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KATA PENGANTAR 

 

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman 

Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Tahun 2020 merupakan laporan wajib 

yang harus dibuat sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) 

Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Penyusunan laporan ini telah disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan 

dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

Republik Indonesia No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. 

 

Laporan ini mencakup Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja 

Tahunan (RKT/Renja), Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), 

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 

yang dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan BBPPTP 

Surabaya sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri 

Pertanian. 

 

Pada bulan Agustus 2020 telah disyahkan Perjanjian Kinerja (PK) yang 

merupakan wujud nyata komitmen antara Direktur Jenderal Perkebunan 

dan Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 

(BBPPTP) Surabaya dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan yang 

ingin dicapai yaitu : (1). Meningkatnya pengembangan metode dan 

teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan, (2). 

Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, (3).  Terwujudnya akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. 
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Sangat disadari dengan adanya keterbatasan dalam penyusunan, 

sehingga laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahannya.  

Sehubungan dengan itu, kami mengucapkan terima kasih apabila ada 

kritik dan saran yang bersifat membangun dan guna penyempurnaan 

laporan ini. 

 

Akhirnya kami berharap bahwa laporan ini dapat ditelaah lebih mendalam, 

sehingga menumbuhkan pemahaman dan hasrat untuk meningkatkan 

kinerja guna mewujudkan aparatur yang mumpuni, organisasi yang sehat, 

pelaksanaan kegiatan yang mantap dan evaluasi akurat guna menuju 

sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

 

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi 

sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik, semoga laporan ini 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama terhadap 

kinerja dan perkembangan organisasi BBPPTP Surabaya, serta dapat 

juga dipergunakan lebih lanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

terutama penyusunan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan.  

          

   

Jombang, 1 Pebruari 2021 

Kepala Balai, 

 

 

Dr. drh. Kresno Suharto, MP 

NIP. 196308071991031002 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian sasaran ataupun tujuan, penjabaran dari visi, misi dan strategi 

Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan  program dan 

kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK). 

 

Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman 

Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Tahun 2019 ini dibuat dalam rangka 

perwujudan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, kebijakan, dan program  dari 

unit kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 

(BBPPTP) Surabaya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor : 08/Permentan/OT.14/2/2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman 

Perkebunan (BBP2TP) Surabaya.  

 

Laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan  Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 

November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. 

 

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP)  Surabaya  Tahun 2015-2019, 
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Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) 

Surabaya mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat 

nasional, rekayasa genetika dan peredaran benih 

2. Meningkatkan bimbingan teknis dan konsultasi di bidang perbenihan 

dan proteksi tanaman perkebunan 

3. Meningkatkan pengembangan teknologi perbenihan dan teknologi 

terapan proteksi tanaman perkebunan 

4. Meningkatkan pengembangan Teknis pengawasan mutu dan 

sertifikasi benih serta agens pengendali hayati untuk OPT Perkebunan 

5. Meningkatkan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu 

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan 

6. Meningkatkan pengembangan informasi manajemen perbenihan dan 

proteksi tanaman perkebunan 

 

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan 

dan proteksi tanaman perkebunan adalah :  

1. Meningkatkan pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat 

nasional, rekayasa genetika dan peredaran benih 

2. Meningkatkan bimbingan teknis dan konsultasi di bidang perbenihan 

dan proteksi tanaman perkebunan 

3. Meningkatkan pengembangan teknologi perbenihan dan teknologi 

terapan proteksi tanaman perkebunan 

4. Meningkatkan pengembangan Teknis pengawasan mutu dan 

sertifikasi benih serta agens pengendali hayati untuk OPT Perkebunan 

5. Meningkatkan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu 

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan 

6. Meningkatkan pengembangan  informasi manajemen perbenihan dan 

proteksi tanaman perkebunan 
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Sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja (PK) Balai Besar Perbenihan 

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tahun 2020 

yaitu:  

1. Meningkatnya pengembangan metode dan teknologi pengujian 

mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan 

2. Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya 

3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan 

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 

Surabaya. 

4. Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan 

dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil.  

 

Pada tahun anggaran 2020 Balai Besar Perbenihan dan Proteksi 

Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya mendapatkan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 59.931.066.000,- yang dimanfaatkan untuk 

mendukung 3 (tiga) kegiatan yang merupakan cerminan dari tugas pokok 

dan fungsinya yaitu Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih 

serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan, Dukungan 

Perlindungan Perkebunan, Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan. 

Realisasi penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2020 adalah Rp. 

55.295.929.780,- atau mencapai 92,26% dengan capaian fisik sebesar 

100%,  

 

Hal tersebut artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar 

Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya 

pada Tahun Anggaran 2020 terlaksana dengan baik dan tidak mengalami 

hambatan yang berarti.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya 

merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dari Direktorat Jenderal Perkebunan 

Kementerian Pertanian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 

08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Balai Besar Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya. BBPPTP Surabaya mempunyai peranan 

strategis dalam memberikan atas produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan 

berkelanjutan melalui kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta 

penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan.  Sebagai organisasi yang menangani 

masalah perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan, BBPPTP Surabaya memerlukan 

pembenahan sistem koordinasi dan sinkronisasi yang baik dengan didukung oleh aparatur yang 

profesional. Sejalan dengan itu maka pembangunan aparatur negara dilakukan melalui 

reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan 

dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama 

menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. 

Sementara itu, dinamika pertanian dan perkebunan dalam maupun luar negeri saat ini menuntut 

perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set), ke arah yang lebih mudah, cepat, 

dan murah. Sehubungan dengan hal tersebut, pembuatan LAKIN 2020 saat ini selain mengikuti 

bentuk dan formula yang telah mempunyai aturan baku, juga lebih difokuskan pada output 

oriented report. Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun sesuai dengan Peraturan  Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam LAKIN disajikan keberhasilan dan atau 

kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman 
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Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan 

pada tahun 2019. 

Penyusunan LAKIN ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa 

bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip “Good Governance”. LAKIN Tahun 2020 ini bertujuan 

untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) melalui DIPA BBPPTP Surabaya. 

 

1.2. TUGAS DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :08/Permentan/OT.14/2/2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 

(BBP2TP) Surabaya, maka BBPPTP Surabaya  

1. Kedudukan 

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perkebunan 

Kementerian Pertanian. 
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2. Tugas Pokok 

BBPPTP Surabaya mempunyai tugas (1) melaksanakan pengawasan dan pengembangan 

pengujian mutu benih ; (2) melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi 

tanaman perkebunan dan (3) melaksanakan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem 

manajemen mutu dan laboratorium.   

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas di atas BBPPTP Surabaya, menyelenggarakan fungsi antara 

lain : 

a. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional 

b. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor dan yang akan 

diekspor serta rekayasa genetika. 

c. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka 

pelepasan varietas 

d. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam 

rangka penarikan varietas 

e. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian 

sertifikat layak edar 

f. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas propinsi 

g. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan 

uji acuan (referee test) 

h. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan 

i. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang 

mempengaruhi 

j. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim 

serta faktor yang mempengaruhi 

k. Pengembangan teknik surveilance OPT penting 

l. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi 

kehilangan hasil dan teknik pengendalian OPT perkebunan 

m. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan 

n. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas dan pelepasan 

agens hayati OPT Perkebunan 
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o. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan 

p. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada 

implementasi pengendalian hama terpadu 

q. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida 

r. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan 

s. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan 

t. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen 

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan 

u. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan 

proteksi tanaman perkebunan 

v. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai 

Besar 

4. Struktur Organisasi 

a. Kepala Balai 

b. Kepala Bidang Perbenihan Tanaman Perkebunan 

 Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Informasi Perbenihan Tanaman Perkebunan 

 Kepala Seksi Jaringan Laboratorium Perbenihan Tanaman Perkebunan 

c. Kepala Bidang Proteksi Tanaman Perkebunan 

 Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan 

 Kepala Seksi Jaringan Laboratorium Proteksi Tanaman Perkebunan 

d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

e. Fungsional 

 POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) 

 PBT (Pengawas Benih Tanaman) 

 PMHP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian) 

 Analis Kepegawaian 

 

 

 

 

 

BAB II 
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PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomi dan  sosial 

budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang 

nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan 

untuk : a) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; 

b) meningkatkan sumber devisa negara; c). menyediakan lapangan kerja dan kesempatan 

usaha; d). meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan 

pangsa pasar; e). meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku 

industri dalam negeri; f). memberikan pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan 

masyarakat; g). mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, 

bertanggung jawab, dan lestari; dan h). meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Dari 

aspek komoditas perkebunan terdapat beberapa komoditas strategis yang menjadi prioritas 

pengembangan yaitu : kakao, tembakau dan teh, kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, dan tebu. 

Sesuai dengan sasaran strategis kementerian pertanian 2015 – 2019 yang antara lain adalah 

: 1) Peningkatan produksi gula nasional; 2) peningkatan komoditas bernilai tambah dan 

berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; 3) penyediaan bahan 

baku bioindustri dan bioenergi dan 4) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. 

Upaya Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP)  Surabaya 

dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian 2015 – 2019, 

melalui tugas dan fungsi yaitu melaksanakan pengawasan dan pengembangan pengujian 

mutu benih, melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan 

dan melaksanakan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium 

perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. Perkembangan dinamis di tingkat nasional 

maupun internasional di  bidang perbenihan maupun proteksi tanaman perkebunan serta 

perubahan lingkungan strategis seperti : pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, 

semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi terjadinya perubahan iklim global 

menuntut pengembangan organisasi BBPPTP Surabaya secara profesional melalui sistem 

manajemen mutu (ISO 9001 : 2008, ISO 17025 : 2008 dan ISO 17043 : 2010). 
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Rencana Strategis Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 2015- 2019 

disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini 

memasuki tahap ke-4 Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi 

Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 

Indikator kemajuan Indonesia adalah negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian 

sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Visi bagi Indonesia berdasarkan 

Pembukaan UUD 1945 yaitu sebuah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran pembangunan nasional 

dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) 

arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu : 

1. Pembangunan SDM 

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, 

produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan 

kerjasama industri dan talenta global 

2. Pembangunan Infrastruktur 

Melanjutkan pembangunan infrstruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan 

kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan 

kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. 

3. Penyederhanaan Regulasi 

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama 

menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. 

4. Penyederhanaan Birokrasi 

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan 

birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi 

5. Transformasi Ekonomi 
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Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) 

menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi 

bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

 Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut 

maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni : 

“PERTANIAN YANG MAJU, MANDIRI DAN MODERN 

untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan 
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 

 

 

Mengacu pada Visi Kementerian Pertanian maka, Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar 

Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya 2020 – 2024 ini 

merupakan perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program 

dan kegiatan BBPPTP Surabaya yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan. Dokumen ini 

disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan dan tantangan 

yang akan dihadapi oleh BBPPTP Surabaya pada kurun waktu 2020 – 2024, serta dilengkapi 

dengan indikator kinerja yang akuntabel untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi 

selama periode 2020 – 2024. 

1.1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 
 

Dasar hukum penyusunan Renstra Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman 

Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : 

1. Undang – Undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 

2. Undang – Undang nomor 25 tahun 12004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang – Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN); 

4. Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

5. Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

6. Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Undang – Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; 

8. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 
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tahun 2010 – 2025; 

9. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

10. Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian; 

11. Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

13. Inspres nomor 3 tahun 2003 tentang e-govermment 

14. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang : Pengawasan Atas Peredaran, 

Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida 

15. Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman 

16. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPI) 

17. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil 

18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663); 

19. Peraturan Menteri Pertanian nomor 08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja BBP2TP Surabaya; 

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1243); 

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ OT.210/11/2018 tentang Standar 

Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian; 

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ OT.210/11/2018 tentang Standar 

Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian; 

23. Peraturan Menteri Pertanian nomor 96 / Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman 

Perijinan Usaha Perkebunan; 
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24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ OT.210/11/2018 tentang Standar 

Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian; 

25. Peraturan Menteri Pertanian nomor 7 tahun 2009 tentang pedoman penilaian  usaha 

perkebunan; 

26. Peraturan Menteri Pertanian nomor 23 tahun 2009 tentang Pedoman Umum SPI; 

27. Peraturan Menteri Pertanian nomor 96 / Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman 

Perijinan Usaha Perkebunan; 

28. Peraturan Menteri Pertanian nomor 50 tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan 

Pengawasan Benih tanaman; 

29. Peraturan Menteri Pertanian nomor 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik 

30. Peraturan Menteri Pertanian nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk 

Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah; 

31. Peraturan Menteri Pertanian nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan 

Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal 

Tumbuhan (PSAT); 

32. Peraturan Menteri Pertanian 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran 

Pestisida; 

33. Keputusan Menteri Pertanian nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997 tentang Sertifikasi dan 

Peredaran Benih Bina; 

34. Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditas 

Tanaman Binaan  Direktorat  Jenderal  Perkebunan,  Direktorat  Jenderal  Tanaman  

Pangan  dan  Direktorat Jenderal Hortikultura; 

35. Keputusan Menteri Pertanian nomor 3599 tahun 2009 tentang  Perubahan Lampiran 

Keputusan Menteri Pertanian nomor 511 Tahun 2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman 

Binaan  Direktorat  Jenderal  Perkebunan,  Direktorat  Jenderal  Tanaman  Pangan  dan 

Direktorat Jenderal Hortikultura; 

1. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian nomor 

711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida pada Hasil Pertanian 

1.2. KONDISI UMUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN 

PERKEBUNAN TAHUN  2014 - 2019 

 

1.2.1. Aspek Manajerial 
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A. Organisasi 
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya merupakan 

unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya. 

Keberadaan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman tidak terlepas dari upaya 

pemerintah dalam memberikan jaminan atas keselamatan agribisnis perkebunan dan 

pemenuhan tuntutan  pasar  dunia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 

08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan 

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, merupakan unit kerja eselon 2 b 

dengan tugas : (1) melaksanakan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih ; 

(2) melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan dan 

(3) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan 

laboratorium. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas BBP2TP Surabaya 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional 

2. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor dan yang akan 

diekspor serta rekayasa genetika. 

3. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka 

pelepasan varietas 

4. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan 

dalam rangka penarikan varietas 

5. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka 

pemberian sertifikat layak edar 

6. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas propinsi 

7. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih 

perkebunan dan uji acuan (reference test) 

8. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan 

9. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang 

mempengaruhi 

10. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim 
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serta faktor yang mempengaruhi 

11. Pengembangan teknik surveilance OPT penting 

12. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi 

kehilangan hasil dan teknik pengendalian OPT perkebunan 

13. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan 

14. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas dan 

pelepasan agens hayati OPT Perkebunan 

15. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan 

16. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada 

implementasi pengendalian hama terpadu 

17. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida 

18. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan 

19. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan 

20. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan 

manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan 

21. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan 

proteksi tanaman perkebunan 

22. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai 

Besar 

Sedangkan susunan organisasi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 

(BBPPTP) Surabaya adalah sebagai berikut : 

1. Bidang Perbenihan : 

a. Seksi Pelayanan Teknis dan Informasi Perbenihan 

b. Seksi Jaringan Laboratorium Perbenihan 

2. Bidang Proteksi : 

a. Seksi Pelayanan Teknis dan informasi Proteksi 

b. Seksi Jaringan Laboratorium 

3. Sub Bagian Tata Usaha 

4. Pejabat Fungsional : 

a. Pengawas Benih Tanaman (PBT) 
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b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) 

c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) 

d. Analis Statistik (statistisi) 

e. Analis kepegawaian 

BAGAN ORGANISASI  

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN 

PERKEBUNAN SURABAYA 

 

 

 

KEPALA BALAI 

SUB BAGIAN 
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BIDANG 

PERBENIHAN 

 

BIDANG 

PROTEKSI 
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Teknik & 

Informasi 

Proteksi 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

Seksi Jaringan 

Laboratorium 

Perbenihan 
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B. SUMBER DAYA MANUSIA 
 

Sampai dengan Tahun 2019, pegawai BBPPTP Surabaya berjumlah 165 orang PNS 

Pusat yang terdiri dari 90 Orang di BBPPTP Surabaya sedangkan 75 orang di UPPT di 

30 Kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur. 

Berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan pegawai menunjukkan jumlah golongan 

I sebanyak 1 orang; golongan II sebanyak 26 orang; golongan III sebanyak 141 orang 

dan golongan IV sebanyak 11 orang; sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan 

menunjukkan lulusan SD sebanyak 1 orang; lulusan SMP sebanyak 1 orang; lulusan 

SMA sebanyak 23 orang; lulusan Diploma /D3 11 orang; lulusan S1/D4 sebanyak 123 

orang dan lulusan S2 sebanyak 20 orang. 

Tabel 1.  Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Tahun 2014 

 

No Tingkat Pendidikan Golongan (orang) 

  I II III IV 

1 SD 1    

2 SMP  1   

3 SMA  16 7  

4 D3  9 2  

5 S1 / D4   116 7 
6 S2   16 4 

7 S3     

 

 

C. PROGRAM DAN ANGGARAN 

 

Program pembangunan perkebunan 2015 – 2019 Direktorat Jenderal Perkebunan 

adalah peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan 

berkelanjutan melalui optimasi dan dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan 

penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan oleh BBPPTP Surabaya. Perioritas 

kegiatan ini adalah memfasilitasi pelayanan sertifikasi benih (jumlah bibit yang 

disertifikasi) dan peningkatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan. 

Sedangkan fokus kegiatan yang dijabarkan melalui program kerja meliputi : 
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1. Pengembangan teknologi terapan perbenihan dan perlindungan 

tanaman perkebunan 

2. Pengembangan teknologi Agens Pengendali Hayati 

3. Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih 

4. Pengembangan Jaringan Laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan 

5. Pengembangan Pelayanan Teknis dan Informasi Perbenihan dan Proteksi Tanaman 

Perkebunan 

6. Pengembangan dan pemberdayaan Sumberdaya manusia (SDM) 

7. Pengelolaan ketatausahaan, administasi keuangan, pelaporan dan pelengkapan 
 

 

D. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 
 

Akuntabilitas merupakan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan kritis 

terhadap pola penyelenggaraan pemerintah. Lima komponen utama yang harus 

dipenuhi oleh semua unit kerja adalah: perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi 

dan capaian kerja. Kondisi tersebut merupakan pendorong dalam uapya-upaya 

peningkatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman (BBPPTP) Surabaya. Untuk menuju Good Governance maka 

BBPPTP Surabaya harus membuat perencanaan dan capaian kinerja yang dilaporkan 

dalam LAKIP. 

Kegiatan sertifikasi dan pengujian mutu benih yang dilaksanakan oleh BBPPTP 

Surabaya bertujuan : (1) menjaga kemurnian varietas ; (2) memelihara mutu benih ; (3) 

memberikan jaminan kepada masyarakat pengguna benih dan (4) memberikan  

legalitas kepada produsen benih. Kegiatan sertifikasi dilaksanakan kebun  sumber 

benih, kebun induk, blok penghasil tinggi, kebun entres dan kebun pembibitan pada 

beberapa komoditas strategis antara lain : kakao, kopi, tebu, kapas, tembakau, wijen, 

jarak kepyar, kenaf, rosela dan jarak pagar. 

Capaian kinerja pada kegiatan strategis sertifikasi dan pengujian mutu benih 

menunjukkan selama kurun waktu 2015 – 2019 rata – rata capaian fisik diatas 100 % 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak adanya perluasan areal yang 
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signifikan untuk komoditas-komoditas strategis seperti kopi, kakao, tebu, kapas dan 

tembakau. 

Rakitan teknologi spesifikasi proteksi diarahkan pada pengembangan agensia hayati 

dan teknologi proteksi tanaman yang aplikatif seperti mikoriza sebagai bio-fertilizer, 

Feromon dan kaeromon, Nematoda Entomopatogen, Parasitoid Trichogramma dan 

berbagai biopestisida lainnya. 

1.2.2. ASPEK TEKNIS 
 

A. BIDANG PERBENIHAN 
Bidang perbenihan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengembangan 

pengujian mutu benih dan pemberian bimbingan teknis sistem manajemen mutu dan 

laboratorium perbenihan dengan fungsi antara lain pelaksanaan penilaian mutu dan 

sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar dan 

pelaksanaan pemantauan benih yang beredar lintas provinsi. 

Dalam rangka pemenuhan standar mutu benih yang telah ditetapkan produsen benih 

bina harus melalui sertifikasi. Tujuan dari kegiatan sertifikasi adalah : (1) Menjaga 

kemurnian varietas (2) Memelihara mutu benih ; (3) Memberikan jaminan kepada 

pengguna benih dan (4) Memberikan legalitas kepada produksen benih. Selama kurun 

waktu dari tahun 2010 – 2014 jumlah batang benih yang disertifikasi mengalami 

fluktuasi, hal ini disebabkan karena proses Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Benih 

Tanaman Perkebunan ini berdasarkan surat permohonan dari Produsen Benih / Pelaku 

Usaha yang diajukan ke BBPPTP Surabaya. Pada saat dimulainya progran Gernas 

Kakao dan Tebu. yaitu tahun 2010 – 2012, jumlah sertifikasi yang dilaksanakan ada 

kenaikan sebesar 4,7 %, kemudian terjadi penurunan untuk tahun 2012 dan 2013, 

sedangkan untuk tahun 2014 kembali mengalami tren kenaikan permohonan sertifikasi 

benih. 

Kegiatan pengawasan peredaran bertujuan : (1) Mencegah peredaran benih yang 

merugikan masyarakat; (2) Menjamin ketersediaan benih bermutu secara 

berkesinambungan; (3) Menjamin kebenaran jenis, varietas/klon/ hibrida dan mutu 

benih yang beredar; dan (4) Mempercepat sosialisasi dan alih teknologi varietas 

kepada konsumen benih.  Kegiatan pengawasan peredaran selama kurun waktu   2010 
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– 2014 ditujukan kepada produsen benih dan UPTD Provinsi wilayah kerja BBPPTP 

Surabaya.   Produsen Sumber Benih tersebut antara lain Puslit Koka Indonesia, Balittas 

Malang, PT. Kalibendo, PT. PR Sukun Kudus, PT. Kalisat Jampit, PT. Glenmore, PT. 

