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KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penelitian Lingkungan (Balingtan) Tahun 2016 ini
merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja institusi dalam
mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
Tentang
“Percepatan
Pemberantasan
Korupsi”,
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.Pan/11/2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239
Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 dan No. 20 Tahun 2013 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
dan No. 12 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja, Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sakip dan Permentan No
50/Permentan/PW.160/10/2016
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pertanian
Laporan Kinerja Balingtan ini disusun berdasarkan indikator-indikator yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Balingtan TA 2016
yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan
Pertanian (BBSDLP). Dalam dokumen PK tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran
strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditargetkan oleh Balingtan pada
TA 2016. Secara operasional, kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut
dilaksanakan oleh Balingtan yang bekerja sesuai tugas dan fungsinya masingmasing. Diharapkan Laporan Kinerja Balingtan Tahun 2016 ini dapat bermanfaat
sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan, program dan umpan balik dalam
memperbaiki dan meningkatkan kinerja Balingtan selanjutnya.
Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada segenap
pelaksana kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan laporan ini.
Saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan, semoga
laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pati,
Januari 2016
Kepala Balai,

Dr. Ir. Asep Nugraha Ardiwinata, M.Si.
NIP. 19610302 198703 1 002
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan) telah menetapkan
tujuan utama yang ingin dicapai sebagaimana yang tertuang dalam Renstra
Balingtan tahun 2016-2019 (edisi 2016) sebagai berikut: (1) Melakukan
identifikasi pencemaran lingkungan pertanian akibat limbah industri, bekas
pertambangan, dan residu bahan agrokimia serta cemaran lainnya, (2)
Melakukan evaluasi pencemaran lingkungan pertanian, dan evaluasi emisi dan
absorbsi gas rumah kaca, (3) Melakukan delineasi sebaran residu bahan
agrokimia di lahan pertanian terutama tanaman pangan, hortikultura, dan
pekebunan, (4) Menghasilkan inovasi teknologi dan inovasi adaptasi terhadap
perubahan iklim serta teknologi mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK), (5)
Mengembangkan Tanam Sains Pertanian sebagai wahana litkajibangrap inovasi
teknologi pertanian ramah lingkungan, (6) Menjalin kerjasama dan kemitraan
penelitian dan pengembangan dengan lembaga nasional dan internasional serta
mempercepat diseminasi inovasi teknologi dan informasi pencemaran lingkungan
pertanian dan antisipasinya, (7) Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme
sumberdaya manusia yang bersih. Tujuan utama Balingtan tahun 2016-2019
tersebut menjadi dasar dalam menentukan sasaran yang ingin dicapai Balingtan
pada tahun anggaran 2016 yakni: (1) Tersedianya data, informasi dan teknologi
dari hasil penelitian lingkungan pertanian, (2) Terselenggaranya diseminasi
teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian ramah lingkungan.
Tujuan utama Balingtan tahun 2016-2019 tersebut, menjadi dasar dalam
menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai Balingtan pada tahun anggaran
2016 yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Balingtan yakni: (1)
Tersedianya data, informasi, dan teknologi hasil penelitian lingkungan pertanian
dengan 2 (dua) indikator kinerja dan (2) Terselenggaranya diseminasi teknologi
pengelolaan sumberdaya lahan pertanian ramah lingkungan dengan 1 (satu)
indikator kinerja.
Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK) sampai akhir
bulan Desember 2016, seluruh indikator kinerja sasaran yang ditetapkan untuk
TA 2016 telah berhasil diselesaikan dengan rata-rata capaian 138% (sangat
berhasil).
Faktor-faktor penghambat yang dihadapi peneliti dalam upaya
pencapaian sasaran kegiatan selama TA 2016 adalah: faktor alam berupa kondisi
cuaca dan serangan hama dan penyakit tanaman, serta faktor SDM berupa
terbatasnya jumlah SDM berkualitas/berkeahlian khusus. Untuk mengatasi
kendala serangan hama akibat cuaca yang buruk, peneliti mengintensifkan
pengamatan dan segera melakukan pengendalian hama saat serangan hama
terdeteksi secara dini, akan tetapi jika serangan hama sudah sangat parah, maka
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peneliti mengulang lagi dengan tanaman yang baru. Untuk mengatasi cuaca
ekstrim, peneliti mengoptimalkan pemanfaatan air embung untuk mengatasi
kekeringan, dan membuat parit/saluran irigasi atau menanam varietas yang
adaptif terhadap kekeringan dan penentuan waktu tanam secara tepat dengan
menggunakan
kalender
tanam.
Keterbatasan
jumlah
SDM
berkualitas/berkeahlian khusus didekati dengan memaksimalkan SDM yang ada
dan dengan melibatkan tenaga luar yang memenuhi kualifikasi sesuai
kebutuhan.
Untuk mencapai sasaran strategis di Balingtan, pada tahun anggaran
2016, berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) revisi terakhir
mendapat anggaran Balingtan adalah Rp 13.038.693.000,-. Anggaran tersebut
digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dengan target capaian output
sebagaimana yang tercantum dalam dokumen PK yang ditandatangani oleh
Kepala BBSDLP adalah sebagai berikut: (1) 2 (dua) teknologi remediasi (residu
pestisida dan logam berat di lahan pertanian), (2) 4 (empat) informasi (mikroba
pendegradasi residu pestisida di padi sawah, cabai merah dan bawang merah:
baku mutu Hg dan As dari lahan sawah dan hortikultura; neraca karbon pada
integrasi
tanaman
pangan-ternak
untuk
pengembangan
bio-industri
berkelanjutan dan dinamika emisi GRK dari varietas padi di lahan sawah), dan
(3) 1 (satu) laporan diseminasi hasil penelitian lingkungan pertanian yang
meliputi 10 bahan KTI, 4 judul leaflet, 2 juknis, 2 booklet dan 1 laporan
pengembangan TSP.
Sampai Desember 2016, serapan anggaran yang terealisasi di Balingtan
sebesar Rp. 12.810.090.858,- atau 98,25%. Dengan demikian sisa anggaran
yang tidak terserap sebesar Rp 228.602.142,- atau 1,75%. Meskipun anggaran
yang terserap hanya sebesar 98,25%, akan tetapi seluruh kegiatan dapat
terselesaikan dengan capaian fisik lebih dari 100%. Pencapaian target sasaran
yang berhasil direalisasikan oleh Balingtan hingga akhir Desember 2016 adalah
sebagai berikut: (1) 2 (dua) teknologi remediasi logam berat (Hg dan As) di
lahan sawah dan hortikultura dataran rendah dan teknologi penanggulangan
cemaran POPs di sentra hortikultura di DAS Brantas bagian hulu, (2) 4 (empat)
informasi (informasi mikroba pendegradasi residu pestisida di padi sawah, cabai
merah dan bawang merah; informasi baku mutu Hg dan As dari lahan sawah
dan hortikultura; informasi neraca karbon pada integrasi tanaman pangan-ternak
untuk pengembangan bio-industri berkelanjutan dan informasi dinamika emisi
GRK dari varietas padi di lahan sawah), dan (3) 1 (satu) laporan diseminasi
pengelolaan pertanian ramah lingkungan yang meliputi 10 bahan KTI, 4 judul
leaflet, 2 juknis, 2 booklet dan 1 laporan pengambangan TSP.
Balingtan telah dapat melaksanakan kegiatan dengan pencapaian
sasaran strategis yang terkategori sangat berhasil.
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BAB I. PENDAHULUAN
Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan) berdasarkan Peraturan
Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 adalah
unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian (Balitbangtan), dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan
oleh Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian
(BBSDLP). Balingtan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang mempunyai tugas
melaksanakan penelitian emisi, mitigasi dan absorbsi gas rumah kaca dari pertanian,
serta pencemaran lingkungan dan penanggulangannya di lahan pertanian. Dalam
melaksanakan tugasnya Balingtan menyelenggarakan fungsi: a) melaksanakan
penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan penelitian
pencemaran

lingkungan

dan

penanggulangannya

di

lahan

pertanian,

b)

melaksanakan penelitian emisi, mitigasi dan absorbsi gas rumah kaca di lahan
pertanian,

c)

melaksanakan

penelitian

teknologi

pengelolaan

pengendalian

lingkungan pertanian dan remediasi pencemaran, d) melaksanakan penelitian
komponen teknologi budidaya pertanian ramah lingkungan, e) memberikan
pelayanan

teknik

kegiatan

penelitian

pencemaran

lingkungan

dan

penanggulangannya di lahan pertanian, f) menyiapkan kerjasama, informasi,
dokumentasi,
pencemaran

serta

penyebarluasan

lingkungan

dan

dan

pendayagunaan

penanggulangannya

di

lahan

hasil

penelitian

pertanian,

g)

melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan
Balingtan.
Hubungan dan mekanisme kerja dengan institusi di luar Balitbangtan yang
menangani aspek lahan, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), BPN, BMKG, dan
Perguruan Tinggi diselaraskan dengan mekanisme kerjasama atau jejaring
konsorsium.
Dalam menjalankan perannya ke depan, permasalahan yang dihadapi semakin
kompleks, antara lain: 1) terjadinya degradasi sumberdaya lahan dan pencemaran,
2) pemanasan global dan perubahan iklim, dan 3) masih rendahnya diseminasi
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inovasi teknologi. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Balingtan
sedang dan akan terus berinisiatif melakukan langkah-langkah terobosan melalui
optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan sumberdaya penelitian yang dimiliki.
Paradigma

Balingtan

dalam

era

pembangunan yang

makin

kompetitif

diharapkan dapat menciptakan inovasi teknologi pertanian yang memiliki nilai
tambah ekonomi tinggi untuk mewujudkan peran litbang dalam pembangunan
pertanian (impact recognition) dan nilai ilmiah tinggi (scientific mission/recognition)
sebagai lembaga penelitian berkelas dunia (a world class research institution).
Perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal harus dijawab
dengan meningkatkan prioritas dan kualitas hasil litbang yang berorientasi pasar
baik domestik maupun internasional dan berdaya saing tinggi. Guna menjawab
semuanya itu, Balingtan giat berusaha meningkatkan kerjasama/networking baik
dengan pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan pelaku usaha nasional maupun
internasional.
Peran Balingtan yang semakin besar dan strategis harus didukung oleh
sumberdaya yang memadai (SDM, pendanaan, dan sarana-prasarana). Berdasarkan
data per 31 Desember 2016, jumlah SDM Balingtan sebanyak 68 orang dengan
komposisi SDM menurut kelompok fungsional sebagai berikut: Tenaga Peneliti
sebanyak 22 orang, Teknisi Litkayasa sebanyak 9 orang, dan Fungsional Umum
sebanyak 37 orang.
Pelaksanaan tugas dan fungsi serta program Balingtan didukung oleh
ketersediaan sarana dan prasarana, antara lain berupa instalasi laboratorium; kebun
percobaan Jakenan; dan embung. Balingtan mempunyai 3 (tiga) laboratorium yang
dikelola, yaitu: 1) Laboratorium Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilengkapi dengan
peralatan automatis pengambilan contoh dan pengukuran tiga gas rumah kaca
(CH4, CO2, N2O) secara, 2) Laboratorium Residu Bahan Agrokimia (RBA), dan 3)
Laboratorium Terpadu yang dimanfaatkan untuk analisis logam berat, residu
pestisida, sifat fisik dan kimia tanah, dan bahan pencemar lain. Dalam upaya
mendapatkan data pengukuran gas rumah kaca yang akurat, Balingtan sudah
mempunyai Gas Chromatography (GC) portabel untuk mengukur emisi gas rumah
kaca secara langsung di lapangan.
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Balingtan 2016-2019 merupakan lanjutan dari
Renstra 2010-2014, yang disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis global
maupun nasional, terutama dalam aspek lingkungan pertanian. Renstra tersebut
disusun dalam rangka memenuhi INPRES No. 7 tahun 1999 tentang kewajiban bagi
setiap K/L untuk menyusun Renstra dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
Penyusunan Renstra Balingtan 2016-2019 (edisi 1) mengacu dan berpedoman
pada Renstra Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Renstra
Kementerian Pertanian 2016-2019, Renstra Balitbangtan 2016-2019 dan Renstra
BBSDLP. Secara operasional, Renstra ini yang dalam penjabarannya disesuaikan
dengan

dinamika

lingkungan

strategis

pembangunan

nasional

dan

respon

terkemuka

dalam

stakeholders.
2.1.1. Visi Balingtan
“Menjadi
mewujudkan

lembaga
sistem

penelitian

pertanian

lingkungan

bioindustri

pertanian

berkelanjutan.

