanya
didapat dari hadiah dan tukar menukar antara instansi lingkup Kementan, kecuali
untuk majalah Trubus dan Koran didapat dari pembelian. Penambahan koleksi
bahan pustaka tersebut terdiri dari :
1. Buku berjumlah
2. Dokumentasi/Prosiding berjumlah
3. Majalah/Jurnal berjumlah

56 buah
42 eksemplar
433 eksemplar

2. Melakukan entri data base kedalam CDS/ISIS for Windows (WINISIS) dan
SIMPERTAN.
3. Jumlah Pengunjung dari Januari sampai Desember 2016 sebanyak 537 orang
terdiri dari 145 peneliti/staf Balittro, 341 mahasiswa/pelajar, dan 51
pengusaha/swasta dan umum.
4. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis pengelola
perpustakaan, pada tanggal 18-20 Juli 2016 telah mengikuti temu teknis
pengelolaan perpustakaan lingkup Kementrian Pertanian dengan tema
Peningkatan Kinerja Pengelola Perpustakaan Melalui Penerapan Sistem Informasi
Manajemen Perpustakaan Pertanian (SIMPERTAN) yang diselenggarakan oleh
PUSTAKA. Aplikasi perpustakaan Simpertan v.1 telah disosialisasikan pada Temu
Teknis pada tahun 2014. Dalam perjalanannya sistem tersebut telah
dikembangkan menjadi SIMPERTAN 2.0, aplikasi tersebut telah diuji coba pada
Workshop dan Sosialisasi pada tahun 2015. Aplikasi SIMPERTAN diharapkan
dapat diimplementasikan di perpustakaan masing-masing, sehinggga seluruh
perpustakaan Kementrian Pertanian informasinya dapat terintegrasi dalam suatu
database yang dapat dikelola dan diakses secara online oleh pengguna di
seluruh Indonesia ataupun mancanegara. Pengembangan perpustakaan digital
di lingkup Kementrian Pertanian perlu didukung oleh infrastruktur dan sistem
informasi yang memungkinkan data/informasi dapat diintegrasikan atau dishare,
sehingga sumber daya informasi yang tersedia di masing-masing UK/UPT dapat
dimanfaatkan dan diakses oleh masyarakat luas.
5. Komoditas yang paling banyak diminati pengunjung adalah tanaman obat,
tanaman pala, lada, atsiri, cengkeh, jahe dan tanaman lainnya.
6. Melakukan pembuatan kliping yang diambil dari guntingan koran kompas,
republika, pikiran rakyat dan radar bogor yang dilanggan setiap bulan oleh
Balittro khusus mengenai tanaman obat dan perkebunan setelah diseleksi
sampai bulan Juli 2016.
7. Melakukan pembinaan kepada Perpustakaan KP. Cikampek dan KP. Sukamulya
antara lain menyiangi dan mengelola koleksi bahan pustaka mulai dari
meregistrasi sampai dengan menata ulang dalam rak buku sesuai dengan
klasifikasinya agar memudahkan temu kembali pada saat diperlukan.
8. Untuk anggaran tahun yang akan datang diharapkan ada pembelian buku
tertentu, realisasi pembelian/permintaan dari kelti-kelti yang telah diedarkan dan
diminta kelti-kelti pada tahun 2015 yang sampai tahun ini belum ada
realisasinya.

74

Laporan Tahunan Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat 2016

Gambar 22. Pengunjung perpustakaan Balittro
9. Untuk meningkatkan pemanfaatan kegiatan di Perpustakaan Balai Penelitian
Tanaman Rempah dan Obat secara berkesinambungan diharapkan adanya (1)
peningkatan kapasitas dan kuantitas sumberdaya manusia, (2) peningkatan
sarana dan prasarana penggembangan koleksi elektronis serta anggaran yang
dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan digital, (3) penambahan koleksi
bahan pustaka baik buku/tex-book atau prosiding yang berhubungan dengan
tanaman rempah dan obat.