Nusafarm IC, PT. PP Jember Indonesia, PT. Hasfarm Niaga Nusantara, Dinas 

Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Perkebunan Propinsi Papua, dan 

Dinas Perkebunan Propinsi Bali 

Laboratorium BBPPTP Surabaya telah terakreditasi oleh KAN sebagai laboratorium 

pengujian mutu benih yang secara konsisten mengimplementasikan ISO 17025 : 2017 

pada tahun 2012 dengan No LP 599 IDN. Selama kurun waktu 2015 – 2019 telah 

melaksanakan kegiatan Uji mutu benih Introduksi Import, Eksport dan Rekayasa 

Genetika ; Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian Mutu Benih; Uji Banding Antar 

Laboratorium Wilayah Kerja; Uji Profisiensi dan Validasi Metode; Pengembangan 

Jaringan Laboratorium dan Bimbingan Teknis Laboratorium. Beberapa komoditas yang 

secara rutin dilakukan pengujian berdasarkan surat permohonan dari produsen benih 

antara lain : tebu, kapas, tembakau, jarak pagar, jarak kepyar dan wijen. Sedangkan 

pengembangan metode lebih difokuskan pada genetika benih (analisis DNA) untuk 

optimalisasi primer spesifikk dan mikrosatelites serta kesehatan benih (metode Direct 

Elisa) untuk deteksi kesehatan benih secara serologis. 

 

B. BIDANG PROTEKSI 
 

Bidang Proteksi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknik kegiatan 

analisis teknis dan pengembangan proteksi, pengelolaan data dan informasi, dan 

pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium, 

serta pengembangan jaringan dan kerja sama laboratorium proteksi tanaman 

perkebunan Pengembangan teknologi terapan perlindungan tanaman perkebunan 

diupayakan melalui kegiatan terkait yaitu (1) Perakitan teknologi perlindungan tanaman. 

Dari tahun 2015 -2019 Balai Besar Perbenihan dan proteksi tanaman Perkebunan 

(BBPPTP) Surabaya telah menghasilkan produk yang telah diakui secara nasional yaitu 

pengembangan Jamur Mikoriza Arbuskular, pengembangan Jamur Mikoriza Arbuskular 

sebagai pupuk hayati (biofertilizer) telah mendapat sertifikasi produk dari Kementerian 

Pertanian sesuai dengan sertifikat/Surat Keputusan Persetujuan Pendaftaran Pupuk 

Hayati oleh Kementerian Pertanian  dengan nomor  623/TU.210/M/12/2011 tanggal    2 
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Desember 2011 dengan nama GLOMOFERT. Selain produk tersebut beberapa produk 

Agens Pengendali Hayati juga telah memperoleh ijin percobaan dari kementerian 

pertanian diantaranya NEP (Nematoda Entomopatogen) Formulasi Granular untuk 

Pengendalian uret tebu Lepidiota stigma dengan nama dagang “Bio Nema” dengan 

nomor 682/Kpts/SR.140/B/10/2014 tanggal 8 oktober 2014, Jamur Beauveria bassiana 

Formulasi Granular untuk Pengendalian PBKo (Hypothenemus hampei) pada Kopi 

dengan nama dagang “ Bio Bebe” dengan nomor 835/Kpts/SR.140/B/10/2014   tanggal 

15 Desember 2014, Serta feromon agregasi Rhyncoporus sp. untuk pengendalian 

hama Rhyncoporus ferrugineus pada tanaman kelapa dengan nama dagang “ Fero- 

Rhynco” dengan nomor 08/Kpts/SR.330/B/I/2015 tanggal 9 januari 2015. (2) Uji coba 

teknologi perlindungan tanaman melalui demplot dimaksudkan untuk menguji Agens 

Pengendali Hayati (APH) yang telah dihasilkan untuk diuji keefektifannya dilapang. 

Kegiatan demplot ini selain dilaksankan oleh Balai juga dilaksanakan oleh UPTD 

wilayah Kerja Bidang proteksi melalui kegiatan perikatan. (3) Pengembangan metode 

pengamatan OPT dengan teknik surveilen Dalam implementasi Pengendalian Hama 

Terpadu (PHT) pengamatan merupakan kegiatan yang sangat penting. Dengan 

pengamatan akan dapat diketahui sejak dini situasi OPT dan kondisi faktor pengendali 

perkembangannya, sehingga ledakan (ekplosi) hama-penyakit dapat dicegah. Satau 

satu metode yang digunakan adalah Metode Surveillance. Metode surveilen adalah 

suatu kegiatan untuk mengetahui keberadaan OPT tertentu di suatu wilayah yang 

dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara teratur dan berkesinambungan. 

Ada beberapa kelebihan penggunaan metode Surveillance, diantaranya adalah: 

pemilihan sampel lebih sederhana, dapat memberi gambaran global terhadap situasi 

OPT, sebagai dasar pengambilan keputusan perlu tidaknya tindakan pengendalian dan 

dapat digunakan sebagai alat evaluasi keberhasilan suatu pengendalian yang telah 

dilaksanakan. Pelaksana surveillance adalah petugas UPPT (Unit Pembinaan 

Perlindungan Tanaman) atau petugas Dinas Perkebunan Kabupaten dan Mantri 

Perkebunan atau petugas KCD (Kantor Cabang Dinas) di kecamatan terkait. Pada 

lokasi contoh (kebun petani) pemilik kebun/petani ikut serta dalam pelaksanaan 

surveillance. 

Kegiatan Operasional Laboratorium dilakukan melalui Kegiatan pengembangan 

jaringan laboratorium dan bimbingan teknis laboratorium ini dilakukan dengan tujuan 

sebagai berikut : mendapatkan informasi mengenai kondisi dan keadaan   laboratorium 
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UPTD Proteksi; mensupervisi kegiatan pengujian yang dilakukan oleh UPTD Proteksi 

dan Perbenihan; memberikan bimbingan teknis tentang pengujian mutu agens 

pengendali hayati; dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi 

laboratorium UPTD dan memberikan masukan teknis kepada Laboratorium UPTD 

Proteksi berkaitan dengan penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 dalam rangka  

akreditasi laboratorium. Sebagian besar laboratorium belum mengetahui tentang SNI 

ISO/IEC 17025:2017, oleh karena itu pada kegiatan ini disampaikan penjelasan tentang 

SNI dimaksud dan penerapannya pada laboratorium. 

 

C. SUB BAGIAN TATA USAHA 
 

Sub Bagian Tata Usaha merupakan unit organisasi lingkup BBPPTP Surabaya yang 

mempunyai fungsi dalam memfasilitasi dan memebrikan dukungan pelayanan 

organisasi yang berkualitas. Kegiatan yang dilaksankan sub bagian tata usaha dalam 

kurun waktu 2015 – 2019 meliputi : perencanaan program dan anggaran, adminsitrasi 

keuangan, administrasi kepegawaian, administasi aset, monitoring dan evaluasi 

kegiatan, pengembangan SDM, pengembangan sarana prasarana serta penyediaan 

data dan informasi yang berkualitas melalui pameran dan gelar teknologi 

1.2.3. POTENSI DAN TANTANGAN 
 

Sebagai salah satu institusi pelaksana teknis Ditjen Perkebunan, maka BBPPTP 

Surabaya harus dapat merusmuskan kebijakan, menyusun strategi, program serta 

kegiatan yang dapat mengoptimalkan potensi dan menjawab tantangan dalam 

mendukung pembangunan perkebunan dalam 5 tahun ke depan 

A. POTENSI ORGANISASI 

1. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman 

taknis, regulasi dan kebijakan 

Pelaksanaan pembangunan perkebunan mempunyai landasan hukum yang 

kuat berupa UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan 

Peraturan Perundang-undangan turunannya, UU no 39 tahun 2014 tentang 

Perkebunan dan Peraturan Perundang-undangan turunannya yang didukung 

dengan Peraturan Presiden No. 45 tahun 2015 tentang Kementerian 

Pertanian.   Landasan  hukum  tersebut  merupakan salah  satu potensi yang 
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bisa digali dalam pengembangan perkebunan secara menyeluruh dan 

terpadu. 

Agar kegiatan pembangunan perkebunan lebih praktis dan mudah 

dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang 

berlaku maka perlu didukung dengan pedoman teknis seperti pedoman 

perencanaan program dan anggaran, pedoman SPI, pedoman teknis (SOP) 

pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengujian mutu APH, 

pengujian mutu dan residu pestisida, SNI – SNI komoditas perkebunan 

seperti tebu, kopi, kakao, Sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan 

Sistem manajemen mutu laboratorium ISO 17025 : 2017, dan pedoman 

lainnya yang masih dapat diperluas dan berpotensi untuk lebih 

didayagunakan. BBPPTP Surabaya sebagai salah satu Unit Pelaksana 

Teknis Ditjen Perkebunan mendukung penyusunan norma dan standar 

seperti pedoman teknis sertifikasi dan pengujian mutu benih, pedoman 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan beberapa pedoman 

teknis yang lain. 

2. Sistem Informasi Manajemen dan Teknis Lainnya 

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan 

akses data dan informasi sangat mudah dilaksnakan dan cepat tersebar 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Perangkat teknologi informatika 

yang telah dimiliki oleh BBPPTP Surabaya adalah : website, Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Akuntansi Isntansi 

(SAI), Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev), Geographic Information 

System (GIS), e-SIANI, SIPOTKENDIL, SIRATU dan Sistem Informasi OPT 

(SIM-OPT). Selain informasi yang disajikan dalam  bentuk  softcopy, 

informasi juga disajikan dalam bentuk hardcopy/ fisik seperti buku pedoman 

teknis, leaflet, banner dan poster. 

Sebagai amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi 

Pemerintah perlu menrapkan suatu rangkaian sistematik dari berbagai 

aktivitas,  alat,  prosedur  yang  dirancang  untuk  tujuan  penetapan       atau 
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penguran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan 

pelaporan kinerjapada instansi pemerintah dalamm rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP  

ini memuat : 1) perencanaa kinerja (Renstra, Penetapan Kinerja dan 

Rencana Kinerja Tahunan); 2) pengukuran kinerja (Penetapan indikator 

kinerja Utama dan indikator kinerja kegiatam ; 3) peneglolaan data kinerja 

(baseline data, perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target / 

sasaran dalam Renstra); 4) Pelaporan kinerja (Laporan Kinerja (LAKIN 

interin dan tahunan) ; 5) review dan evaluasi kinerja oleh Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

3. Ketersediaan alokasi anggaran 

Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan program pembangunan 

perkebunan melalui optimasi dan dukungan pengujian, pengawasan mutu 

benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. Anggaran 

terbesar lainnya digunakan untuk menjalankan program penerapan 

kepemerintahan yang baik seperti gaji pegawai, operasional perkantoran, 

peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi SDM 

melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun administrasi dan keuangan 

4. Dukungan terhadap penyediaan benih unggul bermutu 

Benih merupakan salah satu input dasar dalam kegiatan produksi tanaman. 

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan efisiensi dan daya saing 

usaha perkebunan maka semakin meningkat pula kebutuhan akan benih 

unggul dan sarana produksi bermutu. 

Penggunaan benih yang tidak memenuhi syarat dapat menurunkan hasil 

produksi, hal ini ditunjukkan oleh kondisi tanaman yang buruk karena 

rendahnya mutu fisik, genetik, fisiologis dan meningkatnya kerentanan 

terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Proses  untuk 

mendapatkan benih unggul, bermutu dan bersertifikat membutuhkan 

sinergitas antara ketersediaan produksi benih dengan kebutuhan dilapangan 

yang dikemas dalam menajemen sistem perbenihan. Balai Besar  

Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya melalui 
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kegiatan sertifikasi, pengujian dan pengawasan mutu benih memberikan 

jaminan kualitas sumber benih khususnya di 16 provinsi yang merupakan 

wilayah kerja BBPPTP Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur,  Provinsi 

Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogjakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi  

Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, 

Provisni Sulawesi Barat, Provisni Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, 

Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dengan 

didukung oleh pelayanan organisasi yang berkualitas melalui penerapan 

sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan ISO 17025 : 2017 sebagai 

laboratorium penguji maka fungsi pelayanan teknis kepada masyarakat lebih 

optimal dan menjadi rujukan UPTD Provinsi. 

5. Perkembangan inovasi dan Iptek perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan 

Perkembangan Iptek dapat dimanfaatkan untuk pengembangan metode 

pengujian mutu benih, daya simpan benih terkait sertifikasi dan pelabelan 

serta penggunaan bio-teknolgi dan nano-teknologi dalam analisis DNA dan 

kesehatan benih. Teknologi pemuliaan tanaman juga telah  dihasilkan  

melalui rekayasa genetika dalam rangka mendukung pengadaan varietas 

unggul guna menciptakan komoditas perkebunan berdaya saing tinggi 

6. Dukungan rakitan teknologi proteksi spesifik komoditas perkebunan 

Inovasi teknologi pengendalian OPT tanaman perkebunan yang 

dilaksanakan BBPPTP Surabaya melalui : 1)  Rakitan teknologi  proteksi  

OPT perkebunan ; 2) Pengembangan teknologi agensia hayati; 3) Rakitan 

teknologi antisipasi dampak perubahan iklim terhadap tanaman perkebunan 

seperti kekeringan, kebanjiran dan lahan kritis ; 4) Eksplorasi dan 

inventarisasi musuh alami OPT perkebunan; 5) Optimasi pemanfaatan 

pestisida nabati (biopestisida). Formulasi agens hayati dan pupuk hayati 

yang ramah lingkungan dan dapat memperbaiki kesuburan tanah yang 

terdegradasi. Sistem keamanan pangan menjadi menjadi isu internasional 

pada produk-produk perkebunan khususnya yang menyangkut   persyaratan 
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kandungan bahan berbahaya seperti residu pestisida, logam berat dan 

penerapan sistem pertanian yang ramah lingkungan. 

7. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM merupakan aset organisasi yang sangat penting dalam menjalankan 

tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan  SDM 

harus memperhatikan beberapa hal diantaranya : 1) pendidikan dan 

kemampuan / skills ; 2) adopsi inovasi dan teknologi; 3) ketersediaan sarana 

kerja dan lingkungan kerja yang memadai serta 4) aksesibilitas, konektivitas 

dan minat. 

BBPPTP Surabaya dengan jumlah Sarjana S1 sebanyak 121 orang, S2 

sebanyak 20 orang dan 2 orang sedang menempuh pendidikan Doktor (S3) 

diharapkan mampu menjalankan fungsi pelayanan melalui optimasi dan 

dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi 

proteksi tanaman perkebunan yang berkualitas. 

8. Reformasi Birokrasi 

Amanat UU No. 17 Tahun 2007 terkait dengan pembangunan aparatur 

negara melalui reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme aparatur negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Kebijakan reformasi birokrasi  yang  digariskan  pemerintah  diharapkan  

akan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan  

karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih  dan  bebas 

korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  mampu  melayani  publik,  netral,  

sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilaidasar dan kode etik 

aparatur negara. Sasaran ideal yang ingin dicapai adalah terwujudnya 

pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta 

meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. BBPPTP 

Surabaya sebagai unit pelayanan publik diharapkan dapat memberikan 

pelayanan yang berkualitas, fokus, efektif, efisien, profesional dan akuntabel 

kepada pengguna layanan. 
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B. TANTANGAN ORGANISASI 

Berikut ini dapat diklasifikasikan tantangan yang akan dihadapi dalam 

pembangunan perkebunan ke depan 

Ketersediaan benih (Implementasi Optimalisasi Sertifikasi dan Pengujian 

Mutu benih) 

Untuk menjamin mutu benih maka produksi benih bina harus melalui 

sertifikasi hal ini sesuai dengan Permentan nomor 50 tahun 2016 tentang 

Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan. Masalah 

perbenihan lainnya adalah adanya keterbatasan sumber benih yang dapat 

menghambat pemenuhan benih bermutu dan bersertifikat. 

1. Perubahan iklim akibat pemanasan global dan peningkatan serangan OPT 

Perubahan iklim berpotensi terhadap munculnya OPT yang populasinya sulit 

diproyeksi dan dapat menjadikan tanaman perkebunan semakin rentan 

terhadap serang OPT tersebut. Hal ini karena perubahan iklim mengganggu 

keseimbangan antara populasi serangga, hama dan musuh alaminya serta 

tanaman inang. 

2. Inovasi rakitan teknologi spesifik lokasi 

Rakitan teknologi spesifik lokasi merupakan kombinasi beberapa teknologi 

pengendalian OPT yang sudah dikaji-terapkan pada lokasi tertentu. Wilayah 

kerja bidang proteksi yang luas meliputi 8 Propinsi menyebabkan kajian 

rakitan teknologi tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah kerja. Hal ini 

dikarenakan masing-masing propinsi memiliki karakteristik yang berbeda 

sehingga keadaan OPT juga menyesuaikan keadaan lingkungan. Perlu 

adanya kajian lebih lanjut pada tiap propinsi mengenai teknologi yang  

spesifik dan sesuai dengan lokasi setempat. 

3. Integrated  Farming System 

Integrated Farming System melalui pelaksanaan inovasi teknologi yang 

berbasis sistem pertanian  terintegrasi  baik  dengan  ternak  maupun  

dengan tanaman pangan/ perkebunan lainnya dan integrasi dengan cabang- 

cabang usaha tani lainnya seperti perikanan, dan lain - lain serta 

mengedepankan tipe sumber daya lahan (beriklim basah,  beriklim  kering 

dan lain-lain). Sistem pertanian yang  diharapkan  bukan  sebatas 

diversifikasi,  namun integrated  farming system. 
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BAB II 

 

ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGI TAHUN 

2020 – 2024 

 

2.1. Kerangka Berpikir Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 
Surabaya Tahun 2020 - 2024 

 

Sebagai dasar dalam mengembangkan perkebunan ke depan, BBPPTP Surabaya 

merumuskan kerangka berfikir yang berbasis perencanaan. Kerangka berfikir ini 

memuat analisis perencanaan dalam memproyeksi  target  sasaran strategis utama  

dan pendukung pembangunan perkebunan kedepan yang meliputi sertifikasi dan 

pengujian mutu benih, rakitan teknologi proteksi mendukung penyediaan benih yang 

bermutu dan meningkatkan produksi dan produktivitas 16 komoditas unggulan 

perkebunan. Selain itu juga peningkatan kualitas sumber daya insani perkebunan dan 

pengembangan jejaring kerjasama laboratorium dalam implementasi sistem 

manajemen mutu pengujian laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan. 

2.2. ARAH KEBIJAKAN BBPPTP SURABAYA 
 

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan Nasional 2020 – 2024, 

kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 bahwa Pembangunan sektor 

pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan 

dengan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut : 

a) Terjaganya ketahanan pangan nasional, 

b) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, 

c) Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan 

sarana pertanian, 

d) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM), dan 

e) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang 

berorientasi pada layanan prima. 

 

Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan 

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2024, digambarkan melalui kerangka 
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Strategis bahwa untuk meningkatkan produk perkebunan nasional yang bernilai tambah 

dan berdaya saing perlu didukung oleh 4 pilar yaitu : 

 

1. Benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan 

2. Efisiensi budidaya tanaman perkebunan pada komoditas tanaman semusim - 

rempah dan tanaman tahunan - penyegar 

3. Pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim 

4. Peningkatan mutu,keamanan serta pengolahan danpemasaran produk hasil 

perkebunan 

 

Maka BBPPTP Surabaya menetapkan arah kebijakan tahun 2020 – 2024 sebagai  

dasar pelaksanaan strategi, program dan kegiatan BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 

2024. Arah kebijakan pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang ditetapkan 

menjadi arah kebijakan umum dan arah kebijakan khusus. 

Arah kebijakan umum BBPPTP Surabaya Tahun 2020 - 2024 adalah mendukung 

pengujian, pengawasan mutu benih dan mutu APH serta penyiapan teknologi proteksi 

tanaman perkebunan untuk mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan 

yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. 

Implementasi dukungan BBPPTP Surabaya adalah : 1) sertifikasi dan pengujian mutu 

benih dan mutu APH; 2) Pengembangan teknologi perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan yang ramah lingkungan ;dan 3) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah 

yang baik. Sedangkan arah kebijakan adalah arah kebijakan  pembangunan 

perkebunan tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dalam mendukung pencapaian 

sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 – 2024 yang diantaranya 

meliputi : 

2.3. SASARAN STRATEGIS UTAMA BBPPTP SURABAYA TAHUN 2020 – 2024 

A. Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan 

dalam mendukung produktivitas tanaman 

melalui sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pembangunan nursery  

tanaman perkebunan untuk beberapa komoditas perkebunan diantaranya tebu, 

kopi, kakao, kelapa dan jambu mete. 

B. EFISIENSI BUDIDAYA DAN PRODUKSI TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR DALAM 
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MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI MAUPUN EKSPOR PRODUK HASIL 

PERKEBUNAN 

Melalui melalui penerapan best practice budidaya tanaman perkebunan yang 

selaras dengan Good Agricultural Practice (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi 

budidaya dan produksi tanaman semusim –rempah dan tahunan - penyegar 

dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan 

dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman perkebunan 

 

C. OPTIMASI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN DARI OPT 

SERTA ANTISIPASI RISIKO DPI 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu 

Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan 

tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna 

menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI 

tersebut. Penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan 

pencegahan (preventif) dan tindakan pengendalian (kuratif), sedangkan upaya 

penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi 

terhadap DPI. 

 

D. IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI SESUAI ROADMAP REFORMASI 

BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN DILAKSANAKAN MELALUI 

a. Peningkatan kualitas sumber daya insani perkebunan 

b. Peningkatan jejaring kerjasama laboratoriumdi wilayah kerja BBPPTP 

Surabaya 

c. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik dengan 

menerapkan  prinsip  keterbukaan,  akuntabilitas, efektivitas, 

efisiensi, supremasi hukum, keadilan, integritas/ komitmen kejujuran, 

konsistensi  dan  bebas  KKN  di  lingkungan  unit kerja BBPPTP Surabaya 

Berikut ini ditetapkan arah kebijakan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih 

serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan tahun 2020 – 2024. 
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1) Pengembangan dan Penguatan sertifikasi pengujian mutu benih berstandart 

Internasional (ISO / IEC) 

Arah kebijakan yang dimaksudkan adalah untuk memfokuskan implementasi 

sertifikasi dan pengujian mutu benih dalam mengoptimalkan penyediaan benih 

unggul bermutu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 50/ Permentan/09/ 

2015 tentang produksi, sertifikasi dan pengawasan tanaman perkebunan.  

Sertifikasi dan pengujian mutu benih difokuskan pada komoditas unggulan 

perkebunan antara lain : tebu, kelapa, kakao, kopi, teh dan cengkeh. Selain itu  

juga untuk komoditas lain sesuai potensi lokal seperti : nilam, kemiri sunan, kapas, 

jambu mete dan tembakau. Pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih telah 

menerapkan sistem manajemn mutu ISO 9001 : 2015 dan ISO 17025 : 2017 

secara konsisten sehingga akurasi hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 

Sedangkan dukungan sertifikasi dan pengujian mutu benih untuk komoditas yang 

berorientasi nilai tambah dan komoditas andalan serta potensial/prospektif ekspor 

dilakukan antara lain pada komoditas : Kelapa, kopi, kakao, teh dan tembakau. 