Ciri-ciri

Balingtan

terkemuka antara lain ditunjukkan dengan publikasi ilmiah yang berkualitas dan
berbobot dalam jurnal nasional terakreditasi maupun internasional, capaian haki
yang memadai, dukungan kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya penelitian
yang handal, kerjasama penelitian dengan berbagai institusi nasional dan
internasional, dan melaksanakan manajemen sesuai dengan International Standard

Operating (ISO).
2.1.2. Misi Balingtan
a. Melaksanakan

penelitian

teknologi

pencegahan

dan

penanggulangan

pencemaran lingkungan dan emisi GRK di lahan pertanian.
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b. Mendiseminasikan dan mendayagunakan hasil-hasil penelitian lingkungan
pertanian

serta

membangun

kerjasama

penelitian

dalam

meningkatkan

khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan pertanian dengan institusi
dari dalam dan luar negeri.
c.

Mengembangkan jejaring kerjasama nasional dan internasional ( networking)
dalam rangka penguasaan sains dan teknologi pengelolaan lingkungan
pertanian (scientific recognition) serta pemanfaatannya dalam pembanguan
pertanian (impact recognition).

2.1.3. Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan Utama
Tujuan utama Balingtan tahun 2016-2019 sebagai berikut:
1) Melakukan identifikasi pencemaran lingkungan pertanian akibat limbah
industri, bekas pertambangan, dan residu bahan agrokimia serta cemaran
lainnya
2) Melakukan evaluasi pencemaran lingkungan pertanian, dan evaluasi emisi
dan absorbsi GRK.
3) Melakukan delineasi sebaran residu bahan agrokimia di lahan pertanian
terutama tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
4) Menghasilkan inovasi teknologi penanggulangan pencemaran lingkungan
pertanian dan inovasi adaptasi terhadap perubahan iklim serta teknologi
mitigasi emisi GRK.
5) Mengembangkan Taman Sains Pertanian sebagai wahana litkajibangrap
inovasi teknologi pertanian ramah lingkungan terutama agroekologi lahan
sawah tadah hujan.
6) Menjalin kerjasama dan kemitraan penelitian dan pengembangan dengan
lembaga nasional dan internasional serta mempercepat diseminasi inovasi
teknologi

dan

informasi

pencemaran

lingkungan

pertanian

dan

antisipasinya.
7) Meningkatkan kapabilitias dan profesionalisme sumberdaya manusia yang
bersih.

Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
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b. Sasaran Strategis
Sasaran strategis yang ingin dicapai Balingtan pada periode 2016-2019
adalah:
1) Tersedianya data, informasi dan teknologi hasil penelitian lingkungan
pertanian.
2) Terselenggaranya diseminasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan
pertanian ramah lingkungan.
c. Strategi Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
1) Mendorong peningkatan kapabilitas, efektivitas, dan kreativitas semua
komponen Balingtan.
2) Membangun sinergisitas kerjasama kemitraan antar institusi penelitian di
dalam dan di luar lingkup Balitbangtan yang mendukung tupoksi Balingtan.
3) Mendorong inovasi teknologi yang mengarah pada pengakuan dan
perlindungan HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) secara nasional dan
internasional.
2.1.4. Target Utama Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
Target Utama Balingtan mempunyai beberapa target utama dalam bidang
penelitian dan diseminasi pada periode 2016-2019, yaitu:
1) Teknologi remediasi lahan pertanian tercemar bahan agrokimia.
2) Informasi mikroba pendegradasi residu pestisida, baku mutu logam berat,
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
3) Publikasi Iptek lingkungan pertanian.
2.1.5.

Arah Kebijakan

a. Arah Kebijakan Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
Arah kebijakan penelitian lingkungan pertanian dalam mendukung
program Blitbangtan terkait dengan empat sukses pembangunan pertanian
difokuskan pada:
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1) Pendekatan penelitian berpedoman pada indikator kinerja utama (IKU) yang
telah ditetapkan.
2) Penyempurnaan manajemen penelitian dari mulai perencanaan sampai
mencapai hasil penelitian yang akuntabel dan good governance.
b. Strategi Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
1) Mendorong peningkatan kapabilitas, efektivitas, dan kreativitas semua
komponen Balingtan.
2) Membangun sinergisitas kerjasama kemitraan antar institusi penelitian di
dalam dan di luar lingkup Balitbangtan yang mendukung tupoksi Balingtan.
3) Mendorong inovasi teknologi yang mengarah pada pengakuan dan
perlindungan HaKI secara nasional dan internasional.
2.1.6. Program dan Kegiatan
Pada periode 2016-2019 Balitbangtan menetapkan kebijakan alokasi
sumberdaya litbang mendukung program prioritas peningkatan produktivitas padi,
jagung, kedelai, daging sapi, tebu, cabai merah, bawang merah di Kementerian
Pertanian. Sementara yang termasuk dalam 35 fokus komoditas yaitu: pangan
(padi, kedele, jagung, ubi kayu dan kacang tanah), hortikultura (kentang, cabe
merah, bawang merah, mangga, manggis, pisang, anggrek, durian, rimpang dan
jeruk), perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete,
tanaman serat, tebu, tembakau, dan cengkeh), serta peternakan (sapi potong,
kambing, domba, babi, ayam buras dan itik).
Berdasarkan orientasi outputnya, program penelitian dan pengembangan di
masing-masing unit kerja penelitian diarahkan pada 2 kategori, sebagai berikut:
a. Program Bertujuan Nilai Tambah Ilmiah (Scientific Recognation)
adalah kegiatan untuk menghasilkan inovasi teknologi, diseminasi, dan
kelembagaan pendukung untuk peningkatan produksi 5 komoditas prioritas dan
30 fokus komoditas pertanian.
b. Program Bertujuan Nilai Tambah Komersial (Impact Recognation)
adalah kegiatan litbang untuk mendukung program strategis Kementerian
Pertanian.

Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
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Berdasarkan sasarannya, maka dalam pelaksanaannya, program litbang
sumberdaya lahan pertanian dipilah atas tiga klaster utama, yaitu:
a. Program penelitian “in house” yang lebih hulu dan berorientasi untuk
menghasilkan invensi, paten, dan produk-produk ilmiah termasuk Karya Tulis
Ilmiah (KTI).
b. Program

Penelitian

dan

Pengembangan

untuk

mendukung

Program

Kementerian Pertanian.
c.

Program Penelitian dan Pengembangan untuk memecahkan masalah-masalah
strategis dan global, seperti fenomena perubahan iklim, krisis energi, dan lainlain.
Dalam kurun waktu lima tahun (2016-2019) Balingtan berinisiatif untuk

mengambil peran terdepan dan strategis dalam merespons berbagai isu lingkungan
pertanian. Berdasarkan isu-isu strategis terkait dengan lingkungan pertanian,
Balingtan telah menyusun kegiatan penelitian yang sesuai dengan tupoksi Balingtan.
Program penelitian Balingtan termasuk dalam Program Penciptaan Teknologi dan
Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan melalui penelitian dan pengembangan
sumberdaya lahan pertanian yang mendukung peningkatan produktivitas komoditas
padi, jagung, kedelai, daging sapi, tebu, cabai merah, dan bawang merah.
Berdasarkan program tersebut kegiatan penelitian tahun anggaran 2016, Balingtan
melaksanakan 4 (empat) rencana penelitian tingkat peneliti (RPTP). Keluaran dari
kegiatan dalam RPTP meliputi (1) teknologi remediasi logam berat (Hg dan As) di
lahan sawah dan hortikultura dataran rendah, (2) teknologi penanggulangan
cemaran POPs di sentra hortikultura di DAS Brantas bagian hulu, (3) informasi
mikroba pendegradasi residu pestisida di padi sawah, cabai merah dan bawang
merah, (4) informasi baku mutu Hg dan As dari lahan sawah dan hortikultura; (5)
informasi

neraca

karbon

pada

integrasi

tanaman

pangan-ternak

untuk

pengembangan bio-industri berkelanjutan dan (6) informasi dinamika emisi GRK dari
varietas padi di lahan sawah.
Kegiatan penelitian Balingtan diarahkan mengacu pada fokus penelitian
yang telah ditetapkan dalam Renstra BBSDLP dalam mewujudkan pengembangan
pertanian bioindustri berkelanjutan, yaitu (1) Penelitian emisi dan teknologi mitigasi
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GRK mendukung pertanian bioindustri berkelanjutan; (2) Penelitian identifikasi
cemaran bahan agrokimia dan teknologi pengendalian dan remediasinya dalam
mendukung keamanan pangan nasional; (3) Pengembangan sistem informasi dan
basis data lingkungan pertanian, dan (4) Penelitian in house lingkungan pertanian
(metodologi MRV, uji toksisitas pestisida, baku mutu logam berat, alat uji cepat
residu bahan agrokimia, scientific base research).
Sesuai fokus penelitian atau program penelitian utama yang telah
ditetapkan, kegiatan penelitian dan diseminasi periode 2016-2019 terdiri atas
beberapa rencana penelitian tim peneliti (RPTP) dan rencana diseminasi hasil
penelitian (RDHP), yaitu:
1)

Penelitian teknologi remediasi cemaran residu bahan agrokimia dan logam
berat di lahan sawah dan hortikultura

2)

Penelitian identifikasi dan pencemaran residu bahan agrokimia dan logam berat
di lahan sawah dan hortikultura

3)

Penelitian adaptasi-mitigasi terhadap keragaman dan perubahan iklim di lahan
sawah

4)

Penelitian dinamika emisi GRK di lahan pertanian

5)

Diseminasi

teknologi

pengelolaan

sumberdaya

lahan

pertanian

ramah

lingkungan, yang meliputi beberapa kegiatan, antara lain: penyuluhan dan
penyebaran informasi; kegiatan perpustakaan dan website; pengembangan
model pertanian bioindustri berkelanjutan di agroekologi lahan sawah tadah
hujan; dan pengembangan Taman Sains Pertanian agroekologi sawah tadah
hujan.
2.1.7. Indikator Kinerja Utama
Untuk mencapai tujuan dan sasaran Balingtan telah ditetapkan dan disusun
Program Utama 2016 – 2019 dengan rencana tindak dan IKU seperti disajikan pada
Tabel 1.

Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
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Tabel 1. Langkah Operasional dan Indikator Kinerja Utama Balingtan 2016-2019
Rencana Tindak
Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Lahan Pertanian

Indikator Kinerja Utama
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Jumlah peta sebaran residu pestisida dan
logam berat pada sawah dan sayuran di
DAS Serayu Jateng skala 1:50.000
Jumlah peta sebaran residu pestisida dan
logam berat di lahan sawah sayuran di DAS
Citarum, Jawa Barat skala 1:50.000
Jumlah peta sebaran residu pestisida dan
logam berat pada sentra buah-buahan di
Jawa Tengah skala 1:50.000
Jumlah peta sebaran residu pestisida dan
logam berat pada sentra buah-buahan di
Jawa Timur skala 1:50.000
Jumlah teknologi remediasi Hg dan AS di
lahan sawah
Jumlah teknologi remediasi lahan sayuran
tercemar pestisida dan logam berat melalui
pengelolaan kompos dan biochar
Jumlah teknologi remediasi lahan sayuran
tercemar pestisida dan logam berat melalui
pemanfaatan tumbuhan akumulator dan
mikroba
Jumlah perangkat deteksi residu pestisida
karbamat dan peritroid secara cepat, mudah
dan akurat
Jumlah perangkat deteksi residu pestisida
POPs secara cepat, mudah dan akurat
Jumlah perangkat deteksi residu pestisida
organofosfat secara cepat, mudah dan
akurat
Jumlah basisdata batas kritis logam berat
untuk padi sawah pada beberapa jenis
tanah
Jumlah informasi baku mutu lahan pertanian
tercemar logam berat di Jawa Tengah
Jumlah informasi baku mutu lahan pertanian
tercemar logam berat di Jawa Barat
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Rencana Tindak

Indikator Kinerja Utama
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Jumlah informasi baku mutu lahan pertanian
tercemar logam berat di Jawa Timur
Jumlah informasi prediksi dan penilaian
resiko dari residu POPs di sentra sayuran di
Batu, Malang
Jumlah informasi prediksi dan penilaian
resiko dari residu POPs di sentra sayuran di
Jawa Tengah
Jumlah informasi prediksi dan penilaian
resiko dari residu POPs di sentra sayuran di
Jawa Barat
Jumlah informasi prediksi dan penilaian
resiko dari residu POPs di sentra sayuran di
Sumatera Utara
Jumlah informasi neraca karbon pada sistem
integrasi ternak-tanaman padi dengan
pendekatan
life
cycle
assessment
mendukung
pertanian
bioindustri
berkelanjutan
Jumlah informasi neraca karbon pada sistem
integrasi
ternak-tanaman
perkebunan
dengan pendekatan life cycle assessment
mendukung
pertanian
bio-industri
berkelanjutan
Jumlah informasi neraca karbon pada sistem
integrasi
ternak-tanaman
hortikultura
dengan pendekatan life cycle assessment
mendukung
pertanian
bio-industri
berkelanjutan
Jumlah
informasi
faktor
emisi
dari
komponen budidaya pemberian herbisida di
lahan sawah
Informasi faktor emisi dari pengelolaan
bahan organik di lahan sawah
Informasi faktor emisi GRK dan rosot C dari
sistem PTT dan SRI di Jawa Barat dan
Banten
Informasi faktor emisi GRK dan rosot C dari
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Rencana Tindak

Indikator Kinerja Utama



















sistem PTT di Kalimantan Selatan dan
Sulawesi Selatan
Informasi faktor emisi GRK dan rosot C dari
sistem PTT di Sumatera Utara dan Sumatera
Selatan
Teknologi pengelolaan gambut rendah emisi
GRK di Kalimantan Barat
Teknologi pengelolaan gambut rendah emisi
GRK di Jambi
Teknologi pengelolaan gambut rendah emisi
GRK di Riau
Informasi varietas inbrida unggul dengan
tingkat emisi rendah
Jumlah informasi varietas inbrida unggul
berdaya hasil tinggi, rendah emisi, dan
toleran cekaman iklim ekstrim
Jumlah informasi padi yang berdaya hasil
tinggi dan rendah emisi GRK, toleran
salinitas
Informasi varietas padi yang berdaya hasil
tinggi dan rendah emisi GRK, toleran
terhadap asam organik
Informasi siklus karbon pada lahan
pertanian
tanaman
pangan
melalui
pendekatan eddy covariance
Informasi siklus karbon pada lahan
pertanian tanaman hortikultura melalui
pendekatan eddy covariance
Informasi siklus karbon pada lahan
pertanian tanaman perkebunan melalui
pendekatan eddy covariance

Sedangkan target capaian IKU Balingtan pada tahun 2016 sebagaimana yang
tercantum dalam lampiran Renstra Balingtan 2016-2019 edisi 1 adalah sebagai
berikut:
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Tabel 2. Target IKU yang ingin dicapai Balingtan pada TA 2016

Nomor

2.2.

IKU

Target

1

Jumlah teknologi pengelolaan lingkungan pertanian

2

2.

Jumlah informasi dan database sumberdaya lahan
pertanian

4

Perencanaan Kinerja Tahun 2016
Dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2016,

telah ditetapkan program, kegiatan utama beserta target output dalam upaya
pencapaian sasaran pada TA 2016.
Seluruh kegiatan utama yang dilaksanakan di Balingtan merupakan
dukungan terhadap Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan, yang pada tahun 2016 dengan rencana kinerja tahunan yang
akan dicapai terlihat dalam Tabel 3.
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Balingtan, TA 2016
SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Penelitian dan
Pengembangan
Sumberdaya Lahan
Pertanian
- Tersedianya data,
informasi, dan teknologi
hasil penelitian
lingkungan pertanian

1. Jumlah teknologi pengelolaan
lingkungan pertanian
2. Jumlah informasi dan database
sumberdaya lahan pertanian

2 teknologi
remediasi
4 informasi

- Terselenggaranya
diseminasi teknologi
pengelolaan sumberdaya
lahan pertanian ramah
lingkungan

3. Laporan diseminasi pengelolaan
pertanian ramah lingkungan
berkelanjutan

1 laporan
10 bahan KTI
4 leaflet
2 juknis
2 booklet

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016, Balingtan merencanakan
untuk: (1) menghasilkan 2 (dua) teknologi (teknologi remediasi logam berat (Hg

Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
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dan As) di lahan sawah dan hortikultura dataran rendah dan teknologi
penanggulangan cemaran POPs di sentra hortikultura di DAS Brantas bagian hulu),
(2) menghasilkan 4 (empat) informasi (mikroba pendegradasi residu pestisida di
padi sawah, cabai merah dan bawang merah: baku mutu Hg dan As dari lahan
sawah dan hortikultura; neraca karbon pada integrasi tanaman pangan-ternak untuk
pengembangan bio-industri berkelanjutan dan dinamika emisi GRK dari varietas padi
di lahan sawah).
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2016
Dari dokumen RKT, selanjutnya diajukan kepada Kepala BBSDLP untuk
ditetapkan

menjadi

Penetapan

Kinerja

(PK).

Berdasarkan

penetapan

yang

ditandatangani oleh Kepala BBSDLP pada tanggal 31 Januari 2016, maka Penetapan
Kinerja Balingtan untuk Tahun Anggaran 2016 adalah terlihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Penetapan Kinerja Kegiatan Utama lingkup Balingtan tahun 2016
SASARAN
STRATEGIS
Penelitian dan
Pengembangan
Sumberdaya Lahan
Pertanian
- Tersedianya data,
informasi, dan
teknologi hasil
penelitian
lingkungan
pertanian
- Terselenggaranya
diseminasi teknologi
pengelolaan
sumberdaya lahan
pertanian ramah
lingkungan
Pagu Anggaran
sebelum revisi
Pagu Anggaran
setelah revisi
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INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah teknologi pengelolaan
lingkungan pertanian
2. Jumlah informasi dan database
sumberdaya lahan pertanian

3. Laporan diseminasi pengelolaan
pertanian ramah lingkungan
berkelanjutan

TARGET

2 teknologi
remidiasi
4 informasi

1 laporan
10 bahan KTI
4 leaflet
2 juknis
2 booklet

Rp. 13.462.034.000,Rp. 13.038.693.000,-
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Pada Bab ini diuraikan kriteria keberhasilan (realisasi terhadap target),
sasaran kegiatan yang dilaksanakan serta permasalahan dan upaya yang telah
dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 (empat) kategori
keberhasilan, yaitu (1) sangat berhasil (> 100 persen); (2) berhasil (80 – 100
persen); (3) cukup berhasil (60 – 79 persen); dan (4) tidak berhasil (0 – 59
persen).
3.1. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2016
Pengukuran capaian kinerja Balingtan Tahun 2016 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.
Dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun Anggaran 2016,
Balingtan mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja
sasaran yang ingin dicapai.
Berdasarkan data hasil pengukuran kinerja Balingtan hingga akhir tahun
2016, Pencapaian Indikator Kinerja sasaran kegiatan utama Balingtan disajikan pada
Tabel 5 dan 6.
Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja sasaran lingkup
Balingtan tahun 2016 untuk sasaran pertama mencapai rata-rata 100 %
menunjukkan tingkat keberhasilan berhasil, sedangkan untuk sasaran kedua
mencapai 176% dengan kategori tingkat capaian sangat berhasil. Dengan
demikian capaian kinerja keseluruhan Balingtan TA 2016 adalah 138% dengan
kategori tingkat capaian sangat berhasil.
Beberapa kendala yang dihadapi Balingtan dalam upaya pencapaian sasaran
tersebut antara lain: keterbatasan SDM berkualitas dan berkeahlian khusus,
serangan hama & penyakit pada tanaman percobaan, serta kondisi cuaca. Akan
tetapi seluruh kendala tersebut telah berhasil diatasi, sehingga seluruh kegiatan
terselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Itu semua menunjukkan
komitmen yang tinggi dari para peneliti untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan.
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Tabel 5. Hasil pengukuran kinerja Balingtan tahun 2016
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

Penelitian
dan
Pengembangan
Sumberdaya
Lahan
Pertanian
- Tersedianya data,
informasi dan
teknologi hasil
penelitian
lingkungan
pertanian

1. Jumlah teknologi
pengelolaan lingkungan
pertanian

2 teknologi

2 teknologi

2. Jumlah informasi dan
database sumberdaya lahan
pertanian

2 informasi

2 informasi

100

- Terselenggaranya
diseminasi hasil
penelitian
lingkungan
pertanian

3.
4.
5.
6.
7.

1 laporan
10 bahan KTI
4 leaflet
2 juknis
2 booklet

1 laporan
48 bahan KTI
4 leaflet
2 juknis
2 booklet

100
480
100
100
100

Pagu Anggaran

Rp. 13.038.693.000,-

Realisasi Anggaran

Rp. 12.810.090.858,- (98,25%)

Laporan diseminasi
Bahan KTI
Leaflet
Juknis
Booklet

100

Tabel 6. Capaian akhir indikator kinerja sasaran Balingtan tahun 2016
SASARAN
STRATEGIS
Penelitian dan
Pengembangan
Sumberdaya Lahan
Pertanian
- Tersedianya data,
informasi dan
teknologi hasil
penelitian
lingkungan
pertanian
Terselenggaranya
diseminasi hasil
penelitian
lingkungan
pertanian
Pagu anggaran
Realisasi anggaran
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INDIKATOR
KINERJA

TARGET

REALISASI

1. Jumlah teknologi
pengelolaan lingkungan
pertanian

2 teknologi

2 teknologi

2. Jumlah informasi dan
database sumberdaya
lahan pertanian

2 informasi

2 informasi

Jumlah diseminasi teknologi
hasil penelitian lingkungan
pertanian

1 laporan
10 bahan KTI
4 leaflet
2 juknis
2 booklet

1 laporan
48 bahan KTI
4 leaflet
2 juknis
2 booklet

%

100
100

100
480
100
100
100

Rp. 13.038.693.000,Rp. 12.810.090.858,- (98,25%)
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3.2 Analisis Capaian Kinerja
Analisis akuntabilitas kinerja tahun 2016 Balingtan dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Sasaran 1 :

Tersedianya data, informasi, dan teknologi hasil penelitian
lingkungan pertanian

Untuk mengukur capaian sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator
kinerja sasaran. Adapun pencapaian target indikator kinerja sasaran disajikan pada
Tabel 7.
Tabel 7. Target dan realisasi pencapaian indikator kinerja 1
Indikator Kinerja
Jumlah teknologi pengelolaan lingkungan pertanian

Target

Realisasi

%

2 teknologi

2 teknologi

100

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran pada tabel di atas, pada
tahun 2016 Balingtan berhasil menyelesaikan 2 teknologi meliputi 1 teknologi
remediasi logam berat (Hg dan As) di lahan sawah dan hortikultura dataran rendah
dan 1 teknologi penanggulangan cemaran POPs di sentra hortikultura di DAS
Brantas bagian hulu dari target 2 teknologi. Dengan demikian kategori keberhasilan
pencapaian indikator kinerja 1 adalah berhasil, karena capaiannya 100%.
Keberhasilan pencapaian target tersebut, merupakan hasil dari kerja
keras seluruh peneliti yang ada di Balingtan. Dengan dukungan sarana penelitian
yang memadai seperti: kebun percobaan, rumah kaca, laboratorium, sarana
pengolah data, dan peralatan penelitian lainnya yang berfungsi dengan baik,
menjadikan para peneliti dapat melaksanakan kegiatan penelitian sesuai yang
direncanakan. Selain itu fungsi pemantauan dan pengendalian yang berjalan cukup
baik, membuat seluruh kegiatan penelitian dapat terselesaikan sesuai dengan
proposal ditunjukkan pada Tabel 8.
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Tabel 8. Output teknologi dan manfaatnya tahun 2016
No.