P engelolaan W ebsite

Pemeliharaan Interface (tampilan)
Performa interface website Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
(http://balittro.litbang.pertanian.go.id) pada tahun 2016, yang sudah direvisi dan
modifikasi oleh tim pengembang website badan litbang pertanian. Dalam
pengembangan dan perbaikan website, tim website Balittro selalu mengikuti koridor
yang telah diputuskan oleh Badan Litbang Pertanian. Singkronisasi dengan Litbang
dilakukan dalam bentuk workshop yang dilakukan secara berkala setiap tahunnya.
Pemeliharaan isi (content)
Pengelolaan isi web dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Isi yang
di upload berupa artikel, berita, SOP, jurnal ilmiah bulletin Tanaman Rempah dan
Obat dan Perkembangan Teknologi Tanaman Rempah dan Obat.
Untuk isi website, sesuai dengan arahan Sesba Badan Litbang yang
mengharapkan agar isi maupun berita lebih menekankan pada teknologi maupun
produk yang dihasilkan melalui proses inovasi penelitian. Berita yang terkait dengan
pengembangan teknologi diminta untuk diminimalkan. Redaksi pelaksana website
Balittro selalu meminta pada peneliti yang dianggap mempunyai artikel atau berita
yang layak untuk diupload di website. Untuk meningkatkan kandungan ilmiah
website, updating juga dilakukan dengan penambahan materi yang sudah dan
sedang diterbitkan Balittro.
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Statistik dan penerapan SEO (Search Engine Optim ization)
Sebuah portal web y1`ang baik tidak lepas dari data pemantauan secara
statistic berkaitan dengan pengguna. Ada beberapa hal yang senantiasa harus
dipelihara diantaranya: jumlah halaman di search engine (seperti yahoo, google,
msn, dll) pemeliharaan kata kunci (keyword), sebaran (segmentasi pengguna),
pemantauan kecepatan akses, jumlah links ke website.
Pemantauan secara statistic website Balittro terbanyak pada per Desember
2016 yaitu pada tulisan penelitian “inovasi budidaya jahe sistem bag culture” dengan
jumlah 58.978 hits. Pada urutan kedua “rumput kebar peningkat kesuburan
kandungan” dengan jumlah 41.082 hit. Hal ini berarti bahwa data pengguna website
Balittro terekam semua berdasarkan kata kunci yang mereka gunakan.
Informasi yang terkait diatas diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan
tampilan maupun isi dari website Balittro untuk dapat lebih bermanfaat di
masyarakat pengguna. Reorganisasi yang dilakukan Balittro di akhir tahun juga
membutuhkan persiapan space dan materi yang lebih baik terkait dengan
penambahan mandate komoditi. Selain itu, perbaikan teknologi terus menerus juga
perlu dilakukan agar yang terpampang di website bukan sesuatu yang usang.
Jumlah links menunjukkan seberapa banyak pengguna yang mau atau
berkepentingan mencantumkan alamat web Balittro di web pengguna. Dengan arti
lain menunjukkan seberapa penting website Balittro bagi pengguna sehingga mereka
mau mencantumkan links alamat web kita. Jumlah links ke website Balittro
berjumlah 56.207 links. Oleh karena itu untuk menaikkan links diperlukan berbagai
upaya secara agresif dari berbagai aspek terutama isi yang menarik dan berbobot
yang memiliki nilai tinggi di mata pengguna.

K ehum asan
Sebagai Kebun Wisata Ilmiah Tanaman Obat dan Griya Jamu yang merupakan
display tanaman dan produknya. Kampus Penelitian Pertanian Bogor, perlu dilakukan
pemeliharaan untuk melestarikan koleksi dan plasma nutfah tanaman obat yang
sudah ada dengan tahapan kegiatan : Pemeliharaan Kebun Wisata Ilmiah Tanaman
Obat yang pelaksanaan pekerjaan meliputi penambahan koleksi tanaman,
pembersihan lahan dan pengolahan tanah, pemupukan, pemangkasan,
pembongkaran dan pemindahan tanaman, perbaikan sarana dan prasarana.
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Grafik 23. jumlah pengunjung ke Kebun Wisata Ilmiah dan Griya Jamu

7. Akselerasi Disem inasi
Kebun Wisata Ilmiah dan Griya Jamu
Tanaman obat di Kebun Wisata Ilmiah Tanaman Obat sebagai salah satu objek
wisata Kampus Penelitian Pertanian yang memanfaatkan usaha pertanian berbasis
tanaman obat dapat melestarikan budaya bangsa dan melestarikan budaya tanaman
obat serta teknologi lokal yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan
alamnya, mampu memberikan manfaat bagi kalangan pendidikan, wisatawan, petani
terutama untuk pemahaman terhadap khasiat obat alami kepada semua lapisan
masyarakat.
Selain sebagai pembelajaran khususnya untuk para siswa, kebun wisata ilmiah
tanaman obat menjadi salah satu visi dan misi untuk lebih mengenalkan tanaman
rempah dan obat sampai ke manca negara dan sekaligus menghasilkan dan
mengembangkan inovasi teknologi tanaman rempah dan obat. Keaneka ragaman
plasma nutfah tanaman obat belum banyak digali maka pelestarian dan konservasi
tanaman rempah dan obat perlu dijaga dan dipelihara.