Selain itu setiap tahun dilakukan upaya monitoring dan evaluasi kelayakan sumber 

benih pada komoditas Kopi, kakao dan teh. 

Aspek – aspek kebijakan BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024 dalam rangka 

mendukung peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi 

ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan 

No Aspek – Aspek Kebijakan 
1 Mendukung penyediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat pada 

komoditas kelapa, tebu, kopi dan kakao yang selama ini berkontribusi dalam 
penerimaan negara dari eksport melalui kegiatan sertifikasi dan pengujian 
mutu benih 

2 Mendukung penyediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat pada 
komoditas the, jambu mete, tembakau yang memiliki prospek atau potensi 
melalui kegiatan sertifikasi dan pengujian mutu benih 

3 Monitoring dan evaluasi kebun sumber bahan tanaman pada komoditas : 
kelapa, tebu, kopi dan kakao secara berkesinambungan 

 

 

2) Penguatan pengujian mutu Agens Pengendali Hayati (APH), mutu pestisida dan 

residu pestisida sesuai SNI dan ISO 17025:2017 

Arah kebijakan yang dimaksudkan adalah untuk memfokuskan implementasi 

pengujian  mutu  APH  dalam  mengoptimalkan  penyediaan  APH  bermutu  sesuai 
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dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang : Pengawasan Atas 

Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida dan Peraturan Menteri 

Pertanian 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendataftaran  Pestisida. 

Pengujian mutu APH difokuskan APH sesuai SNI 8027.1: 2014, 8027.2:2014, dan 

8027.3:2014 tentang Agens Pengendali Hayati Beauveria bassiana, Metarhizium 

anisopliae, dan Trichoderma spp. Selain itu mengoptimalkan pengujian mutu 

pestisida yang beredar dan residu pestisida pada hasil perkebunan agar 

memenuhi Batas Maksimal Residu (BMR) pestisida sesuai dengan Keputusan 

Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian No. 711/Kpts/TP.270/8/1996 

tentang Batas Maksimal Residu Pestisida pada Hasil Pertanian. Pelaksanaan 

pengujian mutu APH, mutu pestisida dan residu pestisida menerapkan sistem 

manajemen mutu laboratorium ISO 17025 : 2017 secara konsisten sehingga 

akurasi hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 

No Aspek – Aspek Kebijakan 

1 Mendukung penyediaan APH dan pestisida bermutu 
2 Monitoring dan evaluasi APH dan pestisida yang beredar sesuai standar, serta 

residu pestisida pada komoditas perkebunan 

 

3) Peningkatan Penyediaan inovasi teknologi perlindungan perkebunan

 pada komoditas perkebunan strategis yang ramah lingkungan 

Arah kebijakan yang dimaksudkan adalah mengoptimalkan validitas data serangan 

OPT, ketepatan identifikasi OPT, pengujian, penyediaan dan pemanfaatan agens 

pengendali hayati (APH), pupuk hayati, pestisida nabati dan feromon dalam 

pengendalian OPT yang ramah lingkungan guna meningkatkan produksi dan 

produktivitas komoditas strategis perkebunan. Pengujian efikasi pestisida pada 

komoditas perkebunan dilakukan untuk menjamin penggunaan pestisida secara 

efisien dan efektif guna meminimalisir dampak negatif pestisida. 

No Aspek – Aspek Kebijakan 
1 Mendukung penyediaan data serangan OPT komoditas perkebunan strategis 

yang valid, pestisida nabati, feromon dan pupuk hayati berkualitas 

2 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kualitas mutu APH, mutu pestisida dan 
residu pestisida hasil perkebunan yang beredar di Wilayah kerja BBPPTP 
Surabaya 

3 Mendukung penyediaan inovasi teknologi proteksi OPT perkebunan ramah 
lingkungan 

4 Melaksanakan pengujian efikasi pestisida 
5 Menoptimalkan Sistem Informasi Manajemen OPT terintegrasi sebagai sarana 

peringatan dini untuk meminimalisir kerugian akibat kehilangan hasil 



RENSTRA BBPPTP SURABAYA 2020 - 2024 37  

Aspek – aspek kebijakan BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024 dalam rangka 

mendukung pemenuhan pengelolaan benih perkebunan yang berkualitas dan 

berkelanjutan antara lain : 

No Aspek – Aspek Kebijakan 

1 Mendukung penyediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat pada 
komoditas kelapa, kemiri sunan dan jarak pagar melalui kegiatan sertifikasi 
dan pengujian mutu benih 

2 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelayakan kebun sumber bahan 
tanaman (kebun induk dan entres) 

4 Inventarisasi, koordinasi, pengawalan dan pendampingan proses pelepasan 
varietas klon – klon unggul yang spesifik lokasi 

5 Pembangunan dan pengelolaan nursery komoditas tebu, kopi, kakao, kelapa 
dan jambu mete dalam mendukung penyediaan benih bermutu dan 
berkelanjutan 

 

4) Penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik dan Reformasi Birokrasi sebagai 

Dasar Pelayanan Prima 

Arah kebijakan ini dimasudkan untuk membangun aparatur negara yang  

berkualitas, profesional dan berdaya saing melalui sistem tata kelola pemerintahan 

yang baik, bersih dari KKN, transparan dan akuntabel. Dalam UU nomor 17 tahun 

2007 tentang RPJPN 2005 – 2025 menyebutkan bahwa pembangunan aparatur 

negara dilakukan memalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme 

aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mempu 

mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Isu yang berkembang 

dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah : modernisasi manajemen 

kepegawaian, restrukturisasi dan perubahan manajemen organisasi, rekayasa 

proses adminsitrasi pemerintahan, anggaran berbasis kinerja, proses perencanaan 

partisipatif, pelayanan prima dan tata hubungan birokrasi antara pemerintah dan 

masyarakat. 

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan : 

a. terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah 

b. Meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah 

c. Makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen 

birokrasi secara modern 

Aspek –aspek kebijakan BBPPTP Surabaya tahun 2015-2019 dalam rangka 

implementasi reformasi birokrasi adalah : 
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No Aspek – Aspek Kebijakan 
1 Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja BBPPTP Surabaya melalui aspek 

perencanaan kinerja ( penyusunan Renstra, penetapan kinerja, dan rencana 
kinerja tahunan) ; pengukuran kinerja (penetapan IKU dan IKK); pengelolaan 
data kinerja, pelaporan kinerja (penyusunan laporan kinerja (LAKIP), evaluasi 
kinerja (reviu terhadap kinerja leh APIP) dan capaian kinerja (realisasi kinerja 
dan keuangan) 

2 Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat /publik secara konsisten dan 
berkelanjutan melalui pendekatan 1 pintu dan 1 atap dalam bidang : sertifikasi 
dan pengujian mutu benih, proteksi tanaman perkebunan, analisis mutu dan 
residu pestisida, data serangan OPT, rekomendasi pengendalian OPT, klinik 
tanaman. Selain itu juga mendorong inovasi pelayanan publik. Peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta penguatan kapasitas dan 
efektivitas pengawasan pelayanan publik 

3 Meningkatkan inovasi pelayanan public dengan memanfaatkan (big data; IOT 
dsb) 

4 Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN 
dengan menerapkan sistem keterbukaan dan akuntabilitas informasi publik 
(semangat WBK dan WBBM) 

5 Pembinaan pegawai dalam penerapan prinsip tatanan pengelolaan 
manajemen keterbukaan, akuntabilitas serta efektivitas dan efisiensi 

 

2.4. SASARAN STRATEGIS BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN 

PERKEBUAN (BBPPTP) SURABAYA 

 

Strategi umum dirumuskan BBPPTP Surabaya dalam rangka mendukung program 

Direktorat Jenderal Perkebunan 2020 – 2024 yaitu dukungan pengujian dan 

pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan 

dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan 

berkelanjutan. Sedangkan strategi khusus adalah strategi dalam rangka mendukung 

pencapaian 6 kegiatan strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2020 – 2024. 

A. STRATEGI UMUM 

Berikut ini adalah strategi umum BBPPTP Surabaya untuk 5 tahun mendatang : 

1) Mendukung strategi pengembangan komoditas perkebunan 

strategis Strategi ini mencakup : 

a. Mengoptimalkan dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan 

bersertifikat melalui sertifikasi benih, pengujian mutu benih dan system 

manajemen mutu pada komoditas perkebunan 

b. Melaksankaan pembangunan nursery dan manajemen produksi pada 

komoditas  unggulan perkebunan seperti  tebu,  kelapa,  kakao,  kopi, 

jambu 
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mete untuk pemenuhan kebutuhan benih perkebunan yang tepat waktu, 

lokasi, mutu dan harga. 

c. Melakukan inventarisasi klon – klon unggul lokal di wilayah kerja BBPPTP 

Surabaya 

d. Pengawalan dan pendampingan pelepasan varietas unggul dan varietas 

unggul local dalam upaya pemenuhuan kebutuhan unggul perkebunan 

e. Mengoptimalkan dukungan perlindungan perkebunan dalam mengatasi 

gangguan OPT perkebunan melalui inovasi teknologi yang ramah  

lingkungan 

f. Mengoptimalkan dukungan perlindungan perkebunan dalam mengatasi 

gangguan OPT perkebunan melalui pengujian efikasi pestisida untuk 

menjamin penggunaan pestisida secara efisien dan efektif guna 

meminimalisir dampak negatif pestisida. 

g. Mengoptimalkan dukungan penanganan gangguan usaha perkebunan 

seperti dampak perubahan iklim (kekeringan dan kebanjiran) 

h. Menyusun petunjuk teknis dengan substansi isi menjelaskan tentang 

perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan 

 

2) Mendukung strategi pengembangan sumber daya manusia 

a. Mendorong peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam 

pengembangan kompetensi sumber daya insani melalui pendidikan, 

magang, pelatihan, dan penelitian 

b. Peningkatan kegiatan bimbingan teknis bagi petugas perkebunan daerah di 

wilayah kerja BBPPTP Surabaya 

c. Peningkatan kualitas, moral, disiplin dan etos kerja aparatur pemerintah 

d. Pemantapan aparatur pemerintah yang produktif, efisien dan beraklak mulia. 
 

 

3) Mendukung strategi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

a. Pengembangan dan penyedia pupuk hayati, pestisida nabati, feromon dan 

agens pengendali hayati (APH) 

b. Melakukan kajian dan inovasi paket teknologi proteksi tanaman perkebunan 

yang ramah lingkungan 
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c. Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah 

d. Mengoptimalkan pengawasan peredaran APH dan pestisida, serta residu 

pestisida pada komoditas perkebunan 

 

4) Mendukung strategi peningkatan upaya adaptasi, mitigasi, bencana, perubahan 

iklim dan perlindungan perkebunan 

a. Inventarisasi, koordinasi, pengawalan dan pendampingan proses pelepasan 

varietas klon – klon unggul yang spesifik lokasi, adaptif terhadap perubahan 

iklim dan gangguan OPT 

b. Optimalisasi pengembangan dan penyediaan agens pengendali hayati, 

musuh alami dan feromon dalam pengendalian OPT 

c. Melakukan inovasi dan kajian aplikatif terkait dampak perubahan iklim 

terhadap benih dan perkembangan OPT tanaman perkebunan 

d. Memfasilitasi penyediaan data dan informasi terkait sistem peringatan dini 

gangguan OPT dan gangguan usaha perkebunan 

 

5) Mendukung Strategi penguatan tata kelola kepemerintahan yang 

baik dan implementasi reformasi birokrasi sebagai dasar pelayanan 

prima 

a. Membina pegawai dalam penerapan prinsip tatanan pengelolaan 

manajemen keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi 

hukum, keadilan dan partisipasi 

b. Mendorong optimalisasi sistem keterbukaan dan akuntabilitas informasi 

publik 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan website data 

dan informasi yang lengkap, akurat dan terpercaya. 

d. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui  

penerapan reward and punishment kepada pegawai 

e. Menerapkan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdi 

lingkungan organisasi melalui aspek perencanaan kinerja ( penyusunan 

Renstra, penetapan kinerja, dan rencana kinerja tahunan) ; pengukuran 

kinerja  (penetapan  IKU  dan  IKK);    pengelolaan  data  kinerja,   pelaporan 
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kinerja (penyusunan laporan kinerja (LAKIP), evaluasi kinerja (reviu terhadap 

kinerja oleh APIP) dan capaian kinerja (realisasi kinerja dan keuangan) 

f. Menerapkan sistem kinerja pegawai dan SOP yang jelas mengenai tugas 

dan fungsi pegawai dalam menjalankan tugas kegiatan sehari-hari 

g. Mendukung penataan dan pengawasan akuntabilitas kinerja secara berkala 

oleh atasan dan auditor. 

 

B. STRATEGI KHUSUS 

Berikut ini adalah strategi khusus BBPPTP Surabaya 5 tahun mendatang 

 

1. STRATEGI MENDUKUNG PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN 

BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PRODUKTIVITAS TANAMAN 

a. Pelaksanaan layanan sertifikasi dan pengujian mutu benih telah menerapkan 

sistem manajemn mutu ISO 9001 : 2015 dan ISO 17025 : 2017 secara 

konsisten sehingga tepat waktu dan akurasi hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b. Pelaksanaan bimbingan teknis terkait sertifikasi dan pengujian mutu benih dan 

system manajemen mutu bagi petugas UPTD terkait komoditas komoditas 

perkebunan. 

c. Penyusunan standar, norma dan pedoman terkait  komoditas perkebunan 

d. Menjalin peningkatan link and match dengan lembaga riset  guna 

meningkatkan teknik produksi dan pengelolaan benih tanaman perkebunan. 

e. Melaksanakan penilaian dan evaluasi unjuk kerja laboratorium pengujian mutu 

benih di wilayah kerja BBPPTP Surabaya melalui pelaksanaan uji provisiensi 

sesuai ISO 17043 : 2010 

 

 

2. STRATEGI MENDUKUNG OPTIMASI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN DARI 

OPT SERTA ANTISIPASI RISIKO DPI 

a. Mengoptimalkan kajian dan inovasi paket teknologi proteksi pada komoditas 

perkebunan yang ramah lingkungan 

b. Menjalin peningkatan link and match dengan lembaga riset dalam hal 

pengendalian OPT pada komoditas perkebunan 
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c. Mendukung penyediaan APH bermutu untuk pengendalian OPT tanaman 

perkebunan 

d. Mengoptimalkan pengujian mutu dan efikasi pestisida pada komoditas 

perkebunan 

 

3. STRATEGI MENDUKUNG EFISIENSI BUDIDAYA DAN PRODUKSI TANAMAN SEMUSIM DAN 

REMPAH SERTA TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN 

DALAM NEGERI MAUPUN EKSPOR PRODUK HASIL PERKEBUNAN 

a. Inventarisasi, koordinasi, pengawalan dan pendampingan proses pelepasan 

varietas klon – klon unggul lokal yang berpotensi menjadi komoditas unggulan 

lokal 

b. Memastikan penyediaan benih unggul bermutu komoditas perkebunan 

berorientasi ekspor untuk kepentingan intensifikasi dan peremajaan melalui 

monitoring dan evaluasi kelayakan kebun sumber bahan tanaman (kebun 

induk dan entres) 

c. Mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas  

unggulan ekspor perkebunan melalui kegiatan pengendalian OPT yang ramah 

lingkungan 

d. Mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas  

unggulan ekspor perkebunan melalui kegiatan pengujian residu pestisida pada 

komoditas perkebunan sesuai standar Nasional dan Internasional (BMR SNI 

dan Permentan serta MRL’s European Union). 

4. STRATEGI MENDUKUNG IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASIA DIREKTORAT 

JENDERAL PERKEBUNAN 

Menerapkan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdi 

lingkungan organisasi melalui aspek perencanaan kinerja ( penyusunan Renstra, 

penetapan kinerja, dan rencana kinerja tahunan) ; pengukuran kinerja (penetapan 

IKU dan IKK); pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja (penyusunan laporan 

kinerja (LAKIP), evaluasi kinerja (reviu terhadap kinerja leh APIP) dan capaian 

kinerja (realisasi kinerja dan keuangan), sesuia dengan Peraturan Presiden nomor 

29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

a. Mendukung pembinaan komitmen anti korupsi ditiap eselon I lingkup 

kementerian pertanian melalui gerakan WBK (Wilayah bebas dari Korupsi) 
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b. Memberikan pemahaman kepada setiap aparatur negara  mengenai 

pembinaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sesuai amanah Peraturan 

Pemerintah nomor 60 tahun 2008 

c. Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat / publik secara konsisten dan 

berkelanjutan melalui pendekatan 1 pintu dan 1 atap dalam bidang : sertifikasi 

dan pengujian mutu benih, proteksi tanaman perkebunan, analisis mutu dan 

residu pestisida, data serangan OPT, rekomendasi pengendalian OPT, klinik 

tanaman. Selain itu juga mendorong inovasi pelayanan publik. Peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta penguatan kapasitas dan 

efektivitas pengawasan pelayanan publik 

d. Mendukung penciptaan teknologi informasi publik dan kehumasan dalam  

ruang lingkup e – government baik dalam bentuk web maupun sarana 

informasi lainnya seperti SIMPEG, SIMONEV, e-proposal, dll 

e. Mendorong perbaikan sarana dan prasarana lingkungan kerja serta penerapan 

manajemn modern dalam pelaksanaan kegiatan balai 

f. Mengembangkan mekanisme kontrol yang tepat, sinergis, realistik, inovatif, 

terukur, konsisten, efektif dan efisien terhadap sistem manajemen organisasi 

terhadap simpul-simpul kritis pelaksanaan organisasi dalam menghadapi 

segala permasalahan dalam organisasi 

g. Menerapkan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan 

terhadap pelaksanaan kinerja organisasi 

h. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui program dan kegiatan yang 

beroritntasi pada hasil dan penganggaran yang berbasis kinerja. 

i. Mendukung penguatan pengawasan instansi pemerintah berdasarkan 

Peraturan Menteri Pertanian nomor 23 tahun 2009 tentang Pedoman Umum 

SPI, terbentuknya satlak SPIP, peningkatan peran APIP sebagai QA. 

j. Mendorong penataan sistem manajemen SDM aparatur pada kegiatan 

pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, SOP Kegiatan, evaluasi 

jabatan, standar dan profil kompetensi jabatan, penilaian pretasi kerja, disiplin 

pegawai, pendidikan / pelatihan, berbasis kompetensi melalui workshop, 

seminar dll, pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan SIMPEG dll 
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BAB III 

 

VISI, MISI DAN TUJUAN BBPPTP SURABAYA 2020-2024 

 

3.1. Visi BBPPTP Surabaya 
 

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024 

 

“PERTANIAN YANG MAJU, MANDIRI DAN MODERN 

untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 

 

dan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 – 2024 yaitu 

 

“PERKEBUNAN INDONESIA YANG PRODUKTIF, 

BERNILAI TAMBAH DAN BERDAYA SAING DALAM 

MEWUJUDKAN PERTANIAN INDONESIA MAJU YANG 

BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN 

BERLANDASKAN GOTONG ROYONG UNTUK 

MENDUKUNG TERCAPAINYA VISI PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA” 

 

 

Maka Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya 

menetapkan visi BBPPTP Surabaya tahun 2020-2024 yaitu “ 

 

“MENJADI BALAI YANG PROFESIONAL DALAM MELAKSANAKAN SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN MUTU 

BENIH SERTA PENGEMBANGAN DAN PENYIAPAN TEKNOLOGI PROTEKSI DALAM MEWUJUDKAN 

PERKEBUNAN INDONESIA YANG PRODUKTIF, 

Bernilai Tambah dan Berdaya Saing” 

 

Perwujudan dari Visi BBPPTP Surabaya tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam kisi-kisi 

perumusan visi yang memuat makna-makna dari visi itu sendiri. 

Tabel. 1. Kisi-kisi Perumusan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-

2024 
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No Pokok- Pokok Visi Makna Visi 

1 Profesional Menjadikan sikap / kepribdian yang cakap untuk 
melakkan aktivitas sesuai kemahiran, kemampuan 
dan keahlian serta mengedepankan integritas dan 
komitmen berdasarkan tugas dan fungsi 
organisasi serta peraturan perundang-undangan 

2 Sertifikasi benih Proses / rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat 
terhadap benih yang dilakukan oelh lembaga 
sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, 
pengujian   laboratorium,   dan   pengawasan  dan 

 

  memenuhi semua persyaratn yang diedarkan 
3 Pengujian mutu benih Kegiatan untuk menganalisa mutu benih 

dilaboratorium yang meliputi penetapan kadar air, 
daya berkecambah, kemurnian fisik dan 
kesehatan benih berdasarkan metode baku dan 
dilakukan terhadap setiap kelompok benih (lot) 
yang akan diedarkan 

4 Pengembangan Rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah 
ada dalam rangka meningkatkan potensi dan 
kualitas menjadi lebih baik 

5 Penyiapan Menyediakan sesuatu yang dibutuhkan 

6 Teknologi Entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan 
secara terpadu melalui pembuatan dan 
pemikiranuntuk mencapai suatu nilai 

7 Proteksi tanaman 
perkebunan 

Segala upaya untuk mencegah kerugian pada 
budidaya tanaman perkebunan yang diakibatkan 
oleh organisme pengganggu tumbuhan 

8 Produktif produksi komoditas perkebunan Indonesia 
semakin 
meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam 
negeri maupun dalam memenuhi 
kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi tentunya 
dipengaruhi oleh peningkatan 
produktivitas maupun luas panen tanaman 
perkebunan nasional 

9 Bernilai tambah produk perkebunan Indonesia mampu dihilirisasi, 
tidak menjual bahan mentah, dan mampu 
menyajikan produk olahan perkebunan yang 
mampu meningkatkan harga jual komoditas 
perkebunan nasional. 
Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat 
meningkatkan nilai tukar perkebunan 
sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan 
pekebun nasional 
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10 Berdaya saing produk perkebunan nasional mampu bersaing 
dengan produk impor sejenis maupun produk 
ekspor sejenis dari negara lain dalam konteks 
impor, jika produk perkebunan nasional berdaya 
saing, maka jumlah impor produk perkebunan 
dapat diturunkan baik melalui produk sejenis 
maupun produk substitut sehingga mampu 
meningkatkan perekonomian masyarakat. 
Sedangkan dalam konteks ekspor, berdaya saing 
berarti bahwa produk perkebunan nasional 
menjadi pilihan utama negara tujuan ekspor 
dibanding dengan produk perkebunan 
sejenis yang dimiliki negara lain. 