Nama Teknologi

Kegunaan/Manfaat

Teknologi Remediasi Lahan Tercemar
1
Remediasi logam berat Teknologi ini dapat menurunkan logam berat Hg
dan As dalam tanah dengan memanfaatkan
(Hg dan As) di lahan
sawah dan hortikultura biochar, kompos, dan mikroba dan menghasilkan
produk pertanian bawang merah dan padi yang
dataran rendah
rendah cemaran Hg dan As.
Foto kegiatan

Penelitian di rumah kasa

2

Teknologi
penanggulangan
cemaran POPs di
sentra hortikultura di
DAS Brantas bagian
hulu

Penelitian di lysimeter
Tersedianya teknologi remediasi di lahan
hortikultura, khususnya komoditas kubis, kentang
dan apel, serta informasi paparan residu pestisida
di darah petani di kabupaten Wonosobo.
Foto kegiatan

Plot Percobaan remediasi lahan kubis dan kentang
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No.

Nama Teknologi

Kegunaan/Manfaat

Pengambilan sampel tanah remediasi lahan apel

Uji kholinesterase petani di Wonosobo
Salah satu kendala yang cukup serius untuk menghasilkan output di atas,
adalah tanah di lahan hortikultura kota Batu merupakan tanah dengan struktur
lepas dengan kemiringan yang cukup besar serta curah hujan yang tinggi sehingga
massa tanah banyak yang tererosi terbawa run off. Hal ini akan mengakibatkan
dinamika residu pestisida di lahan yang sangat tinggi. Kondisi ini memberikan
tingkat kesalahan pengukuran kadar pestisida di tanah cukup tinggi. Sehingga
teknologi remediasi yang diujikan menjadi bias, apakah berkurangnya kandungan
residu pestisida di tanah karena faktor teknologi atau karena faktor erosi. Selain itu
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adanya serangan hama dan penyakit khususnya kegiatan pertama. Hal ini
dikarenakan dilapang hanya ada satu kegiatan pertanaman tanaman padi, di
sekitarnya tanaman sorghum. Sehingga diperlukan pemeliharaan yang sangat
intensif untuk menjaga pertumbuhan tanaman padi sampai dengan panen
Tabel 9. Target dan realisasi pencapaian indikator kinerja 2
Indikator Kinerja

Target

Jumlah informasi dan database sumberdaya
lahan pertanian

4 informasi

Realisasi

%

4 informasi

100

Keberhasilan pencapaian target tersebut, merupakan hasil dari kerja
keras seluruh peneliti yang ada di Balingtan. Dengan dukungan sarana penelitian
yang memadai seperti: kebun percobaan, rumah kaca, laboratorium, sarana
pengolah data, dan peralatan penelitian lainnya yang berfungsi dengan baik,
menjadikan para peneliti dapat melaksanakan kegiatan penelitian sesuai yang
direncanakan. Selain itu fungsi pemantauan dan pengendalian yang berjalan cukup
baik, membuat seluruh kegiatan penelitian dapat terselesaikan sesuai dengan
proposal.
Secara lengkap rincian output teknologi beserta kegunaan/manfaatnya yang
dihasilkan disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10. Output teknologi dan manfaatnya tahun 2016
No.
1

Nama Informasi
Informasi mikroba
pendegradasi residu
pestisida di padi
sawah, cabai merah
dan bawang merah

Kegunaan/Manfaat
Mikroba pendegradasi insektisida organophosfat,
karbamat, peretroid, dan herbisida yang diperoleh
adalah
Pseudomonas
alcaligenes,
Bacillus

amyloliquenfaciens, Pseudomonas aeruginosa,
Delftia litopenaeni, Sphingobacterium multivorum,
Delftia
tsuruatensis,
Delftia
acidovorans,
Chryseobacterium
geocarposphaerae,
Sinorhizobium
meliloti,
Agrobacterium
tumefaciens.
Manfaatnya

20

untuk

mempercepat

penurunan

BadanpPenelitian dan Pengembangan Pertanian

Laporan Kinerja Balingtan Tahun 2016

No.

Nama Informasi

Kegunaan/Manfaat
konsentrasi pestisida
Foto Kegiatan:

Skrining Isolat

Uji Patogenitas

Uji Agar Darah

2

Informasi baku mutu
Hg dan As dari lahan
sawah dan hortikultura

Bakteri yang diperoleh
Memberikan informasi baku mutu logam berat Hg
dan As dari lahan sawah dan hortikultura (soil
quality standard) yang dapat digunakan sebagai
acuan
konkret
dalam
pencegahan
dan
pengendalian cemaran logam berat merkuri (Hg)
dan arsen (As) di lahan pertanian sehingga
tercipta komoditas pertanian yang aman
dikonsumsi dan dapat di ekspor. Informasi
tersebut dapat dipakai oleh pemangku kebijakan
dan pihak-pihak yang membutuhkan.
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No.

Nama Informasi

Kegunaan/Manfaat
Foto kegiatan:
1. Peta lokasi pengambilan contoh tanah

2. Tanah yang siap untuk uji adsorspi/jerapan
logam dan uji adsorpsi logam berat Hg dan As
skala laboratorium (daya jerap tanah)

3. Aplikasi pencemar berdasar daya jerap tanah
dan inkubasi tanah

4. Uji kalibrasi Logam berat Hg dan As pada tanah
hortikultura skala rumah kasa
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No.

3

Nama Informasi

Informasi neraca
karbon pada integrasi
tanaman panganternak untuk
pengembangan bioindustri berkelanjutan

Kegunaan/Manfaat

Adaptasi dan mitigasi GRK bertujuan untuk
meningkatkan
ketangguhan
petani
dalam
menghadapi perubahan iklim. Komponennya
adalah penerapan kalender tanam, pemilihan
varietas padi yang mengemisi GRK rendah, irigasi
berselang/Alternate
Wetting
and
Drying,
penggunaan bagan warna daun dan bahan
organik, pengelolaan limbah tanaman dan ternak
dengan cara zero waste. Di lahan sawah,
perlakuan AWD dapat menurunkan emisi GRK
pada varietas padi Ciherang, Inpari 30 dan IPB3S
masing-masing sebesar 42%, 46%, dan 30%
dibandingkan dengan kondisi tergenang. Dengan
penerapan teknik AWD, budidaya padi di lahan
tadah hujan yang menghasilkan emisi GRK
rendah, namun tidak mempengaruhi produksi
adalah dengan varietas Inpari 30, diikuti Ciherang
dan IPB 3S. Pemupukan urea berlapis arang dan
penggunaan pupuk hayati dapat menurunkan
emisi gas N2O pada pertanaman jagung dan
sorghum.
Foto kegiatan

Budidaya padi
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No.

Nama Informasi

Kegunaan/Manfaat

Pemeliharaan ternak…..Pengolahan limbah ternak
4

Informasi dinamika
emisi GRK dari varietas
padi di lahan sawah

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi
besarnya emisi gas rumah kaca (CH4, CO2 dan
N2O) dari berbagai varietas padi yang dilepaskan
oleh Balitbangtan; dapat digunakan untuk
menghitung faktor emisi dari varietas padi; selain
itu
dapat
mengetahui
hubungan
antara
karakteristik varietas padi dengan emisi GRK,
terutama gas CH4. Dengan mengetahui hubungan
tersebut dapat membantu pemulia untuk merakit
varietas padi yang berdaya hasil tinggi dan
rendah emisi CH4
Foto kegiatan

24

BadanpPenelitian dan Pengembangan Pertanian

Laporan Kinerja Balingtan Tahun 2016

Kendala terjadi selama pengukuran GRK, yaitu dimulai dari 59 hari setelah
tumbuh sampai dengan akhir pengamatan. Kendala terjadi karena tidak berfungsi
secara maksimal komponen solenoid yang mengakibatkan terganggunya proses
membuka dan menutup chamber penangkap gas. Solenoid tidak berfungsi karena
adanya arus pendek kabel penghubung antara chamber dengan panel kontrol.
Untuk menanggulangi kendala tersebut, dilakukan manually close and open

chamber dan monitoring selama pengambilan sampel GRK.
Keberhasilan yang dicapai dalam menghasilkan output pada indikator
kinerja kedua merupakan komitmen peneliti dan tenaga pendukung untuk
mengasilkan target yang ditetapkan. Selain itu fungsi pemantauan dan evaluasi
yang berjalan cukup baik menjadikan seluruh kegiatan terlaksana sesuai yang
diharapkan. Tim monev yang dibentuk oleh Kepala Balai telah melakukan
monitoring lapangan pada saat penelitian berjalan, dan selanjutnya dilakukan
evaluasi berdasarkan hasil temuan pada saat monitoring. Dengan cara demikian
target yang ditetapkan telah dapat dicapai dengan baik.
Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran pada tabel di atas, pada
tahun 2016 Balingtan berhasil menghasilkan 4 informasi. Dengan demikian kategori
keberhasilan pencapaian indikator kinerja 4 adalah berhasil, karena capaiannya
mencapai 100%
Sasaran 2 :

Terselenggaranya diseminasi teknologi pengelolaan
sumberdaya lahan pertanian ramah lingkungan

Untuk mengukur capaian sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator
kinerja sasaran, yaitu: jumlah diseminasi teknologi hasil penelitian lingkungan
pertanian. Adapun pencapaian target indikator kinerja sasaran tersaji pada Tabel
11.

Balai Penelitian Lingkungan Pertanian

25

Laporan Kinerja Balingtan Tahun 2016

Tabel 11. Target dan realisasi pencapaian indikator kinerja

Indikator Kinerja

Target

Jumlah diseminasi hasil penelitian
lingkungan pertanian yang telah disusun dan
terdistribusikan kepada pengguna
a. Laporan diseminasi
b. Bahan KTI
c. Leaflet
d. Juknis
e. Booklet

1 laporan
10 bahan KTI
4 leaflet
2 juknis
2 booklet

Realisasi

1 laporan
48 bahan KTI
4 leaflet
2 juknis
1 booklet

%

100
480
100
100
100

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran diseminasi hasil
penelitian lingkungan pertanian pada Tabel 11, pada tahun 2016 Balingtan telah
memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya dan bahkan terdapat 1 (satu)
indikator kinerja yang realisasinya melebihi target yaitu bahan KTI yang ditargetkan
10 tulisan terealisasi 48 tulisan (480%). Dengan demikian secara keseluruhan
realisasi diseminasi hasil penelitian lingkungan pertanian tahun 2016 mencapai
sebesar 176%, sehingga kategori keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ke-2
adalah sangat berhasil, karena capaiannya melebihi 100%.
Rincian

output

diseminasi

hasil

penelitian

lingkungan

selengkapnya

tersajikan pada Tabel 12.
Tabel 10. Output kegiatan diseminasi dan manfaatnya
No.

Nama Informasi

1.

Leaflet,
booklet

juknis

Kegunaan/Manfaat
dan Leaflet, buku, dan juknis merupakan bahan cetakan
yang

mudah

menjangkau

seluruh

lapisan

masyarakat/penggunan. Selama ini barang cetakan
tersebut mudah terdistribusi kepada pengguna
melalui kunjungan tamu di Balingtan.
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No.

Nama Informasi

Kegunaan/Manfaat

Tampilan beberapa leaflet terbitan 2016

Contoh sampul Juknis terbitan 2016
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No.

