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IKHTISAR EKSEKUTIF
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro) Bogor merupakan unit
pelaksana teknis penelitian dan pengembangan, mempunyai tugas melaksanakan
penelitian tanaman rempah, obat, dan aromatik (TROA), yang meliputi aspek
genetika, pemuliaan, plasma nutfah, perbenihan, morfologi, fisiologi, ekologi,
entomologi, fitopatologi dan komponen
teknologi sistem serta usahatani
agribisnis TROA. Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh struktur organisasi
sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No.06/Permentan/OT.140/3/2011.
Kepala Balai dibantu oleh Sub bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Teknik, Seksi
Jasa Penelitian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Disadari bahwa ada faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
yang harus diperhatikan dalam mengelola dan melaksanakan tugas Balai. Visi
Balittro yaitu menjadi “Balai Berkelas Dunia dalam Penelitian dan Pengembangan
Tanaman Rempah dan Obat". Untuk mewujudkan visi tersebut, Balittro
menyusun misi yaitu:
1.

Menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi tanaman rempah dan
obat

2.

Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya penelitian
tanaman rempah dan obat.

3.

Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka
penguasaan Iptek dan peningkatan peran Balai Tanaman Rempah dan Obat
dalam pembangunan perkebunan.

Secara umum tujuan kegiatan Balai adalah teknologi yang inovatif, efisien
dan efektif yang diwujudkan dalam bentuk penelitian untuk menghasilkan
varietas unggul, teknologi budidaya, dan teknologi produk olahan tanaman
rempah, obat, aromatik serta jambu mete. Sasaran akhir dari perencanaan
strategis Balai adalah terwujudnya sistem dan usaha agribisnis TROA secara
nasional yang dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan
petani.
Untuk tahun Anggaran 2018 Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
memperoleh anggaran yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp.
33.299.915.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 32.512.370.361,(97.63%) untuk semua kegiatan, yaitu Varietas Unggul Tanaman Perkebunan,
Teknologi Tanaman Perkebunan, Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas
Tanaman Perkebunan, Produk/Formula Komoditas Tanaman Perkebunan, Plasma
Nutfah Tanaman Perkebunan, Layanan Internal, dan Layanan Perkantoran.
Hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Balai Tahun Anggaran
2018 terlihat bahwa target kinerja fisik secara keseluruhan hampir semuanya
tercapai (100%) dengan rincian sebagai berikut: Varietas Unggul Tanaman
Perkebunan (100%), Teknologi Tanaman Perkebunan (100%), Diseminasi
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Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan (100%), Produk/ Formula
Komoditas Tanaman Perkebunan (100 %), Plasma Nutfah Tanaman Perkebunan
(100%), Produksi Benih Tanaman Industri Perkebunan (100%), Layanan Internal
(100%), dan Layanan Perkantoran (100%). Rata-rata capaian target tersebut
menunjukan bahwa kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai
output yang ditargetkan sudah baik.
Untuk memperbaiki pencapaian kinerja Balai, beberapa saran dan tindak
lanjut yang perlu diperhatikan pada tahun-tahun mendatang antara lain : (1)
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
rangka pencapaian efisiensi kinerja, (2) Meningkatkan manajemen penelitian dan
diseminasi, mulai dari perencanaan strategis, pelaksanaan penelitian, serta
monitoring dan evaluasi, (3) Inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan perbaikan
peralatan yang rusak, serta (4) Perbaikan sarana dan prasarana pendukung
penelitian meliputi kebun percobaan, rumah kaca, rumah kaca terkontrol, dan
rumah pembibitan.
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BAB I. PENDAHULUAN
Berdasarkan
Surat
Keputusan
Menteri
Pertanian
Nomor
64/Permentan/OT.140/10/-2011, tugas pokok dan fungsi Balai Penelitian
Tanaman Rempah dan Obat (Balittro) adalah:
2.

Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan
plasma nutfah tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete.

3.

Pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi, dan
fitopatologi tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete.

4.

Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis
tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete.

5.

Pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman rempah, obat, aromatik
dan jambu mete.

6.

Pemberian pelayanan teknis penelitian tanaman rempah, obat, aromatik dan
jambu mete.

7.

Penyiapkan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan
pendayagunaan hasil penelitian tanaman rempah, obat, aromatik, dan
jambu mete.

8.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Program penelitian Balittro mempunyai peran strategis dalam mendukung
pengembangan tanaman rempah, obat dan aromatik, dan jambu mete secara
berkelanjutan yang diimplementasikan melalui pemanfaatan inovasi teknologi
dan sumber daya lokal untuk meningkatan produktivitas dan mutu, nilai tambah,
daya saing dan kesejahteraan petani. Masalah umum dalam pengembangan
TROA dan jambu mete adalah: (a) kurang berkembangnya industri hilir yang
menjadi pendorong berkembangnya industri pengadaan bahan baku, (b)
ketergantungan pada pasokan bahan baku dari luar negeri karena mutu produk
dalam negeri belum memenuhi standar, (c) sangat berfluktuasinya permintaan
dan harga bahan baku sehingga kurang menjamin keberlangsungan suplay dan
demand, serta tidak tersedianya data yang akurat, dan (d) kurang adanya
koordinasi antara industri hilir dengan penghasil bahan baku yang
mengakibatkan kesulitan pasokan bahan baku, terutama yang tidak bisa dibuat
lokal.
Sedangkan dari segi teknis, permasalahannya adalah belum tersedia
secara lengkap Good Agricultural Practices (GAP) seperti varietas unggul,
teknologi budidaya, pasca panen primer dan kurangnya dukungan penelitian
kearah peningkatan nilai tambah dan pengembangan produk. Masalah lain yang
juga menentukan arah dan pengembangan TROA adalah terjadinya perubahan
lingkungan strategis, seperti luas lahan pertanian yang semakin sempit,
beralihnya lahan pertanian dari lahan optimal ke lahan marginal, perubahan iklim
yang menyebabkan terbatasnya atau berlebihnya sumberdaya air dan serangan
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OPT serta tuntutan produk pertanian yang murah, bermutu dan ramah
lingkungan. Strategi yang ditempuh Balittro untuk mengatasi masalah dan
tantangan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan penelitian yang
difokuskan pada penciptaan dan penguatan inovasi teknologi tanaman rempah,
obat dan aromatik serta jambu mete berupa benih unggul, produk obat hewan
dan tanaman, teknologi peningkatan nilai tambah produk, diseminasi inovasi
teknologi, optimalisasi sumberdaya penelitian dan kapasitas unit kerja. Strategi
tersebut diimplementasikan dalam Program Penelitian yang difokuskan pada
perakitan varietas unggul, teknologi budidaya dan produk tanaman rempah, obat
dan aromatik.
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro) merupakan salah
satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Puslitbang Perkebunan, Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian, dengan struktur organisasi dipimpin oleh seorang
Kepala Balai, di bantu oleh pejabat struktural yaitu Sub Bagian Tata Usaha,
Kepala Seksi Jasa Penelitian, Kepala Seksi Pelayanan Teknis, serta pejabat
fungsional lainnya (Peneliti, Pustakawan, Arsiparis, dan Umum). Dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Balittro memiliki sumberdaya manusia
sebesar 228 orang terdiri dari dari 56 peneliti, 6 calon peneliti, 51 teknisi
litkayasa, 1 pustakawan, 1 arsiparis dan 111 fungsional umum. Selain itu,
Balittro memiliki sarana laboratorium, rumah kaca, dan kebun percobaan yang
memadai untuk mendukung kinerjanya.
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BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis
Untuk mengantisipasi perubahan paradigma dan dinamika lingkungan strategis
yang dihadapi Balittro di masa mendatang, khususnya periode 2015–2019,
Balittro membutuhkan strategi khusus agar kiprah dan eksistensinya sebagai
lembaga penelitian untuk komoditas tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu
mete dapat terwujud, terutama dalam mendukung pembangunan pertanian.
Dengan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Balittro TA 2016-2021 sebagai
pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya,
diharapkan kegiatan penelitian tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete
dapat dilakukan secara efektif, efisiendan akuntabel untuk menghasilkan produkproduk teknologi yang inovatif, sesuai kebutuhan pengguna, dan berkelanjutan.
Selaras dengan visi Puslitbang Perkebunan pada TA 2014, maka Balittro telah
menetapkan visi pada Tahun 2014 : "Menjadi Balai Berkelas Dunia dalam
Penelitian dan Pengembangan Tanaman, Rempah, Obat, Aromatik dan
Jambu Mete". Untuk mewujudkan visi tersebut, Balittro menyusun misi untuk :
1.

Menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi tanaman rempah,
obat, aromatik dan jambu mete.

2.

Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya penelitian
tanaman, rempah, obat, aromatik dan jambu mete.

3.

Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka
penguasaan Iptek dan peningkatan peran Balai Penelitian Tanaman Rempah
dan Obat dalam pembangunan perkebunan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah
1.

Menghasilkan dan mengembangkan varietas unggul, teknologi budidaya,
teknologi pengendalian OPT, teknologi pasca panen dan pengembangan
produk, untuk mendukung kebutuhan pasar yang terus meningkat terhadap
produk rempah, bahan alami (obat dan aromatik) dan jambu mete.

2.

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi lembaga dan SDM untuk
menghasilkan teknologi yang bermutu dan berdaya saing tinggi untuk pasar
domestik maupun internasional.

3.

Mengembangkan penelitian dasar strategis guna mengantisipasi preferensi
konsumen yang dinamis dan berubah dengan cepat.

4.

Meningkatkan pemanfaatan multimedia dan IT dalam diseminasi inovasi
teknologi tanaman rempah, obat, aromatik, dan jambu mete.

5.

Memperluas jejaring kerja riset dan pengembangan dengan pemangku
kepentingan agribisnis dan agroindustri berbasis rempah, bahan alami dan
jambu mete untuk menjadi pemain utama di tingkat nasional dan global.
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Sasaran internal yang ingin dicapai:
1.

Meningkatnya inovasi teknologi, metode penelitian, dan diseminasi yang
dapat dapat meningkatkan Iptek untuk tanaman rempah, obat, aromatik
dan jambu mete, serta pengakuan hak kekayaan intelektual (HaKI).

2.

Berkembangnya kompetensi SDM dan jejaring kerjasama nasional dan
internasional.

3.

Meningkatnya hasil publikasi ilmiah dalam berbagai jurnal nasional dan
internasional.

Sasaran eksternal yang ingin dicapai:
1. Tersedianya benih unggul tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete
untuk meningkatkan produktivitas dan mutu.
2.

Tersedianya teknologi budidaya tanaman rempah, obat, aromatik dan jamu
mete yang lebih efisien.

3.

Tersedianya teknologi penanganan dan pengolahan tanaman rempah, obat
dan aromatik dan jambu mete untuk peningkatan diversifikasi produk dan
nilai tambah.

4.

Terselenggaranya pendampingan (pengawalan) penerapan teknologi inovasi
tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete berdasarkan keunggulan
lokal.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
2015-2019 terkait dengan Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul
Berdaya Saing adalah
1.

Tersedianya varietas/klon unggul tanaman rempah, obat, aromatik dan
jambu mete dengan produktivitas tinggi dan bermutu.

2.

Tersedianya benih unggul rempah, obat, aromatik dan jambu mete melalui
teknologi kultur jaringan (Somatic Embriogenesis).

3.

Tersedianya jumlah aksesi sumber daya genetik tanaman rempah, obat,
aromatik dan jambu mete yang terkonservasi dan terkarakterisasi.

4.

Tersedianya benih sumber tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu
mete yang bermutu.

5.

Tersedianya jumlah teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman
rempah, obat, aromatik dan jambu mete.

6.

Tersedianya jumlah produk olahan tanaman rempah, obat, aromatik dan
jambu mete yang berdaya saing.
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Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
periode tahun 2012-2018

Target/Tahun

Indikator Kinerja Utama
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jumlah varietas unggul

3

4

3

3

2

1

Jumlah teknologi budidaya

7

6

6

7

3

3

Jumlah formula/produk olahan

5

2

1

1

1

1

2.2 Perencanaan Kinerja
Sasaran Kinerja Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Indikator
Kinerja Utama adalah sebagai berikut:
1.