3.2. MISI BBPPTP SURABAYA 

1. Mewujudkan Pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pengawasan benih 

secara cepat, tepat dan akurat; 

2. Mewujudkan dukungan penyediaan benih tanaman perkebunan yang bermutu dan 

berkelanjutan melalui pengembangan dan tata kelola nursery tanaman perkebunan yang 

professional; 

3. Mewujudkan dukungan perlindungan perkebunan melalui inovasi teknologi proteksi yang 

ramah lingkungan dalam mengatasi gangguan OPT dan gangguan usaha perkebunan 

serta pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida; 

4. Mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas sebagai implementasi reformasi 

birokrasi kepada masyarakat melalui pelayanan data dan informasi serta dukungan teknis 

lainnya dalam bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan, 

5. Mewujudkan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam urusan 

kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai. 

 

3.3. TUJUAN BBPPTP SURABAYA 
 

Sebagai   penjabaran   dari  Visi  dan Misi  BBPPTP  Surabaya, maka tujuan 

pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu : 

1. Memberikan pelayanan sertifikasi dan pengujian mutu benih secara cepat, tepat dan 

akurat dalam mendukung penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat. 

2. Menyediakan benih perkebunan yang bermutu dan berkelanjutan kepada masyarakat 

pekebun 

3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis kebun sumber benih tanaman 

semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar di wilayah kerja BBPPTP 
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Surabaya 

4. Menyediakan teknologi perlindungan perkebunan yang ramah lingkungan dalam 

pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta penanganan 

gangguan usaha perkebunan. 

5. Meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan Agens Pengendali Hayati (APH) dan 

pupuk hayati. 

6. Memberikan pelayanan analisis mutu dan residu pestisida pada produk-produk 

perkebunan dengan memperhatikan isu-isu lingkungan. 

7. Meningkatkan mutu layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan dengan menggunakan teknologi informasi kepada masyarakat secara 

konsisten dan berkelanjutan. 

8. Melakukan upaya strategis dan bimbingan teknis sistem manajemen mutu laboratorium 

penguji dan pengembangan jejaring kerjasama laboratorium. 

9. Memberikan pelayanan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga 

balai. 

10. Meningkatkan inovasi pelayanan public sebagai implemnetasi reformasi birokrasi 

BAB IV 

 

KEGIATAN BBPPTP SURABAYA TAHUN 2020-2024 

 

4.1.      Kegiatan BBPPTP Surabaya 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 08 / Permentan / OT.140/ 2/ 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 

(BBPPTP) Surabaya, merupakan unit kerja eselon 2 b dengan tugas : (1) melaksanakan 

pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih ; (2) melaksanakan analisis  teknis  dan 

pengembangan proteksi  tanaman perkebunan  dan 

(3) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan 

laboratorium. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas BBPPTP Surabaya 

menyelenggarakan fungsi : 

 

1. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional 

2. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor dan yang akan 

diekspor serta rekayasa genetika. 
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3. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka 

pelepasan varietas 

4. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam 

rangka penarikan varietas 

5. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka 

pemberian sertifikat layak edar 

6. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas propinsi 

7. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih 

perkebunan dan uji acuan (referee test) 

8. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT ) perkebunan 

9. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang 

mempengaruhi 

10. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim 

serta faktor yang mempengaruhi 

11. Pengembangan teknik surveilance OPT penting 

12. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi 

kehilangan hasil dan teknik pengendalian OPT perkebunan 

13. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan 

14. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas dan 

pelepasan agens hayati OPT Perkebunan 

15. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan 

16. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada 

implementasi pengendalian hama terpadu 

17. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida 

18. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan 

19. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan 

20. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan 

manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan 

21. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan 

proteksi tanaman perkebunan 

22. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai 

Besar 
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Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiaan teknologi 

proteksi tanaman perkebunan adalah terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih 

tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan fokus 

kegiatan pengembangan tahun 2020 – 2024 adalah : 

1. Sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan 

Dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, maka 

BBPPTP Surabaya mendukung dan mengawal penerapan standar mutu komoditas 

perkebunan melalui sertifikasi lapang dan pengujian mutu benih tanaman dengan target 

indikator kinerja mencapai proyeksi rata – rata 118 juta batang per tahun. Selain komoditas 

tebu juga akan dilakukan sertifikasi dan pengujian mutu benih untuk komoditas : kopi, kakao, 

kelapa, jambu mete, tembakau, kapas, wijen, jarak pagar dan  jarak kepyar. 

2. Produksi dan Penyediaan Benih Bermutu dan Berkelanjutan 

Nurseri tanaman perkebunan yang telah dikembangkan oleh BBPPTP Surabaya di 

beberapa sentra pengembangan kawasan perkebunan untuk komoditas kopi, kakao, tebu, 

kelapa dan jambu mete diharapkan dapat mendukung penyediaan benih bermutu dan 

berkelanjutan yang tepat mutu, waktu, lokasi dan harga. 

3. Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan uji koleksi 

Uji coba teknologi perlindungan tanaman melalui demplot dimaksudkan untuk menguji 

Agens Pengendali Hayati (APH) / Pupuk Hayati, Feromon, Pestisida  Nabati yang telah 

dihasilkan untuk diuji keefektifannya dilapang. Kegiatan demplot ini selain dilaksanakan oleh 

Balai juga dilaksanakan oleh UPTD wilayah Kerja Bidang Proteksi melalui kegiatan 

perikatan. Pelaksaan demplot difokuskan pada komoditi unggulan daerah yaitu : Tebu, Kopi, 

Tembakau, Kapas, teh, nilam dan kelapa dengan target indikator kinerja mencapai proyeksi 

rata – rata 30 unit pada akhir tahun 2019. 

 

 

4. Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan 

Rakitan teknologi yang dihasilkan Untuk menghasilkan rakitan teknologi spesifik lokasi, 

maka BBPPTP Surabaya menjalin kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi untuk 

menghasilkan produk berupa Agens Pengendali Hayati yang telah diformulasikan, Pupuk 
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Hayati, maupun Feromon dengan target indikator kinerja mencapai proyeksi rata-rata 9,8 

pada akhir tahun 2019. 

5. Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati Sasaran 

dari kegiatan eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan dan pengujian agensia hayati adalah 

mendapatkan Agens Pengendali Hayati minimal rata-rata 3 APH setiap tahunnya dari 

golongan Bakteri, Jamur, Nematoda, Predator maupun parasitoid yang dapat dikembangkan 

melalui laboratorium. 

6. Koordinasi pembinaan, monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan Kegiatan 

pembinaan, Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk mengawasi kualitas (quality control) 

pelaksanaan kegiatan dan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BBPPTP Surabaya. 

Monitoring dan evaluasi berkaitan dengan hal-hal : (1) aktivitas proses kegiatan ; (2) kinerja 

yang dicapai dan hasil proses kegiatan dan (3) identifikasi permasalahan dan upaya 

pemecahannya 

7. Pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan 

Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya 12 desa pertanian organik berbasis komoditas 

perkebunan yang berhasil tersertifikasi sampai dengan tahun 2021 oleh lembaga sertifikasi 

organik yang terakreditasi. Komoditas yang kan dikembangkan untuk desa pertanian organik 

meliputi : kopi dan kakao yang eksisting telah dikembangkan oleh kelompok tani. 

8. Layanan Perkantoran 

Kegiatan layanan perkantoran difokuskan pada administasi keuangan seperti belanja 

pegawai, belanja barang dan belanja modal, sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

9. Layanan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 

Kegiatan layanan ini difokuskan pada pelaksanaan urusan kepegawaian dengan 

penggunaan SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, ketata usaha organisasi termasuk 

administrasi kepemerintahan dan rumah tangga BBPPTP Surabaya. Mengoptimalkan 

kondisi dan fungsi sarana dan prasarana melalui pencatatan dalam SIMAK-BMN dan 

pemeliharaan fisik yang rutin dan berkelanjutan. 

10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas kinerja BBPPTP Surabaya maka diperlukan 

peningkatan sarana prasarana baik yang bersifat teknis maupun administratif melalui 
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pengadaan barang dan jasa, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Balai 

Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan. 

11. Inovasi Pelayanan Publik 

Dalam upaya meningkatkan standar pelayanan publik maka diuapayakan untuk terus 

mengembangkan metode, teknik dan aplikasi dengan memanfaatkan big data dan IOT 

Tabel. 2.  Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Perbenihan Tahun 2020 – 2024 

 

IK
A 

SATUAN 
CAPAIA

N 
2019 

TARG
ET 202

0 
202

1 
202
2 

202
3 

202
4  

 
1 

Jumlah teknik dan 
metode pengujian 
mutu benih yang 
dikembangkan dan 
dihasilkan 
(metode) 

 

 
Metode 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
2 

Jumlah rekomendasi 
teknis terkait 
perbenihan yang 
dihasilkan 
(rekomendasi) 

 

 
Rekomenda

si 

 

 
33 

 

 
33 

 

 
33 

 

 
33 

 

 
33 

 

 
33 

 

Tabel. 3  Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Proteksi Tahun 2020 – 2024 

 

 

IK
A 

SATUAN 
CAPAIA

N 2019 

TARG
ET 202

0 
202
1 

202
2 

202
3 

2024 

 

 
1 

Jumlah 
perakitan 
teknologi 
proteksi spesifik 
lokasi yang 
dihasilkan 
(paket 
teknologi) 

 

Paket 
teknologi 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
2 

Jumlah metode di 
bidang proteksi 
tanaman perkebunan 
yang dikembangkan 
dan dihasilkan 
(metode) 

 

 
Metode 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

3 

Jumlah rekomendasi 
teknis terkait Proteksi 
yang dihasilkan 
(rekomendasi) 

 

Rekomend
asi 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

36 
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Tabel. 4.  Indikator Kinerja Satuan Kerja (IKSK) BBPPTP Surabaya 

Tahun 2020 – 2024 

 

SASAR
AN 
KEGIAT
AN 

IKS
K 

SAT 
CAPAIA

N 
2019 

TARG
ET 202

0 
202

1 
202
2 

202
3 

202
4  

 
 
 
 

 
SK
1 

 
 
 

Meningk
at kan 
kualitas 
layanan 
publik 

 
 
 
 
 

 
1 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) atas 
layanan 
publik Balai 
Besar 
Perbenihan 
dan 
Proteksi 
Tanaman 
Perkebunan 
Surabaya 
(nilai IKM) 

 
 
 
 
 

Skal
a 
Like
rt 
(1-
4) 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

 
3 

 

2.2. PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN 

PERKEBUNAN TAHUN 2020 

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan  

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang 

disertai dengan indikator kinerja. Melalui  Perjanjian Kinerja, terwujudlah 

komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas 

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang  serta 

sumberdaya yang tersedia. 

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi 

Tanaman Perkebunan (BBPPTP) disusun berdasarkan Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal 

Perkebunan dan Kepala BBPPTP Surabaya.  

Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran kegiatan, 

indikator kinerja, target kinerja dan anggaran. Dokumen Penetapan 

Kinerja tersebut dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah 

untuk : 



LAKIN BBPPTP SURABAYA TAHUN 2020 2 

 
 

1) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; 

2) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja; 

3) Menilai keberhasilan organisasi. 

 

Tabel 1.  Perjanjian Kinerja (PK) BBPPTP Surabaya TA. 2020 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN 

PERKEBUNAN (BBPPTP) SURABAYA 

 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Target 

1 Meningkatnya 

pengembangan 

metode dan 

teknologi 

pengujian mutu 

benih dan proteksi 

tanaman 

perkebunan 

1 Jumlah teknik dan 

metode pengujian 

mutu benih yang 

dikembangkan dan 

dihasilkan 

5   metode  

2 Jumlah perakitan 

teknologi proteksi 

spesifik lokasi yang 

dihasilkan 

4  paket 

teknologi  

3 Jumlah metode di 

bidang proteksi 

tanaman perkebunan 

yang dikembangkan 

dan dihasilkan 

2   metode  

4 Jumlah rekomendasi 

teknis terkait 

perbenihan dan 

proteksi yang 

dihasilkan 

68  rekomendasi  
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2 Meningkatnya 

kualitas layanan 

publik Balai Besar 

Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman 

Perkebunan 

Surabaya 

 

1 Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

atas layanan publik 

Balai Besar 

Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman 

Perkebunan 

Surabaya 

3 skala likert 1-

4 

3 Terwujudnya 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah di 

lingkungan Balai 

Besar Perbenihan 

dan Proteksi 

Tanaman 

Perkebunan 

Surabaya  

1 Jumlah temuan BPK 

atas pengelolaan 

keuangan dan 

pengelolaan BMN 

Balai Besar 

Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman 

Perkebunan 

Surabaya yang terjadi 

berulang 

1 temuan 

2 Jumlah temuan Itjen 

atas implementasi 

SAKIP yang terjadi 

berulang (5 aspek 

SAKIP sesuai 

Permen PAN RB 

nomor 12 tahun 2015 

meliputi : 

perencanaan, 

pengukuran, 

pelaporan kinerja, 

evaluasi internal, dan 

capaian kinerja) di 

1 temuan 
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lingkup BBPPTP 

surabaya 

 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen 

yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas 

dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus 

Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabillitas, transparansi, 

dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah 

dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun 

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok 

ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian 

reward atau penghargaan dan sanksi. BBPPTP Surabaya telah membuat 

Perjanjian Kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan 

kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan 

tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020.  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

a.1. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian 

kinerja untuk setiap indikator kinerja yang dilakukan dengan cara 

membandingkan antara data realisasi dengan data target yang telah 

direncanakan sebelumnya.  

Pengukuran kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran 

yaitu setelah berakhirnya semua kegiatan untuk mengetahui pencapaian 

sasaran kegiatan berdasarkan indikator kinerja kegiatan atau target 

kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (PK). 

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan 

berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan, maka sesuai kesepakatan 

di lingkup  Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori 

keberhasilan, yaitu : 

1) Sangat Berhasil (capaian > 100%) 

2) Berhasil (capaian 80% - 100%) 

3) Cukup berhasil (capaian 60%-<80%) 

4) Kurang berhasil (capaian <60%)  

Capaian kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman 

Perkebunan (BBPPTP) Surabaya untuk setiap pernyataan kinerja. 

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang di dalam 

dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBPPTP Surabaya TA. 2020  

 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % 

Capaian 

1 Meningkatnya 

pengembangan 

metode dan teknologi 

pengujian mutu benih 

dan proteksi tanaman 

perkebunan 

1 Jumlah teknik dan 

metode pengujian mutu 

benih yang 

dikembangkan dan 

dihasilkan 

5   metode  5  metode  100 

2 Jumlah perakitan 

teknologi proteksi spesifik 

lokasi yang dihasilkan 

4  paket teknologi  4 paket teknologi  100 

3 Jumlah metode di bidang 

proteksi tanaman 

perkebunan yang 

dikembangkan dan 

dihasilkan 

2   metode  2   metode  100 
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4 Jumlah rekomendasi 

teknis terkait perbenihan 

dan proteksi yang 

dihasilkan 

68  rekomendasi  68 rekomendasi  100 

2 Meningkatnya kualitas 

layanan publik Balai 

Besar Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman 

Perkebunan Surabaya 

 

1 Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) atas 

layanan publik Balai 

Besar Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman 

Perkebunan Surabaya 

3 skala likert 1-4 3 skala likert 1-4 100 

3 Terwujudnya 

akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah di 

lingkungan Balai Besar 

Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman 

Perkebunan Surabaya  

1 Jumlah temuan BPK atas 

pengelolaan keuangan 

dan pengelolaan BMN 

Balai Besar Perbenihan 

dan Proteksi Tanaman 

Perkebunan Surabaya 

yang terjadi berulang 

1 temuan 0 temuan 100 
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2 Jumlah temuan Itjen atas 

implementasi SAKIP 

yang terjadi berulang (5 

aspek SAKIP sesuai 

Permen PAN RB nomor 

12 tahun 2015 meliputi : 

perencanaan, 

pengukuran, pelaporan 

kinerja, evaluasi internal, 

dan capaian kinerja) di 

lingkup BBPPTP 

surabaya 

1 temuan 0 temuan 100 
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Standar kinerja ini merepresentasikan capaian kinerja BBPPTP 

Surabaya dan diwujudkan sebagai indikator keberhasilan kinerja BBPPTP 

Surabaya. Dalam upaya mewujudkan target kinerja yang direncanakan 

kegiatan sesuai pada kontrak kinerja ini, dalam rangka mencapai target 

kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Implementasi IKK dalam kegiatan 

– kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 meliputi : 

1. Jumlah teknik dan metode pengujian mutu benih yang 

dikembangkan dan dihasilkan 

Kegiatan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih 

yang dilaksanakan meliputi :  

a) Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Di Wilayah Kerja 

Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Dalam Rangka 

Pemberian Sertifikat Layak Edar, bertujuan : 

 Menjaga kemurnian varietas; 

 Memelihara mutu benih; 

 Memberikan jaminan kepada pengguna benih; 

 Memberikan legalitas kepada produsen benih. 

 

Sasaran kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dalam 

Rangka Pemberian Sertifikat Layak Edar yaitu target benih yang 

diperiksa sejumlah 18.000.000 batang. 

 

Tempat dan lokasi kegiatan ini adalah seluruh lingkup wilayah 

kerja BBPPTP Surabaya, yaitu Propinsi Banten; Propinsi Jawa 

Barat; Propinsi D.I. Yogjakarta; Propinsi Jawa Tengah; Propinsi 

Jawa Timur; Propinsi Bali; Propinsi NTB; Propinsi NTT; Propinsi 

Sulawesi Selatan; Propinsi Sulawesi Tengah; Propinsi Sulawesi 

Tenggara; Propinsi Sulawesi Utara; Propinsi Gorontalo; Propinsi 

Sulawesi  Barat;. Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Benih 

Tanaman Perkebunan Dalam Rangka Pemberian Sertifikat 
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Layak Edar dilaksanakan sepanjang tahun 2020  dari bulan 

Januari sampai dengan Desember.  

 Metode Pelaksanaan 

 Penerimaan dan Permohonan Sertifikasi 

 Pemeriksaan lapang 

 Pembuatan dan Penyerahan Sertifikat 

 Output 

 Sertifikat Mutu Benih 

 Laporan Hasil Pemeriksaan Benih 

 Outcome   

 Jumlah permohonan sertifikasi selama tahun 2020 adalah 

sejumlah permohonan dari 30 podusen / penangkar. 

 Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang telah diterbitkan adalah 

sejumlah 577 Sertifikat. 

 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Lapang yang telah 

diterbitkan adalah sejumlah 14 Laporan. 

 Jumlah benih diperiksa adalah sejumlah 12.021.979 batang 

sampai bulan Nopember 2020. 

 BBPPTP Surabaya menargetkan pemeriksaan lapang untuk 

komoditas perkebunan pada tahun 2020 sampai Desember 

2020 sejumlah 18.000.000  batang.  

 Persentase pencapaian kegiatan sertifikasi  Tahun 2020 

adalah 100 %. 

 Permasalahan 

Kurangnya kelengkapan administrasi dari Pemohon/ Produsen/ 

Penangkar, misalnya Surat Keterangan Asal–usul benih, Surat 

Pengesahan Sumber Benih, Peta Lokasi, dll. Sehingga 

menghambat pelaksanaan sertifikasi benih sesuai terget waktu 

yang ditetapkan. 
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b) Analisa Keragaman Tebu Berdasar Penanda Mikrosatelit 

Simple Sequence Repeat (SSR) 

Tujuan Kegiatan Analisis Keragaman Tebu Berdasar Penanda 

Mikrosatelit Simple Sequence Repeat adalah memeperoleh 

variasi genetik dan hubungan kekerabatan genetik antar varietas 

tanaman tebu sehingga dapat digunakan sebagai acuan atau 

standard dalam melakukan pengujian mutu genetik tanaman 

oleh berbagai pihak yang berkecimpung dalam pemuliaan 

tanaman maupun masyarakat secara luas. 

Kegiatan Analisis Keragaman Tebu berdasar Penanda 

Mikrosatelit SSR Pada Tahun 2019 dilaksanakan mulai pada 

bulan Maret sampai Desember 2019.  Pengujian sidik jari DNA 

tanaman perkebunan yang dilakukan di Laboratorium Pengujian 

Mutu Benih Bidang Perbenihan Balai Besar Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya 

memanfaatkan komoditas tebu dengan 6 (enam) klon yang terdiri 

dari: Uthong 1, Uthong 5, 6535, 6222, 2035, dan Asembagoes. 

Dari 6 (enam) klontersebut akan dianalisis keragaman dan 

kekerabatan antar varietasnya. 

Tahapan yang dilaksanakan meliputi: 

1. Uji Kuantitatif DNA Total 

2. Penentuan Primer 

3. PCR – SSR 

Hasil kegiatan menunjukkan dari dendogram yang diperoleh 

dapat diketahui bahwa masing-masing klonberbeda sekuen DNA 

satu dengan yang lainnya berdasarkan primer SSR yang dipakai 

yaitu Pada dendogram tersebut ada 3 (tiga) cluster yaitu 1 

(sampel 3); 2 (sampel 2); 3 (sampel 6, 5, 4 dan 1). Klon yang 

berada dalam 1 (satu) cluster memiliki kesamaan sekuen DNA 

yang terbesar dibandingkan dengan klonpada cluster yang 

berbeda berdasarkan primer SSR yang dipakai. 
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c) Produksi Kit Antibodi Poliklonal RSD Untuk Deteksi Cepat 

RSD Pada Tebu 

Tujuan Kegiatan Analisis Keragaman Tebu Berdasar Penanda 

Mikrosatelit Simple Sequence Repeat adalah : 

 Mempelajari teknik Produksi Kit Antibodi Poliklonal untuk 

Deteksi Cepat Penyakit RSD pada Tebu. 

 Menghasilkan / memproduksi Kit Antibodi Poliklonal untuk 

Deteksi Cepat Penyakit RSD pada Tebu. 

Manfaat Kegiatan Analisis Keragaman Tebu Berdasar Penanda 

Mikrosatelit Simple Sequence Repeat adalah : 

 Memahami teknik Produksi Kit Antibodi Poliklonal untuk 

Deteksi Cepat Penyakit RSD pada Tebu 

 BBPPTP Surabaya mempunyai kemampuan untuk menguji 

penyakit RSD dengan metode serologi 

Kegiatan dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Benih Balai 

Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) 

Surabaya, Laboratorium Biomedik, Universitas Brawijaya Malang 

dan Laboratorium Fitopatologi Balai Penelitian Tanaman 

Pemanis dan Serat (BALITTAS) Malang. 