Nama Informasi

Kegunaan/Manfaat

Contoh sampul booklet terbitan 2016

Kegiatan Diseminasi
Selama tahun 2016, banyak sekali kegiatan diseminasi yang dilakukan dan
diikuti oleh Balingtan, baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional.
Berikut ini beberapa kegiatan diseminasi yang diikuti dan diselenggarakan oleh
Balingtan :
1) Kunjungan Kelompok Bermain Jannatun Na’im Desa. Trimulyo
Juwana, Kabupaten Pati dan Kelompok Bermain Manba’ul Huda Desa
Jepuro,Juwana
Dalam rangka menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai
pertanian ramah lingkungan, para anak didik dari Kelompok Bermain
Jannatun Na’im Desa. Trimulyo Juwana, Kabupaten Pati dan Kelompok
Bermain Manba’ul Huda Desa. Jepuro Juwana mengadakan kunjungan ke
Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan). Sebanyak 100 orang yang
terdiri dari anak didik dari masing-masing kelompok bermain, didampingi oleh
para pendidik dan wali murid disambut oleh Bapak Kepala Balingtan.
Dalam kunjungan ini, para anak didik berkeliling untuk belajar tentang
pertanian ramah lingkungan, mengenal sistem surjan, mengenal embung,
dan sistem integrasi tanaman ternak. Selain itu, para anak didik juga diajak
untuk mengenal berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan
Balingtan
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Gambar 1 Kunjungan KB Jannatun Naim dan KB Manba’ul Huda Kecamatan Juwana
Kabupaten Pati

2)

Kunjungan peserta Workshop “Regional workshop on improvement
and development of methane emission factor rice cultivation”

USAID LEAD Program bekerjasama dengan Balingtan telah mengadakan
sebuah workshop dengan tema “Regional workshop on improvement and

development of methane emission factor rice cultivation ”. Workshop ini
bertujuan membantu negara-negara berkembang untuk mengetahui Country

Spesific Emission Factors (CSEF) gas metana yang berasal dari budidaya
tanaman padi. Kegiatan ini diselenggarakan selama empat hari (1 – 4 Februari
2016) di Hotel New Merdeka Pati dan Balingtan yang diikuti oleh 27 peserta
yang berasal dari enam negara yaitu Bangladesh, Filipina, Indonesia, Kamboja,
Nepal, dan Vietnam.
Melalui workshop ini, para peserta diharapkan dapat menerapkan dan
memahami

metodologi

pengambilan,

pengukuran

fluks

metana,

dan

perhitungan/perkiraan emisi metana dari budidaya padi secara akurat, dan
memberikan kontribusi nyata bagi inventarisasi gas rumah kaca di negaranya
masing-masing, terutama terkait emisi metana dari budidaya tanaman padi
sawah
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Gambar 2. Kunjungan peserta Workshop “Regional workshop on improvement and
development of methane emission factor rice cultivation”
3)

Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 di Boyolali, Jawa
Tengah
Hari Pangan Sedunia atau World Food Day ke-36 di Boyolali. Berbagai
persiapan sudah dilaksanakan dalam acara tersebut. Menteri Pertanian Dr. Andi
Amran Sulaiman mengatakan HPS tahun ini merupakan momentum untuk
mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai pemerintah. Adanya peningkatan
dari beberapa sector seperti jagung, padi, cabai, dan bawang.
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Andi Amran
Sulaiman menyaksikan panen raya Desa Trayu dan Tanjungsari Kecamatan
Banyudono, Boyolali, Sabtu (29/10/2016), yang merupakan salah satu
rangkaian acara puncak Hari Pangan Sedunia ke-36 di Indonesia

Gambar 3. Hari Pangan Sedunia, Boyolali, Jawa Tengah
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4)

Rapat Koordinasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) Lingkup Badan Litbang Pertanian di Bandung
Sebagai bentuk peningkatan pelayanan komunikasi data dan informasi
inovasi teknologi pertanian yang cepat, tepat, dan akurat kepada pengguna
maka di lingkup Badan Litbang Pertanian diadakan Koordinasi Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tanggal 24-27 Februari 2016. Selain
penjelasan mengenai penggunaan IP Phone, juga diadakan pelatihan mengenai
cara penulisan artikel atau berita populer yang di tujukan agar berita yang di
unggah

di

website

lingkup

Badan

Litbang

tidak

serta

merta

selalu

menggunakan kata kata ilmiah yang susah di dipahami oleh pembaca dari
kalangan umum.

Gambar 4. Rapat Koordinasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Lingkup Badan Litbang Pertanian di Bandung
5)

Kunjungan penyuluh pertanian dan kehutanan Kabupaten Nunukan
Kalimantan Utara
Taman Sains Pertanian Balingtan mendapatkan kunjungan dari para
penyuluh

pertanian

dan

kehutanan

dari

Kabupaten

Nunukan

yang

dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Daerah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Kunjungan 11 Penyuluh dari
Kab. Nunukan dipimpin oleh Plt Badan Ketahanan Pangan (Ir. Supriyanto HP,
MSi), bertujuan untuk mencari informasi teknologi tepat guna di lahan tadah
hujan yang bisa diaplikasikan di Nunukan. Beberapa pulau di Kabupaten
Nunukan, Kalimantan Utara mempunyai karakteristik mirip dengan kondisi
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lahan tadah hujan di Jakenan, Jaken, Pucak wangi (Kab. Pati), sehingga
teknologi embung menjadi fokus kunjungan kali ini. Embung di Nunukan
kebanyakan dibuat di daerah cekungan, air hujan dialirkan di cekungan
tersebut. Kendalanya adalah sering terjadi erosi di tepian embung. Berbeda
dengan apa yang dilihat di Balingtan, embung dibangun pada daerah yang rata
dengan menggali tanah dan pemadatan di bagian tepi sehingga erosi di tepi
embung bisa diminimalkan.

Gambar 5. Kunjungan penyuluh pertanian dan kehutanan Kabupaten Nunukan
Kalimantan Utara
6)

Bimbingan teknis pengelolaan limbah ternak kelompok ternak Berkah
Mandiri Grobogan
Manajemen limbah ternak yang baik dan bernilai ekonomis memberikan
manfaat bagi lingkungan. Pemanfaatan limbah ternak untuk kegiatan usaha
tani pertanian tentu memberikan keuntungan tambahan bagi peternak.
Sebanyak 30 orang peserta dengan antusias belajar bagaimana cara
pengolahan limbah ternak yang baik dan ekonomis. Peternak diajak untuk
melihat bagaimana proses manajemen limbah ternak di Balingtan, mulai dari
pembuatan pupuk organik, biopestisida, pembelajaran mengenai instalasi
biogas, dan pemanfaatan hasil samping biogas berupa bio slurry yang
dimanfaatkan dalam sistem biopori untuk menjaga kelembaban/kelengasan
tanah, sumber hara bagi tanaman, dan memperbaiki struktur tanah.

32

BadanpPenelitian dan Pengembangan Pertanian

Laporan Kinerja Balingtan Tahun 2016

Gambar 6. Bimbingan teknis pengelolaan limbah ternak kelompok ternak Berkah
Mandiri Grobogan
7)

Kunjungan PAUD/TK Umar bin Khatab
Pembelajaran mengnai lingkungan sejak dini, hal ini yang mendorong
para pendidik dari PAUD/TK Umar bin Khatab mengajak peserta didiknya dari
umur 2 hingga 5 tahun untuk berkunjung ke Balingtan. Kunjungan tersebut
bertujuan untuk memperkenalkan alam sekitar dan menumbuhkan kecintaan
anak terhadap kegiatan pertanian sehingga menciptakan rasa kepedulian anak
terhadap kelestarian alam dan bidang pertanian.

Gambar 7. Kunjungan PAUD/TK Umar bin Khatab
8)

Kunjungan Wakil Komisi B DPRD dan Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pati
Siang terik tidak menyurutkan semangat dan niat baik dari anggota
DPRD Komisi B Kabupaten Pati untuk berkunjung ke TSP Balingtan. Kunjungan
tersebut bertujuan untuk mengenal lebih dekat Balingtan dan TSP agroekologi
lahan sub-optimal sawah tadah hujan dan produk-produk teknologi yang telah

Balai Penelitian Lingkungan Pertanian

33

Laporan Kinerja Balingtan Tahun 2016

dihasilkan. Diskusi menarik dengan anggota dewan berlangsung di setiap lokasi
kunjungan seperti biodigester, penyediaan pakan ternak, mina padi, instalasi
biopestisida. Anggota dewan siap menginformasikan keefektifan biopestisida
saat kunjungan kerja ke petani-petani. Sebelum mengakhiri kunjungan di TSP
Balingtan, anggota dewan menyarankan kepada pengelola TSP Balingtan untuk
membuat demplot-demplot di sawah milik petani di sekitar TSP Balingtan
dengan menerapkan inovasi teknologi yang telah dihasilkan, agar transfer
teknologi ke petani segera terwujud.

Gambar 8. Kunjungan Wakil Komisi B DPRD dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Pati
9)

Kunjungan TK Dharma Wanita Tambak Agung, Kecamatan Kaliori,
Kabupaten Rembang
Berwisata merupakan salah satu agenda rutin yang dijadwalkan oleh TK
Dharma Wanita Tambak Agung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang setiap
tahun. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan dan
menambah pengetahuan anak-anak pada kegiatan di luar sekolah sekaligus
mendekatkan anak-anak pada alam sekitarnya. Lokasi berwisata kali ini lain
daripada yang lain, karena jika kesempatan sebelumnya mereka berwisata di
tempat rekreasi seperti pantai atau taman bermain, kali ini mereka
mengunjungi Balingtan untuk melakukan wisata edukasi. Wisata edukasi di
Balingtan dimulai dengan memperlihatkan sawah dan beberapa kegiatan yang
sedang dilakukan; memperkenalkan “embung” dan budidaya ikan; menjelaskan
beberapa contoh buah-buahan dan sayuran yang ditanam di Kebun Percobaan
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Balingtan dan lokasi yang sangat menarik anak-anak adalah kawasan sistem
integrasi tanaman dan ternak (SITT).

Gambar 9. Kunjungan TK Dharma Wanita Tambak Agung, Kecamatan Kaliori,
Kabupaten Rembang
10) Kunjungan SD Pati Kidul 01

Gambar 10. Kunjungan SD Pati Kidul 01
Balingtan menerima kunjungan dari siswa-siswi Kelas VI SD Pati Kidul 01
tepatnya sebanyak 104 peserta yang terdiri dari siswa dan para guru. Dalam
kunjungan ini, para peserta belajar mengenai pengelolaan pertanian dan
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peternakan ramah lingkungan. Kedatangan mereka disambut Bapak Dr.Ir.
Prihasto Setyanto, M.Sc (Kepala Balingtan). Sebelum melihat secara langsung
konsep pertanian ramah lingkungan, para peserta memperoleh materi
mengenai Balingtan dan TSP. Para siswa sangat antusias dalam mempelajari
bagaimana sistem pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan serta
melihat secara langsung konsep dari pemanfaatan biogas, sludge, dan biochar.
Mereka sangat tertarik dengan konsep integrasi tanaman- ternak. Ciri utama
dari

integrasi

tanaman-ternak

yaitu

adanya

keterkaitan

yang

saling

menguntungkan antara tanaman dan ternak, mulai dari pemanfaatan limbah
pertanian maupun limbah ternak untuk diolah dan selanjutnya dimanfaatkan
kembali oleh tanaman dan ternak. Pengenalan konsep sistem integrasi
tanaman-ternak ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mereka, dan
meningkatkan kecintaan mereka terhadap lingkungan dimulai dari bangku
sekolah dasar
11) Kunjungan SDIT Umar bin Khatab, Juwana

Gambar 11. Kunjungan SDIT Umar bin Khatab, Juwana
“Outing class” merupakan tema kunjungan SDIT Umar bin Khatab,
Juwana ke TSP, Balingtan. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk
mengenal pertanian ramah lingkungan. Sebanyak 90 anak yang duduk di
bangku kelas 5 dengan 5 orang guru pendamping mengikuti kegiatan yang
telah dipersiapkan oleh tim dari Balingtan. Pengetahuan mengenai pertanian
ramah lingkungan disajikan dalam bentuk bahan tayang yang menarik
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sehingga anak-anak dengan bersemangat dan tertib mendengarkan materi
yang disampaikan. Acara dilanjutkan dengan pemutaran video ramah
lingkungan dan kegiatan lapang, yaitu bertanam cabai dan
12) Kunjungan Play Group SIBI (Sekolah
International) Ya Ummi Fatimah, Pati

Islam

Berwawasan

Dalam rangka memperkenalkan anak-anak didik tentang berbagai
tanaman dan hewan serta pemberdayaannya, SIBI Ya Ummi Fatimah
mengadakan kunjungan wisata edukasi ke TSP Balingtan. Dengan didampingi 8
orang guru, anak-anak yang tergabung dalam play group SIBI Ya Ummi
Fatimah

antusias

mengenal

berbagai

tanaman

dan

hewan

di

TSP

Balingtan.Destinasi favorit wisata edukasi di TSP Balingtan adalah zona
integrasi tanaman dan ternak. Di lokasi tersebut, anak-anak play group yang
berumur 4 tahun sangat gembira memberi makan sapi dengan hijauan rumput
gajah.