Target inovasi tanaman perkebunan
a. Varietas unggul tanaman rempah dan obat sebanyak 1 (satu) varietas
b. Teknologi budidaya tanaman rempah dan obat sebanyak 3 teknologi
c. Produk olahan/formula peningkatan nilai tambah tanaman rempah dan
obat sebanyak 1 (satu) produk olahan/formula
d. Diseminasi hasil penelitian berupa 3 publikasi dan 2 MOU
e. Tersedianya plasma nutfah tanaman rempah dan obat sebanyak 3.200
aksesi plasma nutfah tanaman perkebunan
f. Produksi dan distribusi benih tanaman lada dan seraiwangi
g. Inovasi perbenihan sebanyak 127.382 benih terdiri atas benih cengkeh
dan pala

2. Meningkatnya diseminasi hasil penelitian, tanaman rempah, obat, aromatik
dan jambu mete kepada pengguna dan meningkatnya jalinan kerjasama
dengan pihak lain.
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Program dan Kegiatan. Untuk dapat mencapai kinerja tersebut, maka pada
TA 2018 kegiatan Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat mengalokasikan
anggarannya kegiatan sebagai berikut:
Tabel 2. Anggaran kegiatan Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Tahun
Anggaran 2018

No

N

Komoditas/Judul Kegiatan

Pagu (000)

Plasma Nutfah Tanaman Rempah dan Obat
1

Konservasi, rejuvenasi, dan dokumentasi plasma nutfah tanaman rempah
dan obat

232.400

Varietas Unggul Baru Tanaman Rempah Dan Obat
1

Percepatan varietas unggul baru tanaman rempah dan obat

350.000

Teknologi Budidaya Tanaman Rempah dan Obat
1

Teknologi pengendalian aflatoksin biji pala kualitas ekspor

110.230

2

Teknologi efisiensi pengelolaan hara untuk meningkatkan produktivitas lada

134.000

secara berkelanjutan

3

Teknologi penyediaan bahan tanaman unggul dan pengendalian penyakit Bakteri

165.398

Pembuluh Kayu Cengkeh (BPKC) dan Busuk Akar untuk mendukung program
Pehabilitasi

4
5

Teknologi Fertigasi Untuk Mendukung Budidaya Lada Secara Berkelanjutan

377.215

Teknologi produksi benih lada sehat untuk mendukung pembangunan kebun

217.900

induk lada

6

Teknologi penyediaan bahan tanaman unggul dan pengendalian penyakit
bakteri pembuluh kayu cengkeh (BPKC) untuk mendukung program
revitalisasi

71.500

7

Teknologi penyediaan benih cengkeh secara generatif dan vegetatif

213.880

8

Perbaikan teknologi penyediaan benih pala dan jambu mete

228.098

9

Teknologi pengembangan produksi benih lada, jambu mete dan kayu manis

227.720

Produk Formula Tanaman Rempah Dan Obat
1

Evaluasi efektifitas
organofosfat

biopestisida

potensial

dan

bioremediasi

residu

233.000

Produksi Benih Tanaman Industri Perkebunan
1

Produksi benih sumber cengkeh

2

Produksi benih sumber pala

383.000
1.144.730

Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan
1

Diseminasi inovasi teknologi komoditas tanaman rempah dan obat

Laporan Kinerja Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat 2018

2.027.210

| 6

2.3. Penetapan Kinerja
Tabel 3. Indikator kinerja Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat tahun
2018
No.
1.

Sasaran
Dimanfaatkannya

Indikator Kinerja
inovasi

teknologi pertanian

3-1. Jumlah

Target

hasil penelitian yang

dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun

18.00
Teknologi

terakhir)
3-2.

Rasio

hasil

pengembangan

penelitian

perkebunan

dan

100 %

pada

tahun berjalan terhadap kegiatan
penelitian

dan

pengembangan

perkebunan yang dilakukan pada
tahun berjalan
2.

Meningkatnya

kualitas

1-1. Indeks

Kepuasan

layanan dan informasi publik

(IKM)

Badan

Puslitbangbun

Penelitian

dan

atas

Masyarakat

layanan

3.40

publik

Pengembangan Pertanian
3.

Terwujudnya

akuntabilitas

1-1. Jumlah

temuan

Itjen

atas

1.00
Temuan

implementasi

lingkungan Badan Penelitian

terjadi berulang (5 aspek SAKIP

dan Pengembangan Pertanian

sesuai Permen PAN RB Nomor
12

SAKIP

yang

kinerja instansi pemerintah di

tahun

2015

perencanaan,
pelaporan

meliputi:

pengukuran,

kinerja,

evaluasi

internal, dan capaian kinerja
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
Pada TA 2018, Balai Penelitian Tanaman rempah dan Obat telah menetapkan 3
(tiga) Sasaran Kegiatan (SK) yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut
selanjutnya diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran Kegiatan (IKSK).
Secara rinci pencapaian sasaran tersebut adalah sebagaimana disajikan pada
Tabel 9 dan uraian berikut:
Tabel 4. Pengukuran Kinerja Balittro TA 2013-2017
No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

1.

Dimanfaatkannya

3-1. Jumlah hasil penelitian

18.00

inovasi

yang

Teknologi

teknologi

pertanian

dimanfaatkan

Realisasi*)
Jumlah
18.00

%
100

100 %

100

100

3.40

3.40

100

1.00

1

100

(akumulasi 5 tahun terakhir)
3-2. Rasio hasil penelitian
dan

pengembangan

perkebunan

pada

tahun

berjalan terhadap kegiatan
penelitian

dan

pengembangan perkebunan
yang dilakukan pada tahun
berjalan
2.

Meningkatnya

1-2. Indeks

Kepuasan

kualitas layanan dan

Masyarakat (IKM) atas

informasi

layanan

publik

Badan Penelitian dan

publik

Puslitbangbun

Pengembangan
Pertanian
3.

Terwujudnya
akuntabilitas
instansi

1-2. Jumlah
kinerja

pemerintah

temuan

atas

Itjen

implementasi

SAKIP

yang

terjadi

(5

aspek

di lingkungan Badan

berulang

Penelitian

SAKIP sesuai Permen

dan

Pengembangan

PAN

Pertanian

tahun

RB

Nomor

2015

Temuan

12

meliputi:

perencanaan,
pengukuran, pelaporan
kinerja,
internal,

evaluasi
dan

capaian

kinerja
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Berdasarkan tabel diatas, dari 3 indikator kinerja sasaran Balittro, seluruhnya
telah mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan/diatas 100% (sangat
berhasil).
Dalam upaya pencapaian sasaran, pengukuran kinerja dilakukan melalui
pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai
berikut:
1.

Melaksanakan evaluasi terhadap proposal kegiatan sejak awal sehingga
output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai dengan
melibatkan tim pakar, baik dari internal Balittro maupun Puslitbang
Perkebunan sebagai UK yangmembawahi Balittro, bahkan dari luar instansi
lingkup Badan Litbang Pertanian seperti Perguruan Tinggi.

2.

Mewajibkan kepada seluruh penanggung jawab kegiatan untuk
menyampaikan laporan secara berkala melalui laporan bulanan, triwulan,
semester dan laporan akhir kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan
setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta masalahmasalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Jika
ditemukan ada permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran,
dapat langsung dicari upaya-upaya penyelesaian agar pencapaian tujuan
dan sasaran tidak terganggu.

3.

Melakukan monitoring dan evaluasi langsung pelaksanaan kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan.

4.

Melakukan seminar proposal dan laporan hasil kegiatan sehingga terjadi
proses cek dan ricek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan.

5.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup Balittro, disusun
laporan kegiatan utama, laporan output penting, laporan Pelaksanaan
Rencana Aksi yang selanjutnya disampaikan ke Badan Litbang Pertanian
setiap triwulan.

6.

Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi
anggaran secara mingguan melalui e-Monev, e-Monev Bapennas dan
secara bulanan melalui PMK 249 (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja
yang diamanatkan PP 39 Tahun 2009)

7.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) juga dilakukan sebagai suatu
sistem untuk menjamin/memberi keyakinan memadai agar penyelenggaraan
kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapatmencapai tujuannya secara
efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara
handal, mengamankan asset negara mendorong ketaatan terhadap
peraturan peraturan perundang-undangan.
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Dalam upaya pencapaian sasaran, pengukuran kinerja dilakukan melalui
pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai
berikut :
1.

Melaksanakan evaluasi terhadap proposal kegiatan sejak awal sehingga
output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai dengan
melibatkan tim pakar, baik dari internal Balai Penelitian Tanaman Pemanis
dan Serat dan dari Puslitbang Perkebunan, serta dari luar instansi lingkup
Badan Litbang Pertanian dan Perguruan Tinggi.

2.

Mewajibkan kepada seluruh penanggung jawab kegiatan untuk
menyampaikan laporan secara berkala melalui laporan bulanan, triwulan,
semester dan laporan akhir kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan
setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta masalahmasalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Jika
ditemukan ada permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran,
dapat langsung dicari upaya-upaya penyelesaian agar pencapaian tujuan
dan sasaran tidak terganggu.

3.

Melakukan monitoring dan evaluasi langsung pelaksanaan kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan.

4.

Melakukan seminar proposal dan laporan hasil kegiatan sehingga terjadi
proses cek dan ricek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan.

5.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup Balai Penelitian
Tanaman Pemanis dan Serat, disusun laporan kegiatan utama, laporan
output penting, laporan Pelaksanaan Rencana Aksi yang selanjutnya
disampaikan ke Puslitbang Perkebunan setiap triwulan.

6.

Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi
anggaran secara mingguan melalui I-Monev dan secara bulanan melalui
PMK 249 (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP 39
Tahun 2009).

7.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) juga dilakukan sebagai suatu
sistem untuk menjamin/memberi keyakinan memadai agar penyelenggaraan
kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara
efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara
handal, mengamankan asset negara mendorong ketaatan terhadap
peraturan peraturan perundang-undangan.
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3.2. Analisis Capaian Kinerja
Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2018 Balai Penelitian Tanaman
Rempah dan Obat adalah sebagai berikut :
Sasaran Kegiatan (SK) 1 : Dimanfaatkannya Inovasi Teknologi
Perkebunan
IKSK 01: Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5
tahun terakhir 2013-2017)
Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja target 2018, Dimanfaatkannya inovasi
teknologi pertanian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir/t-6) IKU 1
adalah sebanyak 18 Teknologi. Formulasi untuk menghitung capaian IKU 1 ini
adalah sebagai berikut :

Teknologi perkebunan yang telah dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun (20132017) Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, sebanyak 18 inovasi
teknologi perkebunan yang telah dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)
yaitu :
Tabel 5. Daftar hasil inovasi teknologi perkebunan tahun 2013-2017 yang telah
dimanfaatkan
No.
1

Uraian Hasil inovasi litbang yang dimanfaatkan
Varietas unggul baru

Jumlah
11 varietas

2

Teknologi

4 teknologi

3

Produk/formula

3 formula

Meningkatnya jumlah hasil penelitian yang termanfaatkan terutama disumbang
dari percepatan pelepasan dan pemanfaatan varietas unggul baru (VUB). Banyak
pihak Dinas pemerintah daerah dan pihak swasta yang menginginkan kerjasama
pendampingan
pemurnian
dan
pelepasan
varietas
lokal.
Kegiatan
diseminasi/akselerasi ke petani dan pemanfaatannya langsung dilaksanakan
mitra masing-masing pemerintah daerah maupun swasta.
Lingkup kegiatan diseminasi lainnya yang sudah dilakukan diantaranya seminar,
lokakarya, ekspose, magang teknologi, pameran, kunjungan, pendampingan,
perpustakaan, dan publikasi hasil. Sejalan dengan kemajuan media informasi,
Balittro juga memiliki website http://balittro.litbang.deptan.go.id sebagai sarana
untuk memperluas jangkauan sasaran pengguna.