Tahapan kegiatan meliputi : 

1. PREPARASI ANTIGEN BAKTERI LEIFSONIA XYLI     

2. ISOLASI PROTEIN BAKTERI LEIFSONIA XYLI 

3. PENGUKURAN KADAR PROTEIN MEMBRAN LUAR 

BAKTERI LEIFSONIA XYLI 

4. ANALISIS PROTEIN BAKTERI 

5. ELEKTROELUSI BAKTERI LEIFSONIA XYLI 

6. PENGAMBILAN DARAH HEWAN COBA (BLEEDING) 

7. PENYIMPANAN ANTISERUM POLIKLONAL 

8. UJI SPESIFISITAS MENGGUNAKAN ANTIBODI RSD DARI 

CIRAD PERANCIS 
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Pelaksanaan kegiatan Produksi Kit Antibodi Poliklonal Untuk 

Deteksi Cepat Penyakit RSD pada Tebu dilakukan berdasarkan 

hasil optimasi metode sebelumnya dan ditemukannya kandidat 

protein bakteri Leifsonia xylii penyebab penyakit RSD pada tebu 

berat molekul 32 dan 38 kDa. Dari hasil western blotting dengan 

menggunakan antigen dari hasil SDS PAGE dengan berat 

molekul 32 dan 38 kDa dan 2 jenis pengenceran (1/10.000 dan 

1/1.000.000) terbentuk band berwarna biru pada berat molekul 

22 kDa, 32 kDa dan 38 kDa. Ekspresi paling tinggi dari hasil 

western blotting adalah pada berat molekul 22 kDa. Sehingga 

dilakukan study reference lebih lanjut karena dari hasil Western 

Blotting menunjukkan band protein pada 22 kDa memiliki 

ekspresi yang paling tinggi. Selain itu juga dapat dilakukan uji 

lanjutan yaitu Uji HA (Hemaglutinasi). 

 

d) Pengujian Mutu Benih Laboratorium 

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah: 

 Memperoleh contoh benih dalam jumlah yang sesuai untuk 

pengujian mutu benih dan mempunyai komposisi komponen 

yang dapat mewakili kelompok benihnya; 

 Produsen mendapatkan sertifikat mutu benih hasil pengujian 

laboratorium sebagai jaminan kualitas benih yang akan 

diedarkan.  

Permohonan pengambilan contoh benih/pengujian mutu benih 

yang masuk ke BBPPTP Surabaya sebanyak 32 permohonan 

yang berasal dari 8 produsen benih, adapun produsen benih 

tersebut adalah: 

1. PT. Global Agrotek Nusantara (PT. GAN), Malang; 

2. Pusat Penellitian Gula Indonesia (P3GI), Pasuruan; 

3. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (BALITTAS), 

Malang;  
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4. PT. Benih Emas Indonesia (PT. BEI), Pasuruan; 

5. Divisi Perencanaan dan Pengembangan, Penelitian 

Tembakau, PTPN X, Jember; 

6. Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; 

7. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jember 

(PUSLITKOKA); 

8. Pembibitan Tebu Permata Bud chips CV. Joyo Rosan 

 Output 

Pada tahun 2019, permohonan pengujian mutu benih di 

laboratorium yang ditangani oleh BBPPTP Surabaya sebanyak 

33 permohonan, 148 lot benih yang berasal dari 8 produsen 

benih.  Pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh benih terdiri 

dari beberapa komoditi perkebunan yaitu : tembakau, tebu, 

kenaf, kapas, wijen, jarak kepyar, jarak pagar, rosella, kakao dan 

kopi, dengan jumlah pengujian mutu benih sebanyak 205 

pengujian. Adapun output dari kegiatan pengambilan contoh 

benih adalah hasil uji mutu benih yang digunakan sebagai dasar 

penerbitan sertifikat mutu benih. 

 Outcome  

Hasil dari kegiatan pengambilan contoh benih ini adalah 

diterbitkannya sertifikat hasil pengujian mutu benih oleh BBPPTP 

Surabaya untuk benih yang memiliki mutu sesuai standar yang 

dipersyaratkan. Sertifikat mutu benih tersebut nantinya dijadikan 

jaminan bagi produsen benih dalam mengedarkan benihnya 

kepada pemakai benih. 

 

2. Jumlah perakitan teknologi proteksi spesifik lokasi yang 

dihasilkan 

Perakitan teknologi proteksi spesifik lokasi yang dihasilkan pada 

tahun 2020 ini ditargetkan sebanyak 4 paket teknologi dan target ini 
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tercapai 100%. Perakitan teknologi proteksi spesifik lokasi yang 

dihasilkan yaitu : 

1. Sintesis Kairomon dan Uji Lapang pada Tanaman Kakao 

  Kegiatan sintesis kairomon dan uji lapang pada tanaman kakao 

merupakan kegiatan lanjutan. Pada tahun ini kegiatan bertujuan untuk 

Melakukan sintesis kairomon dan memperoleh informasi kemampuan untuk 

menarik OPT kakao. Kegiatan berlangsung selama 12 bulan yakni dari 

bulan Januari hingga Desember 2020. Kegiatan dilaksanakan di Balai 

Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, Fakultas 

Pertanian  Universitas Gadjah Mada dan Kabupaten Jombang. Kegiatan uji 

lapang akan dilaksanakan di perkebunan kakao desa Sambirejo, 

Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Tahap awal kegiatan adalah 

berkonsultasi dengan tenaga ahli dari Fakultas Pertanian Universitas 

Gadjah Mada. Dari hasil konsultasi dengan tenaga ahli diperoleh metode 

pelaksanaan kegiatan, pengambilan senyawa buah kakao menggunakan 

Solid Phase microextraction (SPME).  

  Realisasi kegiatan hingga Desember 2020 antara lain: 

penandatanganan Nota Kesepahaman kerjasama antara Balai Besar 

Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebuanan Surabaya, Surat 

Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan/ Kegiatan Swakelola, 

pengadaan bahan pendukung kegiatan dan bahan pelaporan dan 

dokumentasi dan survey lokasi pengambilan senyawa buah kakao di Desa 

Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Pada lokasi ini 

terdapat buah yang sesuai dengan kriteria untuk pelaksanaan kegiatan.   

Hasil kegiatan telah dilakukan pengambilan senyawa buah kakao 

dan analisis senyawa yang telah diperangkap menggunakan GCMS. 

Pengambilan senyawa dilakukan dengan menggunakan SPME dan 

pemerangkapan menggunakan pelarut aceton dan n-hexane.  Pengambilan 

senyawa dilakukan selama 1-2 jam. Pengambilan senyawa menggunkan 

SPME adalah dengan menyungkup buah kakao dengan botol plastik rapat 

dan kemudian SPME dimasukkan ke dalam botol selama 1 jam. Senyawa 
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buah kakao yang terperangkap dalam SPME segera dianalisis 

menggunakan GCMS.  Pengambilan senyawa buah kakao menggunakan 

pelarut etanol dan n-hexane dengan memerangkap senyawa buah kakao 

dalam botol besar yang dihubungkan dengan botol kecil yang berisi 

senyawa pelarut yang mengikat senyawa buah kakao.  

  Hasil analisis senyawa buah kakao menggunakan SPME diperoleh 

senyawa: 13-Octadecenoic acid, methyl ester, Tetracosamethyl-

cyclododecasiloxane, (Z)-Docos-9-enenitrile, 2,6-Difluoro-3-methylbenzoic 

acid, eicosyl ester, Dimethyl palmitane, Benzoic acid, 4-ethoxy, ethyl ester, 

E-10,13,13-Trimethyl-11-tetradecen-1-ol acetate, Phthalic acid, di(2-

propylpentyl) ester, Cyclooctasiloxane, hexadecamethyl. Pada 

pemerangkapan meggunakan pelarut etanol dan n-hexane belum terdeteksi 

senyawa yang dikeluarkan oleh buah kakao. 

  Penyerapan anggaran untuk kegiatan ini sampai Desember 2020 

sebesar 51, 06%, sedangkan penyerapan fisik kegiatan sebesar 52%.  

A B 

C D 
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Gambar 15. Pelaksanaan kegiatan sintesis kairomon dan uji lapang pada tanaman kakao, 
A = koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, B = 
penghitungan buah dan intensitas serangan OPT, C = pengamatan buah 
ukuran lebih dari 12 cm, D = buah terserang PBK dan Helopeltis sp., E = 
pemasangan perangkap menggunakan SPME, F = pemasangan 
perangkap menggunakan pelarut etanol, G = pemasangan perangkap 
menngunakan pelarut n-hexane, H = analisis senyawa menggunakan 
GCMS. 

 

 

2. Pemanfaatan Metabolit Sekunder APH untuk Mengendalikan Penyakit 
Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh (BPKC) 

Kegiatan Pemanfaatan Metabolit sekunder APH untuk 

mengendalikan Penyakit Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh bertujuan untuk 

menerapkan rakitan teknologi pengendalian BPKC, sehingga dapat 

menurunkan intensitas serangan. Kegiatan rencananya akan dilaksanakan 

mulai bulan Februari hingga November 2020 di kelompok tani SWARI 

MAJU, dukuh Swari, Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten 

Ponorogo. 

E F 

G H 
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Realisasi pelaksanaan kegiatan hingga Desember 2020 antara lain: 

penyusunan TOR, survey lapang penentuan lokasi dan pendataan calon 

petani calon lahan (CPCL) (Tabel 6), SK CPCL, pengajuan bahan kegiatan, 

menyusun petunjuk teknis kegiatan, dan penentuan petak pengujian. Petak 

pertama  adalah petak perlakuan petak kedua adalah petak kontrol.  Selain 

penentuan petak pengujian, juga dilakukan penentuan pohon contoh dan 

pengamatan awal. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa intensitas 

serangan BPKC di desa Pelem, Kecamatan Bungkal adalah 51,4% dan 

pada petak pengujian 45,7%. Tahap selanjutnya, telah dilakukan sosialisasi 

pembuatan dan aplikasi metabolit sekunder APH dengan teknik biopori 

serta pengamatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kelompok tani Swari 

Maju, desa Pelem, Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Lahan yang 

digunakan kurang lebih seluas 2 hektar. dengan dua perlakuan yaitu 

perlakuan dengan rakitan teknologi metabolit sekunder APH dan perlakuan 

kontrol (tidak dilakukan aplikasi metabolit sekunder APH). Selain itu juga 

dilakukan serah terima HOK petani.  

Tabel 6. Data calon petani pada kegiatan pemanfaatan metabolit sekunder 
APH untuk mengendalikan Penyakit Bakteri Pembuluh Kayu 
Cengkeh (BPKC) 

 

No Nama Luas areal / batang Umur Tanaman (Tahun) 

1 Tumiran 0,05 ha/ 50 batang 10 

2 Bardo 0,0394 ha/70 batang 7 

3 Suryani 0,03 ha/ 40 batang 5 

4 Katijan 0,16 ha/30 batang 7 

5 Wardi 0,0802 ha/40 batang 6 

6 Sardi 0,14 ha/ 60 batang 10 

7 Mujianto 0,16 ha/70 batang 15 

8 Agus 0,2408 ha/ 120 batang 15 

9 Suprapto 0,6994 ha/200 batang 15 

10 Subandi 0,1873 ha/100 batang 10 

Hasil kegiatan menunjukkan penurunan intensitas serangan penyakit 

bakteri pembuluh kayu cengkeh (BPKC) pada petak perlakuan sebesar 

48,61%, sedangkan pada petak kontrol mengalami penurunan 9,3 %. Dapat 
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disimpulkan bahwa rakitan teknologi pengendalian dengan menggunakan 

metabolit sekunder APH dapat mengakibatkan penurunan intensitas 

serangan penyakit bakteri pembuluh kayu cengkeh (BPKC) sebesar 

48,61%. 

Penyerapan anggaran kegiatan sampai Desember 2020 sebesar 

97,08% dan untuk penyerapan fisiknya sebesar 100%. 

 

 

 

A B 

C D 
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Gambar 16. Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Metabolit sekunder APH untuk 

mengendalikan Penyakit Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh (BPKC), A 
= denah lahan kegiatan; B = Pelaksanaan survey CPCL di kelompok 
tani SWARI MAJU, C = Penentuan pohon contoh, D = pemasangan 
label, E = sosialisasi pembuatan metabolit sekunder, F = APH 
aplikasi metabolit sekunder APH, G = Sosialisasi pembuatan pupuk 
bokashi, H = penyerahan ganti rugi pohon sampel ke pemilik lahan 

 

3. Demplot Penerapan PHT untuk Mengendalikan Hama Penyakit 
Tanaman Tebu  

Kegiatan Demplot Penerapan PHT Untuk mengendalikan Hama dan 

Penyakit Tebu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

penerapan berbagai metode pengendalian terhadap intensitas serangan 

hama dan penyakit pada tanaman tebu serta pengaruhnya terhadap 

produktivitas tebu. Kegiatan ini dilaksanakan di kelompok tani Nugroho 3, 

Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini 

direncanakan dilaksanakan mulai bulan Maret – November 2020. 

E F 

G H 
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Realisasi pelaksanaan kegiatan hingga Desember 2020 yaitu telah 

dilaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan 

kabupaten Kediri untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dan tim pelaksana 

telah menentukan CPCL yaitu sebagai calon petani adalah kelompok tani 

Nugroho 3 Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri sebanyak 11 

orang, serta lahan yang akan digunakan sebagai lahan uji adalah milik H. 

Rizal Ardhana seluas 1 Ha. Telah dilakukan penebangan tebu pada lahan 

uji pada akhir Juni 2020, mendapatkan hasil 533.4 kuintal dengan harga 

Rp. 55.000,- per kuintal. Produksi tahun ini menurun sekitar 40.2 kuintal 

dari tahun lalu karena serangan uret dan tikus yang cukup tinggi. Telah 

dilakukan pengolahan tanah sekaligus pelaksanaan pengendalian mekanis 

uret tebu. Hasil pengamatan populasi uret tebu yang didapatkan 3.2 uret 

per meter persegi, termasuk pada kategori berat. Telah dilakukan aplikasi 

metabolit sekunder APH Trichoderma, B. bassiana dan P. fluorescens pada 

benih tebu, aplikasi pupuk dasar, kompos dan pupuk hayati mikoriza, serta 

penanaman benih tebu varietas Cening. Pada bulan September telah 

dilakukan pengamatan pertumbuhan tanaman tebu dan pengamatan 

intensitas serangan OPT (uret tebu, penggerek batang dan pucuk tebu dan 

penyakit luka api), aplikasi NEP, sanitasi kebun dari gulma dan 

pemasangan pias Trichogramma sp.Pada bulan Nopember telah dilakukan 

pemasangan perangkap jaring dan lampu di kebun perlakuan, yang 

bertujuan untuk menangkap kumbang uret tebu Lepidiota stigma serta 

penanaman sereh wangi disekeliling kebun perlakuan sebagai tanaman 

pengusir tikus.  

Hasil pengujian menunjukkan aplikasi pupuk hayati mikoriza dan 

perlakuan benih tebu dengan metabolit sekunder APH mampu 

meningkatkan pertumbuhan/ tinggi tanaman tebu, diameter batang tebu 

dan jumlah anakan tebu. Pada tebu umur 5 bulan tinggi tanaman tebu 

mencapai 284,9 cm pada kebun perlakuan dan 257,2 cm pada kebun 

kontrol, diameter batang tebu mencapai 3,13 cm pada kebun perlakuan dan 

2,515 cm pada kebun kontrol, jumlah anakan tebu  mencapai 9,35 batang 
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pada kebun perlakuan dan 4,4 batang pada kebun kontrol serta mampu 

meningkatkan ketahanan tanaman tebu pada kebun perlakuan terhadap 

hama dan penyakit. Pemasangan pias Trichogramma sp. mampu 

menurunkan intensitas serangan Chilo sp. dari 2,5% menjadi 0,22% pada 

kebun perlakuan atau 91,2%, sedangkan jika tidak dilakukan pengendalian, 

terhadap Chilo sp. pada kontrol terjadi peningkatan serangan sebesar 

53,22%. Pemasangan pias Trichogramma sp. menurunkan kembali 

serangan S. nivella sebesar 0% pada kebun perlakuan,  sedangkan jika 

tidak dilakukan pengendalian terhadap  S. nivella. terjadi peningkatan 

serangan sebesar 85,92% pada kontrol. 

Populasi uret sebelum dilakukan aplikasi nematoda entomopatogen 

pada kebun perlakuan, dan kontrol secara bertutut-turut adalah 1,15 

ekor/m2 galian dan 1,10 ekor/m2 galian. Setelah dilakukan aplikasi 

nematoda entomopatogen hingga akhir pengamatan pada bulan Desember 

2020 tidak ditemukan uret tebu. Aplikasi pupuk hayati mikoriza dan 

perlakuan benih dengan metabolit sekunder APH mampu meningkatkan 

sistem imun bagi tanaman tebu pada kebun perlakuan, yang dibuktikan 

dengan menurunnya tingkat serangan penyakit luka api, sedangkan pada 

kontrol serangan penyakit luka api justru meningkat mencapai 0,83%. 

Serangan tikus pada kebun perlakuan terjadi pada tanaman tebu umur 2,5 

bulan sebesar 0,425%, setelah dilakukan penanaman sereh wangi sebagai 

tanaman pengusir tikus, tidak ditemukan serangan tikus pada kebun 

perlakuan, sedangkan pada kontrol terdapat serangan tikus sebesar 

0,303% pada akhir pengamatan (tanaman tebu berumur 5 bulan). 

Pemasangan jaring dan lampu perangkap mampu menangkap 203 ekor 

kumbang. Jika dari jumlah tersebut diasumsikan setiap kumbang dapat 

menghasilkan 40 butir telur maka pemasangan  satu jaring perangkap 

mampu menekan uret sejumlah  8.120 ekor pada periode berikutnya 

Penyerapan anggaran kegiatan sampai Desember 2020 sebesar 

99.59% dan untuk penyerapan fisiknya sebesar 100%. 
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Gambar 17. Kegiatan Demplot Penerapan PHT Untuk mengendalikan Hama dan 
Penyakit Tebu, A = Koordinasi dengan Dinas Pertanian dan 
Perkebunan Kabupaten Kediri; B = penetapan CPCL; C = Bimbingan 
Teknis pengembangan pupuk hayati mikoriza dan pias Trichogramma 
sp. pada poktan Nugroho 3, desa Tawang Wates Kediri, D = Proses 
tebang tebu pada calon lahan uji, E = pengamatan pertumbuhan 
tanaman tebu, F = aplikasi NEP untuk mengendalikan uret pada 
tanaman tebu, G = pengamatan OPT tanaman tebu, H = pemasangan 
perangkap jaring 

 

4. Pengaruh Penerapan PHT Nematoda Parasit terhadap Peningkatan 
Produktivitas Kopi  

Kegiatan Pengaruh Penerapan PHT terhadap Peningkatan 

Produktivitas Kopi ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahun 2019, yang 

telah menerapkan berbagai paket teknologi pengendalian untuk 

menurunkan serangan dan populasi nematoda parasit kopi, sehingga pada 

tahun 2020 diharapkan teknologi tersebut dapat dikembangkan sehingga 

mampu mengendalikan OPT utama lain yang menyerang tanaman kopi 

serta dapat teknologi PHT yang mampu memberikan penurunan terhadap 

intensitas serangan OPT Utama Kopi serta peningkatan produktivitasnya. 

Selain itu juga diharapkan dapat diperoleh anjuran teknis Pengendalian 

OPT Utama Tanaman Kopi yang terutama dapat diterapkan perkebunan 

kopi di wilayah Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Kegiatan ini 

dilaksanakan di Desa Kaumrejo Kecamatan Ngantang pada bulan Maret – 

November 2020. 

Realisasi pelaksanaan kegiatan hingga Desember 2020 yaitu 

koordinasi dan survey lokasi. Koordinasi dilaksanakan dengan instansi 

terkait dalam hal ini adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 

Perkebunan Kabupaten Malang untuk menyampaikan mengenai rencana 

pelaksanaan kegiatan Pengaruh PHT terhadap Peningkatan Produktivita 

Kopi yang rencananya akan dilaksanakan di Kecamatan Ngantang. 

Selanjutnya koordinasi dilanjutkan dengan Petugas ULPPTP Kabupaten 

Malang yang selanjutnya akan bertidak sebagai pelaksana lapang yang 

bertugas untuk membantu selama pelaksanaan di lapang baik secara 

teknis maupun koordinasi dengan pihak terkait seperti aparat desa dan 
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petugas penyuluh lapangan di Kecamatan Ngantang. Dari hasil koordinasi 

awal, petugas ULPPTP sudah melakukan survey awal dengan beberapa 

kriteria yang telah ditentukan sehingga sudah diperoleh calon petani dan 

calon lahan yang akan digunakan sebagai lokasi kegiatan. 

Tahap berikutnya, dilaksanakan koordinasi dengan calon petani 

pemilik lahan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai CPCL. Calon 

lahan yang akan digunakan sebagai lokasi kegiatan adalah lahan kopi yang 

terletak di Desa Kaumrejo Kecamatan Ngantang milik Bapak Farid Bustomi. 

Kondisi tanaman kopi pada lahan tersebut nampak merana, tidak pernah 

dilakukan pemangkasan, dan terdapat gulma yang sangat lebat di sekitar 

pertanaman. Beberapa buah kopi yang dihasilkan terdapat gejala serangan 

PBKo yang ditandai dengan adanya lubang pada ujung buah kopi. Selain 

itu, juga banyak ditemukan daun kopi dengan gejala karat daun dan bercak 

daun kopi. Melihat kondisi tersebut maka diputuskan bahwa lahan tersebut 

sesuai untuk pelaksanaan kegiatan karena pada lahan tersebut memang 

dibutuhkan suatu tindakan PHT untuk menyelamatkan tanaman kopi dan 

meningkatkan produktivitasnya. Beberapa tindakan PHT yang perlu 

dilaksanakan berdasarkan kondisi kebun antara lain sanitasi kebun, 

pemangkasan tanaman, aplikasi pupuk organik, dan penanaman refugia 

untuk memperbaiki kondisi tanaman. Selain itu juga diperlukan aplikasi 

APH, dan aplikasi pestisida nabati untuk mengatasi permasalahan OPT 

pada lahan tersebut. 

Telah dilaksanakan kegiatan sanitasi kebun, pemangkasan tanaman 

kopi, pengamatan intensitas OPT, koordinasi tentang rencana pelaksanaan 

Bimbingan Teknis pada Kelompok Tani, aplikasi pupuk kompos yang 

dicampur dengan Trichoderma sp. sebagai APH yang berfungsi untuk 

mengendalikan berbagai penyakit kopi, aplikasi APH B. bassiana untuk 

mencegah dan mengendalikan serangan PBKo pada buah kopi, aplikasi 

APH Trichoderma sp. dengan cara disemprot pada daun kopi untuk 

mengendalikan penyakit bercak dan karat daun kopi, aplikasi metabolit 

sekunder jamur Trichoderma sp. yang dicampur dengan jamur B. bassiana 
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dan bakteri Pseudomonas fluorescens untuk mencegah serangan PBKo 

pada calon buah kopi dan menurunkan intensitas serangan bercak daun 

dan karat daun kopi, aplikasi pestisida nabati serbuk biji mimba (SBM) 

untuk mengendalikan serangan nematoda parasit kopi dan meningkatkan 

kesuburan tanah,  pengamatan perkembangan tanaman Tagetes, cover 

crop, dan tanaman kopi, penyerahan HOK petani dan ganti rugi produksi 

tanaman kopi. 