Gambar 12. Kunjungan Play Group SIBI (Sekolah Islam Berwawasan International)
Ya Ummi Fatimah, Pati
13) Kunjungan Gapoktan Desa Siti Luhur, Kecamatan Pucakwangi,
Kabupaten Pati
Berbagi ilmu dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang batas
umur.Hal ini dilakukan oleh Bapak dan Ibu petani yang tergabung dalam
Gapoktan Desa Siti Luhur, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Bersama
dengan PPL Kec. Pucakwangi, mereka mengunjungi TSP-LTHRL di Balingtan
untuk belajar pertanian ramah lingkungan. Kunjungan dimulai dengan
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memperkenalkan objek penelitian di Balingtan (rumah kasa, lysimeter, demplot
fitoremediasi); fasilitas pengairan (embung dan U ditch); fasilitas pengelolaan
produk pertanian (pasca panen); zona integrasi tanaman- ternak dan rumah
pembuatan pestisida nabati.

Gambar 13. Kunjungan Gapoktan Desa Siti Luhur, Kecamatan Pucakwangi,
Kabupaten Pati
14) Kunjungan Gapoktan Desa Suko Rukun, Kecamatan Jaken, Kabupaten
Pati untuk belajar Pertanian Organik
Pertanian organik menjadi magnet tersendiri untuk konsumen yang
menginginkan hidup lebih sehat. Hal inilah yang menjadikan salah satu alasan
bagi sembilan (9) petani muda untuk berkunjung ke TSP, Balingtan.
Kesembilan petani muda yang cukup sukses bertani bawang merah dan melon
tidak hanya sekedar mendapatkan informasi menarik mengenai pertanian
organik tetapi mereka juga sharing keberhasilan dalam budidaya bawang
merah dan melon.
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Gambar 14. Kunjungan Gapoktan Desa Suko Rukun, Kecamatan Jaken, Kabupaten
Pati
15) Kunjungan Kelompok Belajar (KB) Mutiara Hati, Kecamatan Jakenan
Lingkungan yang hijau, bersih dan asri menjadi daya tarik tersendiri bagi
Balingtan dan TSP-LTHRL untuk menjadi tujuan wisata edukasi. Hal inilah yang
menjadi salah satu alasan para pengajar di KB Mutiara Hati untuk mengajak
anak didiknya berkunjung ke Balingtan dan TSP-LTHRL. Selain didampingi oleh
guru pengajar, murid-murid juga ditemani oleh Ibu atau Bapak mereka untuk
berwisata edukasi. Berjalan menyusuri lingkungan Balingtan dan TSP-LTHRL,
meskipun jaraknya cukup jauh, tidak menyurutkan semangat murid-murid
untuk belajar mengenai alam dan lingkungan. Murid-murid sangat senang
karena dapat belajar sambil bermain, terlebih ketika mereka mendapatkan
kesempatan untuk memberi makan sapi-sapi.

Gambar 15. Kelompok Belajar (KB) Mutiara Hati, Kecamatan Jakenan
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16) Kunjungan calon diplomat muda dalam rangka “ pembekalan potensi
pertanian bagi para diplomat RI” oleh Biro Kerjasama Luar Negeri,
Kementerian Pertanian
Indonesia mempunyai peran strategis di dunia internasional baik di
bidang ekonomi, sosial budaya maupun sistem pertahanan dan keamanan.
Peran tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang sinergis dengan negaranegara mitra.
Beberapa isu internasional sering menyudutkan Indonesia terutama di
sektor pertanian, antara lain tudingan Indonesia sebagai emitor GRK terbesar
ke-3, kebakaran gambut, alih fungsi lahan, pemanfaatan lahan gambut untuk
perkebunan kelapa sawit, dan degradasi sumberdaya lahan pertanian.
Ekspektasi internasional dianggap spektakuler oleh pemerintah Indonesia
karena hal ini berdampak terhadap industri kelapa sawit dan industri pertanian
lainnya. Sebagai contoh, negative statement dari negara-negara di Eropa yang
menolak ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia dengan alasan ditanam di
lahan gambut atau dari alih fungsi lahan.
Hal inilah yang mendorong Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian
Pertanian mengundang 50 calon diplomat muda untuk mengikuti acara “
pembekalan potensi pertanian bagi para diplomat RI” yang diselenggarakan
pada tanggal 9-13 Mei 2016 di Jawa Tengah. Pembekalan dilaksanakan di
Balingtan dan Dinas Pertanian Kota Semarang. Tujuan dari pembekalan
tersebut adalah memberikan pencerahan berkaitan dengan peran pertanian
dalam menjawab isu-isu internasional sehingga para diplomat muda dapat
memberikan klarifikasi mengenai permasalahan tersebut di negara-negara
mitra.
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Gambar 16. Kunjungan calon diplomat muda dalam rangka “ pembekalan potensi
pertanian bagi para diplomat RI” oleh Biro Kerjasama Luar Negeri,
Kementerian Pertanian
17) Kunjungan Bupati Kabupaten Pati sekaligus membuka Rapat
Koordinasi Camat (RAKORCAM) bersama perangkat desa lingkup
wilayah Jaken
Siang terik tidak menyurutkan semangat dan niat baik dari Bupati
Kabupaten Pati yaitu Bapak Haryanto, S.H., M.M., M.Si. untuk berkunjung ke
TSP Balingtan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengenal lebih dekat
Balingtan dan TSP LTH-RL. Acara tersebut bersamaan dengan adanya jadwal
Rapat Koordinasi Camat (RAKORCAM) bersama perangkat desa lingkup wilayah
Jaken. Selain itu, Bapak Bupati juga berkenan untuk mengunjungi kawasan
padi toleran kekeringan, padi toleran rendaman dan berdiskusi dengan analis.
Sebelum mengakhiri kunjungan di TSP Balingtan, Bapak Bupati mengapresiasi
kinerja

Balingtan

dan

kenyamanan

di

sekitar

TSP

Balingtan

dengan

menerapkan inovasi teknologi yang telah dihasilkan, agar transfer teknologi ke
petani segera terwujud.
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Gambar 17. Kunjungan Bupati Kabupaten Pati sekaligus membuka Rapat
Koordinasi Camat (RAKORCAM) bersama perangkat desa lingkup
wilayah Jaken
18) Kunjungan mahasiswa mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas
Muria Kudus (UMK)

Gambar 18. Kunjungan mahasiswa mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Muria
Kudus (UMK)
Balingtan menerima kunjungan dari mahasiswa mahasiswi Fakultas
Pertanian UMK. Balingtan mengadakan sosialisasi pertanian ramah lingkungan
dan kunjungan lapang tentang penerapan sistem integrasi tanaman dan ternak.
Kegiatan ini diikuti oleh lebih kurang 72 orang yang terdiri dari mahasiswa
mahasiswi Fakultas Pertanian UMK dan seorang pengajar yaitu bapak Hendy
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Hendro. Adanya kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran,
menambah pengetahuan dan pengenalan pada mahasiswa mahasiswi secara
langsung tentang pertanian ramah lingkungan melalui pengalaman kunjungan
lapang secara langsung. Setelah diskusi dilanjutkan kunjungan lapang antara
lain: melihat produk Balingtan, kunjungan ke tempat visitorplot SITT (Sistem
Integrasi

Tanaman-Ternak),

kunjungan

ke

Laboratorium

Terpadu,

dan

kunjungan ke Laboratorium GRK (Gas Rumah Kaca). Dengan adanya
kunjungan ini maka penerapan pertanian cerdas ramah lingkungan bisa
memberi wawasan yang positif bagi generasi muda agar bisa menjaga
lingkungan tetap asri dan lestari.
19) Kunjungan penyuluh dan petani
Banjarnegara dan GIZ GELAMAI

dari

Kabupaten

Purbalingga,

Gambar 19. Kunjungan penyuluh dan petani dari Kabupaten Purbalingga,
Banjarnegara dan GIZ GELAMAI
Balingtan bekerjasama dengan ICRAF (International Center for Research

on Agroforestry) sejak Juli 2015 melaksanakan salah satu komponen kegiatan
dari proyek Carbon Efficient Farming through Iimplementation of Sustainable

Climate-smart Practices in Paddy Rice in Indonesia.
Dalam kerja sama tersebut, Balingtan mendapatkan tugas untuk
melakukan pengukuran emisi gas rumah kaca GRK pada sistem sawah yang
ada di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga dan Purwokokerto. Pengukuran
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gas rumah kaca di lahan sawah juga akan dilakukan secara mandiri oleh
petani dan penyuluh setempat.
Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 2 Juni 2016 sebanyak 25
orang yang terdiri dari penyuluh, petani, GIZ GELAMAI berkunjung ke
Balingtan dan berlatih pengukuran gas rumah kaca di lahan sawah.

20) Kunjungan studi wisata SDN Pati Kidul

Gambar 20. Kunjungan studi wisata SDN Pati Kidul
Ujian Tengah Semester (UTS) untuk semester pertama pada Tahun
Pelajaran 2016/2017 bagi siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) telah usai. Untuk
memanfaatkan jeda pasca UTS, 142 siswa-siswi kelas 4 SD Negeri Pati Kidul
yang didampingi 10 orang guru mengadakan outing class ke TSP LTH-RL
Jakenan di Balingtan. Rombongan siswa-siswi disambut hangat oleh Kasie
Yantek Jaslit (Ibu Suharsih, S.Si) dan apresiasi positif dari Kepala SD Negeri
Pati Kidul juga diberikan kepada Balingtan.
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Outing class dimulai dengan penyampaian bahan tayang oleh tim
Diseminasi Balingtan dengan tema pertanian ramah lingkungan. Presentasi
interaktif mendapat perhatian siswa-siswi terlebih diselingi dengan tanya-jawab
berhadiah. Siswa-siswi diajak mengunjungi keragaan penunjang TSP LTH-RL
seperti

demplot

adaptasi

perubahan

iklim

(surjan,

komoditas

toleran

kekeringan sorgum dan jagung, dan kawasan integrasi tanaman dan ternak).
21) Kunjungan Empat TK (TK NegeriKaliori, TK Mojowarno, TK
Maguandan TK Mojorembun) di Kecamatan Kaliori Kabupaten
Rembang untuk Belajar Pertanian Ramah Lingkungan

Gambar 21. Kunjungan TK NegeriKaliori, TK Mojowarno, TK Maguandan TK
Mojorembun) di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
Dalam rangka menumbuhkan kecintaan anak-anak pada lingkungan
sekitar sambil menikmati hijaunya kawasan pertanian lahan tadah hujan, 130
siswa dan 13 orang guru dari 4 Taman Kanak-Kanak (TK) di Kecamatan Kaliori
(TK Negeri Kaliori, TK Mojowarno, TK Maguan dan TK Mojorembun) berkunjung
ke TSP LTH-RL Jakenan. Anak-anak diperkenalkan berbagai tanaman dan
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hewan yang ada di kawasan TSP LTH-RL seperti pohon mangga yang tumbuh
subur di demplot surjan, berbagai jenis tanaman sorgum yang mulai berbiji dan
tanaman jagung yang sudah berbunga dan muncul baby corn. Jika biasanya,
anak-anak diperkenalkan berbagai tanaman diatas kendaraan wisata, kali ini
anak-anak diajak untuk berjalan kaki menyusuri kawasan TSP LTH-RL Jakenan.
Anak-anak sangat antusias, dan sesekali sambil bernyanyi, mengikuti arahan
dan penjelasan dari tim pendamping dari TSP LTH-RL Jakenan.
22) Kunjungan Dharma Wanita dari Lembaga Pemasyarakat Kabupaten
Pati

Gambar 22. Kunjungan Dharma Wanita dari Lembaga Pemasyarakat Kabupaten Pati
Untuk lebih mengenal lebih dekat Balingtan Ibu-ibu yang tergabung
dalam Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lembaga Pemayarakatan Kab. Pati
mengadakan kunjungan ke Balingtan. Sekaligus bersilarahmi ke DWP Balingtan,
selain itu ibu ibu DWP LP juga mendapatkan cara bertani yang sehat dengan
memperhatikan lingkungan agar tetap lestari.
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23) Kunjungan Dharma Wanita Kecamatan Juwana ke TSP LTH-RL
Balingtan

Gambar 23. Kunjungan Dharma Wanita Kecamatan Juwana
Kunjungan Dharma Wanita Kecamatan Juwana ke TSP-LTH RL Balingtan
dilaksanakan selain sebagai upaya meningkatkan tali silaturahim juga bertujuan
untuk mengenal pertanian dan produk sehat yang dihasilkan oleh TSP-LTHRL
Balingtan. Berbagai produk olahan seperti brownis dan kue-kue lainnya yang
diolah dari jagung serta olahan ikan seperti bakso dan nugget diperkenalkan
kepada Ibu-ibu DW Kec. Juwana. Hasilnya, Ibu-ibu sangat antusias untuk
mencoba dan membeli produk tersebut.
24) Kunjungan Bappeda Kabupaten Banjarnegara dan Kelompok Tani
Sidodadi II
Dalam rangka menambah wawasan pemgelolaan pertanian spesifik lokasi,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banjarnegara,
Jawa Tengah berkunjung ke TSP LTH-RL. Secara khusus, kunjungan tersebut
bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pengembangan bidang
pertanian dan informasi mengenai best practice yang telah dilaksanakan oleh
Badan Litbang Pertanian. Bersama dengan Bappeda, hadir juga Dinas Pertanian
Kab. Banjarnegara dan Kelompok Tani Sidodadi II yang didampingi oleh GIZ
sebagai mitra kerjasama penelitian pertanian ramah lingkungan.
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Kunjungan

tersebut

merupakan

tindak

lanjut

dari

keberhasilan

demplot Climate Smart Agriculture (CSA) yang dirintis di tiga kabupaten, yaitu
Banjarnegara, Purbalingga dan Banyumas. Peningkatan produksi padi dengan
teknologi ramah iklim dari Balingtan mendorong petani untuk menerapkannya
di sekitar lokasi CSA.