Laporan Kinerja Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat 2018

| 11

Bentuk diseminasi secara tidak langsung berupa publikasi yang diterbitkan secara
regular oleh Balittro adalah Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, terbit
2 kali setahun dan media cetak lainnya, seperti sirkuler, monograf, prosiding dan
leaflet. Diseminasi juga dilakukan dalam bentuk kerjasama sebagai narasumber
dengan pemerintah Daerah, Swasta dan Ditjen teknis terkait.
3.2.IKSK 01 : Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Balai
penelitian Tanaman Rempah dan Obat 2013-2017
IKSK-1-1. Varietas Unggul Baru tahun 2013-2017
Output
dihasilkan
Cengkeh Tuni
Bursel

Jumlah

Terdiseminasi

Termanfaatkan

Keterangan
http://balittro.litbang.pertanian.go.i
d/?p=1821
https://www.instagram.com/p/Bhh
ZfYWjpsq/?utm_source=ig_share_s
heet&igshid=1iz3o5ghkiqj5
https://www.instagram.com/p/BlHL
F2eloZ1/?utm_source=ig_share_sh
eet&igshid=pc75csblen4u

1

1

1

Nilam
Patchoulina 1

1

1

1

Nilam
Patchoulina 2

1

1

1

1

1

1

http://balittro.litbang.pertanian.go.i
d/?p=749

1

1

1

http://balittro.litbang.pertanian.go.i
d/?p=749

1

1

1

http://balittro.litbang.pertanian.go.i
d/?p=749

Lada Malonan 1

1

1

1

Lada Ciinten

1

1

1

1

1

1

http://balittro.litbang.pertanian.go.i
d/?p=3738

1

1

1

http://balittro.litbang.pertanian.go.i
d/?p=3738

1

1

1

http://balittro.litbang.pertanian.go.i
d/?p=2423

Kumis Kucing
Orsina 1
Agribun
Kumis Kucing
Orsina 2
Agribun
Kumis Kucing
Orsina 3
Agribun

Serai Wangi
Sitrona 1
Agribun
Serai Wangi
Sitrona 2
Agribun
Pala Fakfak

http://balittro.litbang.pertanian.go.i
d/?p=3708
http://balittro.litbang.pertanian.go.i
d/?p=3593
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IKSK-1-2. Teknologi Budidaya tahun 2013-2017
Output dihasilkan

Jumlah

Terdiseminasi

Termanfaatkan

Keterangan

Epicotyl grafting
tanaman pala jantan
dan betina

1

1

1

http://balittro.litba
ng.pertanian.go.id/
?p=1416

Pengendalian Pengisap
Buah Lada Dasynus
piperis China dengan
Pestisida Nabati dan
Parasitoid Telur
Anastatus dasyni Ferr.

1

1

1

http://balittro.litba
ng.pertanian.go.id/
?p=1383

Teknologi grafting pada
jambu mete

1

1

1

http://balittro.litba
ng.pertanian.go.id/
?p=2738

Teknologi Penanganan
Dan Penyimpanan Biji
Pala

1

1

1

http://balittro.litba
ng.pertanian.go.id/
?p=2147

IKSK-1-3. Diversifikasi Produk/Formula tahun 2013-2017
Output dihasilkan

Jumlah

Terdiseminasi

Termanfaatkan

Keterangan

Dua formula bioaditif
untuk BBM

1

1

1

http://balittro.litbang.pe
rtanian.go.id/?p=443

Formula pupuk makro dan
mikro untuk
meningkatkan
pertumbuhan produksi
cengkeh

1

1

1

Formula bio insektisida
yang prospektif
mengendalikan wereng
coklat

1

1

1
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1.

Cengkeh Tuni Bursel
Varietas unggul dengan potensi produksi bunga basah 118-165 (kg/ pohon/
tahun), potensi produksi bunga 39,4-55,1 kering (kg/ pohon/ tahun), kadar
minyak atsiri 19,2-22,3%, kadar true eugenol 78,9-82,3

Gambar 1. Bunga cengkeh Tuni Bursel
2.

Nilam Patchoulina 1
Keunggulan varietas ini adalah kadar Pathouli Alkohol (PA) 32,53 ± 3,81%,
Produksi minyak 356,37 + 13,76 kg/ha/th, Kadar minyak : 2,85 + 0,57%,
Produksi terna basah 36,52 + 10,13 ton/ha/th, Produksi terna kering angin
12,67 + 3,34 ton/ha/th. Tahan terhadap penyakit layu bakteri. Wilayah
penyebaran varietas di Kalimantan Barat, Serpong, Manado, Cibinong dan
Bandung.

3.

Nilam Patchoulina 2
Keunggulan varietas ini adalah kadar Pathouli Alkohol (PA) 32,31 ± 3,81%,
Produksi minyak 343,22 + 13,76 kg/ha/th, Kadar minyak : 2,78 + 0,57%,
Produksi terna basah 37,73 + 10,13 ton/ha/th, Produksi terna kering angin
12,56 + 3,34 ton/ha/th. Tahan terhadap penyakit layu bakteri. Wilayah
penyebaran varietas di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nunukan,
Sumatera Barat, Riau, Banten, Manado, Jawa Barat, Jawa Timur, Kendari.
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A

B

Gambar 2. Patchoulina 1 (A) dan Patchoulina 2 (B)
4.

Kumis Kucing Varietas ORSINA-1 Agribun.
Varietas unggul dengan kadar sinensetin tertinggi (0,094%), dan produksi
terna 24,69 ton/ha herba segar/tahun, 2x panen. Spesifik lokasi dataran
rendah sampai menengah beriklim basah sampai agak kering.

5.

Kumis Kucing Varietas ORSINA-2 Agribun.
Produksi 38,43 ton/ha/tahun herba segar, 2x panen. Spesifik lokasi dataran
rendah sampai menengah beriklim basah sampai agak kering.

6.

Kumis Kucing Varietas ORSINA-3 Agribun.
Produksi 39,94 ton/ha/tahun herba segar, 2x panen. Spesifik lokasi dataran
rendah sampai menengah, beriklim basah.
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Gambar 3. Keragaan Agribun Orsina 1 (A),
Agribun Orsina 3 (C)

Agribun Orsina 2 (B) dan

7.

Lada Varietas Malonan 1
Varietas ini berasal dari Kalimantan Timur yang berbuah sepanjang tahun
dan tahan terhadap penyakit busuk pangkal batang. Potensi produksi 2,17
ton/ha lada putih, ukuran bulir besar, umur masak buah 8-9 bulan.
Kandungan piperin 3,82%), minyak atsiri (2,35%) dan oleoresin tinggi
(15,60%). Varietas Malonan 1 berkembang luas di Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan
dan Sulawesi Tenggara.

8.

Lada Varietas Ciinten
Varietas Ciinten berasal dari Sukabumi, dengan malai panjang dan bulir
besar. Potensi produksi lada putih 1,95 kg/pohon dan lada hitam 2,57
kg/pohon, moderat tahan terhadap penyakit busuk pangkal batang. Kadar
minyak atsiri lada putih 2,62 %, lada hitam 2,93 %, kadar oleoresin lada
putih 12,14 % dan lada hitam 13,59 %, dan kadar piperin lada putih 3,85
%, dan lada hitam 4,29%.

9.

Serai Wangi Varietas Sitrona 1 Agribun
Beradaptasi luas, dengan potensi produksi daun basah 7,791 g/rumpun/th
produksi daun kering angin 4,862 gram/rumpun/th produksi minyak 506,93
kg/ha/th, kadar minyak 2,15%, kadar Sitronelal 54,54%, Geraniol 85,24%.
Sesuai dikembangkan di dataran medium.

10. Serai Wangi Varietas Sitrona 2 Agribun
Potensi produksi daun basah 8,797 gram/rumpun/th, produksi daun kering
angin 3,995 gram/rumpun/th produksi minyak 508,94 kg/ha/th, kadar
minyak 2,59%, kadar Sitronelal 55,92 %, kadar Geraniol 89,91% Sesuai
dikembangkan di dataran medium dengan kondisi agroklimat seperti di
Kabupaten Purwakarta. Tersebar dan mulai dikembangkan di Kalimantan
dan Sumbawa Barat.
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Gambar 4. Bentuk tajuk dan batang seraiwangi Sitrona 1 Agribun, Sitrona 2
Agribun, dan seraiwangi 1
11. Pala Fak Fak
Pala Fak-fak memiliki karakteristik buah besar, biji besar berbentuk lonjong
dan fuli tebal. Ciri khas lain yang utama dari Pala Fakfak adalah kandungan
trimiristin tinggi pada biji tua, yang disebut butter nutmeg, berfungsi
sebagai pemutih.

Gambar 5. Daun, buah, biji dan fuli pala Fak-fak (atas), daun, buah dan biji
pala banda (bawah).
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Produksi buah 2500 butir/pohon/tahun Kandungan minyak atsiri biji pala
tua 2,71 – 5,37%, fuli 2,22-4%, miristisin biji tua 0,27-0,44%, fuli 0,120,27%, trimiristin biji 79-080%, fuli 0,12-0,27%. Kadar safrol minyak atsiri
biji 17-23%.
12. Dua formula bioaditif untuk BBM
Formula bioaditif berbasis tanaman atsiri khususnya minyak seraiwangi
dapat menghemat 10-25% bensin dan 10-30%.
13. Teknologi grafting pada jambu mete
Dapat menyediakan benih tanaman jambu mete lebih cepat 3 bulan
dibandingkan dengan cara grafting yang dilakukan selama ini
(menggunakan batang bawah umur ± 1 bulan) dengan tingkat keberhasilan
>80 %.
14. Epicotyl grafting tanaman pala jantan dan betina
Salah satu faktor pembatas dalam budidaya pala adalah ketersediaan bahan
tanaman yang telah diketahui jenis kelaminnya. Pala termasuk tanaman
berumah dua (dioecious), sehingga dikenal ada tanaman jantan, betina dan
hermaprodit. Buah hanya dihasilkan oleh tanaman betina dan hermaprodit,
sedangkan tanaman jantan hanya menghasilkan bunga yang diperlukan
untuk penyerbukan. Tanaman betina lebih banyak menghasilkan buah
dibandingkan dengan yang hemaprodit, sehingga untuk tujuan komersial
yang dikembangkan adalah tanaman betina dan jantan. Secara umum
komposisi antara jantan dan betina ( sex ratio) adalah satu tanaman jantan
untuk 10-30 tanaman, namun makin dekat jarak antara tanaman betina ke
tanaman jantan, buahnya akan lebih banyak. Oleh karena itu selain
komposisi (sex ratio) maka posisi yang tepat antara tanaman betina dan
jantan di lapang juga perlu diperhatikan agar tanaman betina dapat
berproduksi secara optimal. Hal tersebut sangat sulit dilakukan apabila
tanaman pala diperbanyak dengan cara generatif (biji) yang selama ini
dilakukan karena sampai saat ini belum ada metode yang dapat mengetahui
jenis kelamin pala pada saat masih dipembibitan. Oleh karena itu perlu
teknik perbanyakan vegetatif tanaman pala yang lebih tepat dan cepat.
Salah satu caranya adalah melaui epicotyl grafting, yaitu menggunakan
batang bawah berumur < 1 bulan. Hasil penelitian tahun 2012-2013
menunjukkan bahwa cara epicotyl grafting tingkat keberhasilannya
mencapai 80-97% dan dan tanaman yang hidup 98 % serta penyediaan
benih pala jantan dan betina siap tanam lebih cepat 3-4 bulan sehingga
akan menghemat biaya pemeliharaan benih dipembibitan. Kegunaan:
Komposisi dan posisi tanaman pala jantan dan betina yang tepat dapat
meningkatkan produksi pala. Target pengguna: Penentuan komposisi (sex
ratio) yakni posisi yang tepat antara tanaman betina dan jantan di lapang
dalam peremajaan tanaman pala perlu diperhatikan agar tanaman betina
dapat berproduksi secara optimal.
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15. Formula pupuk makro dan
pertumbuhan produksi cengkeh