Aplikasi PHT menunjukkan peningkatan produktivitas kopi sekitar 

80,29% jika dibandingkan dengan hasil panen tahun sebelumnya. 

Berdasarkan data hasil pengamatan aplikasi PHT dapat menurunkan 

intensitas serangan Bercak Daun Kopi, karat daun kopi, dan penggerek 

ranting/cabang secara berurutan sebesar 39,26%, 40,71%, dan 17,59%. 

Jika dibandingkan dengan petak kontrol, menunjukkan selisih intensitas 

serangan bercak daun, karat daun kopi, dan  penggerek ranting/ cabang 

kopi secara berurutan sebesar 62,67%, 81,72% dan 65,82%. 

Penyerapan anggaran untuk kegiatan ini sampai Desember 2020 

sebesar 97,71%, sedangkan penyerapan fisik kegiatan sebesar 100%.  
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Gambar 18. Pelaksanaan kegiatan Pengaruh Penerapan PHT Nematoda Parasit 

terhadap Peningkatan Produktivitas Kopi, A = koordinasi dengan 
petugas ULPPTP; B = koordinasi dengan calon petani pemilik lahan; 
C  = pengamatan gejala serangan OPT di lapang; D = kegiatan 
sanitasi kebun; E = kegiatan pemangkasan dahan dan ranting kopi 
yang tidak produktif, F = persiapan pupuk kompos dan APH 
Trichoderma sp., G = pembuatan lubang untuk pemupukan, H = 
aplikasi pupuk kompos, I = persiapan aplikasi metabolit sekunder 
APH, J = aplikasi metabolit sekunder APH pada daun, bunga, dan 
bakal buah tanaman kopi, K = Pengamatan populasi serangga di 
sekitar pertanaman menggunakan jaring serangga, L = penyerahan 
HOK petani, M = penyerahan ganti rugi produksi 

 
 

3. Jumlah metode di bidang proteksi tanaman perkebunan yang 

dikembangkan dan dihasilkan 

Metode proteksi tanaman perkebunan yang dikembangkan dan 

dihasilkan pada tahun 2020 ini ditargetkan sebanyak 3 metode dan 

I J 

K L M 
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target ini tercapai 100%. Adapun metode proteksi tanaman 

perkebunan yang dikembangkan dan dihasilkan adalah : 

1. Pengembangan Metode Pengujian Residu Mikotoksin pada Komoditas 
Rempah 

Tujuan dari kegiatan pengembangan metode pengujian residu 

pestisida pada komoditas rempah adalah: 

 Melakukan pengembangan metode pengujian residu pestisida pada 

komoditas rempah 

 Melakukan validasi metode pengujian residu pestisida pada 

komoditas rempah 

Kegiatan ini dilaksanakan di laboratorium analisis pestisida BBPPTP 

Surabaya dan laboratorium rujukan laboratorium Saraswanti Bogor 

pada bulan Juli – November 2020. 

Realisasi kegiatan hingga bulan Desember 2020  adalah 

koordinasi dengan laboratorium BPMB Ciracas, telah dilaksanakan 

pelatihan secara online dengan materi pengembangan metode 

pengujian residu mikotoksin pada komoditas rempah. Berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala BBPPTP Surabaya Nomor 

187/Kpts/Ku.060/E7/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 menunjuk Bapak 

Harmoko, S.Si, M.T sebagai narasumber pada kegiatan ini. Kegiatan 

ini dilaksanakan pada tanggal 17 September 2020 dan diikuti oleh 

personel laboratorium analisis pestisida BBPPTP Surabaya. Selain 

itu juga telah dilaksanakan pengambilan sampel komoditas rempah 

di PT Supa Surya Niaga yang akan dijadikan bahan untuk 

pengembangan metode.  

Pengembangan residu mikotoksin terhadap sampel lada dan pala 

menggunakan metode QuEChERS sudah dilakukan pada bulan Oktober. 

Hasil yang diperoleh untuk standar sudah optimal pada alat UPLC-MS/MS 

(resolusi tinggi). sedangkan hasil pada sampel lada dan pala recoverynya 
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kurang maksimal (<50%). diperlukan perbaikan pada proses preparasi 

sampel yang adakan dilaksanakan pada tahun 2021. 

Penyerapan anggaran kegiatan sampai Desember 2020 adalah 

90,79% dan untuk penyerapan fisiknya adalah 100%. 

 

 

  

Gambar 19. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Residu 
Mikotoksin pada Komoditas Rempah, A, B = pelaksanaan pelatihan 
online pengembangan metode pengujian residu mikotoksin pada 
komoditas rempah, C = Preparasi contoh residu mikotoksin dalam 
rangka validasi metode, D = Pengujian contoh residu mikotoksin 

 
 

2. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Metabolit Sekunder APH  

 Metabolit sekunder APH memiliki potensi yang menjanjikan dalam 

pengendalian OPT tanaman perkebunan, dapat menurunkan intensitas 

serangan OPT hingga 20.74%. Sistem pengendalian OPT secara 

konvensional memanfaatkan APH itu sendiri secara langsung, dimana 

organisme yang berperan sebagai APH tersebut memiliki keterbatasan 

dalam adaptasi di setiap lingkungan yang berbeda. Sedangkan MS APH 

A B 

C D 
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yang diambil adalah toksin atau anti biotiknya (bukan organismenya secara 

langsung) maka tidak ada lagi batasan dalam pemanfaatannya.  

 Metabolit sekunder APH ramah terhadap lingkungan, tidak 

menimbulkan pencemaran dan mudah terdegradasi. Akan tetapi metabolit 

sekunder yang beredar di lapangan belum diketahui mutunya baik secara 

kualitas maupun kuantitas. Pada tahun 2020 dilakukan pengujian mutu 

metabolit sekunder APH secara kualitatif, dikarenakan setiap APH memiliki 

kandungan bahan aktif metabolit sekunder yang berbeda-beda yang 

dipengaruhi oleh strain dan cara sintesis/ekstraksi metabolit sekunder. Saat 

ini studi literatur tentang bahan aktif metabolit sekunder APH di Indonesia 

berdasarkan strain dan cara sintesis/ekstraksinya masih belum ada. 

Sedangkan rata-rata harga standar bahan aktif metabolit sekunder APH 

adalah 30 jutaan. Untuk efisiensi dan efektivitas, pada tahun 2020 

dilakukan deteksi bahan aktif metabolit sekunder APH secara kualitatif 

terlebih dahulu, baru pada tahun berikutnya dilakukan deteksi bahan aktif 

metabolit sekunder APH secara kuantitatif. 

 Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kandungan bahan aktif 

metabolit sekunder APH secara kualitatif, serta membandingkan 

kandungan bahan aktif metabolit sekunder dari beberapa hasil produksi. 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan. Lokasi kegiatan ini 

dilaksanakan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman 

Perkebunan Surabaya serta laboratorium penguji eksternal yaitu PT. 

Saraswanti (sebagai laboratorium acuan metode serta pembanding hasil 

analisis). 

 Realisasi pelaksanaan kegiatan hingga Desember 2020 adalah 

menyusun KAK, Petunjuk pelaksanaan, Petunjuk teknis dan Rencana 

Kerja, dan proses pengadaan bahan pendukung kegiatan oleh ULP. Hasil 

kegiatan menunjukkan sebagai berikut: 

a. Ekstraksi 40 ml larutan metabolit sekunder APH menghasilkan kurang 

dari 0,5 ml metabolit sekunder APH yang bersifat sangat folatil dan 
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sangat mudah bereaksi sehingga untuk penyimpanannya harus 

dilakukan disuhu -80°C 

b. Pada proses produksi metabolit sekunder APH dengan bahan pottato 

dextrose broth (PDB) menggunakan orbital shaker menghasilkan 11 

bahan aktif yang secara umum bersifat sebagai anti mikroba dan anti 

bakteri 

c. Pada proses produksi metabolit sekunder APH dengan bahan PDB 

menggunakan horizontal shaker menghasilkan 9 bahan aktif 

d. Pada proses produksi metabolit sekunder APH dengan bahan air 

cucian beras menggunakan orbital shaker menghasilkan 15 bahan aktif 

e. Pada proses produksi metabolit sekunder APH dengan bahan air 

cucian beras menggunakan horizontal shaker menghasilkan 11 bahan 

aktif 

f. Pada proses produksi metabolit sekunder dengan bahan air cucian 

beras ditemukan adanya senyawa fenol yang bersifat asam dan apabila 

pada konsentrasi terlalu tinggi dapat menyebabkan fitotoksisitas 

 Berdasarkan kegiatan tersebut direkomendasikan sebagai berikut: 

a. Proses produksi MS APH dilaksanakan selama 3 minggu 

b. Larutan MS APH sesegera mungkin diaplikasikan ketanaman setelah 

proses produksi MS APH selesai 

c. Larutan MS APH diusahakan sekecil mungkin terkena sinar matahari 

secara langsung dan terpapar udara dalam kondisi terbuka 

d. Aplikasi MS APH dilapangan harus menggunakan konsentrasi/dosis 

yang tinggi (minimal 400 mL/L air) 

e. Cara aplikasi dengan infus akar atau infus batang dan tidak disarankan 

menggunakan cara aplikasi yang lain 

 Penyerapan anggaran kegiatan sampai Desember 2020 adalah 

99,58% (dengan asumsi bahan pendukung kegiatan telah terserap) dan 

untuk penyerapan fisiknya sebesar 100%. 
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3. Pengembangan Metode Sampling untuk Pengamatan OPT Perkebunan 

 Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji beberapa metode sampling 

untuk pengamatan OPT Kopi. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari 

kegiatan ini adalah diperolehnya sebuah metode sampling terbaik yang 

mudah diaplikasikan oleh petugas pengamat OPT tanpa mengurangi 

kualitas data hasil pengamatan. Kegiatan ini direncanakan akan 

dilaksanakan selama 10 bulan, terhitung mulai bulan Februari - November 

2020. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 3 Desa di Kecamatan Tutur, 

Kabupaten Pasuruan. 

 Realisasi pelaksanaan kegiatan hingga Desember 2020 adalah 

penyusunan juknis kegiatan, survei lokasi, koordinasi dengan pihak terkait, 

persiapan bahan pendukung kegiatan, pelabelan, pengamatan dan 

pemberian ganti rugi petani, dan analisis data untuk menentukan metode 

sampling terbaik. 

 Berdasarkan hasil analisis data, beberapa metode pengambilan 

sampel yang diuji, yakni metode sampling acak sederhana, metode 

sampling acak sistematis dan metode sampling acak zig-zag ketiganya 

memberikan hasil yang sama baiknya dengan nilai overall Mean Absolute 

Error (MAE) sekitar 1% dan standar error sekitar 0,5% untuk ukuran sampel 

sebesar 5%, 4% dan 3% dari total populasi tanaman kopi. Adapun ukuran 

sampel sebesar 3% dari total populasi tanaman kopi adalah ukuran sampel 

paling efisien untuk digunakan namun tetap mampu memberikan hasil yang 

sama baiknya dengan ukuran sampel 4% dan 5%. Sedangkan ukuran 

sampel sebesar 2% dari total populasi tanaman kopi tidak 

direkomendasikan untuk digunakan karena memiliki nilai overall MAE yang 

berbeda signifikan dengan ketiga ukuran sampel lainnya. 

 Penyerapan anggaran kegiatan sampai Desember 2020 adalah 99,6% 

dan untuk penyerapan fisiknya sebesar 100%. 
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Gambar 20. Pelaksanaan kegiatan pengembangan metode sampling untuk pengamatan 
OPT perkebunan, A = peta lokasi kegiatan pengembangan metode 
sampling untuk pengamatan OPT perkebunan, B = pelabelan pohon 
sampel, C = pengamatan OPT. 

 

4. Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi 

yang dihasilkan 

a) Pengawasan Sumber Benih komoditas kopi dan kakao 

Pengawasan benih sumber di wilayah kerja merupakan salah 

satu kegiatan BBPPTP Surabaya dalam rangka pemeriksaan 

dan pengawasan terhadap kebun benih sumber di wilayah kerja 

serta untuk mengetahui ketersediaan benih bermutu dan tingkat 

kelayakan benih sumber. 

 Sasaran dan Target Kinerja 

Sasaran pengawasan benih sumber sebagai berikut: 

 Kebun-kebun benih sumber kopi dan kakao di 16 wilayah 

kerja (wilker) yang telah mendapatkan surat keputusan 

penetapan sebagai benih sumber oleh Menteri Pertanian atau 

Direktur Jenderal Perkebunan  

A 
B 

C 
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 Evaluasi/monitoring BPT/PIT Tanaman Perkebunan diwilayah 

kerja 

 

Tujuan dari pengawasan sumber benih adalah sebagai berikut: 

Kebun benih sumber mempunyai peran sangat penting untuk 

menjamin mutu benih yang akan diedarkan kepada 

pengguna/konsumen, sehingga monitoring dan evaluasi 

terhadap kebun harus dilakukan secara 34 periodik, adapun 

tujuan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat kemurnian varietas yang ditanam sesuai 

SK penetapan kebun benih sumber. 

2. Mengetahui tingkat pemeliharaan kebun benih sumber 

terhadap tanaman induk, tanaman penaung dan lingkungan 

sekitar kebun. 

3. Mengetahui tingkat penyerapan teknologi dalam produksi 

benih on farm dan off farm.  

4. Mengetahui tingkat produksi kebun benih sumber. 

5. Menentukan tingkat  kelayakan kebun benih sumber sebagai 

dasar untuk perbaikan kebun benih sumber. 

6. Memberikan pembinaan dalam inovasi teknologi pengelolaan 

on farm pada benih kebun sumber. 

7. Memberikan rekomendasi ke Tingkat Eselon I Direktorat 

Jenderal Tanaman Perkebunan untuk meninjau kembali SK 

Penetapan Kebun Benih Sumber untuk kebun benih sumber 

yang berdasarkan hasil pemeriksaan sudah tidak memenuhi 

syarat sebagai benih sumber. 

8. Memberikan legalitas terhadap mutu benih melalui penerbitan 

sertifikat atau surat keterangan mutu sumber benih 

 Capaian Kinerja 

Kegiatan pegawasan kebun benih sumber dilaksanakan, secara 

rinci masing-masing komoditi dengan hasil sebagai berikut: 



LAKIN BBPPTP SURABAYA TAHUN 2020 35 

 
 

1. Pengawasan Kebun Benih Sumber Kopi 

Terdapat 6 (enam) Kebun Benih Sumber Kopi diantaranya 5 

(lima) memenuhi syarat sebagai kebun sumber benih dan 1 

(satu) tidak memenuhi syarat.  

2. Pengawasan Kebun Benih Sumber Kakao 

Terdapat 13 (tiga belas) Kebun Benih Sumber Kakao 

diantaranya 7 (tujuh) memenuhi syarat sebagai kebun sumber 

benih dan 6 (enam) tidak memenuhi syarat. 

 

1.1 Hasil dan Pembahasan Pengawasan Benih Sumber Kopi 

dan Kakao 

Kegiatan pengawasan kebun benih sumber dilaksanakan 

pada bulan Juli s.d agustus 2020. Hasil kegiatan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

3.1.1 Pengawasan Kebun Benih Sumber Kopi 

3.1.1.1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Provinsi Bali 

a. Kebun Kembangsari 

Kebun Kembangsari milik Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Bali terletak di 

Desa Satera, Kecamatan Kintamani Kabupaten 

Bangli Bali. Ditetapkan berdasarkan SK Menteri 

Pertanian Nomor 713/Kpts/KB.330/7/1997 

tanggal 16 Juli 1997.  

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada 

tanggal 21 – 24 Juli 2020, total luas kebun yang 

diperiksa 1,00 Ha dengan varietas S 795. 

Hasil pemeriksaan lapangan kebun memenuhi 

syarat sebagai kebun benih sumber kopi 

arabika S 795. Hasil Pemeriksaan lapangan 
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kebun benih sumber kopi kebun Kembangsari 

disampaikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Potensi Produksi Kebun 

Kembangsari 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Kembangsari / I Kembangsari / 

III 

Varietas S 795 S 795 

Tahun Tanam 1973 1973 

Luas (Ha) 0,500 0,500 

Populasi 

Tanaman(Phn) 

515 512 

Taksasi Benih 

(butir) 

1.351.607 2.121.955 

Kemurnian (%) 100 100 

Kesehatan Sehat Sehat 

 

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa taksasi 

produksi benih di kebun Kembangsari blok I 

(1.351.607 butir) sedangkan blok III sejumlah 

(2.121.955 butir). Sedangkan kondisi kebun 

dapat dilihat pada Gambar 1. Adapun saran 

untuk perbaikan kebun antara lain : 

 Perlu dilakukan konversi pada pertanaman 

kopyol yang ada disekitar kebun menjadi 

S795 agar tidak terjadi pencemaran serbuk 

sari, mengingat tidak adanya upaya untuk 

mengendalikan waktu pembungaan yang 

berbeda pada kebun varietas tersebut. 
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 Tidak dibenarkan melakukan penyulaman 

menggunakan benih S795 asal kebun ini 

yang berupa biji, tetapi penyulaman bisa 

dilaksanakan dengan cara perbanyakan 

vegetatif yang berasal dari kebun benih ini 

melalui setek ataupun  sambungan. 

 Penggunaan batang bawah sebaiknya 

menggunakan batang bawah tahan 

nematoda parasite yang sudah 

direkomendasikan yaitu BP 308 yang 

diperbanyak melalui vegetatif. 

 Pangkasan lepas panen (PLP) tetap 

dilakukan agar supaya produksi untuk tahun 

berikutnya dapat berbuah lebat; 

 Perlu dilakukan pemangkasan tanaman 

naungan dengan perlakuan 50% tanaman di 

penggal (topping) pada saat memasuki awal 

musim penghujan. 

Gambar 1. Kondisi Kebun Milik Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali 
Kebun Kembangsari 
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b. Kebun Kerta 

Kebun kembangsari milik Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Bali terletak di 

Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten 

Gianyar Bali. Ditetapkan  berdasarkan SK. 

Menteri Pertanian Nomor 

42/Kpts/KB.020/7/2017 tanggal 27 juli 2017. 

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada 

tanggal 21 – 24 Juli 2020, total luas kebun yang 

diperiksa 2,000 Ha dengan varietas Kopyol. 

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa potensi 

produksi di kebun Kerta blok Va sejumlah 

(1.767.159 butir), blok Vb sejumlah (2.000.633 

butir) sedangkan blok Vc sejumlah (4.383.155 

butir). Hasil pemeriksaan lapangan kebun 

memenuhi syarat sebagai kebun benih 

sumber kopi arabika Kopyol. Untuk kondisi 

kebun dapat dilihat pada Gambar 2. 

Tabel 4. Hasil Potensi Produksi kebun Kerta 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Kerta / 

Va 

Kerta / Vb Kerta / Vc 

Varietas kopyol kopyol kopyol 

Tahun Tanam 2011 2011 2011 

Luas (Ha) 0,500 0,500 1,000 

Populasi 

Tanaman(Phn) 

545 826 1,091 

Taksasi Benih 

(butir) 

1.767.1

59 

2.000.633 4.383.155 
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Kemurnian (%) 100 100 100 

Kesehatan Terdapat serangan karat daun dan  

busuk buah 

 
Adapun saran untuk perbaikan kebun antara 

lain : 

 Perlu penambahan tanaman naungan agar 

tanaman kopi dapat berkembang dengan 

baik. 

 Pohon yang terserang berat nematoda 

parasit agar dibongkar, dilanjutkan dengan 

pemusnahan dengan cara dibakar untuk 

mencegah pemularan lanjutan  dan diganti 

dengan tanaman baru yang lebih tahan. 

 Pengendalian penyakit busuk buah kopi 

yang disebabkan oleh jamur Colletotrichum 

kahawae dilakukan dengan cara 

memangkas cabang yang buahnya 

terserang dan dibakar untuk mencegah 

penularan lanjutan. 

 Tidak dibenarkan melakukan penyulaman 

menggunakan benih kopyol asal kebun ini 

yang berupa biji, tetapi penyulaman bisa 

dilaksanakan dengan cara perbanyakan 

vegetatif yang berasal dari kebun benih ini 

melalui setek ataupun  sambungan 
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 Penggunaan batang bawah sebaiknya 

menggunakan batang bawah tahan 

nematoda parasite yang sudah 

direkomendasikan yaitu BP 308 yang 

diperbanyak melalui vegetative. 

Gambar 2. Kondisi Kebun Milik Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Provinsi Bali Kebun Kerta 
 

3.1.1.2 Balai Pengembangan dan Produksi Benih 

Perkebunan Provinsi Jawa Barat 

Kebun Dinas Sukajadi milik Balai Pengembangan 

dan Produksi Benih Perkebunan ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Perkebunan Nomor 122/Kpts/SR.120/05/2011 

tanggal 11 Mei 2011. Lokasi kebun Sukajadi 

terletak di Desa Sukajadi, Kecamatan Wado 

Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. 

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada tanggal 

27 – 30 Juli 2020, total luas kebun yang diperiksa 

1,000 Ha dengan varietas S 795. 

Dari Tabel 5, diketahui bahwa taksasi produksi 

kebun dinas Sukajadi sebesar (3.000.900 butir). 
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Kondisi kebun dapat dilihat pada Gambar 3. 

Sedangkan hasil pemeriksaan lapangan kebun 

memenuhi syarat sebagai kebun benih sumber 

kopi arabika varietas S 795.  

Tabel 5. Hasil Potensi Produksi kebun BPPBP 

Provinsi Jawa Barat 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Kebun Dinas Sukajadi 

Varietas S 795 

Tahun Tanam 2006 

Luas (Ha) 1,000 

Populasi Tanaman(Phn) 1.749 

Taksasi Benih (butir) 3.000.900 

Kemurnian (%) 100 

Kesehatan Sehat 

Gambar 3. Kondisi Kebun Sukajadi Milik BPPBP Provinsi 

Jawa  Barat 

 

Adapun saran untuk perbaikan kebun antara lain : 

 Segera dilakukan panen paksa (racut) pada 

buah-buah yang sudah matang maupun yang 

masih muda yang masih tinggal di pohon 
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sebagai upaya untuk menyelamatkan tanaman 

dari kematian akibat serangan penyakit karat 

daun dan nematoda parasit di lokasi kebun; 

 Setelah panen racut segera dilakukan 

pangkasan lepas panen (PLP). Kegiatan 

pemangkasan yang lain untuk sementara 

dihentikan kecuali untuk menghilangkan tunas 

air ortotrop. Tanaman penanung tidak boleh 

dipangkas/dikurangi hingga memasuki awal 

musim hujan. 