Gambar 24. Kunjungan Bappeda dan kelompok tani Kabupaten Banjarnegara
25) Kunjungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magelang

Gambar 25. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magelang
Dalam rangka pemanfaatan limbah ternak di Kabupaten Magelang, Dinas
Peternakan dan Perikanan Kab. Magelang pada tanggal 2 November 2016
bersama Kelompok Tani Ternak anggota SPR, GPPT, manajer SPR, ketua
asosiasi ternak sapi potong, sapi perah dan kambing. Studi banding ke
Balingtan, rombongan ini diterima langsung Kepala Kebun Percobaan Balingtan,
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dan melihat langsung bagaiman limbang ternak khususnya sapi yang ada di
TSP LTH-RL dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah.
26) Kunjungan Kelompok Belajar Al Hamidiyah, Kecamatan Margoyoso,
Kab. Pati
Kecintaan anak-anak terhadap lingkungan sekitar perlu ditanamkan sejak
dini. Hal inilah yang mendorong para pengajar dari KB Al Hamidiyah,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati mengajak anak-anak didik ke TSPLTHRL Balingtan. Di Balingtan, mereka belajar mengenal tumbuh-tumbuhan
dan hewan yang dipelihara di TSP-LTHRL. Meskipun belajar secara sederhana,
para pengajar berharap kunjungan edukasi ke TSP-LTHRL Balingtan menjadi
bekal anak-anak untuk mencintai lingkungan dikemudian hari.

Gambar 26. Kunjungan Kelompok Belajar Al Hamidiyah, Kecamatan Margoyoso, Kab.
Pati
27) Kunjungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang
Dalam rangka pelaksanaan proyek UPPO yang akan diterima oleh salah
satu kelompok tani di kabupaten Rembang, Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Rembang beserta perwakilan ketua kelompok tani binaan datang ke
Balingtan dengan tujuan melihat langsung pengelolaan UPPO di Balingtan,
selain menerima penjelasan di dalam ruangan, rombongan juga dapat melihat
praktek pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian.
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Gambar 27. Kunjungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang
28) Kunjungan studi wisata dari RA Miftahul Falah, Kecamatan Jakenan,
Kab. Pati

Gambar 28. Kunjungan RA Miftahul Falah, Kecamatan Jakenan, Kab. Pati
Belajar sambil berwisata merupakan media yang tepat untuk merangsang
rasa peduli anak-anak terhadap alam sekitar. Metode inilah yang dipilih oleh
para pengajar RA Miftahul Falah, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati untuk
mengadakan studi wisata ke TSP-LTHRL. Tidak hanya anak-anak didik saja,
orang tua atau wali murid juga berkesempatan untuk berkunjung ke TSPLTHRL. Berbagai objek yang ada di TSP-LTHRL dikunjungi oleh anak-anak.
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29) Kunjungan studi wisata TK Bani Muslim Juwana, Kec. Juwana, Kab.
Pati

Gambar 29. Kunjungan TK Bani Muslim Juwana, Kec. Juwana, Kab. Pati
Wajah-wajah ceria mewarnai anak-anak dari TK Bani Muslim Juwana,
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati di pagi yang cerah di halaman depan
kantor Balingtan. Bersama dengan 5 guru pengajar, mereka mengunjungi TSPLTHRL Balingtan. Sebelum berjalan mengenal tanaman dan hewan yang
dipelihara di TSP-LTHRL Balingtan, mereka berbaris rapi dan tidak malu untuk
memperkenalkan diri. Sepanjang jalan menuju zona intergrasi tanaman-ternak
(sebagai lokasi favorit), mereka mendengarkan penjelasan dari Tim Diseminasi
dan sesekali diselingi dengan nyanyian riang khas anak-anak.
30) Kunjungan dari BPTP Jawa Tengah dan Kelompok Tani-Ternak Desa
Boloh, Kec. Toroh, Kab. Purwodadi
BPTP

Jawa

Tengah

adalah

salah

satu

mitra

Balingtan

dalam

menyampaikan inovasi teknologi yang dihasilkan dari penelitian kepada petani.
Untuk meningkatkan pengetahuan dan sekaligus sharing pengetahuan tentang
pengelolaan ternak sapi, BPTP Jawa Tengah mengajak Kelompok Tani-Ternak
Desa Boloh, Kecamatan Toroh, Kabupaten Purwodadi ke TSP-LTHRL Balingtan.
Diskusi menarik dan interaktif terjadi baik dalam sesi presentasi maupun
kunjungan

lapang,

terlebih

petani

dan

peternak

telah

cukup

lama

berpengalaman
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Gambar 30. BPTP Jawa Tengah dan KelompokTani-Ternak Desa Boloh, Kec.
Toroh, Kab. Purwodadi
31) Kunjungan studi wisata alam dan pertanian dari PAUD TBQ Al Husna,
Kec.,Gabus, Kab. Pati

Gambar 31. Kunjungan PAUD TBQ Al Husna, Kec.,Gabus, Kab. Pati
Anak-anak dari PAUD TBQ Al Husna, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati
berkesempatan mengunjungi TSP-LTHRL Balingtan. Mereka sangat antusias
mengikuti tim pendamping mengunjungi berbagai objek yang dibangun di TSPLTHRL Balingtan. Kunjungan berlangsung dari pagi hingga siang hari sehingga
para pengajar berinisiatif membawakan bekal sehat untuk anak didiknya.Makan
siang bersama dilakukan di gazebo Kebun Percobaan Balingtan sambil melihat
kolam indukan ikan lele yang diintegrasikan dengan angsa dan bebek.
32) Kunjungan Kelompok Belajar (KB) Al Hikmah Maguan, Kecamatan
Kaliori, Kabupaten Rembang
Dalam rangka menumbuhkan kecintaan anak-anak pada lingkungan
sekitar sambil menikmati hijaunya kawasan pertanian lahan tadah hujan, 25
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siswa dan 3 orang guru dari KB Al-Hikmah Maguan Kaliori berkunjung ke TSP
LTH-RL Jakenan. Anak-anak diperkenalkan berbagai tanaman dan hewan yang
ada di kawasan TSP seperti pohon mangga yang tumbuh subur di demplot
surjan, berbagai produk dari pascapanen hasil dari Balingtan.

Gambar 32. Kunjungan KB Al Hikmah Maguan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten
Rembang
33) Studi Banding Kelompok Tani Demak dalam Konsep Pertanian Ramah
Lingkungan
Dalam upaya menambah wawasan dan pengetahuan petani dan tokoh
masyarakat dalam berusaha tani modern dan berwawasan lingkungan yang
baik, rombongan berjumlah sekitar 50 orang, yang terdiri dari Pejabat Dinas
Pertanian Demak, Bappeluh KP, Muspika Bonang (Kecamatan, Koramil, Polsek),
Penyuluh/POPT, Kelurahan, tokoh masyarakat, dan kelompok tani desa
Poncoharjo Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak berkunjung ke Balingtan.
Secara khusus, kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan
informasi mengenai pengembangan bidang pertanian dan informasi mengenai

best practice yang telah dilaksanakan oleh Balitbangtan.
Kunjungan

lapang

untuk

melihat

pertanian

ramah

lingkungan,

diantaranya sistem surjan, kawasan sayuran organik, pemanfaatan rumah
kasa, pemanfaatan lysimeter, FIO (Filter Inlet Outlet) dan manfaatnya,
embung, pemupukan jangka panjang, teknik pembuatan biochar dari limbah
pertanian tongkol jagung, dan pemanfaatannya, serta padi toleran rendaman.
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Gambar 33. Kunjungan Kelompok Tani Kabupaten Demak
34) Kunjungan dari BPTP Riau dalam rangka konsultasi dan studi banding
berkaitan dengan TSP

Gambar 34. Kunjungan BPTP
Pembangunan TSP di lahan tadah hujan berkonsep ramah lingkungan
menjadi daya tarik bagi pengembangan TSP di wilayah lain. Hal ini mendorong
para peneliti dan penyuluh dari BPTP Riau untuk menggali informasi
pengelolaan TSP-LTHRL Balingtan. Pengelolaan ternak dengan memanfaatkan
limbah pertanian menjadi salah satu focus dalam kunjungan. Selain itu juga
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mengenai

sistem

perkandangan

dan

pembuatan

pakan

ternak

serta

pemanfaatan limbah kotoran hewan ternak.
35) Kunjungan TK Islam Nurussalam
pembelajaran di luarkelas

dalam

rangka

kegiatan

Gambar 35. Kunjungan TK Islam Nurussalam
Belajar di dalam kelas seringkali membuat jenuh anak-anak didik. Oleh
karena itu untuk mengurangi kejenuhan tersebut para pengajar dari TK Islam
Nurussalam mengajak anak-anak untuk menghirup udara segar di ruang
terbuka sambil belajar mengenal alam sekitar. Bersama dengan para pengajar,
anak-anak berjalan dengan riang melihat tanaman dan hewan yang ada di TSPLTHRL Balingtan. Kesempatan yang sangat berharga bagi pendamping dari
Balingtan untuk berinteraksi dengan para pengajar dan anak-anak karena
dapat mengenalkan pentingnya memelihara lingkungan dan pertanian mereka
36) Kunjungan dari KB-TK Islam Al Azhar 47 Kabupaten Pati dalam
rangka fieldtrip mengenal alam sekitar dan pertanian
Menghargai jerih payah Bapak/Ibu petani merupakan salah satu konsep
yang disampaikan oleh tim pendamping Balingtan kepada anak-anak dari KBTK Islam Al Azhar 47, Kabupaten Pati. Untuk merasakan menjadi petani,
beberapa pengajar dan anak didik mencoba mempraktekkan cara bertanam
padi di sawah. Rasa gembira dan takut terpancar dari wajah anak-anak yang
mencoba bertanam, begitu juga ekspresi serupa dari wajah anak-anak lain
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melihat para pengajar dan teman-temannya turun ke sawah. Di tepi sawah,
anak-anak lain berkesempatan mendapatkan bibit padi untuk menjadi
pengalaman yang berharga bagi mereka karena selama ini mereka belum
pernah melihat tanaman padi. Selain itu, anak-anak juga mengunjungi tempat
pemeliharaan sapi, kambing dan unggas yang ada di TSP-LTHRL Balingtan.