mikro

untuk

meningkatkan

Formula pupuk yang terdiri dari unsur hara makro NPKMg dan mikro B dan
Zn dalam bentuk tablet yang diformulasi khusus untuk meningkatkan
pertumbuhan dan produksi tanaman cengkeh. Kegunaan: Formula pupuk
dapat digunakan untuk intensifikasi dan rehabilitasi cengkeh serta
mengurangi fluktuasi hasil cengkeh. Target pengguna: Perkebunan cengkeh
rakyat dan perkebunan besar.
16. Formula bio insektisida yang prospektif mengendalikan wereng
coklat
Penggunaan bio insektisida dengan formula piretrum pada konsentrasi
5ml/lt air yang diaplikasikan secara kontak menyebabkan mortalitas wereng
82,5-85% pada pengamatan jam pertama setelah aplikasi. Pada konsentrasi
lebih rendah 20ml/lt air mortalitas wereng berkisar 48,75–60%, jauh lebih
efektif dibanding penggunaan insektisida sintetis (kontrol positif) pada
konsentrasi 2ml/lt air yang hanya menimbulkan mortalitas sebesar 26,25%.
Aplikasi residu pada daun (leaf residu method) mengakibatkan mortalitas
pada hari pertama setelah penyemprotan sebesar 70-85%; pada hari kedua
sebesar 50-65%; pada ke tiga sebesar 40-42,5% dan pada hari ke empat
sebesar 30-40%. Sebagai pembanding, penggunaan formula mimba pada
hari pertama menimbulkan mortalitas sebesar 15-27,5%, pada hari kedua
sebesar 5-20%; pada hari ketiga sebesar 10-12,5% dan pada hari keempat
sebesar 10-12,5%; sementara pada insektisida sintetis pada hari pertama
mengakibatkan mortalitas 20%; hari kedua sebesar 12,5%; hari ketiga
sebesar 10% dan hari keempat sebesar 10%.
17. Teknologi Penanganan Dan Penyimpanan Biji Pala
Indonesia sebagi negara pengekspor pala terbesar di dunia, dari tahun ke
tahun mengalami penurunan akibat seringnya terjadi penolakan oleh
negara-negara importir karena tidak sesuai dengan persyaratan mutu yang
mereka tetapkan, terutama mengenai kandungan alfatoksin yang melebihi
batas maksimum. Penanganan yang baik dan benar pada biji pala perlu
diperhatikan untuk mengurangi cemaran aflatoksin. Teknologi penanganan
dan penyimpanan biji pala dengan cara: Pala dijemur sampai kadar air 810%, kemudian dikemas dalam plastik jenis polietilen, dan ditempatkan
pada suhu 20-25oC. Dengan cara ini menghasilkan lpala degan kandungan
Alfatoksin jenis B1, B2, G1, dan G2 memenuhi standar, kadar air dan
kandungan minyak atsiri relative stabil.
18. Pengendalian Pengisap Buah Lada Dasynus piperis China dengan
Pestisida Nabati dan Parasitoid Telur Anastatus dasyni Ferr.
Pestisida nabati minyak mimba dan atau minyak cengkeh pada pertanaman
lada yang diaplikasikan dengan di semprot dengan konsentrasi 5 ml/liter
dapat menurunkan populasi hama pengisah buah lada ( D. piperis). Aplikasi
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parasitoid A. dasyni pada pertanaman lada menurunkan populasi pengisap
buah lada. Keberlanjutan populasi parasitoid A. dasyni ditentukan oleh
keberadaan inang penghasil nectar yaitu Asystatus gengetica

Gambar 6. Beberapa Telur D. piperis yang terparasit oleh A. dasyni pada
pertanaman lada di Bangka
IKSK 02 : Rasio hasil penelitian dan pengembangan perkebunan pada
tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan
perkebunan yang dilakukan pada tahun berjalan
Berdasarkan target 2018, Rasio IKU 2 adalah sebesar 100%. Formulasi untuk
menghitung capaian IKU 2 ini adalah sebagai berikut :

Dengan demikian rasio IKU 2 dengan target 100% telah tercapai sebesar 100%,
atau berhasil Hal-hal yang menyebabkan tidak sesuainya target dengan hasil
yang dicapai adalah beberapa kegiatan RPTP merupakan kegiatan multi years
dimana pada tahun 2018 ini belum dihasilkannya produk akhir.
Penelitian Tahun 2018
Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di Balai
Penlitian Tanaman Rempah dan Obat selama tahun 2018 sebanyak 11 RPTP
dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel 6. Jumlah RPTP Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat 2018
No.

Judul RPTP

1.

Perakitan Dan Persiapan Pelepasan Varietas Unggul Baru Tanaman Rempah dan Obat

2.

Teknologi Pengendalian Aflatoksin Biji Pala Kualitas Ekspor

3.

Teknologi Efisiensi Pengelolaan Hara untuk Meningkatkan Produktivitas Lada secara
Berkelanjutan

4.

Teknologi Penyediaan Bahan Tanaman Unggul dan Pengendalian Penyakit Bakteri Pembuluh
Kayu Cengkeh (BPKC) dan Busuk Akar untuk Mendukung Program Rehabilitasi

5.

Teknologi Fertigasi untuk Mendukung Budidaya Lada secara Berkelanjutan

6.

Teknologi Produksi Benih Lada Sehat untuk Mendukung Pembangunan Kebun Induk Lada

7.

Teknologi Penyediaan Benih Cengkeh Secara Generatif dan Vegetatif

8.

Perbaikanteknologi Penyediaan Benih Pala dan Jambu Mete

9.

Teknologi Pengembangan Produksi Benih Lada, Jambu Mete dan Kayumanis

10.

Pengembangan Formula Biopestisida untuk Pengendalian OPT Utama Pertanian

11.

Konservasi, Rejuvenasi, Karakterisasi dan Dokumentasi Plasma Nutfah Tanaman Rempah dan
Obat

Untuk hasil penelitian dan pengembangan berupa varietas unggul baru, teknologi
budidaya, dan produk/formula tahun 2018 terdapat pada tabel 7.
Tabel 7. Kegiatan dan hasil penelitian dan pengembangan TA. 2018
No.

Hasil penelitian
dan pengembangan

Kegiatan
RPTP

Jumlah
Hasil
teknologi

%

Kategori

1

Varietas Unggul Baru

1

3*)

300

Berhasil

2

Teknologi Budidaya

8

8

100

Berhasil

3

Produk/Formula

1

1

100

Berhasil

10

12

Total
*)

Termasuk hasil pendampingan kerjasama dengan mitra

Sasaran 1: Varietas Unggul Tanaman Rempah dan Obat.
Pada tahun 2018, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat menargetkan 1
varietas unggul yaitu lengkuas/jahe. Sampai dengan akhir TA 2018 target
tersebut belum dapat dicapai karena ditemukannya kendala-kendala dalam
menyiapkan pelepasannya. Faktor utama yang tidak dapat dihindarkan adalah
terjadinya perubahan peraturan pada saat akan dilaksanakannya pelepasan.
Namun Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat telah melakukan kerjasama
dengan pihak lain sehingga menghasilkan 3 varietas unggul baru yaitu Pala
Bogor, Lada Bangka dan Indigofera zollingeriana (deskripsi dan foto terlampir).
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Sasaran 2: Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan
Pada TA 2018 Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat menargetkan 3
teknologi budidaya tanaman. Ketiga target tersebut sudah terealisasi dengan
tingkat keberhasilan 100%, yaitu:
1. Perancangan Alat Pengering Biji Pala Yang Efektif Menekan
Aflatoksin Pada Skala Petani
Ekspor biji pala Indonesia menurun karena tercemar aflatoksin yang melebihi
batas maksimal. Kadar air tinggi dan cemaran Aspergilus spp. merupakan pemicu
tingginya akar aflatoksin. Penelitian bertujuan mendapatkan teknologi pengering
biji pala yang efektif menekan cemaran aflatoksin. Teknologi pengering yang
diuji adalah (a) rak pengering tipe rumah dengan sumber panas energi matahari
kombinasi dengan api kompor minyak tanah, (b) para-para dan penutup kain
hitam sumber panas energi matahari, (c) para-para tanpa penutup kain hitam
dengan bersumber energi matahari, (d) lantai penjemuran dan penutup kain
hitam bersumber energi matahari, dan (e) lantai penjemuran tanpa penutup kain
hitam bersumber energi matahari. Teknologi pengering diuji dengan biji pala tua
yang sudah dilepas fulinya dikeringkan sampai biji pala berbunyi jika dikocok dan
biji pala kupas juga dikeringkan sampai nyaring bunyinya jika dilempar ke lantai
(keras). Parameter pengamatan meliputi suhu dan kelembababan, lama
pengeringan, kadar air, kadar minyak, rendemen, oleoresin, miristisin dan
kandungan aflatoksin. Hasil penelitian diperoleh waktu pengeringan biji pala
menggunakan rak pengering lebih lama dibandingkan tipe para-para dan lantai
penjemuran. Perbedaan kadar air bahan uji dan suhu pengeringan
mempengaruhi kecepatan pengeringan. Kadar air bahan uji tipe rak 41,2 % dan
tipe para-para dan lantai 28,71%. Suhu rata-rata tipe rak sekitar 35,6-37,31ºC
para-para 40,98-44,26ºC dan lantai penjemuran 40,30-50,55ºC. Kelembaban
pengering tipe rumah 40,71-49,33%, para-para 18,66-28,94% dan lantai 19,9645,83%. Kadar air biji pala yang dihasilkan dari semua tipe pengering di bawah
10%, tetapi kadar minyak tipe rak lebih kecil dibandingkan para-para dan lantai
pengeringan. Biji pala kering hasil pengeringan dari semua tipe pengering yang
diuji memenuhi kualitas persyaratan baik segi cemaran aflatoksin, kadar air,
kadar minyak dan kadar miristisin. Total aflatoksin < 3,29 µg/kg dan jenis B1
yang merupakan paling beracun < 1,07 µg/kg, dan jumlahnya jauh di bawah
persyaratan kualitas ekspor. Semua teknologi pengering yang diuji dapat
menekan cemaran aflatoksin pada biji pala dan dapat diterapkan pada skala
petani.
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Gambar 7. Rak pengering tipe rumah siap uji
2. Formulasi