Gambar 24. Grafik jumlah pengunjung ke KWI dan Griya Jamu

77

Laporan Tahunan Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat 2015

Kegiatan lain dalam rangka mempercepat akselerasi diseminasi teknologi
diantaranya dukungan terhadap kegiatan Agro Tekno Park (ATP) dan ATP di
beberapa daerah di Indonesia. Dukungan kegiatan tersebut meliputi koordinasi
penyiapan benih unggul, plasma nufah, teknologi budidaya, dan pasca panen
terutama untuk komoditas yang mandat Balittro yaitu rempah, obat dan aromatik.
Adapun keterlibatan dalam kegiatan tersebut antara lain:
Gelar Teknologi di TTP Cikajang – Garut
Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
kembali melaksanakan gelar teknologi pertanian kali ini di laksanakan di Taman
Terknologi Pertanian Cikajang, Kabupaten Garut, Jumat, 5 Februari 2016, di hadiri
oleh Kepala Badan Litbang Pertanian Dr. Muhammad Syakir, Wakil Ketua Komisi IV
DPR RI Herman Khoerun dan Anggota DPR-RI Khoerudin serta Bupati Garut Rudy
Gunawan dan Pemda Kabupaten Garut, Penyuluh dan Gapoktan.

Gelar Teknologi di TTP Guguak – Sumatera Barat
Taman Teknologi Pertanian (TTP) Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota
Payakumbuh yang luasnya ± 2,1 hektar merupakan wahana implementasi inovasi
spesifik lokasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan stakeholder terkait. TTP
diharapkan tumbuh dan berkembang dengan mengedepankan potensi wilayah, sosial
budaya, dan kearifan lokal masing-masing wilayah. Di lokasi TTP Gugak saat ini
sudah ditanami beberapa jenis tanaman hortikultura dan tanaman obat, antara lain
tanaman kangkung, tanaman kacang tanah (tanaman hortikultura) dan hewan
ternak yaitu 32 ekor sapi,

Gambar 25. TPP display
Gelar Teknologi Pertanian di Kabupaten Cigombong – Bogor
Bupati Bogor Hj. Nurhayanti, SH, MM, M.Si., mengawali kegiatan Rebo Keliling
(Boling)-nya ke lokasi Taman Teknologi Pertanian (TTP) di Cigombong, Bogor
(30/03/16). Bupati Bogor diterima oleh Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi
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Pertanian (BPATP) Prof. Dr. Erizal Jamal yang dihadiri oleh pejabat struktural
Kabupaten Bogor, Camat, Kades, Danramil, Kepala Desa, dan Kapolsek Cigombong.
Dalam rangka kegiatan kunjungan tersebut, dibuka juga stand pameran yang
menampilkan hasil produk dari TTP Cigombong antara lain telur ayam KUB, Kefir
susu kambing, cabai merah, serta aneka produk olahan seperti pasta saos bubuk
cabe, saos cabai dan lain-lain. Tak ketinggalan Bupati Bogor beserta para tamu dan
undangan mencicipi suguhan minuman kesehatan kunyit sirih dan secang secara
langsung.

Gambar 26. Gelar teknologi TPP Cigombong
Laporan Kerjasama Balittro Tahun 2016
Balai penelitian tanaman rempah dan obat (Balittro) telah
melaksanakan kerjasama penelitian baik dengan pemerintah daerah,
perguruan tinggi maupun dengan pihak swasta. Sepanjang tahun 2016,
Balittro telah menandatangani 7 (tujuh) kontrak kerjasama yang sudah
disepakati diantaranya Kerjasama Kemitraan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian Nasional (KKP3N), Kerjasama Kemitraan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Internasional (KKP3I), Kerjasama dengan
pemerintah daerah (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Banjarnegara), Universitas (Brawijaya) dan Kementerian lain (Kementerian
Perindustrian).
Tabel 24. Dokumentasi kegiatan kerjasama tahun 2016.
No.
1.

Dokumentasi

Deskripsi kegiatan
Inisiasi kerjasama dengan Fakultas
Kedokteran,
Universitas
Brawijaya
membahas kerjasama Physalis sp. di
ruang rapat Balittro tanggal 6 September
2016.
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2.

80

Pendampingan drafting paten oleh Dirjen
HKI dan BPATP kepada para peneliti
inventor Badan Litbang Pertanian yang
dilaksanakan di Hotel Sahira Bogor (6-7
Desember 2016).