 Setelah PLP selesai agar dilakukan pembuatan 

rorak yang diikuti dengan alokasi pupuk organik 

sebanyak 10-20 kg/pohon. Apabila ada hujan 

kiriman yang cukup besar, segera lakukan 

pemupukan urea sebanyak 200 gr/pohon. Awal 

musim penghujan, lakukan kembali pemupukan 

per pohon dengan dosis 200 gr urea, 150 gr 

SP-36 dan 200 gr KCL (pupuk tunggal), atau 

400 gr NPK (pupuk majemuk).  

 

3.1.1.3  H. Supriatnadinuri 

Kebun milik ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 

65/Kpts/SR.120/2/2014 tanggal 10 Pebruari 

2014. Lokasi kebun terletak di Desa 

Margamulya, Kecamatan Pengalengan 

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. 

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada 

tanggal 27 – 30 Juli 2020, total luas kebun yang 

diperiksa 2,000 Ha dengan varietas Sigarar 

Utang. 
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Sedangkan potensi produksi di kebun H. 

Supriatnadinuri disampaikan pada Tabel 6. 

Sedangkan kondisi kebun dapat dilihat pada 

Gambar 4. Hasil pemeriksaan lapangan kebun 

memenuhi syarat sebagai kebun benih 

sumber kopi arabika varietas Sigarar Utang.  

Tabel 6. Hasil Potensi Produksi kebun H. 

Supriatnadinuri 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Blok I Blok II 

Varietas Sigarar Utang Sigarar Utang 

Tahun Tanam 2003 2003 

Luas (Ha) 1,200 0,800 

Populasi 

Tanaman(Phn) 

1.878 626 

Taksasi Benih (butir) 9.528.578 245.008 

Kemurnian (%) 100 100 

Kesehatan Sehat Sehat 

 

Adapun saran untuk perbaikan kebun antara lain : 

 Tanaman kopi yang cabang produksi patah 

akibat tertimpa batang pohon penaung agar 

diupayakan tindakan perbaikan dengan cara 

sambung samping atau 

penyulaman/penggantian tanaman 

disesuaikan dengan kondisi kerusakan 

tanaman. Agar dilakukan peningkatan dosis 

pupuk menjadi dua kali lipat hingga kondisi 

penanung pulih kembali; 
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 Tanaman penaung yang patah agar segera di 

ganti/disulam supaya tanaman kopi 

dibawahnya dapat berkembang dengan baik. 

Pada kondisi lahan terbuka (terutama tipe 

katai), cenderung mengalami pembuahan 

berlebih yang akan menguras energi, 

sehingga seringkali tanaman menjadi 

meranggas dan mati. 

 Pengendalian penyakit Karat Daun agar 

dilakukan dengan aplikasi fungisida berbasis 

tembaga serta penambahan pupuk organik 

sebanyak 10-20 kg/pohon untuk membantu 

tanaman segera pulih apabila terjadi 

kerontokan daun akibat serangan penyakit 

tersebut, selain itu juga untuk mengantisipasi 

adanya serangan nematoda parasit. 
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  Gambar 4. Kondisi Kebun Milik H. Supriatnadinuri 

 

3.1.1.4  Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia 

KP. Sumber Asin Malang 

a. Kebun Benih Sumber Kopi Propelegitim  

Kebun KP. Sumber Asin milik Pusat Penelitian 

Kopi dan Kakao Indonesia ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 

Perkebunan Nomor 198/Kpts/SR.120/7/2014 

tanggal 23 Juli 2014. Lokasi kebun Sumber 

Asin terletak di Desa Harjo Kuncaran, 

Kecamatan Sumber Manjing Kabupaten 

Malang. 

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada 

tanggal 22 – 24 Juli 2020, total luas kebun 

yang diperiksa 6,537 Ha dengan varietas BP 

42 x BP 358. 

Potensi produksi kopi di KP. Sumber Asin 

Malang disampaikan pada Tabel 7. Dari tabel 

tersebut dapat diketahui bahwa potensi 

produksi kopi di blok I.13 sejumlah (2.121.561 

butir), blok I.14 sejumlah (1.734.122 butir), 

blok I.15 sejumlah (419.164 butir), blok I.17 
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sejumlah (2.237.726 butir), blok I.18 sejumlah 

(246.859 butir), Hasil pemeriksaan lapangan 

kebun benih sumber kopi propelegitim 

memenuhi syarat sebagai kebun benih 

sumber kopi robusta Propeligitim.  

Tabel 7. Hasil Potensi Produksi kebun 

Propeligitim. 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / 

Blok 

Blok I.13 Blok I.14 Blok I.15 

Varietas BP 42 x BP 

358 

BP 42 x BP 

358 

BP 42 x BP 

358 

Tahun 

Tanam 

2008 2008 2008 

Luas (Ha) 0,355 0,484 0,187 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / 

Blok 

Blok I.17 Blok I.18 Blok I.20 

Varietas BP 42 x BP 

358 

BP 42 x BP 

358 

BP 42 x BP 

358 

Tahun 

Tanam 

2008 2008 2008 

Luas (Ha) 0,604 0,258 0,347 

Populasi 

Tanaman(P

hn) 

658 442 421 

Taksasi 

Benih (butir) 

2.237.726 246.859 473.499 

1.148 605 232 
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Populasi 

Tanaman(P

hn) 

Kemurnian 

(%) 

100 100 100 

Kesehatan Terdapat 

serangan 

PBKo 

Sehat Sehat 

Taksasi 

Benih (butir) 

2.121.561 1.734.122 419.164 

Kemurnian 

(%) 

100 100 100 

Kesehatan Sehat Sehat Sehat 

 

 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / 

Blok 

Blok I.21 Blok I.22 Blok Y2 

Varietas BP 42 x BP 

358 

BP 42 x BP 

358 

BP 42 x BP 

358 

Tahun 

Tanam 

2008 2008 2008 

Luas (Ha) 0,303 0,264 0,455 

Populasi 

Tanaman(P

hn) 

277 199 555 

Taksasi 

Benih (butir) 

784.944 394.810 854.913 

Kemurnian 

(%) 

100 100 100 
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Kesehatan Sehat Sehat Sehat 

 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Blok Y3 Blok Y4 Blok Y6 

Varietas BP 42 x BP 

358 

BP 42 x BP 

358 

BP 42 x BP 

358 

Tahun 

Tanam 

2008 2008 2008 

Luas (Ha) 0,117 0,181 0,391 

Populasi 

Tanaman(Ph

n) 

144 238 461 

Taksasi 

Benih (butir) 

28.475 384.861 677.144 

Kemurnian 

(%) 

100 100 100 

Kesehatan Sehat Sehat Sehat 

 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Blok Y7 Blok Y90,602 Blok Y10 

Varietas BP 42 x BP 

358 

BP 42 x BP 

358 

BP 42 x BP 

358 

Tahun 

Tanam 

2008 2008 2008 

Luas (Ha) 0,336 0,602 0,408 

Populasi 

Tanaman(Ph

n) 

464 737 493 

Taksasi 

Benih (butir) 

1.612.567 939.165 940.252 
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Kemurnian 

(%) 

100 100 100 

Kesehatan Sehat Sehat Terdapat 

serangan 

PBKo 

 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Blok Y11 Blok Y12 

Varietas BP 42 x BP 358 BP 42 x BP 358 

Tahun Tanam 2008 2008 

Luas (Ha) 0,816 0,429 

Populasi 

Tanaman(Phn) 

855 540 

Taksasi Benih 

(butir) 

1.548.343 2.388.809 

Kemurnian (%) 100 100 

Kesehatan Sehat Sehat 
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 Gambar 5. Kondisi Kebun Kopi Propeligitim di  
KP. Sumber Asin Malang 

 

Adapun saran untuk perbaikan kebun antara lain : 

 Tanaman sulaman perlu dipelihara secara intensif 

agar tumbuh dengan sehat dan normal. 
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 Pemangkasan terhadap tanaman naungan perlu 

dilakukan secara intensif agar cahaya matahari 

dapat diterima secara optimum. 

 Pemeliharaan tanaman agar dilakukan sesuai 

standar teknis budidaya. 

 Cabang-cabang tua yang sudah tidak produktif 

agar dilakukan pemangkasan sebagai upaya untuk 

memperoleh cabang buah yang baru dan tanaman 

yang tidak berbuah bisa menghasilkan buah 

secara optimal. 

 

b. Kebun Benih Sumber Kopi Hibiro 

Kebun Benih Sumber Kopi Hibiro ini milik Pusat 

Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

125/Kpts/KB.020/9/2019 tanggal 17 September 2019. 

Lokasi kebun Sumber Asin terletak di Desa Harjo 

Kuncaran, Kecamatan Sumber Manjing Kabupaten 

Malang. 

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada tanggal 22 – 

24 Juli 2020, total luas kebun yang diperiksa 1,708 Ha 

dengan varietas BP 936 x BP 534, BP 534 x BP 936, 

BP 939 x BP 936. 

Hasil potensi produksi kopi Hibiro dapat dilihat di Tabel 

8. Hasil pemeriksaan lapangan kebun benih sumber 

kopi hibiro memenuhi syarat sebagai kebun benih 

sumber Hibiro1, Hibiro 2 dan Hibiro 3.  

Tabel 8. Hasil Potensi Produksi kebun Hibiro 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok 16 16 16 

Varietas BP 936 x 534 BP 534 x 936 BP 939 x 936 

Tahun Tanam 2011 2011 2011 

Luas (Ha) 0,538 0,572 0,564 

Populasi 

Tanaman(Phn) 

538 271 502 
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Taksasi Benih 

(butir) 

726.022 261.057 236.099 

Kemurnian (%) 100 100 100 

Kesehatan Sehat Sehat Terdapat 

serangan 

PBKo 

 

Adapun saran untuk perbaikan kebun antara lain : 

 Tanaman sulaman perlu dipelihara secara intensif 

agar tumbuh dengan sehat dan normal. 

 Pemangkasan terhadap tanaman naungan perlu 

dilakukan secara intensif agar cahaya matahari 

dapat diterima secara optimum. 

 Pemeliharaan tanaman agar dilakukan sesuai 

standar teknis budidaya. 

 Cabang-cabang tua yang sudah tidak produktif agar 

dilakukan pemangkasan sebagai upaya untuk 

memperoleh cabang buah yang baru dan tanaman 

yang tidak berbuah bisa menghasilkan buah secara 

optimal. 

                                                             Gambar 6. Kondisi Kebun Kopi Hibiro di KP. Sumber Asin 

Malang 

 

1.1.1.5 Pusat Penelitian Kopi dan Kakao KP. Andungsari 

Bondowoso 
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KP. Andungsari milik Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 

Indonesia ditetapkan berdasarkan 4 (empat) Surat 

Keputusan diantaranya yaitu 1) Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Perkebunan Nomor 153/Kpts/LB.320/06/2009 

tanggal 24 Juni 2009 (S 795 dan Sigararutang); 2) Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 

199/Kpts/RS.120/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 (Komasti); 3) 

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

35/Kpts/KB.020/06/2016 tanggal 06 Juni 2016 (Andungsari 

1); dan 4) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

82/Kpts/KB.020/09/2018 tanggal 07 September 2018 (Gayo 

1 dan Gayo 2). Lokasi kebun KP. Andungsari terletak di 

Desa Kupang, Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. 

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 

Juli 2020, total luas kebun yang diperiksa 10,500 Ha.  

Sedangkan potensi produksi kopi di KP. Andungsari varietas 

S 795 dan Sigarar Utang disampaikan pada Tabel 9.  

Tabel 9. Hasil Potensi Produksi Kopi S 795 dan Sigarar 

Utang 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Andungsari / C5 Andungsari / C1 

Varietas S 795 Sigarar Utang 

Tahun Tanam 1996/1997 2007/2008 

Luas (Ha) 0,900 1,600 

Populasi Tanaman(Phn) 1.774 2.277 

Taksasi Benih (butir) 2.620.213 4.548.440 

Kemurnian (%) 100 100 

Kesehatan Sehat Sehat 
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Gambar 7. Kondisi Kebun Kopi S 795 dan Sigarar Utang di 

KP. Andungsari 

     

Pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa pada KP. Andungsari 

Blok C5 dengan varietas S 795 potensi produksi mencapai 

2.620.213 butir sedangkan pada blok C1 varietas Sigarar 

Utang potensi produksi mencapai 4.548.440 butir. Hasil 

pemeriksaan lapangan kebun benih sumber kopi memenuhi 

syarat sebagai kebun benih sumber S 795 dan Sigarar 

Utang.  

Adapun saran untuk perbaikan kebun antara lain : 

 Pangkas pemeliharaan perlu ditaingkatkan dengan cara 

membuang cabang dan tunas yang tidak produktif; 

 Perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan tanaman 

penanung; 

 Perlu dilakukan penyiangan gulma dan sensus ulang 

terhadap populasi tanaman; 
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 Pengendalian hama dan penyakit (PBKo dan karat daun) 

perlu dilakukan secara terus menerus meskipun tingkat 

serangannya rendah; 

 Perlu dilakukan penyiangan gulma. 

 

 

Potensi produksi kopi di KP. Andungsari varietas 

Andungsari 1 disampaikan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Potensi Produksi Kopi varietas Andungsari 1 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Andungsari / C3 

Varietas Andungsari 1 

Tahun Tanam 1996/1997 

Luas (Ha) 1,900 

Populasi Tanaman(Phn) 126 

Taksasi Benih (butir) 133.565 

Kemurnian (%) 100 

Kesehatan Sehat 

            Gambar 8. Kondisi Kebun Kopi Andungsari 1 di KP. 

Andungsari 

 

   Pada Tabel 10, menjelaskan hasil potensi produksi kopi 

varietas Andungsari 1. Dari Tabel tersebut diketahui bahwa 

potensi produksi benih varietas Andungsari 1 di KP. 
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Andungsari sejumlah (133.565 butir). Sedangkan potensi 

produksi benih varietas Gayo 1 dan Gayo 2 disampaikan 

pada Tabel 11. 

Hasil pemeriksaan lapangan kebun benih sumber kopi 

memenuhi syarat sebagai kebun benih sumber 

Andungsari 1. Adapun saran untuk perbaikan kebun antara 

lain : 

 Pangkas pemeliharaan perlu ditingkatkan dengan cara 

membuang cabang dan tunas yang tidak produktif; 

 Perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan tanaman 

penaung; 

 Perlu dilakukan penyiangan gulma; 

 Pengendalian hama dan penyakit (PBKo dan karat daun) 

perlu dilakukan secara terus menerus meskipun tingkat 

serangannya rendah. 

Tabel 11. Hasil Potensi Produksi kopi KP. Andungsari 

Varietas Gayo 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Andungsari / C2 Andungsari / A5 

Varietas Gayo 1 Gayo 2 

Tahun Tanam 2014 2014 

Luas (Ha) 1,600 3,000 

Populasi Tanaman(Phn) 2.944 1.794 

Taksasi Benih (butir) 5.694.206 3.456.449 

Kemurnian (%) 100 100 

Kesehatan Sehat Sehat 

 

Hasil pemeriksaan lapangan kebun benih sumber kopi 

memenuhi syarat sebagai kebun benih sumber Gayo 1 

dan Gayo 2. Adapun saran untuk perbaikan kebun antara 

lain : 

 Pangkas pemeliharaan perlu ditingkatkan dengan cara 

membuang cabang dan tunas yang tidak produktif; 
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 Jarak kebun induk dengan kebun produksi belum sesuai 

dengan regulasi (Kepmentan No. 

88/Kpts/KB.020/11/2017, sehingga perlu diatur antara 

lain dengan pemberian barier/isolasi jarak; 

 Perlu dilakukan penyiangan gulma; 

 Kondisi tanaman naungan cukup bagus dan perlu 

dipertahankan; 

 Pengendalian hama dan penyakit (PBKo dan karat daun) 

perlu dilakukan secara terus menerus meskipun tingkat 

serangan rendah. 

 

    Gambar 9. Kondisi Kebun Kopi Gayo 1 dan Gayo 2 di KP. 

Andungsari 

 

Sedangkan pada Tabel 12, menjelaskan bahwa hasil 

potensi produksi kopi varietas Komasti. Pada Tabel 12 

dijelaskan bahwa potensi produksi kopi varietas Komasti 

sejumlah (16.347.007 butir). Hasil pemeriksaan lapangan 

kebun benih sumber kopi memenuhi syarat sebagai kebun 

benih sumber Komasti. Adapun saran untuk perbaikan 

kebun antara lain : 

 Pangkas pemeliharaan perlu ditingkatkan dengan cara 

membuang cabang dan tunas yang tidak produktif; 

 Perlu dilakukan penyiangan gulma; 

 Kondisi tanaman naungan perlu dilakukan pemeliharaan; 
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 Pengendalian hama dan penyakit (PBKo dan karat daun) 

perlu dilakukan secara terus menerus meskipun tingkat 

serangannya rendah. 

Tabel 12. Hasil Potensi Produksi kopi Varietas Komasti. 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Andungsari / E5-1,2,3 

Varietas Komasti (K8, K29, K34, K79, K99, K130) 

Tahun Tanam 2007/2008 

Luas (Ha) 1,500 

Populasi Tanaman(Phn) 3.707 

Taksasi Benih (butir) 16.347.007 

Kemurnian (%) 100 

Kesehatan Sehat 
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               Gambar 10. Kondisi Kebun Kopi Komasti di KP. 

Andungsari 

     

3.1.2 Pengawasan Kebun Benih Sumber Kakao 

3.1.2.1 PT Perkebunan Glenmore 

Kebun Margomulyo milik PT. Glenmore ditetapkan 

berdasarkan SK. Direktur Jenderal Pertanian Nomor 

152/Kpts/HK.330/11/2008 tanggal 07 Nopember 2008. 

Lokasi kebun terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan 

Glenmore Kabupaten Banyuwangi. 

Pemeriksaan kebun dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Juli 

2020 seluas 14,21 ha. 

Tabel 13. Hasil Potensi Produksi Kakao di PT. Perkebunan 

Glenmore. 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Blok C1 Blok C2 Blok C4 

Varietas ICS 60 x Sca 12 TSH 858 x Sca 12 NIC 7 x Sca 12 

Tahun Tanam 1992 1992 1992 

Luas (Ha) 1,700 1,280 0,580 

Populasi 

Tanaman(Phn) 

1.280 896 422 

Taksasi Benih (butir) 15.548 284.573 24.148 

Kemurnian (%) 100 100 100 

Kesehatan Ada serangan 

Hellopelthis dan 

busuk buah 

Ada serangan 

Hellopelthis dan 

busuk buah 

Ada serangan 

Hellopelthis dan 

busuk buah 

 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Blok C 5a Blok C 5b Blok C6 

Varietas ICS 60 x Sca 12 TSH 858 x Sca 12 DR 1 x Sca 12 

Tahun Tanam 1992 1992 1992 

Luas (Ha) 2,760 2,120 2,250 

Populasi 

Tanaman(Phn) 

2.011 1.362 1.622 
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Taksasi Benih (butir) 209.995 147.157 56.998 

Kemurnian (%) 100 100 100 

Kesehatan Ada serangan 

Hellopelthis dan 

busuk buah 

Ada serangan 

Hellopelthis dan 

busuk buah 

Ada serangan 

Hellopelthis dan 

busuk buah 

 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Blok C7 Blok C9 

Varietas ICS 60 x Sca 12 ICS 13 x Sca 12 

Tahun Tanam 1992 1992 

Luas (Ha) 1,520 2,000 

Populasi 

Tanaman(Phn) 

1.126 1.353 

Taksasi Benih (butir) 20.203 142.732 

Kemurnian (%) 100 100 

Kesehatan Ada serangan 

Hellopelthis dan 

busuk buah 

Ada serangan 

Hellopelthis dan 

busuk buah 

         

Hasil pemeriksaan lapangan kebun benih sumber kakao 

memenuhi syarat sebagai kebun benih sumber Hibrida 

F1. Potensi produksi di PT. Perkebunan Glenmore 

disampaikan pada tabel 13. Dari tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa potensi produksi tertinggi yaitu di blok C2 

sejumlah (284.573 butir) dan pada blok C1 sejumlah (15.548 

butir). Sedangkan kondisi kebun benih sumber dapat dilihat 

pada Gambar 11. Adapun saran untuk perbaikan kebun 

antara lain : 

 Perlu dilakukan pemangkasan terhadap tanaman penaung 

tetap 

 Perlu pemangkasan produksi dan pemendekan tajuk 3 – 4 

meter untuk optimalisasi pemanenan dan pemeliharaan 

tanaman 

 Perlu dilakukan pemupukan pada awal musim hujan 
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 Perlu dilakukan pengendalian serangan busuk buah dan 

Helopelthis sp. 

 Buah yang terserang busuk buah harus segera dibuang 

dan dibenamkan dalam tanah. 

 Wiwilan bunga pada batang bawah perlu ditingkatkan agar 

tidak mencemari kemurnian buah. 
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        Gambar 11. Kondisi Kebun Kopi di PT. Perkebunan 

Glenmore 

 

3.1.2 2 Pusat Penelitian Kopi dan Kakao KP. Kaliwining 

a. Kebun Benih Sumber Kakao ICCRI 08 H 

KP. Kaliwining milik Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 

Indonesia ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pertanian Nomor 56/Kpts/KB.020/9/2017 tanggal 

29 September 2017. Lokasi kebun KP. Kaliwining terletak 

di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji Kabupaten 

Jember Provinsi Jawa Timur. 

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada tanggal 05 – 

07 Agustus 2020, total luas kebun yang diperiksa 7,95 

Ha dengan varietas ICCRI 08 H. Potensi produksi di KP. 

Kaliwining dapat disampaikan pada Gambar 14. Dari 

gambar grafik tersebut dapat diketahui bahwa potensi 

produksi di blok B2b sejumlah (648.863 butir), blok B24 

sejumlah (434.839 butir), Blok B25-1 sejumlah 

(1.050.544 butir), blok B25-2 sejumlah (1.222.070 butir) 

dan blok C32 sejumlah (342.336 butir). Sedangkan 

kondisi kebun dapat dilihat pada Gambar 12. 