pestisida

nabati

Aspergillus sp. pada Biji Pala

untuk

menekan

pencemaran

Dalam beberapa tahun belakangan ini, volume ekspor pala, terutama ke Eropa,
terkendala karena kandungan aflatoksinnya melebihi batas maksimal. Masalah
cemaran aflatoksin tidak lepas dari belum diterapkannya standar operasioal
prosedur oleh penati, pengepul, dan eksportir, khsusunya mejaga kualitas biji
pala sejak dari lapangan sampai pengepakan. Tujuan penenelitian adalah
mendapatkan dua formula coating untuk menekan pencemaran A. flavus.
Penelitian dilakukan di laboratorium dan rumah kaca, dimulai dari skrining anti
jamur A. flavus, pembuatan formula,dan pengujian keefektifannya terhadap
kolonisasi A. flavus. Telah dibuat dua formula coating, pertama berbentuk
tepung dan kedua berupa cairan kental. Formula tepung mengandung minyak
atsiri cengkeh dengan bahan pembawa campuran MgO+Cao +CuSO 4, sedangkan
formula cairan kental mengandung bahan aktif campuran metil paraben, propil
paraben, dan potasium sorbat, dengan bahan pembawa gelatin, gum arab,
karboksi metil selulosa. Pengujian keefektifan kedua formula dilakukan pada biji
pala (batok atau kupas) kemudian diinoklasi denan suspensi konidia A. flavus.
Hasil penelitian menunjukkan keefektifan kedua formula coating masih belum
optimal, terutama untuk melindungi biji pala batok karena struktur permukaan
biji pala batok yang agak licin. Aplikasi formula coating cair mengandung bahan
aktif campuran metil paraben, propil paraben, dan potasium sorbat pada biji pala
kupas, efektif mencegah kolonisasi A. flavus. Namun, karena adanya
pembatasan penggunaan bahan pengawet makan tersebut, terutama propil
paraben, maka perlu penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan formula
coating tesebut.
3. Peningkatan Produktivitas Lada Melalui Efisiensi Pengelolaan Hara
dan Bakteri Endofit
Permasalahan yang terdapat di dalam budidaya lada antara lain adalah tingginya
input terutama pupuk. Pengelolaan hara dan bakteri endofit adalah salah satu
cara dalam mengurangi permasalahan tersebut. Penelitian telah dilakukan di KP
Natar BPTP Lampung dan Rumah Kaca Cimanggu Bogor, mulai bulan Januari-
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Desember 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengaruh bakteri
endofit dan pemupukan terhadap pertumbuhan lada berumur ≤ 1 tahun.
Penelitian ini menggunakan rancangan kelompok lengkap, faktorial, 16 perlakuan
dan 3 ulangan. Faktor pertama; 1) tanpa bakteri endofit (B0), 2) isolat bakteri
endofit Ca2 (B1), 3) kombinasi isolat Ca2+Dj9+Sa4+LaBt8+ LdBp4 (B2), dan 4)
kombinasi isolat Ca2+Sa8+Sd10+LaBt1+LdBp9 (B3). Faktor kedua; a) tanpa
pupuk (P0), b) 25% (P1), c) 50% (P2), dan d) 75% dosis rekomendasi (P3)
(NPKMg: 12:12:24:2, dengan dosis 200 kg/ha/tahun). Hasil penelitian
menunjukkan adanya interaksi antara bakteri endofit dan pupuk terhadap
peningkatan pertumbuhan, dan serapan hara NPK pada tanaman lada berumur
11 bulan setelah tanam. Adanya pemberian endofit dapat meningkakan
pertumbuhan tinggi tanaman 19,5% (tinggi tanaman), 34,3% (jumlah ruas), dan
16,8% (jumlah cabang) pada kombinasi bakteri endofit tunggal dan 75%
rekomendasi pupuk NPK. Kombinasi perlakuan terbaik dengan menggunakan
kombinasi perlakuan bakteri endofit campuran (B2) dan 75% rekomendasi pupuk
NPK untuk bobot biomas dan serapan hara. Dengan demikian pemberian bakteri
endofit mampu mengurangi 25% penggunaan pupuk NPK pada pertumbuhan
lada umur 11 BST. Selain itu diperoleh 2 formula pupuk hayati namun hal ini
masih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut.
4. Pemanfaatan Agensia Hayati untuk Penanggulangan Nematoda
Parasit Pada Jahe
Salah satu kendala dalam budidaya jahe ( Zingiber officinale Rosc.) adalah
serangan nematoda
parasit (nematoda buncak akar Meloidogyne spp.,
Radopholus similis, dan Pratylenchus coffeae), yang dapat menyebabkan
menurunkan mutu rimpang dan benih, serta produktivitas tanaman. Akibat
serangan nematoda, lahan dan benih rimpang jahe umumnya telah terinfestasi
dengan OPT tersebut. Beberapa OPT tersebut menginfeksi rimpang dan terbawa
benih rimpang pada saat panen maupun selama penyimpanan, akibatnya benih
menjadi rusak (busuk). Usaha pengendalian nematoda telah dilakukan antara
lain seleksi ketahanan tanaman, penyehatan lahan dengan solarisasi tanah,
perlakuan benih, rotasi dan tumpang sari dengan tanaman bukan inang OPT,
penggunaan pestisida, dan penerapan tehnik budidaya (monitoring, sanitasi,
pemupukan, penggunaan benih sehat dan naungan) serta menginduksi
ketahanan tanaman melalui pemupukan yang tepat dan pemanfaatan mikroba
endofit. Hasil uji tahun lalu menunjukkan bahwa dua isolat bakteri endofit asal
tanaman jahe putih besar IKIN 2.3a2R dan JC 2.1.1R mempunyai sifat daya
induksi pertumbuhan pada tanaman jahe, dan daya antagonis terhadap
serangan Meloidogyne sp. pada tahun 2018 ini dilakukan evaluasi semi lapang
dua formula mikroba endofit (isolat IKIN 2.3a2R dan JC 2.1.1R) yang efektif
menekan infeksi nematode Meloidogyne spp. perlakuan perendaman benih
rimpang dalam formula molas bakteri endofit sebelum tanam meningkatkan
viabilitas benih (persentase tanaman tumbuh) (87,5) dibandingkan dengan
kontrol (82,5), serta meningkatkan tinggi tanaman, dan jumlah daun (berturut-
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turut 30,34; 33,075) jika dibandingkan dengan kontrol (25,58; 30,695) dan
relatif sama bahkan lebih baik dengan/ dari perlakuan perendaman benih dalam
larutan pestisida (pembanding). Pada evaluasi terhadap penekanan infeksi
nematoda, secara visual, pada rimpang-rimpang jahe tanpa perlakuan benih
dengan formula bakteri endofit dan pestisida (kontrol), menunjukkan persentase
kejadian puru yang lebih tinggi dibandingkan pada rimpang yang diperlakukan
bakteri endofit. Selain meningkatkan viabilitas benih, formula bakteri endofit juga
meningkatkan pertumbuhan tanaman/bobot segar tanaman (101,21 g)
dibandingkan dengan kontrol (68,125 g), serta meningkatkan produksi bobot
segar rimpang (377,11 g) dibandingkan dengan kontrol (115,005 g).
5. Teknologi Fertigasi Statis untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan
Hara Pada Kebun Produksi Lada
Teknologi fertigasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi
pengelolaan hara sekaligus pengelolaan air dalam pengelolaan kebun produksi
lada. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Sukamulya, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat yang akan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai
Desember 2018. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok, 1 faktor
dengan 4 ulangan dan ukuran unit perlakuan 24 tanaman. Susunan perlakuan
pada rancangan tersebut adalah sebagai berikut: A1 = Dosis anjuran 200
g/pohon/tahun NPKMg (12:12:17:2) bentuk granul dengan agihan pemupukan
1:2:3:4 dan waktu pemupukan setiap 3 bulan (Manohara dan Wahyuno 2013)
(kontrol), A2 = 50 % dosis anjuran dengan fertigasi statis, A 3 = 60 % dosis
anjuran dengan fertigasi statis, A4 = 70% dosis anjuran dengan fertigasi statis,
A5 = 80 % dosis anjuran dengan fertigasi statis, A 6 = 90 % dosis anjuran
dengan fertigasi statis, A 7 = 100% dosis anjuran dengan fertigasi statis.
Parameter morfologi tanaman yang diamati adalah panjang sulur, jumlah daun,
dan diamater batang yang dilakukan satu bulan sekali. Parameter fisiologis
tanaman yang diamati adalah kadar hara NPKCaMg di jaringan daun dilakukan
sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan fertigasi. Analisis jaringan daun untuk
unsur hara N menggunakan metode Kjeidahl, dan untuk unsur hara P,K,Ca,Mg
menggunakan metode Atomic Absortion Spectrophotometer (AAS) (Balitanah,
2009). Analisis tanah dilakukan pada awal penelitian. Analisis tanah untuk unsur
hara N menggunakan metode kjeidahl, P menggunakan metode Bray I/Olsen
yang diukur dengan spektrophotometer, K, Ca, Mg menggunakan metode Atomic
Absorbtion Spectrophotometer (AAS) (Balitanah, 2009). Hasil kegiatan sampai
dengan bulan Desember 2018 adalah telah dilakukannya kegiatan, antara lain
penentuan lokasi penelitian, persiapan lahan, penanaman tiang panjat,
pembuatan lubang tanam, penambahan pupuk kandang sapi pada lubang
tanam, penanaman tanaman lada, pembuatan saluran drainase, pemeliharaan
tanaman lada, pemasangan fertigasi statis, pemasangan fertigator, analisis tanah
dan daun lada, aplikasi perlakuan, dan pengamatan pertumbuhan tanaman lada.
Hasil pengamatan pertumbuhan tanaman lada menunjukkan bahwa pemberian
unsur hara berbentuk larutan dengan menggunakan fertigasi statis berpengaruh
lebih baik dibandingkan dengan pemberian unsur hara dengan cara
konvensional. Perlakuan A6 menghasilkan panjang sulur tertinggi tetapi tidak
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berbeda nyata dengan perlakuan A2, A3, A4, A5, dan A7, sedangkan perlakuan
A1 (dosis anjuran dengan cara konvensional) menghasilkan panjang sulur
terendah. Perlakuan A2 menghasilkan jumlah ruas tertinggi (18,13 dan 21,21)
tetapi tidak berbeda nyata denga perlakuan A3, A4, A5, A6, dan A7, dan
terrendah dihasilkan perlakuan A1. Perlakuan A2 menghasilkan diameter batang
tertinggi tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan A6, dan terendah
dihasilkan perlakuan A1.
6. Teknologi Penyediaan Benih Kayumanis C. zeylanicum secara