Gambar 36. Kunjungan KB-TK Islam Al Azhar 47 Kabupaten Pati
37) Kunjungan KB Mathaliul Falah, Kabupaten Pati ke TSP LTH-RL
Balingtan di Pengelolaan Pasca Panen

Gambar 37.Kunjungan KB Mathaliul Falah, Kabupaten Pati
Kunjungan dari KB Mathaliul Falah, Kabupaten Pati ke TSP-LTHRL
Balingtan merupakan kunjungan yang unik dari kunjungan-kunjungan KB
lainnya. Pasalnya mereka lebih tertarik melakukan kunjungan ke pasca panen
TSP-LTHRL Balingtan. Di gedung pasca panen, anak-anak dan para pengajar
berkesempatan melihat dan mencoba membuat kue berbahan baku hasil
pertanian dari TSP-LTHRL Balingtan. Kali ini tim pasca panen membuat brownis
jagung.
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38) Kunjungan TK Pertiwi Sekarjalak Kabupaten Pati

Gambar 38. Kunjungan TK Pertiwi Sekarjalak Kabupaten Pati
Berwisata merupakan agenda rutin dari TK Pertiwi Sekarjalak, Kabupaten
Pati. Dengan didampingi oleh para pengajar dan ditemani oleh orang tua,
mereka mengunjungi TSP-LTHRL Balingtan sebagai lokasi wisata edukasi untuk
memperkenalkan alam sekitarnya. Anak-anak sangat menikmati wisata edukasi
terlebih ketika mereka berinteraksi dengan ternak sapi.
39) Kunjungan TK Masyithah Kecamatan Ngemplak Kabupaten Pati

Gambar 39. TK Masyithah Kecamatan Ngemplak Kabupaten Pati
Kunjungan

TK

Mayithah,

Kecamatan

Ngemplak,

Kabupaten

Pati

bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan pertanian secara sederhana
kepada anak-anak. Berbagai aktivitas yang terjadi di sawah dijelaskan oleh tim
pendamping TSP-LTHRL Balingtan kepada anak-anak. Para pengajar juga
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berkesempatan menanyakan hal-hal yang mereka temui terkait dengan
pertanian dan penelitian yang ada di lingkup TSP-LTHRL Balingtan. Dengan
senang hati tim pendamping TSP-LTHRL Balingtan menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut, karena melalui tanya-jawab beberapa informasi hasil
penelitian dapat disampaikan
40) Kunjungan KB Azzahro Kabupaten Pati

Gambar 40. Kujungan KB Azzahro Kabupaten Pati
TSP-LTHRL Balingtan bagi masyarakat awan merupakan tempat yang
menarik untuk dikunjungi karena sebagai wahana belajar dan menikmati
hijaunya lahan persawahan. Hal inilah yang mendorong para pengajar KB
Azzahro, Kabupaten Pati untuk memilih kunjungan ke TSP-LTHRL Balingtan.
Mereka mengunjungi berbagai lokasi yang ada di TSP-LTHRL Balingtan
41) Kunjungan ilmiah dari mahasiswa S2 Universitas Jenderal Sudirman
Purwokerto
Perpustakaan adalah gudang ilmu. Hal ini yang memacu mahasiswa S2
dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto untuk mengadakan kunjungan
ke perpustakaan Balingtan.Dengan dilengkapi buku, jurnal dan bahan bacaan
yang lain, tidak salah jika perpustkaan Balingtan menjadi tujuan untuk
menimba ilmu.Para mahasiswa juga mengunjungi Laboratorium Terpadu dan
Gas Rumah Kaca.
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Gambar 41. Kunjungan mahasiswa S2 Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto
42) Kunjungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Beserta Asisten
Bupati Bidang Umum Kabupaten Sragen ke TSP LTH-RL Balingtan

Gambar 42. Kunjungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Beserta Asisten Bupati
Bidang Umum Kabupaten Sragen
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta Asisten Bupati
Bidang Umum Kabupaten Sragen berkesempatan melakukan kunjungan ke
TSP-LTHRL

Balingtan.

Kunjungan

difokuskan

pada

pengelolaan

sistem

integrase tanaman dan ternak dan pemanfaatan limbah kotoran ternak untuk
biogas.Tanya-jawab terjadi seputar analisa ekonomi, untung dan

rugi

pengembangan SITT dan biogas bagi masyarakat.
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43) Kunjungan dari Kelompok Tani Sumber Makmur, Kabupaten Pati

Gambar 43. Kelompok Tani Sumber Makmur, Kabupaten Pati
Untuk kesekian kalinya, TSP-LTHRL Balingtan mendapatkan kunjungan
dari Kelompok Tani. Kali ini TSP-LTHRL Balingtan mendapatkan kunjungan dari
Kelompok Tani Sumber Makmur, Kabupaten Pati. Diskusi interaktif terjadi baik
dalam ruang pertemuan maupun di lapang. Untuk meningkatkan kemitraan
antara petani, tim TSP-LTHRL Balingtan memberikan tanda mata biopestisida
yang diproduksi sendiri oleh tim TSP-LTHRL Balingtan.
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan secara umum cukup
berhasil dalam mencapai sasaran. Untuk membiayai operasional seluruh kegiatan
Balingtan pada tahun 2016 dan setelah mengalami beberapa kali revisi sehingga
dengan total anggaran berdasarkan DIPA revisi terakhir Rp 13.038.693.000,-. Dari
total anggaran tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dengan
target capaian output: 1) 2 teknologi remediasi lahan tercemar (residu pestisida
senyawa POPs dan logam berat lahan tercemar, 2) 1 informasi mikroba
pendegradasi residu pestisida di padi sawah, cabai merah dan bawang merah, 3) 1
informasi baku mutu Hg dan As dari lahan sawah dan hortikultura, 4) 1 informasi
neraca karbon pada integrasi tanaman pangan-ternak untuk pengembangan
pertanian bio-industri berkelanjutan, 5) 1 informasi dinamika emisi GRK dari
varietas padi di lahan sawah dan 6) 1 laporan diseminasi hasil penelitian lingkungan
pertanian yang meliputi 48 bahan KTI, 4 judul leaflet, 2 judul booklet, dan 2 judul
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juknis.

Alokasi Anggaran
20 %
35 %

Belanja
Pegawai
Belanja
Barang

45 %
Belanja
Modal

Gambar 44. Alokasi anggaran belanja Balingtantahun2016
Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa proporsi Belanja Barang
menempati proporsi terbesar yakni 45%, sedangkan Belanja Pegawai dan Belanja
Modal menempati urutan ke-2 dan ke-3 masing-masing sebesar 35% dan 20%.
Hingga berakhirnya tahun anggran 2016, total realisasi anggaran yang berhasil diserap
sebesar

Rp.

12.810.090.858,-(98,25%)

dengan

rincian:

Belanja

Pegawai

Rp

4.497.371.341,- (99,26%) ; Belanja Barang sebesar Rp 5.765.148.517,- (96,73%) dan
Belanja Modal sebesar Rp 2.547.571.000,- (100,00%). Dengan demikian sisa anggaran
yang tidak terserap sebesar Rp228.602.142.- (1,75%) dari anggaran yang tidak dapat
diserap tersebut yang diblokir sebesar Rp 191.431.000,-(1,47%) yang lainya
merupakan sisa mati. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 19.
Dalam hal akuntabilitas keuangan, LAKIN ini baru dapat menginformasikan
realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi
penggunaan sumberdaya. Hal ini karena sampai saat ini sistem penganggaran yang
ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk
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mengukur capaian efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh
instansi yang berwenang.
Tabel 11. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Lingkup Balingtan tanggal 31 Desember
2016
Jenis Belanja

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

Belanja Pegawai

4.530.872.000

4.497.371.341

99,26%

Belanja Barang Operasional

1.864.729.000

1.823.587.906

97,79%

Belanja Barang Non Operasional

4.095.489.000

3.941.560.611

96,24%

2.547.603.000

2.547.603.000

100,00%

13.038.693.000

12.810.090.858

98,25%

Belanja Modal
Jumlah

3.4. Kegiatan Kerjasama
Pada tahun 2016, Balingtan menerima hibah dari National Institute For Agro-

Environmental Sciences, Japan (NIAES) yang merupakan kelanjutan dari tahun 2013
sesuai dengan MoU antara Balingtan dengan NIAES. Hibah tersebut sudah di
registrasikan ke Kementerian Keuangan dengan nomor registrasi 2616V69L. Adapun
kegiatan yang dilakukan antara dua institusi ini adalah ”Technology Development for

Circulatory Food Production Systems Responsive to Climate Change (Development
of Mitigation Option for Greenhouse Gas Emmisions from agricultural Land in Asia)
Greenhouse Gas Mitigation in Irrigated Rice Paddies in Southeast Asia (Part 2): Field
Demonstration and Consolidation of Procedures (MIRSA-2) dengan Penanggung
jawab kegiatan Dr. Ir. Prihasto Setyanto, MSc. Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan (a.) Informasi penurunan emisi gas rumah kaca yang dapat
digunakan sebagai acuan untuk mendukung program pemerintah dalam penurunan
emisi dari sektor pertanian, sehingga sangat mendukung pelaksanaan Perpres no.
61 tahun 2011 tentang rencana aksi emisi gas rumah kaca sebesar 26% dari APBN
murni dan 41% dengan bantuan luar negeri; (b.) Bahan publikasi jurnal nasional
maupun internasional, dimana pihak NIAES akan membantu sepenuhnya dalam
penulisan jurnal ini oleh Peneliti Balingtan, Balitbangtan dan (c.) Capacity building
berupa ilmu baru tentang Gas Rumah Kaca. Hasil pengukuran emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) sampai akhir Desember 2016 yaitu selama 6 musim tanam
menunjukkan bahwa rata-rata emisi CH4 dari perlakuan tergenang sebesar 457
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kg/ha, sementara itu perlakuan Safe AWD 297 kg/ha dan AWDS sebesar 276 kg/ha.
Hal ini menunjukkan bahwa

perlakuan Safe AWD dapat menurunkan emisi CH4

sebesar 35% dan dengan AWDS sebesar 40%. Hasil gabah yang diperoleh dari
perlakuan tergenang rata-rata sebesar 6,04 ton/ha, sedangkan perlakuan Safe AWD
sebesar 5,80 ton/ha dan AWDS sebesar 6,00 ton/ha, terjadi penurunan hasil
masing-masing sebesar 4% dan 1%. Output kegiatan ini, selain informasi emisi GRK
dan hasil padi dari perlakuan pengelolaan air, juga paper yang akan dipublikasikan
di jurnal nasional dan internasional. Publikasi jurnal internasional merupakan output
2017. Penulisan paper untuk jurnal internasional hingga akhir Desember 2016 sudah
mencapai 30%. Disamping itu juga dapat kami laporkan bahwa untuk tahun 2016,
hibah ini sudah dimasukan ke dalam DIPA Balingtan TA 2016 yang tercantum di
dalam DIPA Revisi 06 tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 140.959.000,- dan
sudah dilakukan pengesahan SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) di KPPN
Khusus Pinjaman dan Hibah

yang berlokasi di Jakarta dengan No. SPHL :

161400504910001, tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 140.959.000,-. Selain itu
karena Hibah ini selesai tahun 2017, Balingtan juga sudah melakukan rekonsiliasi
dan konfirmasi ke pihak donor yaitu NIAES yang sejak Juni 2016 namanya berubah
menjadi National Agriculture and Food Research Organization (NARO).
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PENUTUP
Capaian sasaran Balingtan tahun 2016 diukur dengan 3 (tiga) indikator
kinerja. Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2016
seluruhnya telah tercapai dan melebihi target yang ditetapkan, dengan rata-rata
tingkat capaian diatas 100% (sangat memuaskan). Keberhasilan pencapaian
sasaran secara umum didukung oleh potensi sumberdaya yang dimiliki Balingtan,
seperti SDM peneliti, litkayasa, analis, operator komputer, dan tenaga administrasi.
Meskipun dari segi pengalaman dan kompentensi masih terbatas, dengan semangat
dan kegigihan serta komitmen yang tinggi seluruh output dapat dicapai.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian antara lain
SDM berkualitas dan berkeahlian khusus, serangan hama dan penyakit, serta kondisi
cuaca masih dialami pada pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan. Selain itu
juga terdapat kendala-kendala spesifik pada penelitian-penelitian tertentu. Dengan
komitmen yang kuat, seluruh kendala tersebut bisa diatasi sehingga seluruh
kegiatan dapat terselesaikan tepat waktu.
Komitmen pimpinan yang tinggi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja,
dibuktikan dengan terus dilakukannya pembinaan etos kerja terhadap seluruh SDM
yang ada dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan, meningkatkan koordinasi
dengan

pihak-pihak

memperbaiki

fungsi

terkait,

mengoptimalkan

manajemen,

terutama

sumberdaya
pada

tahap

yang

ada,

perencanaan

serta
dan

pemantauan.
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