Hasil pemeriksaan lapangan kebun benih sumber ICCRI 

08 H memenuhi syarat sebagai kebun benih sumber 

kakao Hibrida F1. Hasil pemeriksaan lapangan sebagai 

berikut : 

Tabel 14. Hasil Potensi Produksi Kakao di KP Kaliwining 
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Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Blok B2b Blok B24 Blok B25-1 

Varietas ICCRI 08 H ICCRI 08 H ICCRI 08 H 

Tahun Tanam 2007 2007 2007 

Luas (Ha) 1,000 2,000 2,350 

Populasi 

Tanaman(Phn) 

1.067 1.791 1.844 

Taksasi Benih (butir) 648.863 434.8939 1.050.544 

Kemurnian (%) 100 100 100 

Kesehatan Ada serangan 

busuk buah dan 

Tupai 

Ada serangan 

busuk buah 

Ada serangan 

busuk buah 

 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Blok B25-2 Blok C 32 

Varietas ICCRI 08 H ICCRI 08 H 

Tahun Tanam 2007 2014 

Luas (Ha) 2,000 0,600 

Populasi 

Tanaman(Phn) 

1.876 476 

Taksasi Benih (butir) 1.222.070 342.336 

Kemurnian (%) 100 100 

Kesehatan Ada serangan 

busuk buah 

Ada serangan 

busuk buah 

 

Adapun saran untuk perbaikan kebun antara lain : 

 Perlu dilakukan pengendalian terhadap serangan 

penyakit busuk buah dengan cara memanen buah 

yang terserang dan dibenamkan ke dalam tanah; 

 Perlu dilakukan pengendalian terhadap serangan 

hama tupai dengan cara memasang perangkap. 
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                 Gambar 12. Kondisi Kebun Kakao di KP. 

Kaliwining  

 

b. Kebun Sumber Entres Kakao 

Kebun Sumber Entres Kakao milik KP. Kaliwining Pusat 

Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

57/Kpts/KB.020/9/2017 tanggal 29 September 2017. 

Lokasi kebun KP. Kaliwining terletak di Desa Nogosari, 

Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Provinsi Jawa 

Timur. 

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada tanggal 05 – 

07 Agustus 2020, total luas kebun yang diperiksa 1,500 

Ha dengan varietas Sulawesi 1 dan MCC 02. Potensi 

produksi entres di KP. Kaliwining dapat disampaikan 

pada Tabel 15. Dari tabel 15  tersebut dapat diketahui 

bahwa potensi produksi di blok C2-C3 sejumlah (121.463 

entres) dan blok D6 sejumlah (65.456 entres). Kondisi 

kebun kakao milik Puslitkoka Indonesia KP. Kaliwining 

dapat dilihat pada Gambar 13. Hasil pemeriksaan 

lapangan kebun benih sumber entres adalah  memenuhi 
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syarat sebagai sumber entres kakao klon sulawesi 1 

dan MCC.  

Tabel 15. Hasil Potensi Entres di KP. Kaliwining 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Kaliwining / C2-C3 Kaliwining / D6 

Varietas Sulawesi 1 MCC 02 

Tahun Tanam 2010/2011 2016 

Luas (Ha) 1,000 0,500 

Jumlah Tegakan 1.216 633 

Taksasi Benih (entres) 121.463 65.456 

Kemurnian (%) 100 100 

Kesehatan Sehat Sehat 

 

Adapun saran untuk perbaikan kebun antara lain : 

 Perlu dilakukan perawatan dan pembentukan 

cabang plagiotrop secara rutin; 

 Perlu dilakukan pemanenan entres secara rutin 

untuk meminimalisir pertumbuhan secara generatif 
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  Gambar 13. Kondisi Kebun Entres Kakao di KP. 

Kaliwining 

 

3.1.2.3 Pusat Penelitian Kop dan Kakao KP. Sumber Asin 

Malang 

Kebun KP. Sumber Asin milik Pusat Penelitian Kopi dan 

Kakao Indonesia ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pertanian Nomor 55/Kpts/KB.020/9/2016 tanggal 26 

September 2016 dan 56/Kpts/KB.020/9/2017 tanggal 29 

September 2017. Lokasi kebun KP. Sumber Asin terletak di 

Desa Harjo Kuncaran, Kecamatan Sumber Manjing 

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan 

lapangan dilaksanakan pada tanggal 05 – 07 Agustus 2020, 

total luas kebun yang diperiksa 4,028 Ha dengan varietas 

ICCRI 06 H. Potensi produksi kakao di KP. Sumber Asin 

disampaikan pada tabel 16. Dari Tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa potensi produksi kakao di KP. Sumber Asin 

yaitu blok F58 sejumlah (759.838 butir), blok F sejumlah 

(148.913 butir) dan blok C4 sejumlah (162.231 butir). 

Sedangkan kondisi kebun dapat dilihat pada Gambar 14. 

Hasil pemeriksaan lapangan kebun benih sumber ICCRI 06 

H memenuhi syarat sebagai kebun benih sumber kakao 

Hibrida F1.  
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Tabel 16. Potensi Produksi Kakao KP. Sumber Asin Malang 

Tolok Ukur Hasil Pemeriksaan 

Kebun / Blok Blok F58 Blok F Blok C4 

Varietas ICCRI 06 H ICCRI 06 H ICCRI 06 H 

Tahun Tanam 2011 2011 2012 

Luas (Ha) 2,400 0,492 1,316 

Populasi 

Tanaman(Phn) 

2.291 480 1.196 

Taksasi Benih (butir) 759.838 148.913 162.231 

Kemurnian (%) 100 100 100 

Kesehatan Ada serangan 

Hellopelthis dan 

busuk buah 

Ada serangan 

Hellopelthis dan 

busuk buah 

Ada serangan 

Hellopelthis  

 

Adapun saran untuk perbaikan kebun antara lain : 

 Pemeliharaan kebun agar tetap dilakukan secara intensif 

meliputi pemangkasan, pengelolaan tanaman naungan, 

pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit. 

 Perlu dilakukan pengendalian serangan Helopelthis sp 

dengan cara pengendalian hama dan penyakit secara 

terpadu 

 Buah yang terserang penyakit busuk buah harus segera 

dipanen dan dibenamkan dalam tanah. 
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           Gambar 14. Kondisi kebun kakao di KP. Sumber Asin Malang 

 

b) Rekomendasi teknis terkait proteksi  

Rekomendasi teknis terkait proteksi yang dihasilkan pada tahun 

2019 ini ditargetkan sebanyak 35 rekomendasi dan target ini 

tercapai 100%. Rekomendasi teknis ini terdiri dari rekomendasi 

teknis dari hasil pengujian/pengamatan OPT di lapang dan 

rekomendasi hasil pengujian di laboratorium.  

 

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai 

Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya 

BBPPTP Surabaya memiliki beberapa layanan berupa : sistem bank 

untuk isolat (sibulat) yang menangani penyediaan isolat APH dari 

golongan jamur dan bakteri; layanan produk formulasi APH (ladufor) 
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yang menangani penyedian produk formulasi yaitu APH dari 

golongan nematoda entomopagoten, parasitoid Trichogramma sp., 

virus SlNPV, dan pupuk hayati mikoriza; layanan pengujian mutu 

APH; layanan pengujian mutu dan residu pestisida; sistem layanan 

dokter tanaman (sinanda) yang menangani penyediaan jasa 

pemberian informasi OPT, identifikasi OPT, dan pemberian 

rekomendasi teknis pengendalian OPT di lapang; serta sistem 

informasi OPT perkebunan (SIMOPT) yang menangani penyediaan 

data serangan OPT perkebunan wilayah kerja BBPPTP Surabaya. 

BBPPTP Surabaya melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) 

sesuai dengan PerMenPANRB Nomor 14 Tahun 2017. Hasil SKM ini 

selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan nilai SKM. Pada tahun 

2020, target nilai SKM adalah 3 Skala Likert dan target ini terpenuhi 

100% dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan baik. 

 

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 

1. Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja 

Capaian Kinerja pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan target 

kinerja BBPPTP Surabaya disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3.  Capaian Kinerja/Realisasi Fisik BBPPTP Surabaya Tahun 2020 

dibandingkan dengan target kinerja (Output)     

       

 

No. 

 

Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Tahun  

2020 

 

Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 2020 

 

% 

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan 

Berkelanjutan 

 

1. Area Penanganan Dampak 20 20 100 
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Perubahan Iklim dan 

Pencegahan Kebakaran 

Lahan dan Kebun (Ha) 

2. Desa Pertanian Organik 

Berbasis Komoditas 

Perkebunan (desa) 

13 13 100 

3. Perangkat Perlindungan 

Perkebunan (Unit) 

1 1 100 

4. Penyediaan, Pengawasan 

dan Pengujian Mutu Benih 

Tanaman Perkebunan 

(batang) 

18.234.650 18.825.824 103,24 

5. Modernisasi Proteksi 

Tanaman Perkebunan (paket 

teknologi) 

4 4 100 

6. Layanan Sarana dan 

Prasarana Internal (layanan) 

1 1 100 

7. Layanan Dukungan 

Manajemen Satker (layanan) 

1 1 100 

8. Layanan Perkantoran 

(layanan) 

1 1 100 

9. Nursery (Unit) 13 13 100 

10 Bimtek, Monitoring dan 

Evaluasi Perbenihan 

Perkebunan (lokasi) 

1 1 100 

11 Penyediaan Benih Unggul 

Tanaman Perkebunan 

(batang) 

1.566.200 1.566.200 100 
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Berdasarkan tabel 10, total realisasi fisik kegiatan BBPPTP 

Surabaya Tahun 2020 mencapai angka 100% yang artinya bahwa 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi 

Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada Tahun Anggaran 2020 

terlaksana dengan baik dan tidak mengalami hambatan yang berarti. 

Kegiatan Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan 

pada beberapa komoditas perkebunan antara lain Tebu, kelapa, pala, 

tembakau, kapas, kenaf, nilam, kakao, kopi, rosela, wijen, jarak pagar dan 

jarak kepyar realisasinya mencapai 25.113.941 batang atau sebesar 

137,73 %, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 18.234.620 

batang. Selain itu, untuk kegiatan penyaluran benih secara fisik juga 

melebihi target sebesar 420.701 batang dari target 380.000 batang. Akan 

tetapi, secara realisasi keuangan capaiannya di bawah 50%. Hal ini 

disebabkan karena adanya ketersediaan benih gratis untuk beberapa 

komoditi yang hanya memerlukan biaya transport dan selain itu karena 

sebagian besar benih tersebar di wilayah Jawa yang harga satuan 

benihnya di bawah perencanaan.  
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2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja Tahun 2019 

Pada tahun 2020 BBPPTP Surabaya ada 10 kegiatan sedangkan pada tahun 2018 ada 9 kegiatan. Perbandingan 

Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja Tahun 2019 secara presentase diketahui bahwa kinerja BBPPTP 

Surabaya mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun data secara rinci disajikan pada tabel 4 sebagai berikut : 

Tabel 4.  Capaian Kinerja/Realisasi Fisik BBPPTP Surabaya Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian kinerja  

 tahun 2019 

 

 

No. 

 

Kegiatan 

Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2019 

 

% 

 

No. 

 

Kegiatan 

Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2020 

 

% 

Program Peningkatan Produksi Komoditas 

Perkebunan Berkelanjutan 

96,62 Program Peningkatan Produksi Komoditas 

Perkebunan Berkelanjutan 

92,26 

1. Penanganan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

Tanaman Perkebunan (Ha) 

150 100 1. Area Penanganan Dampak 

Perubahan Iklim dan 

Pencegahan Kebakaran 

Lahan (Ha) 

20 100 

2. Pengembangan Desa Pertanian 17 100 2. Pengembangan Desa 13 100 
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Organik Berbasis Komoditas 

Perkebunan (desa) 

Pertanian Organik Berbasis 

Komoditas Perkebunan 

(desa) 

3. Pengawasan dan Pengujian 

Mutu Benih Tanaman 

Perkebunan (batang) 

25.113.941 137,73 3. Perangkat Perlindungan 

Perkebunan (Unit) 

1 1 

4. Pengembangan Teknologi 

Proteksi Tanaman Perkebunan 

(paket teknologi) 

6 100 4. Penyediaan, Pengawasan 

dan Pengujian Mutu Benih 

Tanaman Perkebunan 

(batang) 

18.825.824 103,24 

5. Fasilitasi Teknis Dukungan 

Pengujian dan Pengawasan 

Mutu Benih serta Penyiapan 

Teknologi Proteksi Tanaman 

Perkebunan (bulan) 

12 100 5. Modernisasi Proteksi 

Tanaman Perkebunan (paket 

teknologi) 

4 100 

6. Layanan Dukungan Manajemen 

Eselon I (bulan) 

12 100 6. Layanan Sarana dan 

Prasarana Internal 

(layanan)Perkebunan (bulan) 

1 100 

7. Layanan Internal (bulan) 12 100 7. Layanan Dukungan 1 100 
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Manajemen Satker (layanan) 

8. Layanan Perkantoran (bulan) 12 100 8. Layanan Perkantoran 

(layanan) 

1 100 

9. Penyediaan Benih Unggul 

Tanaman Perkebunan (Ha) 

547 100 9. Nursery (Unit) 13 100 

    10. Bimtek, Monitoring dan 

Evaluasi Perbenihan 

Perkebunan (lokasi) 

1 100 

    11 Penyediaan Benih Unggul 

Tanaman Perkebunan 

(batang) 

1.566.200 100 
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Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada kegiatan Pengawasan 

dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (batang) pada 

komoditas perkebunan sasaran  antara lain : Tebu, kelapa, pala, 

tembakau, kapas, kenaf, nilam, kakao, kopi, rosela, wijen, jarak pagar dan 

jarak kepyar dimana pada tahun 2019 realisasi target 111,59% dengan 

jumlah 19.959.484 batang  menjadi 137,73% dengan jumlah 25.113.941 

batang pada tahun 2020 dengan kategori sangat berhasil.  

 

3. Realisasi Anggaran 

Untuk mewujudkan sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja maka pada tahun 2020 Balai Besar 

Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya 

mendapatkan dukungan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 

59.931.066.000,-. Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan Kegiatan 

Dukungan Perlindungan Perkebunan (1779), Kegiatan Dukungan 

Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi 

Proteksi Tanaman Perkebunan (1781) dan Dukungan Perbenihan 

Tanaman Perkebunan (5890). Dari total pagu anggaran tersebut diatas 

realisasinya adalah sebesar Rp. 55.295.929.780,- atau mencapai 92,26%. 

Adapun rinciannya disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Realisasi Anggaran BBPPTP Surabaya T. A. 2020 (per output) 

 

KODE 

 

KEGIATAN/OUTPUT 

KEUANGAN 

PAGU REALISASI 
% 

(Rp.) (Rp.) 

018.05.08 Program Peningkatan 

Produksi Komoditas 

Perkebunan 

Berkelanjutan 

59.931.066.000  55.295.929.780  92,26 

1779 Dukungan Perlindungan 

Perkebunan 

1.822.625.000  1.821.293.830  99,92 

1779.002 Area Penangan Dampak 406.575.000  405.649.930  99,77 
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Perubahan Iklim dan 

Pencegahan Kebakaran 

Lahan 

1779.003 Desa Pertanian Organik 

Berbasis Komoditas 

Perkebunan 

1.335.650.000  1.335.588.900  99,99 

1779.004 Perangkat Perlindungan 

Perkebunan 

80.400.000 80.055.000 99,57 

1781 Dukungan   Pengujian  

dan Pengawasan Mutu 

Benih serta Penyiapan 

Teknologi Proteksi 

Tanaman Perkebunan 

26.050.151.000  24.589.266.554 94,39 

1781.001 Penyediaan, 

Pengawasan dan 

Pengujian Mutu Benih 

Tanaman Perkebunan  

983.050.000  948.641.653  96,49 

1781.002 Modernisasi Proteksi 

Pengembangan 

Tanaman Perkebunan  

1.660.872.000  1.600.214.610  96,34 

1781.951 Layanan Sarana dan 

Prasarana Internal  

4.414.267.000  4.393.737.033  99,53 

1781.970 Layanan Dukungan 

Manajemen Satker 

2.210.122.000  1.720.524.213  77,84 

1781.994 Layanan Perkantoran  16.781.840.000  15.926.149.045  94,90 

5890 Dukungan Perbenihan 

Tanaman Perkebunan 

32.058.290.000  28.885.369.396  90,10 

5890.001 Nursery 13.375.338.000  12.196.341.912  91,18 

5890.004 Bimtek, Monitoring dan 

Evaluasi Perbenihan 

Perkebunan 

30.954.000 30.954.000 100 

5890.006 Penyediaan Benih Unggul 

Tanaman Perkebunan 

18.651.998.000 16.658.073.484 89.30 
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4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian 

Kinerja Beberapa Tahun Terakhir 

Tabel 6.  Capaian Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2019 dibandingkan 

dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir 

 

TAHUN KEGIATAN PAGU 

REALISASI 

KEUANGAN FISIK 

(Rp.) (%) (%) 

2014 
Program 

Peningkatan 

Produksi 

Komoditas 

Perkebunan 

Berkelanjutan 

17.752.199.000 16.527.297.269 93,10 95,12 

2015 17.922.826.000 17.171.859.591 95,81 96,88 

2016 26.290.336.000 24.458.472.828 93,03 89,55 

2017 19.942.554.000 18.770.815.629 94,12 100 

2018 59.974.213.000 46.683.321.488 77,84 100 

2019 32.874.177.000  31.766.069.354  96,63 100 

2020 59.931.066.000 55.295.929.780 92,26 100 

 

Pada tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja dari tahun 2014 

sampai tahun 2019 untuk realisasi keuangan mengalami kenaikan dan 

penurunan. Hal ini disebabkan karena alokasi pagu kegiatan setiap tahun 

berbeda – beda, sehingga berpengaruh terhadap realisasi keuangan yang 

dicapai. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan dari tahun 2014 sampai 

tahun 2019 secara umum mengalami kenaikan, kecuali di tahun 2016  

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya satu kegiatan 

yang tidak jadi dilaksanakan yaitu Kegiatan Pengendalian OPT Tanaman 

Lada Pada Pembibitan (Rumah Kasa) dengan Pestisida Nabati karena 

pada awalnya kegiatan ini direncanakan untuk menjadi bagian dari 

pemotongan anggaran. Selain itu di tahun 2018 ini, realisasi keuangan 

capaiannya mengalami penurunan dari tahun 2017. Hal ini disebabkan 

karena adanya serapan anggaran untuk kegiatan ketersediaan benih 

gratis untuk beberapa komoditi hanya memerlukan biaya transport dan 
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selain itu karena sebagian besar benih tersebar di wilayah Jawa yang 

harga satuan benihnya di bawah perencanaan. 

Akan tetapi dengan melihat secara umum/keseluruhan realisasi 

pada tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman 

Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dapat terlaksana dengan baik dan tidak 

mengalami hambatan yang berarti. 
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5. Efisiensi Kegiatan Tahun 2020 

Tabel 7.  Efisiensi Kegiatan Tahun 2020 

KODE PROGRAM/ 

KEGIATAN/ OUTPUT 

TARGET REALISASI NE KET 

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN 

VOL SAT (Rp) VOL SAT (%) (Rp) (%) (%) 

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan 

1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 

1779.002 Area Penangan 

Dampak Perubahan 

Iklim dan Pencegahan 

Kebakaran Lahan 

20 Ha 406.575.000  20  Ha 100 405.649.930 99,77 50,35 efisiensi 

1779.003 Pengembangan Desa 

Pertanian Organik 

Berbasis Komoditas 

Perkebunan 

13 Desa 1.335.650.000 13 Desa 100 1.335.588.900 99,99 50,90 efisiensi 

1779.004 Perangkat 

Perlindungan 

Perkebunan  

1 Unit 80.400.000 1 Unit 100 80.055.000 99,57 50,71 Efisiensi 
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KODE PROGRAM/ 

KEGIATAN/ OUTPUT 

TARGET REALISASI NE KET 

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN 

VOLUME SAT (Rp) VOLUME SAT (%) (Rp) (%) (%) 

1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 

1781.001 Penyediaan, 

Pengawasan dan 

Pengujian Mutu Benih 

Tanaman Perkebunan 

18.234.650 Batang 983.050.000 18.825.824 Batang 103,24 948.641.653 98,41 61,71 efisiensi 

1781.002 Modernisasi 

Proteksi Tanaman 

Perkebunan (paket 

teknologi) 

4 Paket 

Tekno 

logi 

1.660.872.000 4 Paket 

Tekno 

logi 

100 1.600.214.610 96,34 53,15 efisiensi 

1781.951 Layanan Sarana dan 

Prasarana Internal 

1 Layan

an 

4.414.267.000 1 Layan

an 

100 4.393.737.033 99,53 74,82 efisiensi 

1781.970 Layanan Dukungan 

Manajemen Satker 

1 Layan

an 

2.210.122.000 1 Layan

an 

100 1.720.524.213 77,84 62,62 efisiensi 

1781.994 Layanan Perkantoran  1 Layan

an 

16.781.840.000 1 Layan

an 

100 15.926.149.045 94,90 60,41 efisiensi 
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KODE PROGRAM/ 

KEGIATAN/ OUTPUT 

TARGET REALISASI NE KET 

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN 

VOLUME SAT (Rp) VOLUME SAT (%) (Rp) (%) (%) 

5890 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 

5890.001 Nursery 13 unit 13.375.338.000 13 unit 100 12.196.341.912 91,18 55,60 efisiensi 

.5890.004 Bimtek, Monitoring dan 

Evaluasi Perbenihan 

Perkebunan 

1 lokasi 30.954.000 1 lokasi 100 30.954.000 100 98,70 efisiensi 

5890.006 Penyediaan Benih 

Unggul Tanaman 

Perkebunan 

1.566.200 Batang 18.651.998.000 1.566.200 Batang 100 16.658.073.484 89,30 89,10 efisiensi 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi 

Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya merupakan laporan kinerja 

tahunan yang disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan 

program  dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 

(BBPPTP) Surabaya pada tahun 2020. 

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 

(BBPPTP) Surabaya pada tahun 2020 mempunyai tanggung jawab untuk 

melaksanakan 2 (dua) kegiatan yang merupakan cerminan dari tugas 

pokok dan fungsinya yaitu Kegiatan Pengawasan dan Pengujian Mutu 

Benih Tanaman Perkebunan dan Pengembangan Teknologi Proteksi 

Tanaman Perkebunan. Dukungan alokasi anggaran untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tersebut sebesar Rp. 59.931.066.000,-. 

Realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 

55.295.929.780,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 59.931.066.000,-

.atau mencapai 92,26% dengan capaian fisik sebesar 100%, bahkan 

beberapa sasaran terwujud dengan capaian diatas 100%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman 

Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada tahun anggaran 2020 terlaksana 

dengan baik. 

 

 

 

 