Vegetatif

Tanaman kayumanis dapat diperbanyak secara generatif (melalui biji) maupun
vegetatif (cangkokan, setek, dan tunas akar). Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk memperoleh teknologi perbanyakan tanaman kayumanis secara vegetatif
(setek). Penelitian dilakukan di KP Cimanggu, Balittro, Bogor dari bulan Januari
sampai Desember 2018. Percobaan dirancang secara RAK, 2 faktor dan diulang 3
kali. Perlakuan yang diuji adalah Faktor pertama adalah ruas setek yang
digunakan 1) setek pucuk buku 1-2, 2) setek pucuk buku 3-4 dan 3), setek
pucuk buku 5-6. Faktor kedua adalah media tanam yaitu 1) pupuk
kandang:arangsekam:tanah(2:1:1), 2) pupuk kandang:kokopit:tanah (2:1:1),
dan 3) air. Tidak terdapat interaksi antara perlakuan bahan setek dan media
tanam. Bahan setek hanya berpengaruh nyata terhadap parameter penambahan
tinggi tanaman dan jumlah daun, tetapi media tanam (arang sekam dan kokopit)
tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap semua parameter. Perlakuan
bahan setek yang berasal dari buku ke 5-6 menunjukkan penambahan tinggi
tanaman dan jumlah daun yang lebih baik dari bahan setek asal buku 1-2
walaupun tidak berbeda nyata dengan buku 3-4. Oleh karena itu, tanaman kayu
manis dapat diperbanyak secara vegetatif dengan setek yang berasal dari buku
ke 3-4 atau buku 5-6. Arang sekam maupun kokopit dapat digunakan sebagai
media tanam untuk setek kayu manis.
7. Pengendalian Penyakit Busuk Buah Pala
Cendawan Colletotrichum sp. dan Stigmina sp., penyebab penyakit busuk buah
pala menyerang buah pala di setiap musim sehingga serang penyakit harus
diwaspadai untuk menghindari penurunan hasil. Kedua jenis cendawan mampu
tumbuh optimal pada suhu 28℃ secara in vitro. Penggunaan minyak atsiri
berbasis kayu manis dan cengkeh berpotensi mengendalikan pertumbuhan
cendawan Colletotrichum sp. dan Stigmina sp. Sebagai alternatif pengendalian
patogen yang ramah lingkungan. Pengujian di lapang atas kedua bahan minyak
atsiri tersebut harus dilakukan untuk mengetahui dosis dan konsentrasi yang
dibutuhkan sebagai upaya preventif pengendalian penyakit busuk buah pala di
lapang.
8. Validasi Standar mutu benih tanaman cengkeh
Benih varietas unggul sangat berperan sebagai pengantar teknologi, yang
menentukan produktivitas dan kualitas produk yang akan dihasilkan.
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Acuan mengenai perbenihan cengkeh perlu disiapkan karena telah mempunyai
varietas unggul. Standar mutu tersebut dapat digunakan sebagai acuan oleh
pelaku perbenihan terutama oleh Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) sebagai
unit yang berwenang terhadap perbanyakan benih sumber dan penangkar benih
lainnya. Standarisasi mutu benih terkait dengan mutu genetis, mutu fisiologis
dan mutu fisik. Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca KP Cibinong dari bulan
Agustus–Desember 2018. Terdiri atas 2 kegiatan yaitu 1. Standar mutu benih
cengkeh yang meliputi mutu genetis, mutu fisiologis dan mutu fisik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa media tanam yang terbaik untuk perkecambahan
cengkeh adalah tanah. Benih yang berukuran > 0.9 g mempunyai viabilitas yang
tinggi, baik benih terpapar matahari pagi atau tidak. Benih yang berasal dari
buah berbiji satu mempunyai viabilitas, vigor dan pertumbuhan bibit yang hampir
sama dengan benih yang berasal dari buah berbiji dua. Benih yang berwarna
hijau kemerahan dan merah dapat digunakan sebagai benih dengan daya
tumbuh hampir sama dengan benih berwarna hitam yaitu > 80%. Penyimpanan
benih selama 6 minggu menurunkan viabilitas dan vigor benih. Invigorasi benih
dengan bakteri BE 29 setelah simpan selama 2 minggu dapat meningkatkan daya
tumbuh benih mencapai 83.3% dibandingkan kontrol 50%.
Sasaran 3 : Pemanfaatan formula nano biopestisida seraiwangi dan
biofertilizer
untuk
menginduksi
ketahanan
nilam
terhadap penyakit mosaik dan vektornya di lapangan.
Virus mosaik menjadi masalah pada pertanaman nilam di Indonesia, karena
dapat menurunkan produksi bobot terna basah dan kering tanaman hingga 35%
dan 41%. Formula nano biopestisida seraiwangi pada dosis 1% efektif
mengurangi intensitas penyakit mosaik dan mengurangi kehilangan hasil antara
23-43%. Formulasi campuran S. marsescens AR1 dan P. fluorescens LPK1-9
dengan pupuk kandang sapi (15 kg/pohon) dan nano biopestisida seraiwangi
0,1% mampu menekan intensitas penyakit Vascular Streak Dieback (VSD)
berkisar 20-25%. Pengabungan antara formula nano pestisida seraiwangi dan
bakteri endofit+pupuk kandang (biofertilizer) diasumsikan dapat menekan
intensitas penyakit virus mosaik nilam dan vektornya, serta meningkatkan
ketahanan tanaman nilam terhadap penyakit tersebut. Tujuan penelitian ini
adalah mendapatkan dosis biofertilizer dan formula nano biopestisida seraiwangi
yang efektif dan efisien untuk mengendalikan virus mosaik nilam dan vektornya
di lapangan. Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan Laing, Solok dari bulan
Januari–Desember 2018 dengan menggunakan Varietas Sidikalang. Penelitian
disusun dengan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 8 perlakuan dan 10
ulangan; masing-masing ulangan 50 tanaman. Dosis pupuk biofertilizer yang
diuji 0, 100, 200 dan 300 gr. Hasil yang didapatkan adalah aplikasi formula nano
pestisida seraiwangi dan biofertilizer pada dosis 300 gr per tanaman dapat
menekan kejadian dan intensitas penyakit mosaik nilam varietas Sidikalang di KP.
Laing, Solok, Sumatera Barat. Pada perlakuan tersebut, kandungan P 2O5 tersedia
dalam tanah paling tinggi yaitu 39,00 ppm. Tingkat efikasinya berkisar 9,37–
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12,47%. Setelah di panen pada umur 4 bulan, bobot terna basah dan terna
kering pertanaman berturut-turut adalah 190,51 gr dan 61,90 gr. Rendemen
minyak dan kadar patchouli alkohol adalah 1,758% dan 27,84%.

Gambar 8. Perlakuan penyemprotan benih nilam varietas Sidikalang dengan nano
pestisida seraiwangi dosis 1% (sebelum ditanam di lapang)
Tabel 8 . Rata-rata nilai absorban dari hasil deteksi Potyvirus pada sampel daun
nilam setiap perlakuan yang diuji sebelum dan setelah aplikasi nano
pestisida seraiwangi

Kinerja Lainnya : Tersedianya Sumberdaya Genetik Tanaman Rempah
dan Obat
Selama tahun anggaran 2018, Balittro telah melestarikan plasma nutfah tanaman
rempah dan obat sebanyak 6.423 aksesi hasil penyederhanaan dan
mendokumentasikannnya berupa sistem database sebanyak 31.667 data. Data
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base terdiri dari data koleksi, data passport, data karakterisasi, data klasifikasi,
data deskripsi, dan data foto.
Sasaran Kegiatan 2 :
Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat
Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
IKSK 04 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan beserta UPT di
lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan 3,40%
Dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Penelitian
Tanaman Pemanis dan Serat adalah sebesar 3,40% atau 100% dibanding target
yang ditetapkan (3,40%) dengan kategori sangat berhasil (lampiran 5)
Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian
IKSK 05 : Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi
berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015
meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi
internal, dan capaian kinerja) di lingkup Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perkebunan
Dari target yang ditetapkan Perjanjian Kinerja 2018 (1 temuan), jumlah temuan
Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang ada 1 temuan temuan atau
1000 % dari target yang ditetapkan (1 temuan) dengan kategori berhasil.
Kinerja Lainnya
Capaian kinerja lain yang diperoleh
adalah:

Puslitbang

Perkebunan pada TA 2018

1. Penetapan kembali Balittro sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI) bertema
Tanaman Rempah dan Obat, dengan sangat memuaskan, berdasarkan
Keputusan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan tinggi Republik
Indonesia.
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Balittro merupakan salah UPT di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian yang mempunyai tupoksi sebagai pusat penelitian dan pengembangan
pemuliaan untuk merakit varietas unggul, teknologi budidaya sesuai SOP dan
GMP tanaman rempah dan tanaman obat
2.

Balittro ditetapkannya sebagai lembaga yang telah terakreditasi KNAPP

Balittro sudah mempunyai struktur organisasi manajemen KNAPPP dan tim
penyusun dokumen yang dituangkan dalam SK Kepala Balai. Pada tahun 2018
akan diadakan kegiatan: (1) monitoring implementasi KNAPPP Balittro oleh
manajemen puncak, (2) koordinasi pelaksanaan KNAPPP dalam program
penguataan SDM Litbang Balittro, program penguatan sarpras Litbang dan
program penguatan layanan Litbang, (3) audit internal, (4) tindak lanjut audit
internal, (5) tinjauan kinerja internal, dan (6) tinjauan manajemen mutu. Sampai
bulan juni sudah dilaksanakan 1) monitoring implementasi KNAPPP Balittro oleh
manajemen puncak, (2) koordinasi pelaksanaan KNAPPP dalam program
penguataan SDM Litbang Balittro, program penguatan sarpras Litbang dan
program penguatan layanan Litbang, (3) audit internal, (4) tindak lanjut audit
internal. Audit internal Litbang Balitro 2018 telah dilaksanakan pada tgl 30 April
sampai 9 mei 2018. Audit dilakukan untuk memastikan konsistensi penerapan
system manajemen mutu LITBANG Balittro. Selain itu juga telah dilakukan tindak
lanjut kegiatan audit guna melengkapi berbagai temuan dari auditor.
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Gambar . Sertifikat KNAPPP
Gambar 9. Sertifikat KNAPPP Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
3.

Balittro dinyatakan lulus penetapan sebagai lembaga terakreditasi ISO
9001:2018

Gambar 10. Sertifikat ISO Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
1. Publikasi Hasil Penelitian
Balittro berusaha untuk melakukan penyebaran informasi hasil penelitian dan
pengembangan tanaman rempah dan obat melalui terbitan publikasi ilmiah dan
populer secara berkala. Dalam upaya meningkatkan akses informasi hasil
penelitian perkebunan, selain publikasi konvensional juga diperlukan publikasi
melalui media masa baik cetak maupun elektronika.
Upaya penguatan pengembangan jaringan dan akses informasi yang dilakukan
antara lain meliputi pengembangan basis data, pemeliharaan website,
penyusunan SOP pemanfaatan informasi lembaga serta penguatan dan
peningkatan kapasitas SDM dalam pengembangan akses informasi.
Perkembangan penguatan yang dilakukan sampai bulan juni seperti di bawah
ini:
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Perkembangan:
Balittro sudah mempunyai tim pengelola WEB yang tertuang dalam SK yang
dikeluarkan oleh Kabalai. Balittro juga sudah menyusun SOP pengelolaan WEB,
sebagai bagian dari dokumen sistem mutu ISO9001:2015. Balittro juga sudah
melakukan pembaruan WEB yang disesuaikan dengan kondisi terkini dengan
tampilan yang lebih menarik. Sampai bulan Juni 2018 sudah dilakukan: Upaya
untuk pengembangan web dan PPID Balitro telah mengikuti Pelatihan Kapasitas
Admin Media Sosial yang dilaksanakan di Litbang Pertanian merupakan sarana
Admin Media Sosial untuk dapat memahami kinerja sebagai admin media sosial.
Pelatihan Kapasitas Admin Media Sosial yang dilaksanakan di Litbang Pertanian
merupakan sarana Admin Media Sosial untuk dapat memahami kinerja sebagai
admin media sosial.
Tabel 9. Profil Media Website Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat

1

Fitur – Menu
Website
Halaman Utama

2

Profil

3

Hasil Penelitian

4

Publikasi

5

Produk dan
Layanan

6

Informasi Publik

7

Kontak

8

Site Map

No

Deskripsi Singkat

Unit Pengelola

Digunakan untuk mempermudah pengunjung
mengetahui dan memperoleh informasi secara
ringkas
Digunakan untuk mempermudah pengunjung
mengetahui dan memperoleh informasi secara
ringkas
Digunakan sebagai sarana untuk mengetahui
informasi umum tentang balai
Digunakan sebagai sarana informasi mengenai hasil
dan produk penelitian yang telah di publikasikan
Digunakan sebagai sarana informasi bagi peneliti
Tim Website
maupun umum untuk menerbitkan atau mencari
Jasa Penelitian
referensi ilmiah
Digunakan sebagai sarana informasi mengenai
produk yang dihasilkan dan layanan yang dapat
digunakan oleh peneliti maupun umum
Digunakan sebagai sarana keterbukaan informasi
publik untuk sistem birokrasi yang transparan dan
bersih sesuai dengan UU 14 tahun 2008
Digunakan untuk mengetahui informasi alamat balai
bagi pengunjung dan mempermudah
untuk memperoleh informasi secara
langsung
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2.

Simposium/ Seminar/Pameran / Lokakarya

Selama TA 2018 Balittro telah menyelenggarakan kegiatan seminar bulanan, dan
Bimtek. Selain itu Balittro juga aktif berpartisipasi mendukung beberapa kegiatan
seminar/temu lapang yang dilaksanakan oleh Instansi lain di lingkup
Balitbangtan maupun instansi lain diluar Balitbangtan baik sebagai narasumber
maupun peserta.
3. Kerjasama Penelitian dan Pengembangan
Kerjasama yang telah dilakukan Balittro selama TA 2018 adalah kerjasama dalam
negeri, dan tidak ada kerjasama dengan luar negeri. Kegiatan kerjasama dalam
negeri yang telah dilaksanakan oleh Balittro mencakup kerjasama intern Badan
Litbang Pertanian dan kerjasama dengan pihak swasta maupun institusi
pemerintah termasuk dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Balittro telah melakukan kerjasama dengan pihak di luar lingkup Balitbangtan
dan pihak lainnya dengan rincian 10 MoU, seperti rincian pada Tabel di bawah
ini:
Tabel 10. Rincian Kerjasama Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat tahun
2018
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rincian Kerjasama
Kerjasama dengan PT SOHO (lanjutan)
Kerjasama dengan PT. HM Sampoerna Tbk (lanjutan)
Kerjasama dengan PT. Wilmar Chemical Indonesia
Kerjasama dengan UD Abhimayu
Kerjasama dengan Universitas Udayana
Kerjasama dengan Universitas Riau
Kerjasama dengan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
Kerjasama dengan Perhutani Jawa Barat Banten
Kerjasama dengan BPPT HHBK Kementerian KLHK
Kerjasama dengan Balijestro

Capaian Kinerja Outcome
Bermanfaatnya inovasi perkebunan dapat tercermin dari penyebaran varietas
Unggul yang dihasilkan Puslitbang Perkebunan. Berdasarkan catatan penyebaran
benih di UPBS lingkup Puslitbang Perkebunan, varietas unggul tanaman
perkebunan telah tersebar dibeberapa wilayah.
Unit pengelola benih sumber (UPBS) merupakan unit atau instalasi
UK/UPT yang berfungsi untuk menyiapkan logistik bagi diseminasi dan
pengembangan varietas unggul. UPBS menghasilkan benih varietas unggul yang
diperbanyak secara generatif, dan yang diperbanyak secara vegetatif.
Berdasarkan komoditasnya, data sebaran untuk VUB tanaman perkebunan
dengan komoditas lada adalah sebagai berikut:
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Tabel 11. Sebaran VUB Lada
No.

PROVINSI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Aceh
Sumatera Utara
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Lampung
Jawa Barat
DKI Jakarta
Jawa Tengah
Yogyakarta
Jawa Timur
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Bangka Belitung
Kepri
Gorontalo
Papua Barat
JUMLAH

2012
1

2013

Jumlah Sebaran (Ha)
2014
2015
2016
2
1
1
4

1
1

1

2

5

5
10

1

2

2

2

3
1

6
4

1
2
1

1
2
1

2

7
5

1

2

1
1

1
2

11

1
24

30

39

1
7

20

2017

2018
4

8

2
2
103
3,3

1
1

3,3

1

4

9
1
3
1
24

117,6

Data sebaran untuk VUB tanaman perkebunan komoditas Seraiwangi terdapat
pada Tabel 12.
Tabel 12. Sebaran VUB Seraiwangi
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PROVINSI
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Bengkulu
Jambi
Sumatera Selatan
Lampung
Jawa Barat
DKI Jakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Barat
Bangka
Kalimantan Barat
Ambon
Riau
Palembang
Papua
JUMLAH

2012
1

1
1

3

2013
1

Jumlah Sebaran (Ha)
2014
2015
2016

2018

1

1

2
2
1

1

2

1

1
1

5

2017

10

5
2
2

6
1
1
2

1
2

3
2

14

15

2

3
1

0,5
0,5
0,1
0,1
1
4,2
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Pencapaian kinerja Balittro pada TA
berhasil

2018, secara umum dapat dikatagorikan

ditinjau dari hasil pencapaian kinerja sasarannya. Jika dibandingkan

antar target dan capaian Indikator utamanya, seluruh target indikator kinerja
utama

mencapai 100%

(berhasil). Beberapa

hal yang mempengaruhi

keberhasilan dalam pencapaian kinerja 5 sasaran tersebut, diantaranya adalah :
1) Ketersediaan sumberdaya manusia, baik tenaga fungsional peneliti, teknisi
litkayasa dan tenaga administrasi yang memadai; 2) Perencanaan kegiatan yang
memadai; 3) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana; 3) Monitoring dan
evaluasi yang intensif; 4) Pengelolaan keuangan yang akuntabel; dan 5)
Dukungan sarana dan prasarana penelitian.

3.3. Akuntabilitas Keuangan
Pagu dana yang dikelola Balittro pada TA 2018 semula adalah sebesar Rp.
42.589.470.000,-. Pada akhir tahun setelah mengalami beberapa revisi anggaran
Puslitbang Perkebunan menjadi Rp. 33.299.915.000,-,
Alokasi anggaran Jenis Belanja, satker dan output pada TA 2018 disajikan pada
gambar berikut:

Gambar 11. Alokasi anggaran Balittro berdasarkan jenis Belanja TA 2018
Data alokasi anggaran Balittro yang terdiri dari 9 jenis output terdapat pada
Tabel 13.
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Tabel 13. Alokasi Anggaran Balittro Berdasarkan Output kegiatan TA 2018
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouput
Varietas
Teknologi
Diseminasi
Formula
Plasma Nutfah
Inovasi Perbenihan
Unit Perbenihan
Layanan Internal
Layanan Perkantoran
JUMLAH

Anggaran
350.000.000
1.674.441.000
2.027.210.000
233.000.000
232.400.000
2.369.930.000
1.775.233.000
3.055.759.000
21.581.942.000
33.299.915.000

Realisasi Keuangan Puslitbang Perkebunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.
32.512.370.000,-

(97,63%)

dari

pagu

anggarannya

yang

sebesar

Rp.

33.299.915.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2018 ini lebih tinggi
dibandingkan periode yang sama pada tahun anggaran yang lalu yang mencapai
95,49%.
Realisasi keuangan Balittro selama tujuh tahun terakhir ditunjukkan dalam
gambar berikut.

Gambar 12. Persentase Realisasi Anggaran Balittro TA 2011-2017
Serapan anggaran dari TA 2011 sampai dengan TA 2015 menunjukkan
peningkatan, TA 2016 menurun sedikit dari 97,39% dan menurun kembali
menjadi 95,10 pada TA 2017. Namun demikian realisasi anggaran TA 2017 masih

Laporan Kinerja Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat 2018

| 36

menunjukkan kinerja keuangan yang baik, karena masih diatas 95%. Realisasi
anggaran berdasarkan satker disajikan dalam Gambar 41 berikut :
Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai, barang operasional, barang
non operasional dan modal per 31 Desember 2018 berturut-turut mencapai
97,04%; 99,77%; dan 98,26% dan 97,24% (Gambar 13). Realisasi anggaran
pegawai dan barang dan modal yang diatas 95% menunjukkan bahwa
penyerapan anggaran sudah bagus, dan menunjukkan juga pelaksanaan
kegiatan sudah berjalan dengan lancar.

Gambar 13. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TA 2018
(Juta Rupiah)
Realisasi anggaran Balittro berdasarkan output utama sampai dengan akhir
tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 14. Realisasi Anggaran Balittro berdasarkan Sasaran Output Utama TA
2018
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Output
Varietas
Teknologi
Diseminasi
Formula
Plasma Nutfah
Inovasi Perbenihan
Unit Perbenihan
Layanan Internal
Layanan Perkantoran
JUMLAH

Pagu
350.000.000
1.674.441.000
2.027.210.000
233.000.000
232.400.000
2.369.930.000
1.775.233.000
3.055.759.000
21.581.942.000
33.299.915.000

Realiasasi
344.370.595
1.593.879.114
2.021.903.476
227.928.306
231.716.015
2.338.346.582
1.720.709.775
3.002.626.809
21.030.889.689
32.512.370.361
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4.

PNBP

Realisasi pendapatan penerimaan PNBP Balittro tahun anggaran 2018
sebesar Rp. 191.050.932,- (117.73%) dari sebesar Rp. 1.622.397.000,dengan perincian sebagai berikut:

Gambar 14. Realisasi PNBP Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
tahun 2018
Tabel 15. Efisiensi keluaran tahun 2018
Efisiensi keluaran (output)

No

Kegiatan

1

VUB

1,61

2

Teknologi

4,81

3

Formula

2,18

4

Plasma Nutfah

1,92

%
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IV. PENUTUP
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat telah berperan aktif dalam
menciptakan inovasi teknologi yang mencakup berbagai aspek dari hulu hingga
hilir. Sampai saat ini sistem agribisnis tanaman rempah, obat dan jambu mete
masih dianggap belum optimal, tetapi mampu memberi kontribusi lebih tinggi
dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, ada kecenderungan
kenaikan permintaan dan nilai ekonomi dari beberapa komoditi bernilai ekspor.
Permasalahan yang masih perlu menjadi fokus penelitian di depan antara lain:
rendahnya produktivitas dan mutu produk yang dihasilkan ditingkat petani,
kehilangan hasil yang disebabkan oleh organisme pengganggu tanaman (OPT)
serta mutu produk hasil tanaman yang kurang baik. Permasalahan penanganan
budidaya terkait dengan perubahan iklim juga perlu menjadi perhatian. Balittro
telah memberikan kontribusi bagi pengembangan tanaman rempah, obat dan
jambu mete melalui penyediaan perakitan varietas unggul baru, komponen
teknologi budidaya dan penanganan hama penyakit, dan teknologi pengolahan
hasil. Beberapa upaya yang akan terus dilaksanakan adalah penciptaan varietas
unggul tanaman rempah, obat dan jambu mete produktivitas tinggi, dengan
keunggulan komparatif lainnya seperti tahan hama penyakit tanaman, dan
adaptif terhadap perubahan iklim. Teknologi budidaya dan produk olahan
sebagai upaya peningkatan nilai tambah juga akan menjadi fokus kegiatan yang
akan meningkatkan nilai jual komoditas tanaman rempah, obat dan jambu mete.
Kegiatan diseminasi teknologi diupayakan untuk mempercepat akselerasi transfer
teknologi dan adopsi oleh para pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa perlu
perbaikan-perbaikan teknis diseminasi yang efektif dan tepat. Pencapaian kinerja
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat pada TA 2018 secara umum dapat
dikategorikan baik ditinjau dari hasil pencapaian kinerja input, output, sasaran
dan tingkat efisiensinya. Rata-rata kinerja output Balai Penelitian Tanaman
Rempah dan Obat mencapai 100% dan realisasi serapan anggaran 97.63%
dapat diartikan bahwa penggunaan dana dan sumberdaya manusia telah
terealisasi memenuhi target dan sesuai dengan peruntukannya. Anggaran
tersedia digunakan secara optimal dengan realisasi fisik mencapai 100%.
Realisasi perolehan PNBP Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat sebesar
117.73% melebihi dari target yang ditetapkan. Langkah-langkah untuk dapat
meningkatkan pencapaian kinerja Balai Penelitian Tanaman Rempah dan
Obatdimasa yang akan datang adalah (1) Perencanaan kegiatan secara cermat
dan realistis, (2) Persiapan pelaksanaan kegiatan secara matang; (3) Penentuan
target output dan sasaran secara realistis; (4) Merevisi dokumen
perencanaannya jika menemui perubahan pelaksanaan kegiatan dari yang sudah
direncanakan; (5) Meningkatkan kapasitas SDM, aset dan dana; (6) optimalisasi
pemanfaatan lahan kebun, dan produksi benih sumber untuk mendorong
peningkatan penerimaan PNBP; dan (7) koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka memperluas diseminasi teknologi pada daerah rekomendasi
pengembangan dan mendapat umpan balik dari para pengguna tentang
kebutuhan jenis dan performa teknologi baik yang sudah dihasilkan maupun
yang
tingkat
urgensinya
sangat
dibutuhkan
di
masyarakat.
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Lampiran 1. Struktur Organisasi Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Lampiran 3. Deskripsi Varietas Unggul Tahun 2018 (Kerjasama)
1.

LADA VARIETAS BANGKA

Asal varietas
Silsilah
Warna daun muda
Warna daun tua
Warna tangkai daun
Tangkai daun
Bentuk daun
Bentuk pangkal/kaki Daun
Bentuk ujung daun
Bentuk tepi daun
Bentuk tulang daun

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Bentuk dan tekstur permukaan
daun
Warna batang muda
Warna batang tua
Bentuk batang
Percabangan
Bentuk buah
Warna buah muda
Warna buah masak
Panjang ruas batang (cm)
Panjang tangkai daun (cm)
Panjang daun (cm)
Lebar daun (cm)
Tebal daun (mm)
Panjang tangkai malai (cm)
Panjang malai (cm)
Jumlah bulir/malai
Diameter buah (mm)
Diameter biji (mm)
Bobot buah/malai (g)
Bobot 100 buah (g)
Bobot 100 biji kering (g)
Tinggi tanaman (cm)
Diameter batang (mm)
Panjang ruas batang (cm)
Jumlah akar lekat
Daya lekat akar
Sulur gantung/sulur tanah

:

Lokal Bangka
Seleksi populasi
Hijau YGG 145A
Hijau tua GG- NN 137A
Hijau YGG 145A
Beralur
Jorong
Membulat
Meruncing
Rata, melengkung ke bawah
Menyirip ganjil, dengan 5 atau 7 tulang
daun
Cembung, licin, tekstur daun kaku

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hijau GG 137B
Hijau GG 146A
Bulat beralur
Menggarpu
Bulat
Hijau YGG 141A
Orange Group N 25B
6,8 4± 0,80
1,66 + 0,21
11,43 ± 2,31
6,38 ± 1,08
0,65 ± 0,09
1,2 ± 0,26
9,10 ± 0,52
36,0 ± 3,96
5,8 ± 0,04
4,1 ± 0,14
5,59 ± 0,29
13,0 ± 0,82
6,0 ± 0,0
326,7 ± 43,3
22,2 ± 1,96
6,84 ± 0,80
19,71 ± 2,06
Kuat
Sedikit sampai tidak ada/Tidak ada

Sifat pembungaan
Umur berbunga sampai masa
petik buah
Jumlah malai/cabang produksi
Jumlah daun/cabang produksi
Panjang cabang produksi (cm)
Rata-rata produksi buah
(kg/pohon)
Rata-rata produksi lada putih
(kg/pohon)
Estimasi produksi lada putih
(ton/ha)
Kadar minyak atsiri (%)
Kadar Piperin (%)
Kadar oleoresin (%)
Ketahanan terhadap penyakit
utama (BPB)
Kesesuaian lahan pengembangan

:
:

Tahunan
9 bulan

:
:
:
:

6,9 ± 2,2
8,4 ± 2,3
45,78 ± 7,48
8,34 ± 46,43

:

2,01 ± 0,11

:

6,03 (jarak tanam 1,8 x 1,8 m; populasi
3000 tanaman/ha; Tajar mati tinggi 3 m)
2,10
3,15
5,98
Moderat-tahan

Pengusul

:

Pemulia

:

Tim Peneliti

:

Tim BBPPTP Medan

:

Tim Dinas Pertanian Bangka
Belitung

:

Pemilik varietas

:

Nama yang diusulkan

:

:
:
:
:
:

Sesuai dikembangan di lokasi dengan
jenis tanah Podsolik merah-kuning,
berpasir dengan kandungan bahan
organik tinggi.
Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung; Balai Peneltiian
Tanaman Rempah dan Obat; Balai Besar
Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Perkebunan Medan.
Otih Rostiana, Susi Purwiyanti, Tias
Arlianti
Dyah Manohara, Agus Ruhnayat, E, Rini
Pribadi dan Wiratno.
Dwi Praptomo, Asnilawarni Nasution,
Susilawati Lubis.
Toni HA. Batu Bara, Ujang Johan, Sandi
Laswardi, Hairil Anwar, Retno Suffatni,
Zauzan Sutedjo, Wiwit Nuryanto, Cicik
Pratiwi, Erico Pebriandi, Pahrorruzi, Oska
Supardi.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Nyelungkup

a

d

b

c

e

Karakter buah (a), ruas batang (b), permukaan daun atas dan bawah (c),
perbandingan Panjang daun dan malai (d-e), lada lokal Bangka.

2.

PALA VARIETAS BOGOR

Asal Varietas
Nama asal
Nama yang diusulkan

: Seleksi populasi
: Pala Bogor
: Nurpakuan Agribun

Tanaman
Umur tanaman (tahun)
Tinggi tanaman (m)
Bentuk batang
Bentuk tajuk
Bentuk percabangan

:
:
:
:
:

20 – 46
13,89+ 2,7
Bulat, Silindris
Agak silindris - Agak piramidal
Agak teratur

Daun
Bentuk
Warna permukaan atas
Warna permukaan bawah
Bentuk ujung daun
Panjang daun (cm)
Lebar daun (cm)
Panjang tangkai (cm)

:
:
:
:
:
:
:

Obovat-Lanset
Hijau (GG 137 A/B)
Hijau muda (YGG 147 B/C)
Meruncing
13,59+ 1,76
5,37+ 0,57
1,37+ 0,36

Tebal daun (mm)

: 0,21+ 0,03

Buah
Bentuk buah
Warna kulit buah tua

: Bulat, Bulat-oval
: Hijau-kekuningan (YGG 152 D)

Warna kulit buah muda
: Hijau (YGG 150 C)
Warna daging buah
: Putih
Panjang buah (mm)
: 50,80+ 5,27
Diameter buah (mm)
: 44,58+ 4,25
Tebal daging buah (mm)
: 10,56+ 1,82
Rasa daging buah
: pedas
Aroma daging buah
: tajam
Bobot buah/ butir (gram)
: 51,42+12,47
Produksi buah/ pohon / thn (butir): 7029+ 1701
Bentuk ujung buah
: bulat, membulat
Biji
Bentuk biji
Warna batok tua
Warna batok muda/sedang
Bobot biji kering/butir (gram)

: Bulat, membulat
: Hitam-kecoklatan mengkilap (Greyed Purple
Group N-186 C)
: Coklat (Greyed Orange Group 164 C)
: 9,53+ 2,29

Fuli
Warna segar
Aroma
Bobot fuli basah/butir (g)

: Merah (RG 46 B/C)
: tajam/ khas pala
: 1,13+0,3

Mutu
Minyak atsiri (%)
Biji Muda
Biji Sedang
Biji Tua
Fuli Sedang
Fuli Tua

:
:
:
:
:

13.83 + 1.61
7.58 + 1.18
4,7 + 0.14
14.08 + 1.93
11.15 + 1.03

Miristisin (%)
Biji Muda
Biji Sedang
Biji Tua
Fuli Sedang
Fuli Tua

:
:
:
:
:

17.53
12.72
21.32
34.37
32.69

+
+
+
+
+

Safrol (%)
Biji Muda
Biji Sedang
Biji Tua
Fuli Sedang
Fuli Tua

:
:
:
:
:

2.59+
3.40+
2.96+
6.77+
1.63+

0.15
0.82
1.44
0.57
0.17

7.49
2.37
0.17
7.23
9.07

Ketahanan terhadap hama dan penyakit utama: Agak tahan
Sistem Perbanyakan
Pengusul

Pemulia
Tim Peneliti

: Benih komposit dari PIT, dalam bentuk biji
atau tanaman dalam polibeg.
: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Bogor; Balai Penelitian
Tanaman Rempah dan Obat, Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian.
: Otih Rostiana, Susi Purwiyanti, Tias Arlianti.
: Agus Ruhnayat, M. Yunus, E. Rini Pribadi,
Wiratno, dan Jajat Darajat.

Tim Teknisis

: Siti Aisyah, Suryatna, Totong Hidayat,
Ramdhan.

Pemilik Varietas

: Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pertanaman Pala Bogor, karakteristik daun, buah muda, buah masak, biji
berfuli, biji dan fuli

3.

INDIGOFERA ZOLLINGERIANA

Deskripsi Varietas GOZOLL Agribun
Asal
Silsilah
Nama asal
Daun
Bentuk
Pangkal anak daun
Ujung daun
Tepi daun
Tulang daun
Urat daun
Permukaan daun atas
Permukaan daun bawah
menonjol
Kedudukan
Warna daun muda
Warna daun tua
Jumlah daun
Jumlah anak daun
Panjang daun (cm)
Lebar daun (cm)
Tebal daun (mm)
Ratio daun/ ranting
Batang
Habitus/ tipe pertumbuhan
Warna batang muda
Warna batang tua
Bentuk
Percabangan
Tinggi tanaman (cm)
Lingkar batang (cm)
Jumlah batang primer
Jumlah batang sekunder
Jumlah batang tersier
Lebar kanopi
Bunga
Bentuk
Warna
Buah

: Ds. Sungai Putih, Kec. Galang,
Sumatera Utara
: Hasil seleksi pohon induk umur 9 tahun
: Indigofera zollingeriana
: Daun majemuk menyirip dengan jumlah
anak daun gasal (imparipinnatus)
: Tumpul (obtusus)
: Runcing (acutus)
: Rata (integer)
: Menonjol
: Bergaris lembut
: Halus – gundul (glaber)
: Halus dengan tulang anak daun
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Menyirip gasal
Hijau muda (Green group 138 A)
Hijau tua (Green group 137 A)
217 ± 27
3.577 ± 638
24,25 ± 2,57
12,86 ± 2,10
0,085 ± 0,01
1,43 ± 0,25

: Tegak (erectus)
: Coklat keabu-abuan
(Greeyed green group 198 B)
: Coklat keabu-abuan
(Greeyed green group 198 A)
: Silindris – Bulat (teres)
: Simpodial
: 252,38 ± 85,74
: 16,33 ± 1,78
: 1,10 ± 0,18
: 3,03 ± 0,24
: 13,59 ± 1,66
: 119,05 ± 29,96
: Majemuk tak berbatas, tandan
(racemus)
: Merah muda (Red purple group 58 A)

Bentuk
Warna buah muda
Warna buah tua
Biji
Bentuk
Warna biji muda
Warna biji setengah tua
Warna biji tua
Jumlah polong/tandan
Jumlah biji/polong/tandan
Jumlah biji/tanaman
Bobot biji/1.000 butir (g)
Produksi biji (kg/ha/th)
Terna
Bobot daun (g/ tnm)
Bobot ranting (g/ tnm)
Ratio daun/ ranting
Bobot terna (g/ tnm)
Produksi terna (daun dan ranting)
(g/ha)
Produksi terna (daun dan ranting)
(g/ha/tahun)

: beruang satu (unilocularis, polong
(legumen)
: Hijau kekuningan (Yellow green group
146 C)
: Hitam kecoklatan (Brown group 200 A)
: Bulat gepeng, kecil
: Hijau muda (Green group 137 B)
: Coklatan kehitaman
(Brown group 200 C)
: Hitam kecoklatan (Brown group 200 A)
: 5.622 ± 410
: 842 ± 159
: 54.300 ± 12.147
: 7,33 ± 0,57
: 52,9
:
:
:
:
:

1.490 ± 224
1.183 ± 324
1,43 ± 0,25
2.682 ± 2,10
26.819.900 ± 274

: 160.860.000

Mutu
Protein kasar (%)
Serat NDF (Neutral Detergent Fibre) (%)
Serat ADF (Acid Detergent Fibre) (%)
Hemiselulosa (%)

:
:
:
:

Nama yang diusulkan

: GOZOLL Agribun

Rekomendasi wilayah pengembangan

: Dataran rendah
Dataran medium

Pengusul

: Loka Penelitian Kambing Potong dan
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan
Obat

Pemulia
Peneliti lain
Peternakan bidang Agrostologi
Hama Penyakit
Nutrisi dan Teknologi Pakan

: Endang Hadipoentyanti

Budidaya Ternak
Sosial Ekonomi
Teknisi

26,06
35,06
25,30
10,19

±
±
±
±

0,22
0,22
0,31
0,34

: Rijanto Hutasoit
: Wiratno
: Simon P. Ginting, Andi Tarigan, Kiston
Simanihuruk, Juniar Sirait dan Antonius
: Simon Elieser
: Ade Syahrul Mubarak
: Misro Aliandi

Penampilan Tanaman, Batang, Daun, Bunga, Buah dan Biji Varietas GOZOLL
Agribun

Lampiran 4. IKM Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat 2018
PENGOLAHAN DATA IKM BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT
PER RESPONDEN DAN UNSUR PELAYANAN
UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK : JASA PENELITIAN
ALAMAT : Jln. Tentara Pelajar No. 3 Bogor 16111
TELP/FAX : (0251) 8321879 / (0251) 8327010
Semester I dan II Th. 2017
No Urut
Respon
den

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

157
2

158
3

159
9

158
2

156
4

156
1

157
2

155
8

158
6

159
3

1559

155
2

156
3

158
8

3.4
0

3.42

3.45

3.42

3.38

3.37

3.40

3.37

3.43

3.44

3.37

3.35

3.38

3.43

0.2
4

0.24

0.25

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

JMLH
NILAI
PER
UNSUR
NRR PER
UNSUR

NRR
TERTIMB
ANG PER
UNSUR

NILAI PER UNSUR PELAYANAN

IKM UNIT PELAYANAN

3.38

84.46

Bogor,

Desember 2017

Penanggung Jawab,

Dra. Nur Maslahah, Msi
NIP. 19671010 200212 2 001

